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Între primele păcate discutate de Konrad Lorenz
în cartea sa Cele opt păcate capitale ale omenirii
civilizate (Humanitas, 2017, traducere Vasile V.
Poenaru) aflăm suprapopularea, pustiirea spaţiului
vital şi întrecerea cu sine însuşi.

Moartea termică a simţurilor este următorul
păcat capital.

Pornind de la cunoscutul experiment al lui
Pavlov, reflexul indus se poate întemeia pe două
tipuri de stimuli cu efecte adverse şi anume, cum le
enumeră laureatul Nobel, stimuli de obişnuire
(reinforcement), de natură să accentueze un anumit
comportament, şi stimuli de dezobişnuire
(deconditioning, extinguishing), care au rolul de a
reduce intensitatea de manifestare a unui
comportament ori chiar de a-l inhiba total.

Pentru om stimulii de obişnuire sînt în
conexiune cu senzaţiile de plăcere, iar al doilea tip
are temeiul în senzaţiile de neplăcere, sau,
simplificat am putea apela la termenii de răsplată şi
pedeapsă.

Konrad Lorenz încearcă să lămurească de ce în
procesul de învăţare este necesară acţiunea celor
două tipuri de stimuli. Un prim răspuns e acela că
efectul procesului de învăţare se dublează dacă
organismul este în stare să tragă în mod util
concluzii nu numai din succes sau din insucces, ci
din ambele. O altă ipoteză propune următorul
răspuns: dacă se pune problema de a feri
organismul de anumite influenţe dăunătoare ale
mediului înconjurător, asigurându-i-se condiţii
optime de căldură, lumină, umiditate ş.a., acţiunea
stimulilor puntivi e întru totul suficientă,
constatându-se că într-adevăr apetenţa puntru un
cadru optim, ce nu necesită aşadar acţionarea
acestor stimuli, apetenţă pe care din acest motiv

Wallace Craig o denumeşte „aversiune”, se obţine
de cele mai multe ori în acest fel. 

Pentru savant, cu îndreptăţire, sînt considerate
suficiente şi întemeiate explicaţiile privind acţiunea
principiului dublu al plăcerii şi neplăcerii: „Faptul
că principiile reciproc opuse ale răsplăţii şi
pedepsei, ale plăcerii şi neplăcerii au într-adevăr
rolul de a pune în balanţă preţul care trebuie plătit
şi câştigul care e de aşteptat reiese fără echivoc din
aceea că intensitatea amândurora oscilează cu
situaţia economică a organismului” (K.L.).

E suficient să urmărim reacţia unui animal de pe
lîngă casă, după ce s-a alimenat îndestul, moment în
care e aproape sigur, oricît de ademenitoare hrană i
s-ar propune, că nu va prezenta nici un interes
pentru el. Dar putem constata şi situaţia inversă
cînd, spre exemplu, în urma privării de hrană, graţie
mecanismului plăcere-neplăcere, animalul este
dispus la orice sacrificii pentru rezolvarea nevoilor
vitale.

„Aparatul care e responsabil la aproape toate
fiinţele superioare de această adaptare atât de
importantă a comportamentului la schimbătoarea
«stare a pieţei» prezintă anumite caracteristici
fiziologice fundamentale comune aproape tuturor
tipurilor de organiozare neuro-senzorială cu acelaşi
grad de complexitate. Aceste două însuşiri
fiziologice ale modului de organizare de tip
plăcere-neplăcere sunt deosebit de importante în
contextul tratatului de faţă, ele putând duce – alături
de alte însuşiri proprii ale sistemului – în condiţiile
de viaţă ale omului civilizat modern, la perturbări
periculoase ale economiei plăcerii şi neplăcerii”
(K.L.).

Urmărind evoluţia omului din preistorie, se
constată precaritatea şi prezenţa continuă a
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numeroaselor primejdii pe care era obligat să le
înfrunte pentru a supravieţui; şi totul însoţit de
diverse excese, precum, în urma unei vînători
bogate, era nevoit să cadă în păcatul lăcomiei, să
mănînce în exces, nu se ştia cît de curînd va mai
avea norocul unui asemenea festin. Şi lenea era
practicată constant, nu-şi puteau permite risipirea
energiilor proprii fără siguranţa că e însoţită de
succes.

„Omul era înconjurat la tot pasul de primejdii
atât de ameninţătoare, încât asumarea oricărui risc
inutil era o prostie iresponsabilă, o prudenţă vecină
cu laşitatea reprezentând singura maximă valabilă
după care omul trebuia să se ghideze. Pe scurt, la
vremea când au fost programate marea majoritate a
instinctelor pe care le purtăm şi astăzi în noi,
strămoşii noştri nu trebuiau să facă faţă
„bărbăteşte” ori „cavalereşte” vicisitudinilor
existenţei, înfruntarea unor greutăţi aproape
insurmontabile fiind pe atunci un fapt cotidian.
Principiul dezvoltat filogenetic de către
mecanismul plăcere-neplăcere şi care prevedea
evitarea primejdiilor inutile şi a consumului de
energie era astfel pe deplin justificat”.

În contextul civilizaţiei contemporane, cele
două însuşiri fiziologice fundamentale ale
obişnuirii şi inerţiei prin estompare au consecinţe
dezastruoase, constatate încă din antichitate de
înţelepţii vremii, care atenţionează că nu e
nicidecum spre binele omului dacă acesta
întregistrează un succes prea mare în tendinţa sa
instinctivă de a obţine plăcerea şi de a evita
neplăcerea.

Tendinţa dintotdeauna, altfel firească, a fost de
evitare a senzaţiei de neplăcere, iar căile încă din
vechime au fost numeroase, cu efectul pervers al
moleşirii indivizilor şi societăţii în ansamblu, fapt
care nu o dată a dus la dispariţia unor culturi,
cîndva înfloritoare.

În actualitate, cum subliniază şi savantul
austriac, dezvoltarea tehnologiei moderne şi înainte
de toate a farmacologiei vine în întâmpinarea
năzuinţei general-umane de a evita neplăcerea, şi
aceasta la dimensiuni nemaiîntâlnite. „Confortul”
modern este perceput de noi ca ceva de la sine
înţeles, astfel încât abia dacă ne mai dăm seama în
ce măsură am devenit dependenţi de el.

Este o uimire pentru noi astăzi, să ne imaginăm
condiţiile de trai, mulţumitoare şi acceptate de cei
trăitori în urmă cu un secol, două, în Evul Mediu
sau Antichitate, prin comparație cu posibilităţile
contemporane de încălzire, iluminare, dormit şi
spălat, în prezent disponibile aproape oricăruia. 

Prin preluarea progresivă în stăpînire a mediului
au apărut/apar modificări consistente în
modificarea pieţei din economia plăcerii şi a
neplăcerii cu efecte nocive în direcţia unei
sensibilizări crescânde faţă de orice situaţie de
stimulare provocatoare de neplăcere şi a unei
atenuări corespunzătoare a receptării situaţiilor
provocatoare de plăcere.

Nimeni nu mai este dispus să „transpire” întru
implinirea în viitor a unei plăceri,dorinţele se cer
satisfăcute imediat; tendinţă la satisfacerea căreia
producătorii, întreprinderile comerciale îşi pun în
acţiune toate mijloacele. Satisfacerea imediată
(instant gratification) asigurată, oferită de piaţa
interesată de creşterea constantă a profitului
consumatorului prin mereu „avantajoase”
posibilităţi de procurare, are ca efect deschiderea,
cum ar spune Friedrich A. Hayek, drumului către
servitute, în fond, a sclaviei.

Şi satisfacerea instinctului sexual este supusă
acestei tendinţe de implinire imediată, sărind paşii
fireşti ai intercunoaşterii, ai îndrăgostirii, ai
armonizării etc., paşi fără de care normele de
comportare specific umane sînt eludate.

„Deorece mecanismul economiei plăcere-
neplăcere prezintă, după cum s-a mai spus,
proprietatea inerţiei astfel a formării contrastelor,
năzuinţa exagerată de a evita cu orice preţ cea mai
mică neplăcere va duce în mod inevitabil la
dispariţia anumitor forme ale plăcerii ce se bazează
tocmai pe acţiunea contrastelor” (K.L).

Nu mai există bucuria sărbătorii. Toate
sărbătorile s-au metamorfozat într-un prilej de
desfacere a mărfurilor abil oferite de maşina
flămîndă de profit a producătorilor şi
comercianţilor. Dacă nu sînt sărbători sunt
inventate, oferind iluzia plăcerilor şi răpind
bucuria. Helmut Schulze, citat de savant, remarcă
lipsa termenului, implicit a conceptului de bucurie
(Freude) la Freud. Psihanalistul subconştientului
cunoaşte plăcerea de a savura, dar nu şi bucuria.
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Pentru Konrad Lorenz, şi nu doar pentru el,
evitarea asiduă a oricărei neplăceri face imposibilă
bucuria. Marile şi micile împliniri impun sacrificii,
trudă, efort, nu se obţin făra a avea parte de
neplăceri. Mersul pe bicicletă, urcatul pe un munte
etc. nu sînt lipisite de neplăceri, dar ce bucurie îţi
oferă plimbarea cu bicicleta, contemplarea din
vîrful excaladat etc.

„Intoleranţa crescândă faţă de neplăcere, ce se
înregistrează în zilele noastre, transformă oscilaţiile
profunde ale vieţii umane, conforme cu firea
lucrurilor, într-un plan nivelat artificial,
manifestările copleşitoare ale simţurilor ce aveau
amplitudini considerabile degenerând într-o
vibraţie abia perceptibilă, care face ca din lumini şi
umbre să nu mai rămână decât cenuşiu fără contur.
Pe scurt, ea produce plictiseală de moarte” (K.L).

Asistăm, suntem parte şi părtaşi la moartea
termică emoţională: avem o creştere alarmantă a
entropiei emoţiei. Moartea entropică a emoţiei
ameninţă într-un mod cu totul special acele bucurii
şi suferinţe ce decurg în mod necesar din relaţiile
noastre sociale, din legăturile noastre cu soţii şi
copii, cu părinţii, rudele şi prietenii.

Etologia umană confirmă necesitatea, fireasca
existenţă a balansării între bucurii şi suferinţe;
programarea genetică a tuturor acestor moduri
comportamentale deosebit de complexe face ca ele
să nu aducă numai bucurie, ci şi suferinţă.

Wilhelm Busch atenţionează: „O greşeală foarte
răspândită care induce în eroare mulţi tineri este
părerea că dragostea ar conduce întotdeauna doar la
plăcere” (apud K.L.).

Fuga de suferinţă prin indiferent orice mijloace
ne văduveşte de părţi esenţiale ale vieţii umane.

Tendinţa de a refuza implicarea dureroasă la
plecarea în lumea drepţilor a celor apropiaţi este o
tendinţă foarte accentuată peste Ocean, care s-a
răspîndit şi în bătrîna Europă. Doliu, jelirea celui
dispărut este refulată la modul freudian. Nu se mai
vorbeşte despre cel decedat, plecarea lui pentru
totdeauna este tratată ca o călătorie de plăcere, o
excursie, poate un concediu mai lung… Nici nu mai
este pomenit, ar fi o lipsă de tact. Parcă nici n-ar fi
existat vreodată. Toţi sînt dispuşi să aprecieze ce
bine arată cadavrul!?

O realitate care îl face pe laureatul Nobel să

spună că omul civilizat modern e prea nesângeros şi
blazat pentru a putea dezvolta un păcat marcant.
Deoarece continua scădere a capacităţii de a trăi
plăceri se datorează în cea mai mare parte
obişnuirii cu situaţii de stimulare din ce în ce mai
puternice, nu e de mirare că oamenii blazaţi sunt
necontenit în căutarea unor situaţii noi de
stimulare. Aceasta ,,neofilie” afectează cam toate
relaţiile cu obiectele din mediul ambiant de care
omul e în stare. Pentru cel care a căzut pradă bolii
culturale despre care vorbim, o pereche de pantofi,
un costum ori un automobil îşi pierd după un timp
de posesie forţa de atracţie în mod perfect analog
cu iubita, prietenul, sau chiar patria.

Vedem în filme, dar şi în realitate cît de uşor se
leapădă americanii, cînd se mută în alt loc de
obiectele din casă. Firmele de turism, pentru a-şi
atrage clienţii, între altele le promite perspectiva
unor noi prietenii. Felul în care ne despărţim,
uşurinţa sau dificultatea în a ne lepăda fie şi de un
animal de casă ne evidențiază sărăcia sau bogăţia
noastră sufletească.

„Neofilia reprezintă un fenomen deosebit de
bine-venit pentru marii producători şi care poate fi
astfel exploatat, datorită receptivităţii maselor la
îndoctrinare, încât să ducă la câştiguri mercantile,
în stil mare. „Built-in obsoletion”, adică „învechire
inserată” iată principiul care joacă un rol foarte
important în moda vestimentară, precum şi în cea a
automobilelor”.

Combaterea acestei moleşiri generalizate, a
morţii sentimentelor este dificil de înlăturat.

În absenţa unui obstacol natural, obstacol a
cărui depăşire să-l călească pe om, obligându-l la
toleranţă faţă de neplăcere şi dăruindu-i în caz de
succes bucuria reuşitei. Marea dificultate constă în
faptul că acest obstacol trebuie să fie, după cum am
mai spus, unul natural. Învingerea unor greutăţi
artificial construite ale vieţii nu dă nici o
satisfacţie.

Sînt căi terapeutice de salvare în faţa plictiselii
şi a blazării prea des întîlnită la tineri, dar rămîn
insuficiente, ţinînd cont de mulțimea acestora. Nu-i
cu putinţă a asigura suficiente naufragii artificiale
sau zboruri periculoase pentru mulţimea celor care
astfel şi-ar recăpăta sentimentul afirmării proprii şi
să realizeze implicit cît de frumoasă e viaţa.
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„Nu ducem lipsă de obstacole pe care trebuie să
le depăşim pentru a evita pierderea omenirii, şi
depăşirea acestor obstacole e fără îndoială
îndeajuns de dificilă spre a se asigura situaţii de
afirmare satisfăcătoare pentru fiecare dintre noi.
Rolul educaţiei e ca aceste obstacole să le fie
cunoascute tuturor oamenilor” (K.L.).

Decăderea genetică este al cincilea păcat
capitalal al omenirii. Sînt evidenţiate
comportamentele deviante social, diminuarea
atitudinilor altruiste, răspîndirea elementelor
asociale, în fapt a paraziţilor sociali, care legislativ
sunt trataţi cu uimitoare îngăduinţă.

„La om, un membru normal al societăţii
prezintă moduri de reacţie specifică într-un grad
înalt, prin care el răspunde unui comportament
asocial. Noi, oamenii, «ne revoltăm», şi până şi cel
mai blând intervine cu fapta dacă e martorul
maltratării unui copil sau al violării unei femei”
(K.L.).

Ne naştem, în normalitate, cu un sentiment al
justiţiei de natură imanentă şi o spun din proprie
experienţă. N-aveam cinci ani cînd mi-am
descoperit acest sentiment într-o împrejurare care
nu-şi are aici locul de a fi narată. 

Peter H. Sand, la care apelează cercetătorul,
într-o scrisoare ce-i adresează, discutînd sistemele
publice, adaugă la cele cunoscute şi o explicaţie
„psihologică” a simţului comun al dreptului
(noţiune de instinct!) din experienţele tipice ale
copilăriei. Ceea ce s-ar numi, pe urmele lui Freud,
jurisprudență psihanalitică. Şi tot în epistola cu
pricina citim: „Această orientare nouă se remarcă în
esenţă prin conştientizarea faptului că, pornind de
la fenomenul social de «drept», ea ajunge la
structuri individuale, pe când în teoria tradiţională a
dreptului se întâmplă invers. Consider însă
regretabil faptul că se pune mereu accent pe
modurile de comportare însuşite, pierzându-se din
vedere posibile moduri de comportare înnăscute în
domeniul dreptului”.

În cărţile sale, Konrad Lorenz pune accent
tocmai pe modurile de comportare înnăscute: „Dar
indiferent de ce ne va aduce în viitor cercetarea în
domeniul surselor filogenetice şi ale istoriei
culturii, putem considera ca un fapt ştiinţific că
specia homo sapiens dispune de un sistem într-un
înalt grad diferenţiat al modurilor de comportare,

care serveşte, în mod perfect analog cu sistemul de
formare a anticorpilor în statul celular, la eliminarea
paraziţilor dăunători comunităţii. Şi în criminologia
modernă se pune întrebarea ce laturi ale
comportamentului criminal se bazează pe dispariţii
genetice ale unor moduri de comportare şi inhibiţii
înnăscute şi ce laturi pot fi explicate prin perturbări
în transmiterea culturală a normelor sociale”.

Fiinţe culturale şi sociale fiind avem prin
filogeneză un sistem în care pornirile instinctive şi
stăpînirea lor se află în perfectă rezonanţă. Cel mai
mic dezechilibru poate duce la perturbări greu de
imaginat şi încă mai greu de stăpînit.

Sînt criminali, violatori etc., care pe
considerentul că s-au vindecat sînt eliberaţi şi la
scurt timp repetă aceeaşi nemernicie; în fapt o lipsă
a unui sistem prea permisiv practicat de societatea
umană, democratică şi behavioristă: „Convingerea
că toţi oamenii s-ar naşte egali şi că toate cusururile
morale ale infractorului s-ar datora păcatelor
comise de cei care l-au educat a devenit o adevărată
religie, ducând la distrugerea oricărui simţ natural
al dreptului, mai ales la cei care suferă mutaţii în
plan etic şi se consideră, plini de autocompătimire,
victime ale societăţi” (K.L.).

Spre edificare asupra manierei de alcătuire a
opiniei publice este citată o ştire de senzaţie dintr-
un ziar austriac, cu titlul: „Frica de părinţi îl
împlinge pe un tânăr de şaptesprezece ani la
crimă”. Şi continuă: „El o violase pe sora sa în
vârstă de zece ani, strangulând-o apoi în urma
ameninţării acesteia de a spune totul părinţilor”.

Inerţia opiniei publice poate fi la rîndul ei
criminală. „Somnul raţiunii naşte monştri”. Sînt
oscilaţii care duse la extrem de ideologiile totalitare
distrug starea de echilibru, se impune atenuarea
acestor oscilaţii diavoleşti – cum le numeşte
Lorenz.

Periculoasă e doctrina pseudodemocratică care
susţine că întregul comportament uman este însuşit
numai prin învăţare, negându-se cele înnăscute
filogenetic. Astfel, cel afectat de o perturbare
funcţională va fi atunci privit mai degrabă ca un
bolnav vrednic de compasiune şi nu ca un om rău
posedat de Satana, lucru altminteri perfect posibil
din punct de vedere teoretic. Dacă însă la această
din urmă poziţie îndreptăţită se adaugă credinţa
eronată a doctrinei pseudodemocratice că, fiind
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structurat prin condiţionare, orice comportament
uman poate fi transformat şi corectat în mod
nelimitat prin procedeul condiţionării, se ajunge la
o păcătuire gravă împotriva comunităţii umane.
Spre a ne da seama de pericolele ce iau naştere
pentru omenire în urma dispariţiei pe cale genetică
a unor instincte este nevoie să înţelegem că în
condiţiile vieţii civilizate moderne nu există nici un
factor care să acţioneze in sensul realizării unei
selecţii pentru simplul motiv că aşa se cuvine,
excepţie făcând poate numai simţul nostru înnăscut
pentru valoarea bunei-cuviinţe. în cadrul întrecerii
economice pe care o trăieşte cultura occidentală,
împotriva acestei valori se manifestă fără îndoială
un criteriu negativ de selecţie! Din fericire,
progresul economic nu este corelat în mod necesar
cu rata de reproducere (K.L). Fiinţe sociale fiind,
nu-i cu putinţă să ne dispensăm de morală.

„Un sindrom al mutaţiilor genetice care a apărut
fără nici o îndoială în mod analog şi din aceleaşi
cauze la om şi la animalele sale de casă este
combinaţia ciudată între precocitatea sexuală şi
întinerirea permanentă” (K.L.).

Un om, deşi vîrsta nu-l îndreptăţeşte, care nu şi-
a însuşit norme de comportare socială matură,
rămîne prin aceasta într-o stare infantilă şi implicit
un parazit al societăţii: „I se pare firesc să
beneficieze în continuare de grija adulţilor, grijă ce
i se cuvine doar copilului. Nenumăraţi tineri privesc
cu duşmănie ordinea socială actuală şi astfel şi pe
părinţii lor. Faptul că în ciuda acestei atitudini ei
consideră de la sine înţeles să fie susţinuţi de
această societate şi de aceşti părinţi dovedeşte
infantilitatea lor nereflectată. Dacă fenomenul
creşterii infantilităţii şi criminalităţii în rândul
tinerilor, ce caracterizează omul ca produs al
civilizaţiei, se bazează într-adevăr, aşa cum mă tem,
pe fenomene de decădere genetică, ne aflăm într-o
situaţie extrem de periculoasă. Sentimentul care ne
dictează să acordăm o înaltă apreciere la ceea ce e
bun şi cuviincios este mai mult ca sigur unicul
factor care mai acţionează astăzi cât de cât eficient
în mod selectiv în sensul combaterii fenomenului
de degradare a comportamentului social”.

În postmodernitatea globalistă şi multiculturală,
într-o lume cuprinsă de toate aceste păcate capitale,
deja prezentate, omul modern este lipsit de orice

urmă de discernămînt – nu mai face diferenţe între
bine şi rău: „Această dispariţie (a discernămîntului
n.n.) reprezintă însă răul pur şi simplu. Ea nu e
numai o negare şi anihilare a procesului de creaţie
prin care animalul a devenit om, ci un lucru mult
mai rău şi cutremurător. Într-un mod cu totul
misterios, perturbarea comportării morale duce
adesea nu numai la o simplă dispariţie a tot ceea ce
resimţim ca fiind bun şi cuviincios, ci generează
chiar o duşmănie activă împotriva acestor valori”
(K.L).

Devastarea constantă a comportamentului
social, degradare favorizată de schimbările radicale
de paradigmă morală duc aproape implacabil către
Apocalipsă.

„Măsura virtuţii şi înţelepciunii, ne spune Sf.
Serafim din Sarov, este să lucrăm mereu cu
discernămînt şi neţinere de minte a răului, fără
viclenie şi gînduri ascunse”.

Cercetătorul subliniează consecinţele
primejdioase ale creşterii continue a infantilităţii,
în special în ceea ce priveşte dispariţia
sentimentului de responsabilitate şi a receptării
valorilor, cu trimitere la amplificarea criminalităţii
în rîndul tinerilor, dar nu cu adresă la revolta
tineretului din zilele noastre, revoltă ce se întinde în
întreaga lume. 

Una pe care o consider îndreptăţită. Este reacţia
firească a unui organism viu şi sănătos în contra
numeroaselor şi nocivelor perturbări morale.

Alt păcat capital care apasă omenirea civilizată
este sfărîmarea tradiţiei. La fundamentul oricărei
culturi stă tradiţia cumulativă, una care se edifică
prin alegerea din multitudinea de oferte doar pe cea
care merită şi se face, de reţinut, după o verificare
temeinică. „Selecţia, îi pare savantului, ca fiind
singurul criteriu care stabileşte ce anume va intra în
tezaurul peren de cunoaştere al unei culturi ca
obicei tradiţional şi «sfânt». După toate aparenţele,
chiar invenţiile şi descoperirile, ce se datorează
înţelegerii şi explorării raţionale, capătă un caracter
relegios de ritual, dacă au fost transmise prin
tradiţie un timp mai îndelungat”.

Şi tot el comentează în marginea acestei
caracteristici: „Aparent, acest fapt ar putea
reprezenta mai întâi o «eroare constructivă» a
mecanismului responsabil de dobândirea şi
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înmagazinarea cunoştinţelor în culturile umane. La
o analiză mai profundă însă se va vedea că un
conservatorism cât se poate de puternic în păstrarea
a ceea ce a fost odată verificat reprezintă una dintre
însuşirile vitale ale aparatului căruia îi revine în
evoluţia culturii o sarcină analoagă celei pe care o
îndeplineşte genomul în transformarea speciilor.
Păstrarea de date nu e la fel de importantă, ci e chiar
mult mai importantă decât dobândirea unor date
noi, şi trebuie să fim conştienţi de faptul că în
absenţa unor cercetări specializate nu am avea nici
o posibilitate de a şti care dintre obiceiurile şi
tradiţiile pe care cultura noastră ni le-a transmis
reprezintă superstiţie învechită, de care ne putem
dispensa, şi care, reprezintă un bun cultural
indispensabil”.

Este greu de înţeles de ce, într-un contex agresiv
de eradicare a tradiţiei, indiferent pe ce palier, se
valorifică, fără nici o minimă verificare a efectelor,
care, uneori pot fi catastrofice, adaptarea şi
impunerea unor noi bunuri culturale, cu predilecţie
preluate de la alte culturi hegemonice şi care sînt
mai totdeauna neasimilabile.

„Credinţa eronată că doar ceea ce poate fi
înţeles pe cale raţională ori, mai mult, doar ceea ce
poate fi dovedit în mod ştiinţific ar face parte din
tezaurul stabil de cunoştinţe al omenirii duce la
consecinţe nefaste. «Iluminat ştiinţific», tineretul
ajunge să nesocotească nepreţuita comoară
conţinută în tradiţiile oricărei culturi vechi, precum
şi în învăţăturile marilor religii ale lumii. Cel care
crede că toate acestea sunt lipsite de orice valoare
cade totodată într-o altă greşeală nu mai puţin
periculoasă, trăind cu impresia că ştiinţa ar putea
isca pur şi simplu din neant în mod raţional o
întreagă cultură, cu tot ceea ce ţine de ea. Această
impresie reprezintă un lucru nu cu mult mai puţin
prostesc decât părerea că ştiinţa noastră ar fi de
ajuns pentru a «îmbunătăţi» omul în mod arbitrar
prin intervenţii asupra genomului uman. O cultură
conţine la fel de multă ştiinţă «crescută», dobândită
în urma procesului de selecţie ca şi o specie de
animal, care, după cum se ştie, nu poate fi
deocamdată «făcută».

Subaprecierea puternică a tezaurului de
cunoaştere neraţională, de tip cultural, şi
supraaprecierea celui pe care omul ca homo faber

reuşeşte să îl adune datorită raţiunii sale nu sunt
însă nici pe departe singurii factori care ameninţă să
ne distrugă cultura, şi nici măcar cei mai decisivi.
Un raţionalism arogant nu ar avea motiv să
privească în mod clar duşmănos tradiţia moştenită”
(K.L.).

Ce este cu adevărat grav este tendinţa
desconsiderării şi mai mult, a anulării de către
generaţiile care vin a tradiţiei transmise de
înaintaşii mai îndepărtaţi sau cu totul apropiaţi.

„Atitudinea unei mari părţi a tinerilor din ziua
de azi faţă de părinţi e caracterizată de o
considerabilă aroganţă dispreţuitoare, în care nu
există nici un dram de blândeţe. Revoluţia
tineretului de azi e susţinută de ură, şi anume de o
ură strâns înrudită cu cel mai periculos şi mai
persistent dintre toate sentimentele de ură; cu ura
naţională. Cu alte cuvinte, tineretul revoltat
reacţionează împotriva generaţiei mai în vârstă în
acelaşi fel în care un grup cultural sau «etnic»
reacţionează împotriva unei grupări străine şi
duşmane”.

Apelul la comparaţia cu reacţia tineretului în
echivalenţă cu a unui grup cultural sau etnic are un
anume temei argumentat şi de Erik Erikson la care
şi apelează savantul.

Merită să propunem un citat mai extins: „Faptul
că generaţia tânără începe fără îndoială să o
considere pe cea mai în vârstă ca fiind o
pseudospecie străină îndreptăţeşte o anume
îngrijorare. Acest lucru este exprimat prin multe
simptome. Grupurile etnice concurente şi cele care
se duşmănesc între ele au obiceiul să-şi dezvolte
sau să-şi creeze ad-hoc portul popular intr-un mod
deosebit de pregnant. În Europa Centrală, straiele
ţărăneşti care să marcheze specificul locului au
dispărut de mult, ele fiind purtate cu îndârjire
numai în Ungaria, şi anume în acele regiuni unde
satele maghiare şi cele slovace sunt foarte
apropiate. Acolo, portul popular e afişat cu
mândrie, intenţia vădită a fiecărui grup etnic fiind
aceea de a-i supăra pe membrii celorlalte grupuri
etnice. Acelaşi lucru îl fac multe grupuri
autoconstituite de tineri revoltaţi, care – în ciuda
pretinsei lor respingeri a oricărui element militar –
manifestă în mod uimitor o tendinţă vizibilă de a se
distinge printr-o uniformă. După felul lor de a se
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îmbrăca, «specialistul» poate recunoaşte diferitele
subgrupuri din sânul grupurilor de beatnik,
teddyboy, rock, mod, rocker, hippy, gammler etc. la
fel de uşor cum erau recunoscute odinioară
regimentele fostei armate austro-ungare”.

Revoltele în contra societăţii în care trăiesc,
modul lor de a se manifesta adesea la limita
aberaţiei, nu par a fi motivate decît de apartenenţa
la o altă generaţie, se înţelege alta decît, a părinţilor,
a bunicilor etc.

„Întregul cerc al acestor fenomeme se bazează
pe o perturbare funcțională a procesului de
dezvoltare desfăşurat la om în perioada pubertăţii.
În această fază, tânărul începe să se desprindă de
tradiţiile casei părinteşti, privindu-şe critic şi
orientându-se spre noi idealuri, spre un nou grup de
care s-ar putea alipi, însuşindu-şi cauza lui. Dorinţa
instinctivă de a putea să şi lupte pentru o cauză
bună are un rol determinant în alegerea obiectului,
îndeosebi la oamenii tineri. În această fază, tot ceea
ce e transmis din vechime apare ca fiind plictisitor,
iar tot ceea ce e nou devine atrăgător, putându-se
vorbi de o neofilie fiziologică” (K.L.).

E o neofilie fiziologică urmată în timp de o
revenire la sentimente mai bune faţă de tradiţia
moştenită. La 20-30 de ani sîntem cinici, revoltaţi,
dornici să schimbăm lumea, fie şi prin distrugerea
ei, spre şaizeci respectul faţă de opiniile genitorului
creşte remarcabil; asistăm la ceea ce A.
Mitscherlich numeşte ascultarea tîrzie.

O explicare a tendinţei, practic suicidare
cultural, în contra tradiţiei de către noile generaţii
îşi are motivaţia în viteza incredibiilă a
transformărilor din viaţa socială şi culturală la care
suntem cu toţii supuşi.

„Strădaniile multor tineri de pretutindeni «de a
vărsa din cadă şi părinţii odată cu apa» mai are însă
şi alte cauze. Modificările la care structura familiei
e supusă în cursul tehnologizării continue pe care o
cunoaşte omenirea acţionează în mod constant în
direcţia slăbirii contactului dintre părinţi şi copii.
Acest lucru începe încă din perioada de sugar.
Deoarece în zilele noastre mama nu-şi mai poate
dedica întregul timp copilului mic, iau naştere
aproape întotdeauna într-o mai mare sau mai mică
măsură fenomenele pe care Rene Spitz le-a numit
Hospitalisation. Simptomul lor cel mai rău este o
slăbire greu reversibilă ori chiar ireversibilă a

capacităţii de a avea contacte umane. Acest efect se
însumează în mod periculos cu perturbarea deja
amintită a implicării umane. La o vârstă ceva mai
mare, în special în cazul băieţilor se manifestă,
perturbator,lipsa modelului patern. În afara
mediilor ţărăneşti şi meşteşugăreşti băieţii nu-şi
mai văd astazi aproape niciodată taţii la lucru,
neavând astfel ocazia de a da o mână de ajutor
pentru a se convinge de superioritatea omului
matur. De asemenea, în mica familie modernă
lipseşte structura ierarhică, datorită căreia «omul
bătrân» apărea ca inspirând respect. Un copil de
cinci ani nu-şi poate da seama nemijlocit de
superioritatea tatălui său de patruzeci de ani, fiind
în schimb impresionat de forţa unui copil de zece
ani şi înţelegând respectul cu care acesta îl priveşte
pe fratele în vârstă de cincisprezece ani, astfel încât,
bazându-se pe simţămintele sale, el va trage
concluziile corecte, observând cum cel de
cincisprezece ani, care e îndeajuns de isteţ pentru a
recunoaşte superioritatea spirituală a bătrânului,
ştie să respecte vârsta” (K.L.).

Sunt observaţii nu doar de bun simţ, ci şi de un
întristător adevăr. Refuzul constant de a ne raporta
la modele, de a-i considera pe cei dinainte cu mai
multă înţelepciune şi aplicaţie, graţie cel puţin
experienţei cumulate, naşte monştri sociali.

„După cum am arătat deja în scrierile amintite,
într-un grup lipsit de o structură ierarhică situaţia
copilului este cât se poate de nenaturală. Neputând
să-şi reprime propria sa tendinţă programată
instinctiv de a parveni într-o poziţie ierarhică
superioară şi tiranizându-şi în mod evident părinţii,
care nu-i opun nici un fel de rezistenţă, copilul se
vede silit să adopte poziţia şefului de grup, care nu-
i surâde însă defel. Într-o lume profund ostilă, el se
va simţi lipsit de apărare fără un «superior» mai
puternic, deoarece copiii care au parte de educaţia
de tip «non-frustration» nu sunt nicăieri îndrăgiţi.
Atunci când, fiind în mod explicabil iritat, el
încearcă să-i provoace pe părinţi, «cerând palme»,
cum se spune, un astfel de copil nu va declanşa
reacţia de contraofensivă aşteptată instinctiv şi
dorită de subconştientul său, ci se va lovi de
peretele capitonat al unor liniştite fraze
pseudoraţionaliste. Dar nimeni nu se va identifica
vreodată cu un anemic servil, nimeni nu va fi gata
să accepte de la el prescrierea unor norme
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comportamentale, şi cu atât mai puţin se va găsi
cineva care să recunoască valorile apreciate de un
astfel de om ca fiind culturale. Numai atunci când
iubeşti un om din adâncul sufletului şi priveşti
totodată în sus către el eşti în stare să-ţi însuşeşti
tradiţia lui culturală. De bună seamă, înfiorător de
mulţi tineri în plină formare din ziua de azi duc
lipsă de o astfel de «figură a tatălui». De cele mai
multe ori, tatăl adevărat nu face faţă, iar marile
aglomerări din cadrul şcolilor şi universităţilor fac
imposibil ca vreun dascăl stimat să-i ia locul”
(K.L.).

Prezentarea unor reacţii de respingere faţă de
părinţi are adesea şi un alt temai, unul de natură
etică: „Cu aglomerările ei, cu pustiirea naturii şi
întrecerea cu sine însăşi a omenirii avide de bani şi
insensibile la valoare, cu îngrozitoarea sărăcire
emoţională şi cu prostirea prin îndoctrinare, cultura
occidentală de azi are atât de multe aspecte care nu
merită să fie imitate, încât te face să uiţi prea uşor
veritabilul ei conţinut de adevăr şi înţelepciune”
(K.L.).

Cu toate eforturile de a impune noi idealuri şi a
reformula în mod esenţial normele tradiţionale de
comportare, este aproape imposibil a se lepăda în
întregime de bunurile culturile părinteşti. O
constantă rămîne tendinţa de a se indetifica cu
grupul tînăr de care aparţine: „Ei nu-şi pot închipui
nimic mai rău decât să nu aparţină nici unui grup,
fiind astfel gata să facă parte chiar şi din cea mai
sordidă dintre comunităţi, aceea a drogaţilor.
Aristide Esser, expert în domeniu, a arătat că în
afara plictiselii, de care s-a vorbit, dorinţa de a
aparţine unui grup este cea care împinge un număr
tot mai mare de tineri către droguri”.

În tot acest proces de satanizare a tradiţiei, un
rol crucial pare a-l deţine ura generaţiei tinere
împotriva generaţiei mai în vîrstă, ură
asemănătoare urii etnice: „Ura nu te face doar orb şi
surd, ci te poate face şi incredibil de prost. E greu
să-i convingem de propriul lor interes pe cei care ne
urăsc. Va fi greu să le explicăm că tot ceea ce a luat
naştere în decursul evoluţiei culturale e la fel de
indispensabil şi demn de veneraşie ca şi rezultatul
evoluţiei filogenetice, va fi greu să le explicăm că o
cultură poate fi stinsă ca flacăra unei lumânări”.

Un păcat care bîntuie lumea contemporană, o

lume în care mijloacele de comunicare în masă fac
legea este receptivitatea la îndoctrinare a fiecăruia
dintre noi.

„La început «ne gândim» la ceva, apoi
cumpărăm acel ceva cu experienţa şi cu datele
empirice care ne parvin, pentru a ne da seama apoi
în funcţie de concordanţa sau neconcordanţa lor
dacă ceea ce «am gândit» e adevărat sau fals”
(K.L.).

Bombardaţi informaţional nu mai suntem
capabili să apelăm la propria noastră capacitate de
a discerne între adevăr şi fals.

„Pentru a asigura năzuinţei sale către cunoaştere
o bază fie ea şi numai aparent solidă, omul nu are
altă soluţie decât să considere anumite fapte ca fiind
sigure, presupunându-le în concluziile sale ca
puncte arhimedice de sprijin. În cadrul alcătuirii
ipotezelor, se simulează conştient siguranţa unei
estfel de presupuneri, se face «ca şi cum» ea ar fi
adevărată pentru a se vedea ce rezultă de aici.
Ipoteza că anumite lucruri ar fi pur şi simplu
adevărate se numără, aşadar, printre procedeele
indispensabile ale năzuinţei omului către
cunoaştere” (K.L.).

Există şi se afirmă varii doctrine care adună
adepţi numeroşi şi foarte loiali, adesea cu
discernămîntul obturat şi care au tendinţa de a
înfiera ca eretic, a-l denigra şi discredita pe cel care
nu împărtăşeşte opinia cu pricina. Satanizarea
potrivnicului, a celui care are altă viziune, inclusiv
religioasă, poate provoca/provoacă războaie de
natura celui sfînt practicat de musulmani.

„Succesul binemeritat cu care teoria reflexului
şi cercetarea reacţiei condiţionate şi-au făcut
intrarea în forţă, simplitatea impunătoare a ipotezei
şi aparenta exactitate a experimentului au făcut din
amândouă nişte direcţii de cercetare dominante în
întreaga lume. Marea influenţă pe care aceste
direcţii au dobândit-o asupra opiniei publice are
însă o altă explicaţie. Aplicând teoriile lor în sfera
umanului, ele sunt potrivite să spulbere toate grijile
izvorâte din existenţa domeniului instinctiv şi
subconştient al omului. Adepţii ortodocşi ai teoriei
afirmă cu convingere că omul s-a născut ca o
pagină nescrisă şi că tot ceea ce gândeşte, simte,
ştie şi crede ar fi rezultatul «condiţionării» sale
(după cum spun din păcate şi anumiţi psihologi
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germani).
Din motive pe care Philip Wylie le-a recunoscut

foarte clar, această părere a avut un ecou general.
Chiar şi oamenii religioşi au împărtăşit-o,
presupunând că, dacă orice copil vine pe lume ca
tabula rasa, credincioşii au datoria de a educa pe
cât posibil toţi copiii în propria lor religie,
considerată ca fiind singura adevărată. Astfel,
dogma behavioristă va întări convingerile oricărui
doctrinar, nefăcând nimic pentru concilierea
doctrinelor religioase. Americanii liberali şi
intelectuali, care manifestă o predilecţie pentru
teoriile palpabile, simple, uşor de înţeles şi înainte
de toate mecanice, au îmbrăţişat aproape fără
excepţie această doctrină, în primul rând datorită
faptului că ea a reuşit să le apară în mod fals ca
fiind un principiu al libertăţii şi democraţiei”
(K.L.).

E un fenomen la limita patologicului în a
considera behaviorist că totul se percepe şi se
realizează doar pe căi raţionale, anulîndu-se fără
nici un temei instinctele şi subconştientul uman.

„Faptul că toţi oamenii au dreptul la aceleaşi
posibilităţi de dezvoltare este un adevăr etic
indubitabil. Cu mare uşurinţă acest adevăr poate fi
însă răstălmăcit într-un neadevăr, care afirmă că toţi
oamenii ar avea în mod potenţial aceeaşi valoare.
Doctrina behavioristă merge chiar cu un pas mai
departe, afirmând că toţi oamenii ar putea ajunge
egali între ei dacă ar evolua în condiţii exterioare
identice, ajungând cu toţii oameni ideali dacă aceste
condiţii ar fi ideale. Pentru aceasta însă, oamenii nu
ar putea sau mai bine zis nu ar trebui să aibă nici un
fel de însuşiri moştenite, mai ales de tipul celor care
determină comportamentul social şi nevoile sociale.
Astăzi, potentaţii din America, Uniunea Sovietică şi
China sunt cu toţii de părere că o condiţionare
nelimitată a omului ar fi în cel mai înalt grad
salutară. Credinţa lor în doctrina
pseudodemocratică porneşte – conform afirmaţiilor
lui Wylie – de la dorinţa ca ea să fie adevărată, căci
aceşti manipulatori nu sunt defel nişte supraoameni
de o isteţime satanică, ci doar simple victime
umane ale propriei doctrine inumane. Specificul
uman este străin de această doctrină, care salută
toate fenomenele de dezumanizare descrise în acest
tratat, fenomene ce fac ca masele să poată fi mai

uşor manipulate. Lozinca folosită e: «Blestem
individualităţii»” (K.L.).

Indiferent de sistemul politic, pe toţi cei aflaţi la
pîrghiile puterii şi/sau marilor corporaţii nu-i
preocupă decît să-i poată manipula şi condiţiona pe
oameni, tramsformîndu-i în supuşi uniformi, lipsiţi
de propria individualitate şi implicit de propia
gîndire. A se citi Minunata lumea nouă a lui Aldous
Huxley.

Trebuie să acceptăm realitatea că nici nu mai
realizăm în ce măsură omul cultural occidental,
pretins liber,e manipulat prin deciziile comerciale
ale marilor producători. „Cea mai eficeintă
metodă, constată Konrad Lorenz, de a manipula
mari mase de oameni prin uniformizarea
năzuinţelor lor o dă moda. Probabil că iniţial ea
apare din dorinţa general-umană de a face vizibilă
în exterior aparteneţa la un anumit grup cultural sau
etnic…

Un al doilea efect al modei, mai important în
acest context, a apărut probabil abia atunci când în
sânul unor mari comunităţi urbane s-a manifestat
tendinţa de a se marca în mod public propria
ierarhie, «starea» fiecăruia fiind exprimată prin
îmbrăcăminte…

În nici un alt domeniu al istoriei civilizaţiei
democratizarea crescândă a ţărilor europene nu este
exprimată cu o mai mare claritate ca în moda
vestimentară”.

Apatiţia fenomenului de neofilie, la care am mai
facut referire, a favorizat dispariţia interesului faţă
de tradiţie şi afirmarea interesului pentru tot ce e
nou. Valoros şi de interes este doar produsul, dacă
se poate de mîine, cel vechi, deşi este la fel de
folositor este considerat învechit şi aruncat.

„Bineînţeles că marii producători aveau tot
interesul să încurajeze opinia publică în acest sens,
invocându-se astfel «progresul» şi chiar
patriotismul. După toate aparenţele, ei au reuşit să
convingă marea masă de consumatori de faptul că
cel mai plauzibil «simbol al stării» (şi care asigură
totodată cel mai eficient credit) l-ar constitui
posesia celor mai noi haine, mobile, televizoare,
maşini, maşini de spălat rufe, de spălat vase etc.
Cele mai penibile nimicuri pot căpăta acest statut de
simbol spre a fi exploatate din punct de vedere
financiar de către marii producători” (K.L.).
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Există tendinţa ca procedeele şi metodele din
ştiinţele exacte să fie aplicate reducţionist şi fără
dicernămînt şi în viaţa socio-umană.

„Adevăratul operaţionalist modern,
reducţionistul, cuantificatorul şi statisticianul
manifestă un dispreţ plin de milă faţă de demodaţii
care cred că putem afla date noi şi esenţiale despre
natură fără observarea şi descrierea
comportamentului animal şi uman, fără a face
experimente şi chiar fără a număra. Preocupările
legate de sistemele vii, prezentând un înalt grad de
integrare, sunt recunoscute ca «ştiinţifice» numai
dacă în urma unor măsuri planificate – «simplicity
filters», după cum le-a numit foarte bine Donald
Griffin – însuşirile structurale ale sistemului trezesc
imaginea falsă a unei simplităţi «exacte», altfel
spus asemănătoare fizicii, sau dacă estimarea
statistică a unui material informativ impunător prin
numărul de date duce la ignorarea faptului că
«particulele» cercetate sunt oameni şi nu neutroni –
ceea ce presupune să se facă abstracţie de toate
aspectele cu adevărat interesante ale sistemelor
organice cu un înalt grad de integrare, incluzând
omul” (K.L.).

Ne aflăm în faţa unor doctrinari adepţi ai
„psihologiei fără suflet”, uitând cu totul faptul că
ei înşişi au cunoştinţă de obiectul „celor mai
obiective” cercetări ale lor numai pe baza
propriilor trăiri subiective. Cel care afirmă că şi
ştiinţa despre spiritul uman poate fi practicată ca o
ştiinţă a naturii e considerat pur şi simplu nebun
(K.L.).

Tendința actuală, tot mai periculoasă, este de a
impune științelor o manieră inumană de abordare:
„Marele pericol al îndoctrinării care e la modă în
domeniul ştiinţei constă în aceea că ea ghidează
setea de cunoaştere a multor cercetători moderni ai
ştiinţelor naturii într-o direcţie total opusă faţă de
cea care ar duce la adevăratul scop al năzuinţei
omului către cunoaştere, care nu e altul decât mai
buna sa autocunoaştere” (K.L.).

Avem o stranie disponibilitate la îndoctrinare, o
mare uşurinţă de a ne lăsa manipulaţi şi dintr-o lene
intelectuală, abil cultivată de cei interesaţi. Astfel
ne pierdem orice punct de sprijin prin care să ne
manifestăm în mod personal, în respectul propriei
demnităţi.

„Suprapopularea însoţită de inevitabila

dezindividualizare şi uniformizare, înstrăinarea de
natură, care a dus la dispariţia oricărui sentiment de
veneraţie, întrecerea comercială a omenirii cu sine
însăşi, ce face ca pe baza gândirii utilitariste
mijlocul să devină scop în sine în conduţiile în care
scopul iniţial este uitat, şi nu în ultimul rând
plafonarea emoţională generală, toate acestea duc
împeună la fenomenele de dezumanizare care
afectează ştiinţa. Ele nu sunt o consecinţă a acestor
fenomene, ci chiar cauzele lor”.

La cele şapte păcate capitale ale lumii, Konrad
Lorenz adaugă armele nucleare – marele pericol
care ameninţă dispariţia omenirii. Laureatul Nobel
este dispus să creadă că-i puţin probabil să se
apeleze la declanşarea nimicirii atomice: „În ce
priveşte însă celelalte pericole, nici măcar aceia
care le văd cu claritate nu ştiu ce s-ar putea face
împotiva lor”.

Sînt opinii în concordaţă cu afirmaţiile lui Jean
Rogues (din cartea Religiile lumii, Humanitas,
2014, coordonată de Jean Delumeau): „Omul se
străduieşte să combată răul. Tehnicile pe care le
elaborează pentru a învinge catastrofele naturale,
pentru a lupta împotriva bolilor, legile pe care le
aplică pentru armonizarea vieţii în societate, pe
scurt, tot ceea ce întreprinde pentru a face lumea
locuibilă reprezintă un efort colosal şi duce la
rezultate impresionante. Cu toate acestea,
experienţa seculară, ca şi experienţa cea mai
imediat contemporană pun cu claritate în evidenţă
ideea că omul nu face decât să dea înapoi în această
luptă şi că obstacolele în realizarea unei lumi
armonioase rămân insurmontabile”.

Textul care a provocat naşterea cărţii lui Konrad
Lorenz iniţial a fost radiodifuzat în 1972. În urma
ecourilor favorabile şi a solicitărilor de a-l tipări,
savantul îl va prelucra şi edita în 1973. Sînt aproape
cinci decenii de la publicarea Celor opt păcate
capitale ale omenirii civilizate şi fenomenele
semnalizate sunt departe de a se fi diminuat,
asistăm, din contră, la o augmentare tot mai
îngrijorătoare. Sînt realităţi manifeste şi înainte de a
fi sintetizate de cercetător, dar pericolul pe care îl
prezintă aceste păcate se manifestă exponenţial în
lumea contemporană. 
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George Motroc: – Stimate Domnule Profesor
Mircea A. Diaconu, în primul rând 56 de salutări
aniversare...! Vă rog să fiţi de acord să folosim drept
principală sursă de inspiraţie pentru interviul de astăzi
cea mai recentă cartea a dvs., intitulată Metacritice,
apărută la Editura Junimea... Vă rog, de asemenea,
înainte de toate, să fiţi de acord să începem cu o
definiţie a ceea ce înseamnă, în viziunea lui Mircea A.
Diaconu, istoria şi critica literară, dar şi actul de a
scrie, pornind eventual de la definiţia paradoxală
pentru un critic literar, oferită de dvs., la pag. 279:
„scriu pentru a mă construi şi a fi...”.

Mircea A. Diaconu: – Stimate domnule George
Motroc, orice prilej – chiar şi cele 56 de toamne, nu-i
aşa? – e bun pentru un schimb de idei. Cât despre
Metacritice, ea ne poate inspira, dar nu ştiu dacă
pentru definiţii. Orice definiţie e databilă. Acum,
scoasă din context, afirmaţia aceasta pe care o
reproduceţi aproape că mi se pare preţioasă şi
ridicolă. Nu verific contextul – şi e posibil ca uneori
să fii ridicol chiar spunând adevărul. Altfel, cum bine
observaţi, „definiţia” aceasta nu se prea potriveşte cu
criticul sau istoricul literar, ale cărui motivaţii sunt
îndeobşte altele. Dincolo de faptul că odată şi odată
am scris şi eu poezie, la mijloc e şi o undă polemică:
se scrie multă critică să zic aşa neangajantă. Fireşte,
pe de altă parte, că există şi tipuri diferite de angajări
– intelectuale, morale, psihologice. Dar, vrând-
nevrând, scrisul, fie şi acesta mediat (sau mediator),
întemeiază, e un act întemeietor. Mă întreb dacă o
astfel de precizare (care ar trebui să fie de la sine
înţeleasă) nu se datorează tocmai ameninţării
resimţite că acest lucru e în pericol. Adică: scriu
pentru că aş vrea să mă construiesc şi să fiu. În fine,
e şi o altă poveste la mijloc, dincolo de această miză
subînţeles existenţială şi deopotrivă existenţialistă:
scriind, îţi construieşti un traseu despre care nu ştii
nimic de dinainte. Eşti, tu cu tine însuţi, ca într-o

pădure pe care trebuie s-o parcurgi, în care trebuie să-
ţi tai cărări. Scrii azi o carte despre Cioran şi, fără ca
la mijloc să fie o cauzalitate evidentă, ajungi la
Caragiale, şi de la Caragiale, la Negoiţescu, de la
Negoiţescu la E. Lovinescu şi din nou la Titu
Maiorescu; sau revii la Bucovina, la Cernăuţi, la
teoriile asupra limitărilor geo-politice ale scrisului
pentru a ajunge finalmente la Eminescu şi la
modernitatea vieneză. Prin urmare, nici nu ştii cum se
naşte un nou orizont al interogaţiilor pe care trebuie să
ţi le pui pentru a explora din nou spaţiile aparent
cunoscute, deja fixate în interpretări ce par definitive.
E şi mult hazard la mijloc – şi când zic hazard mă
refer la conjuncturi de tot felul, foarte terestre. Am
scris cândva, la rugămintea unui prieten, despre o
ediţie Agârbiceanu; dar, pornind de-acolo, mi s-au
deschis câteva trasee noi: problema evreităţii –
extinsă apoi în universul bucovinean (rămasă
deocamdată la stadiul de pre-şantier), funcţia socială
a literaturii, şi mai ales, da, mai ales Negoiţescu – căci
încerci să explici admiraţia lui pentru Agârbiceanu în
condiţiile pledoariei recunoscute pentru autonomiei
esteticului. Se deschid, deci, orizonturi nebănuite şi
perspective noi. Astfel, nici nu mai e vorba de două
explicaţii diferite: te construieşti şi eşti prin
proiectarea în aceste călătorii care te obligă să
luminezi şi să defrişezi trasee.

George Motroc: – Pe de altă parte, pentru cei care
nu au descoperit textul şi ,,Decalogul” dvs., ce reguli
sau ce arme, să le spunem astfel metaforic, trebuie să
ascundă în bagaje cineva, spre exemplu un mai tânăr
cititor al acestor rânduri, pentru a deveni un autentic
critic literar?

Mircea A. Diaconu: – Da, un decalog… Am
încercat cândva să reconstitui din cronicile sale la
cărţi de critică, eseuri, istorie literară decalogul lui
Nicolae Manolescu. Ulterior cred că a şi publicat o
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carte cu titlul acesta. Decalogul meu?! Aş putea
propune un trialog, ba chiar un dialog. În tot cazul, n-
am să edific acum o construcţie integratoare care să
cuprindă tezele ce fundamentează după mine actul
critic. Dar la mijloc trebuie să fie înainte de toate
dorinţa de a cunoaşte şi de a pune ordine în haos, de
a vedea structuri, de a identifica relaţii între zone între
care aparent nu există nici un fel de continuitate; dar
o dorinţă cumva devoratoare, care nu te lasă să dormi.
Mie, cel puţin, unele dintre „interpretări”, dintre
asociaţii şi relaţii între fapte aparent incompatibile,
dintre formulări chiar, îmi vin în starea de semitrezie,
de dimineaţă, sau seara, înainte de a adormi, ori când
şofez, pe distanţe mari, când atenţia la ce e în jur
poate cumva să somnoleze. Nu ştiu, dorinţa
aceasta…, te şi naşti cu ea, dar ea se şi cultivă. Cum
am sugerat deja: nu ştiu ce mă va preocupa peste un
an sau doi; bine-ar fi, totuşi, sa finalizez – şi să nu
rămână doar ca stadiu de punte de legătură – câte ceva
din ceea mă preocupă acum. Sunt pe un drum, despre
care nu ştiu exact unde duce. La drept vorbind, uneori
nici nu ştii cu precizie ce ai lăsat în urmă. Apoi, după
dorinţă, acest aproape instinct, este procesul nu
neapărat de apărare, ci de probare a ideilor. Intuiţia
trebui să lase loc raţiunii, argumentelor. Prin urmare,
le caut, le provoc, le atac, le subminez ca şi cum n-aş
crede în ele, le pun la bătaie. Şi aici e important să afli
cam tot ce s-a scris pe temele respective. Vei constata
nu o dată că la noi afirmaţiile sunt aruncate în vânt,
literal şi în toate sensurile posibile. Adică, se fac à la
légère, deseori cu un soi de inocenţă pe care am
putea-o numi iresponsabilitate, fără edificii
argumentative. În acelaşi timp, ca nişte seminţe,
ajung şi ele întâmplător în tot feluri de soluri unde
rodesc în modurile cele mai bizare cu putinţă. Şi nu în
cele din urmă este vorba despre cum scrii, cum
comunici, pentru a te asigura că nu eşti înţeles greşit,
că provoci cititorul să-şi pună aceleaşi întrebări ca
tine. Să te citeşti, să te reciteşti, să ştergi, să
reformulezi, pentru a încerca să fii cât mai exact. Iar
eficienţa nu înseamnă aici sterilitate. După toate
acestea, să mai spun că nu există pentru criticul tânăr
un ghid din care să înveţe?! Sau, dacă există, el nu
poate fi folosit decât pentru a confirma că ceea ce au
spus Starobinski, sau Marino, sau altcineva, tu ai
descoperit pe cont propriu?! Singura lecţie pe care aş
propune-o criticului tânăr (dacă există creative
writing pentru prozatori şi poeţi, de ce n-ar fi si pentru
critici?) – e şi lecţia pe care mi-o predau,
inconsecvent, ce-i drept, mie însumi – ar trebui să

vizeze dorinţa de a-ţi perfecţiona instrumentele,
limbajul, de a nu rămâne prizonierul unei formule, de
a supune totul exerciţiului analitic propriu, de a nu se
lăsa pradă adevărurilor primite de-a gata, de a te
întoarce la origini, la surse. Apoi ar mai fi ceva: să
refuze narcisismul, megalomania, să fie democrat, nu
dictator, şi să iubească literatură. Oricum, nici criticul
literar nu se face, oricât de importante sunt orizontul
cultural, munca, devotamentul, responsabilitatea, ba
chiar şi voinţa. În fond, nu poţi dori să fii decât ceea
ce eşti deja, fără să ştii.

George Motroc: – Nu mă pot opri să nu vă întreb:
Poate fi un istoric sau critic literar şi un mare prozator
aşa cum a încercat şi a reuşit să demonstreze G.
Călinescu? Sau acesta rămâne, de fapt, doar o
excepţie care să confirme regula?

Mircea A. Diaconu: – Să spună regula că un
scriitor nu poate fi critic literar? Dar Nabokov, dar
T.S. Eliot, dar David Lodge sau Umberto Eco? Marin
Mincu, la noi, sau Alexandru George? Sau Gheorghe
Grigurcu? În genere, însă, împotriva cunoscutei
afirmaţii devenite prin uz axiomă, excepţiile nu
confirmă nici o regulă. Eu cred că numai în glumă se
poate spune şi aşa; când nu mai ai alte argumente
(dacă-mi amintesc bine, cum i se întâmplă la un
moment dat lui Vasile Lovinescu scriind despre
Creangă), spui că excepţia confirmă regula, cu
convingerea unei complicităţi umoristice (cum nu i se
întâmplă însă lui Vasile Lovinescu, în cazul invocat).
Dacă devenim serioşi, ar trebui să acceptăm că
excepţia este dovada faptului că regula e un
insuficientă, că nu cuprinde fenomenul în toată
anvergura lui, că nu vedem încă sistemul mai
cuprinzător care implică o regula ce ni se pare
excepţie. Aşadar, excepţia ca dovadă a unei reguli
încă necunoscute sau nerecunoscute. Ar mai fi ceva
de discutat. Nu cred că G. Călinescu îşi propune să
demonstreze ceva. El pur şi simplu scrie şi poezie, şi
teatru, şi roman, şi critică sau istorie literară. Iar în
cazul lui, cel puţin istoricul literar beneficiază din plin
de calităţile prozatorului. Am recitit de curând
paginile despre Cernăuţii din vremea studiilor lui
Eminescu din Viaţa lui Eminescu: ce putere de
creaţie, de evocare, ce ochi viu şi ce mână sigură!
Altfel, fireşte, nu-l vezi pe Balzac scriind critică
literară (şi iau aici în discuţie un caz extrem), pur şi
simplu pentru că timpul îi era dedicat totalmente
ficţiunii. E vorba deci şi despre timp, şi despre
mentalităţile unor epoci, şi despre limbaje diferite
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care trebuie să se exersează etc. Dar ideea, care se află
în spatele unei astfel de pre-judecăţi, că istoricii sau
criticii literari sunt nişte scriitori rataţi ţine, cred, de
domeniul copilăriei unei culturi.

George Motroc: – Vă rog să fiţi de acord să ne
dezvăluiţi: Ce rol au jucat lecturile în general, dar şi
cele critice în special, în formarea dvs. de istoric şi
critic literar? Se termină ea în perioada studiilor
universitare filologice de la Suceava sau mult mai
târziu?

Mircea A. Diaconu: – Să spun că sunt esenţiale?
La un moment dat, încă de pe vremea liceului, făcut
la Piatra Neamţ, am început să citesc critică literară,
studii teoretice, istorie literară – dar mai ales critică –
cu aceeaşi fascinaţie, ba chiar cu una mai mare, decât
citeam literatura propriu-zisă. Nu ştiu dacă nu cumva
e şi acesta un semn că poţi fi critic literar. Altfel,
fireşte că nu se termină niciodată. Şi nu se termină
pentru că, dacă vrei să fii un critic/ istoric literar care
se respectă şi vrea să fie respectat, trebui să te afli în
permanent dialog cu ceilalţi, să-şi construieşti
cosmosul tău. Un cosmos ameninţat în permanenţă.
Pe de altă parte, ideile chiar aşa se nasc: din dialog,
dintr-o situare.

George Motroc: – În opinia dvs. şi nu numai,
primul mare reper critic este Titu Maiorescu... Aţi
avut şi o serie de mai multe articole, chiar în revista
,,Convorbiri literare”, despre Lecţia lui Maiorescu.
Privind retrospectiv, se poate spune că, într-o mod
substanţial, cultura noastră a asimilat o astfel de lecţie
din punct de vedere cultural şi social sau lucrurile,
indiferent de secol, au rămas la un nivel de suprafaţă,
aşa cum ar fi apreciat Maiorescu însuşi, de multe
forme fără fond?

Mircea A. Diaconu: – Ştiţi, cu Maiorescu am
impresia că ne dovedim încă o dată un tip de ipocrizie
inocentă, sau măcar de inconsecvenţă. După
Lovinescu, acceptăm cu toţii că putem situa toată
critica românească în descendenţă maioresciană. Şi
includem aici şi critica culturală, cu reverberaţii
localiste, autohtonist-filosofice, şi critica literară
propriu-zisă, întemeiată pe principiile autonomiei
artei. Pe de altă parte, Maiorescu parcurge el însuşi un
traseu, cu opţiuni în mişcare, dar posteritatea se
fixează într-un moment, cel negativ-critic, scoţându-l,
oricum, din context. Cert este că vorbim cu mândrie
de ascendenţa lui, dar uităm adesea că Maiorescu era
monarhist şi dinastic – în paranteză fie zis, în 2017, la

o sută de ani de la moartea lui Maiorescu, se stingea
şi Regele Mihai; ne raportăm la principiile lui pe care
le simplificăm adesea din comoditate şi inerţie
istorică, dar parcă aderăm instinctiv şi inerţial la
principii i-liberaliste; sintagma forme fără fond e
invocată adesea, uitându-se militantismul lui
Maiorescu pentru crearea unei societăţi româneşti
moderne, pentru crearea deci a fondului. Ajungem să-
l considerăm pe Maiorescu un anti-modern (a ajuns şi
acesta un concept bun la toate), în condiţiile în care el
e implicat în apariţia instituţiilor României moderne.
Sper să scriu cândva despre viziunea, de mare
actualitate, a lui Maiorescu asupra învăţământului. Ba
chiar aş risca să spun că suntem ceea ce suntem şi
pentru că reforma lui Maiorescu a eşuat. Să dau un
singur exemplu. Maiorescu era revoltat că statul
creează absolvenţi pentru profesii liberale care devin
primii lui contestatari e puţin spus, ci de-a dreptul
anarhişti care-i doresc pieirea. Pe de altă parte,
înţelegea, fireşte, şi gradul de insatisfacţie al tinerilor
absolvenţi de studii superioare pe care statul nu-i
putea absorbi pe piaţa muncii, şi asta în condiţiile în
care societatea aceea chiar avea nevoie de specialişti.
Să recunoaştem, problemă perpetuă a societăţii
româneşti, cu o democraţie mereu slăbită, care a
generat o serie de mişcări de tip fundamentalist. Or, în
aceste condiţii, Maiorescu doreşte întemeierea
şcolilor care să pregătească nu funcţionari, nu
bugetofagi, ci ingineri, pentru drumuri şi poduri,
pentru agricultură etc., ba chiar, cu un termen de
astăzi, antreprenori. Creatori, nu consumatori de
buget. Mai mult decât atât, susţinea dezvoltarea
şcolilor din mediul rural (în defavoarea universităţilor
care creau funcţionari anarhici, revoluţionari de
profesie) tocmai pentru ca principiile democratice să
funcţioneze sănătos. Maiorescu susţinea şcoala pentru
democraţie, asocia principiile democratice educaţiei.
În fond, abia în felul acesta, printr-o însănătoşire a
mediului naţional, prin întemeierea unor instituţiile
sănătoase şi vii, România putea să devină o putere
independentă economic, financiar, politic. Cât de uşor
însă poţi să-i numeşti (au şi fost numiţi) şi Maiorescu,
şi Lovinescu, şi Negoiţescu cosmopoliţi, blam asociat
trădătorilor de ţară. Şi de aici sentimentele uşor
manipulabile ale vulgului. Greu să mai susţii, fără să
fii eventual supus oprobiului public, că aceşti
„cosmopoliţi” doreau întemeierea unei României
moderne, care să fie egala statelor civilizate din
Europa?
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George Motroc: – În cartea dvs., lista de
,,ipostaze critice”, esenţiale aş adăuga, începe cu
Maiorescu şi continuă cu Lovinescu, I. Negoiţescu,
Nicolae Balotă, Dimitrie Vatamaniuc, Mircea Zaciu,
Mircea Martin, Gabriel Dimisianu, Mircea Muthu,
pentru a ajunge la dl. academician Eugen Simion pe
care îl numiţi ,,un moralist din est”... Sunteţi de acord
să explicaţi puţin această sintagmă propusă de dvs. şi
în ce măsură ea reflectă şi o diferenţă de statut dintre
criticul literar occidental şi cel dintr-un regim
totalitar?

Mircea A. Diaconu: – Adevărul e că textul despre
E. Simion (ca şi alte câteva) fusese unul conjunctural
– şi am ezitat mult dacă să-l introduc sau nu în volum.
E şi singurul text la care am operat două modificări,
faţă de varianta primă, publicată, dacă nu mă înşel, în
2002. Am schimbat titlul (o parafrază mai degrabă
inocentă după Ioan Groşan) şi am adăugat un post
scriptum (mai degrabă inocent). Dar tema pe care o
propuneţi, diferenţa dintre statutul criticului literar
occidental şi cel din România totalitară şi post-
totalitară, este mai mult decât incitantă. Întâmplarea a
făcut să ascult de curând la Sibiu, o conferinţă a unui
profesor american despre literatura română (şi asta în
condiţiile în care nu cunoştea limba română) în care
Creangă, Slavici, Sadoveanu erau interpretaţi cu
instrumente foarte moderne, prin Deleuze şi Guattari
etc. O construcţie îndrăzneaţă, temerară chiar, cu
inocenţa cercetătorilor care repun toate cărţile pe
masă şi se angajează, ca universitari care slujesc
raţiunea, nu în simple supoziţii livrate ca teze care
trebuie crezute pe cuvânt. Nu e acea critică povestită
în care par să se fi refugiat câţiva critici de la noi.
Aproape că-ţi doreşti să-i vezi pe marii critici
canonici, ca să zic aşa, construind astfel de
demonstraţii de anvergură, riguroase şi aduse la zi.
Dar să revenim. La noi, în comunism, trecutul,
interpretarea lui, a devenit firesc şi cumva legitim o
cale pentru salvarea prezentului. Militantismul pentru
estetic şi pentru valori autonome era dus la extreme
din nevoia de a învinge dogmatismul şi rămăşiţele
realismului socialist. Dar instrumentele au rămas
destul de uzate, tradiţionaliste, datate. Apoi, a venit şi
moda naratologiei, structuralismului etc., fiecare cu
jargonul lor. Aşa încât după ‘90 ce-am fi putut face
decât să spunem că revizuirile nu sunt necesare, căci
esteticul a fost tot timpul stindardul pe care l-am
slujit. Esteticul? Un cal de bătaie bun pentru interese
mai meschine, legate de narcisism, egolatrie etc. Şi

cine să facă revizuirile? Nişte critici care au trăit în
exil? Ori nişte tineri care nu înţeleg contextele?
Eventual nişte „frustraţi”? Nu-i vorbă, schimbarea de
paradigmă e o chestiune de durată.

George Motroc: – Legat de cei care pot schimba
percepţia literaturii, mai ales în plan intern, trebuie
spus că aveţi în cartea dvs. cuvinte frumoase la adresa
noii critici... Totuşi, privind pe termen lung, sunteţi un
optimist şi aveţi speranţa că poate acesta da un suflu
nou care să însemne, pe de-o parte, retrezirea
interesului pentru literatură şi cartea tipărită, dar, pe
de altă parte, şi respectul pentru instituţia şi mitul
scriitorului, mai ales într-un context contemporan
dificil dominat de divertisment ieftin şi chiar gratuit
oferit de internet şi de nenumărate posturi de
televiziune?

Mircea A. Diaconu: – Din nefericire, nu ştiu dacă
vor mai veni vreodată vremurile acelea (azi mitice)
când scriitorul era în fruntea societăţii, un fel de
Dumnezeu în locul Dumnezeului care fusese declarat
mort, pe care iluminismul raţionalist îl trimisese nu în
exil, ci, mai rău, la coşul de gunoi al istoriei. Cu atât
mai puţin pentru critic. Criticii ar putea deveni tot mai
mult o sectă care, în cel mai bun caz, vor comunica
exclusiv între ei, neinteresaţi de operele în sine, ci de
construcţiile teoretice, poate tot mai îndepărtate de
textul propriu-zis. Tocmai de aşa ceva ar trebui să se
apare. Dar literatura, să fim serioşi, nu e scrisă pentru
critici literari. Criticii să deseneze marile hărţi, să
încerce să explice fenomenele; au multe de făcut.
Sigur, ar putea să continue să fie un intermediar, să
identifice marile relaţii şi conexiuni, în timp şi în
spaţiu, să construiască mici sau mari naraţiuni critice
– cu speranţa că vor avea şi ei un public pe care,
simplu spus, să-l bucure. Şi vor oferi un fel de
garanţie a mersului istoriei, pe care, tocmai în felul
acesta, şi ei o fac.

George Motroc: – Chiar dacă nu reprezintă o
temă recurentă a a cărţii dvs., afirmaţi la un moment
dat: ,,dacă tot n-avem şi noi Nobelul nostru...”. Nu pot
trece prea uşor peste această afirmaţie şi nu pot rata
ocazia să vă întreb dacă merita literatura română un
Nobel pentru literatură? Dacă da, de ce nu l-a primit?
Se pot găsi cauze mai mult externe sau interne?
Paradoxal, ar fi fost un astfel de premiu cu adevărat
,,Nobelul nostru”, altfel spus o recunoaştere
internaţională a importanţei prozei româneşti în
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păstrarea speranţei şi ca o formă de rezistenţă
culturală împotriva dictaturii comuniste sau nimic
mai mult decât un alt prilej de gâlceavă literară şi de
prea multe orgolii rănite?

Mircea A. Diaconu: – Dar pare-mi-se că tocmai
avem un Nobel pentru critică literară. Am în faţă un
volum intitulat Eugen Simion. La ceasul împlinirilor
supreme, care se deschide cu o fotocopie a diplomei şi
cu un comunicat de presă al Biroului de presă al
Academiei Române, intitulat „Academician Eugen
Simion, distins cu Medalia de Aur pentru Filologie
Alfred Nobel pe anul 2018. Cum textul diplomei se
încheie cu urările „Félicitation a la Roumanie/
Congratulations to Romania”, putem conchide că
juriul a decis să dea satisfacţie întregului popor
român, prilej de a scăpa de acest veritabil complex al
Nobelului românesc, pe care l-am merita, dar pe care
conspiraţia Occidentală ni-l refuză. Altfel, un Nobel
pentru literatura propriu-zisă nu ne-ar face altceva
decât suntem. Fireşte, e vorba doar despre imaginea
literaturii române în lume. Dar asta e o altă poveste.

George Motroc: – Spre finalul cărţii dvs.,
afirmaţi: ,,Să recunoaştem că, în cultura română,
există azi un adevărat complex al intraductibilităţii.”
(p. 245). De aceea o să vă rog să acceptaţi un
,,scenariu” pe care l-am mai propus şi altor
intervievaţi şi anume să ne imaginăm că, în aceste
zile, renunţaţi la retragerea dvs. în citadela
universitară suceveană şi acceptaţi o funcţie de
conducere, să zicem aceea de ministru sau de secretar
de stat care să se ocupe cu promovarea literaturii
române peste hotare... Cum aţi face acest lucru?
Sunteţi optimist în ceea ce priveşte un asemenea plan
de promovare pe termen scurt sau mediu şi în ce
măsură poate oferi cititorului european o imagine de
ansamblu a literaturii române clasice sau
contemporane?

Mircea A. Diaconu: – Nu mă văd într-o astfel de
(im-)postură. De fapt, citadela (mai degrabă cetatea)
universitară îţi oferă posibilitatea să aperi valorile, să
le promovezi, mult mai eficient (deşi poate nu
întotdeauna cu real succes) aici, printre ai noştri, în
ţară, unde este la fel de mare nevoie de cunoaştere.
Noi nu ştim mai nimic despre Enescu, despre
Brâncuşi şi tot aşa mai departe, dar ne plângem că nu
suntem cunoscuţi în afară. Îi avem în Europa pe
Ionescu, pe Tzara, pe Cioran, dar în ţară milităm
pentru o literatură paralelă. Blecher, tradus în engleză,
e considerat afin al lui Kafka; în ţară, deşi s-au scris

câteva monografii bune despre el, e în continuare
periferic. Şi vorbim de recunoaşterea publică, de
intrarea în conştiinţa publică. De aceea spun: sunt
multe, mult mai multe de făcut şi aici. În fine, dacă o
duzină de cercetători de performanţă, a căror
verticalitate ar fi dincolo de orice suspiciune, ar scrie
câteva studii şi volume de referinţă şi le-ar publica la
edituri prestigioase din Occident, eventual despre
fenomene care privesc modelul european însuşii (în
care ne situăm), sunt sigur că am avea o şansă. Basil
Munteano publica în Franţa, în 1938, o panoramă a
literaturii române. Dar după aceea s-a întins pustiul.

George Motroc: – În final, vă rog să oferiţi, drept
invitaţie la lectură, un fragment din cartea dvs., unul
pe care l-aţi propune pentru un ideal manual de
introducere în critica literară...

Mircea A. Diaconu: – Un manual de introducere
în critica literară, unul ideal?! Prefer adevărurile
slabe. Aş alege, totuşi, primele două paragrafe din
textul intitulat Cioran şi neputinţa de a fi altceva
decât roman: „A discuta despre Cioran înseamnă a
cântări, într-un fel sau altul, şi episodul tinereţii sale
legionare. Fireşte, lucrurile pot fi explicate în multe
feluri şi fiecare interpretare va fi având miezul ei de
adevăr. În fond, avem fapta (care ar trebui descrisă
minuţios, prezentată în regim descriptiv şi de
inventar, documentaristic atât cât se poate), după care
urmează şirurile de interpretări, dintre care n-ar trebui
s-o excludem pe-a lui. // Propriile-i cuvinte despre
această secvenţă biografică – invocate adesea şi pe
care nu le reluăm aici – n-ar trebui citite decât cu titlu
de ipoteză. Adevărul lui Cioran despre sine?! El nu
face decât să-şi construiască (re-construiască) o
identitate aflată în permanentă criză. Mi se pare
relevantă pentru modernitatea pe care Cioran o
ilustrează din plin tocmai această precaritate a sinelui,
finalizată, ca la Pessoa, într-o multiplicare de euri.
Cum nu se recunoaşte într-un miez puternic, Cioran
visează la unul pentru ca, ulterior, să se mulţumească
cu explorarea negativităţii, cu absenţa eurilor, cu
ocuparea marginilor. Şi printre motivele nerevenirii în
România, printre multe altele, aş avea în vedere chiar
această teamă de întâlnirea cu un sine străin, care i-ar
putea perturba fragilul echilibru câştigat, parcă
niciodată definitiv, din locuirea anonimatului”. M-aş
bucura dacă acest text ar fi citit în integralitatea lui.

1515CONVORBIRI  LITERARE

I N T E R V I U



Față de un gânditor de amploarea lui Hegel
există două atitudini extreme: fie să-i
supralicităm dificultatea textelor, fie să-l
micșorăm de parcă l-am privi cu oarecare
condescendență. Iar atunci care este soluția
recomandată? Pentru un răspuns, îmi amintesc
că pe când apăreau de sub tipar cele treisprezece
volume ale operei sale în limba română circula
în mediu studențesc această mică legendă: Unul
dintre autorii traducerilor în cauză, dacă nu chiar
principalul truditor la respectiva întreprindere,
profesor universitar de prestigiu, ins cu un
faimos doctorat la Paris, al cărui text era în
legătură cu filozoful german, a fost întrebat de
studenții săi care ar fi cheia străbaterii
dificultăților pe care le presupune lectura operei
germanului. Ca răspuns, el a dat o schemă care
stabilea o cronologie a abordării celor
treisprezece volume de filozofie, și îmi mai
amintesc doar că profesorul adăuga îndată cum,
în fața studenților săi care se plângeau de notoria
dificultate de a-i străbate tomurile filozofiei sale,
Hegel le-ar fi spus: Vă cred dragii mei, pentru că
această lucrare de filozofie (și aici era numită
una dintre lucrările sale) nu a fost accesibilă cu
adevărat decât la două persoane iar acum, după
trecerea anilor, a rămas să o mai înțeleagă doar
una singură, Dumnezeu!, pentru că eu am uitat-
o. Concluzia era că doar cel sfânt poate ști cu
adevărat ce a vrut să spună Hegel în cărțile sale,
după ce cu trecerea anilor ele au devenit
inaccesibile chiar și autorului lor. E acesta un
mod anecdotic de a semnala modul abstrus de a
fi al textelor filozofului.

Că există impedimente pe care le presupune
accesul la conținutul acestei filozofii stau
mărturie dovezile eclatante ale unui atare efort
de a înțelege ceea ce a gândit și a scris germanul.
Am în vedere, pe lângă atâtea altele, cartea lui
Alexandre Kojève: Introduction à la lecture de
Hegel, Gallimard, 1947, reeditată apoi la aceeași
editură. Sunt lecțiile despre Fenomenologia
Spiritului predate între anii 1933 și 1939 la
faimoasa École des Hautes Études, din Paris,
reunite și publicate de Raymond Queneau, și
acesta un personaj fabulos, enciclopedist de
anvergură, prozator, publicist și poet, autor al
unei culegeri de sonete cărora aplicându-le
metoda matematică a permutărilor circulare se
pot obține, pretinde el, nu mai puțin de o sută de
mii de miliarde de poeme. Cât despre autorul
propriu zis al cursurilor universitare (Șase ani
consacrați studierii unei singure lucrări!) și apoi
al cărții despre Hegel, acel Alexandre Kojève, el
era un emigrant rus cu studii temeinice în
Germania și ulterior profesor de filozofie în
capitala Franței.

În abordarea Fenomenologiei Spiritului,cu
un suspect de mare atașament, cu sugerată totală
adecvație la textul german, el pornește lent, abia
doar cu reproducerea traducerii, din germana
originalului în limba franceză, a câtorva pagini
din cartea pusă în cercetare, și apoi pe parcursul
unor ani lungi de studiu în fața auditoriului său
el înaintează cu o metodă cum nu se poate mai
originală, căci pare a avansa prin carte
străbătând-o pagină cu pagină, de parcă ți-ar fi
dat să îl și vezi cum indică cu degetul pasajele de
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referință, de aici până aici, de la rândul cutare
până la rândul cutare. Adesea este utilizată
terminologia hegeliană și echivalentul ei în
franceza în care se exprimă oratorul. Este de
presupus că va fi existat o parte exclusiv orală a
cursurilor care nu a mai fost consemnată. Sunt
indicate doar jaloanele, în mare, ale itinerariului
prin cartea lui Hegel. Printre aceste relatări de
tot laconice sunt reproduse și succinte dări de
seamă cu privire la conținutul cursurilor, parcă
doar cu rol administrativ justificative. Când însă
se ajunge la ultimele două capitole ale
Fenomenologiei Spiritului, metoda se schimbă
prin faptul că este reprodus în integralitate chiar
textul cursurilor. În acest fel câștigul este enorm,
cartea își arată completa sa substanță,
amploarea, ea se destinde, își depășește
pudoarea inițială și îngăduie cititorului să vadă
integral prestația comentatorului, cu toată
originalitatea ei. Ca să nu mai spun și că
profesorul acum se detașează mult de obiectul
de studiu anunțat, cartea lui Hegel, și se lansează
în ample analize comparative, dezvăluind
racorduri subterane, polemici, antiteze sau
asemănări culese de la cei mai mari gânditori din
toate timpurile.

Recent cartea aceasta faimoasă a fost tradusă
în limba română: Alexandre Kojève, Introducere
în lectura lui Hegel, (...), Traducere și note de
Ovidiu Stanciu și Andrei Chițu, Postfață de
Ovidiu Stanciu, Colecția Angelus Novus,
Editura Tact, 2018. În felul ei întreaga ediție
românească este impecabilă. O singură
observație aș cuteza totuși să fac: pentru un ins
neprevenit cu privire la autorul cărții, dacă
postfața, atât de bine scrisă și de documentată, ar
fi fost așezată nu în spatele textului propriu zis ci
în fața lui, ca prefață, insul presupus de această
ipoteză ar fi avut ocazia să fie informat dintru
început că are de a face cu o interpretare de
stânga a cărții lui Hegel, ca să nu zic de-a dreptul
cu una mai degrabă marxistă și vehement atee,
căci textul lui Ovidiu Stanciu dă informații
despre polemica provocată de această operă
între un francez de origine vietnameză și autorul

ei un francez de origine rusă, ambii de orientare
marxistă. Dar aceasta nu este de vreo
importanță! Alexandre Kojève este o
personalitate puternică, așa cum ni-l arată
scrierea sa, și el este suspect cu această
Introducere tocmai prin prea marea insistență că
nici nu urmărește altceva decât să limpezească
textul lui Hegel, Fenomenologia Spiritului, nu
toată opera germanului, cum pare a sugera titlul
producției sale filozofice, ci doar această
Phänomenologie des Geistes, când de fapt el
sfârșește prin a scrie o filozofie cum nu se poate
mai originală, contemporană la zi cu secolul
XX, și deloc cu cel al germanului. Demersul său
este unul semnificativ pentru o Franță de stânga
ideologică, în mare parte infestată de marxism.
Afirm aceasta nu ca o acuză ci doar ca
diagnostic. Și nu doar atât, căci la finele
cursurilor din anul universitar 1936-1937, după
ce a insistat foarte mult, exagerat de mult asupra
contextului istoric în care germanul și-a scris
cartea, a coincidenței la Jena, unde Hegel își
redacta cartea, cu acțiunile militare ale lui
Napoleon, presupunerile rusului explodează de-
a dreptul în măsura în care transferă din
anecdotica biografiei filozofului anumite detalii
care îi unifică pe cei doi eroi, împingând
comentariul spre caricatură. Și încă nici nu se
rezumă la doar atât, ci presupune și că ei se
recunosc unul pe celălalt ca fiind fiecare în felul
său întrupare a Spiritului absolut, și lansează
presupunerea sub formă interogativă că Hegel se
aștepta oare (în 1806!) să fie chemat de
Napoleon la Paris pentru a deveni acolo
Filozoful (Înțeleptul) Statului universal și
omogen, urmând să explice (să justifice) – poate
chiar să dirijeze – activitatea lui Napoleon.
Fantastic este aici nu atât sarcasmul, cinismul
exegetului la adresa personajului pe care în
comentează în cele șapte sute de pagini ale cărții
sale cât uluitoarea previziune din aceste cuvinte.
Pentru că Hegel nu a ajuns desigur la Paris, dar
a ajuns acolo acest Alexandre Kojève, și nu doar
ca profesor la cea mai prestigioasă școală de
filozofie din capitala Franței ci ulterior chiar în
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postul de consilier al președintelui țării. Deși
gurile rele pretindeau că de fapt el era un agent
al Moscovei comuniste, dacă nu chiar un spion
atunci cu siguranță un agent de influență. Dar
aceasta este doar epică, un mod de a face
beletristică, așezat sub demnitatea abstracției,
fără importanță în judecarea excelentei lui cărți.

În final este cazul să ne întrebăm în ce
măsură acest studiu savant este el chiar ceea ce
pretinde a fi: o introducere în lectura lui Hegel.
Recunoscându-i calitățile, existente în sine, fără
a le relaționa cu opera gânditorului german, voi
afirma că o mai bună introducere în gândirea lui
Hegel este chiar parcurgerea scrierilor acestuia,
în acest caz a Fenomenologiei Spiritului, pe cât
posibil chiar în limba germană. Orice exegeză,
inclusiv cea presupusă de traducerea
respectivului text, este limitativă, căci impune
constrângător un al doilea sens, doar unul singur,
pe când textul originar se deschide în fața celui
care îl parcurge cu o infinitate de înțelesuri
lăsându-i șansa de a o alege pe cea potrivită
spiritului său, adică propriei sale înzestrări,
instrucției sale culturale, cu ajutorul cărora
pășește la înțelegerea operei lui Hegel.

Dincolo de filozofia propriu zisă a
gânditorului german, asupra importanței căreia
s-a convenit de mult timp și definitiv, el mai este
și un scriitor extraordinar. Din pagina sa de
metafizică, aproape din oricare, se pot desprinde
exprimări inegalabile, viziuni de un dramatism
copleșitor. Este un aspect ignorat de profesorul
de religie ateu din Paris, dar se pot da mostre de
atari performanțe stilistice, nu literaturizări ci
expuneri de mari adevăruri. Limba în care a fost
scrisă cartea este desigur germana autorului și
cunoașterea ei îți asigură acces la gândirea în
cauză. Dar după ce eventual depășești
dificultățile ei, mai trebuie să străbați încă printr-
o poartă de acces, să învingi limba proprie a
filozofului, terminologia lui specifică. Ajungi
astfel la coregrafia spiritului, la volutele ei
interminabile, cu reveniri și suprapuneri parcă
fără sfârșit, dincolo de toate acestea fiind
contextul de erudiție al lui Hegel, imensa

confruntate a sa cu istoria filozofiei care l-a
precedat, inclusiv cu gânditorii contemporani
lui, unde se desprind trei momente mai
importante: mecanica lui Newton, o obsesie în
a-l apăra cu orice preț, oricât de aberant, pe
Goethe în polemică cu englezul pe teme de
știință în care poetul fantazează iar filozoful îi
este devotat până la absurd. Apoi, ca pentru a-și
dovedi racordarea la contemporaneitate,
informația la zi, întocmai modei, referințele la
francezul Diderot, cu Nepotul lui Rameau. Și, în
sfârșit, ascensiunea în veșnicie, prin comentariul
la textele sacre ale lui Sofocle. O mare temă,
relația lui Hegel, prin spirit, cu Grecia antică, un
model ce va fi urmat de posteritatea lui
germană!

În marginea acestor însemnări, îmi amintesc
că eram cândva demult în compania lui Petre
Țuțea, bătrânul perora ca de obicei și când am
avut impresia că face o pauză i-am strecurat
informația: A murit Bagdasar. De parcă nu m-ar
fi auzit, și-a continuat nestingherit vorbăria. Și
apoi într-un târziu, pe când uitasem ce i-am
spus, cu referire la faptul că Bagdasar pe lângă
multe altele fusese și traducător al lui Kant, mi
s-a adresat afirmând: un inginer! L-a tradus pe
Kant cu șublerul, nu cu condeiul. Totul e exact
până la micron. În acest fel îmi semnala că
spiritul intelectual trebuie să se abțină de la a
face beletristică, menținându-se la altitudinea
abstracțiilor, ceea ce presupune o rară calitate a
intelectului. Autorii versiunii românești a cărții
lui Alexandre Kojève, ca și titlurile din editura în
care publică, nu doar că se abțin de la a
literaturiza, ci dovedesc existența unei lumi
universitare nedreptățită, ignorată de publicațiile
culturale, aparținând unui curent subteran
remarcabil, în care exprimarea adevărurilor
veșnice din filozofie nu mai întâmpină în
română nici o dificultate, nu cade la nivelul
literatorilor. O lume nouă!
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Depărtările mari dintre oameni (ca şi cele dintre
om şi Providenţă) exclud întîmplarea (minorul,
facilul, efemerul), înlocuind-o cu severa solemnitate
a fatalităţii. Fortuitul e favorizat de spaţiile mici,
intime, necesitatea e protejată de climatul aspru al
spaţiilor ample.

* 
Una din pricinile pentru care m-am stabilit la

Cărbuneşti, faptul că la niciuna din ferestrele
locuinţei noastre de bloc din Amarul Tîrg, una din
acele moderne „cutii de locuit” cum le numea Mircea
Eliade, nu puteam vedea cerul. Aici, cel puţin îi pot
privi în voie infinitul capricios, într-un fel uman. 

* 
„Mai există oameni care confundă individualismul

cu vocaţia personalităţii. Înseamnă a amesteca două
planuri: cel social şi cel metafizic” (Camus).

*
Tînăr de succes. Îşi varsă necontenit conţinutul

sentimental dintr-un recipient în altul, aidoma unui
barman. 

* 
Nicio suferinţă nu cunoaşte alt remediu decît

propria sa dezintegrare. Suferinţele sunt
incomparabile, intransmisibile. Simbolistica lor e
dintre cele mai relative, din care motiv mijloacele
noastre de-a acţiona împotriva lor sunt minime. Ele
iau sfîrşit de la sine precum manifestările stihiale,
furtunile ori inundaţiile. 

* 
Oraşul Mexic se scufundă. Spre deosebire de

Everest, se scufundă anual cu o medie de 10 cm., de
10 ori mai rapid decît Veneţia.

*
Cere oamenilor să fie aşa cum nu sunt, pretinde-

le o faţă conformă cu voinţa ta şi abia atunci aceştia,
obstinaţi, îşi vor revela faţa adevărată. Durerosul rod
pozitiv, nedorit de ele, al regimurilor despotice.
Artificiul ideologic al totalitarismelor s-a soldat cu o

semnificativă potenţare a naturaleţei lumii. 
*

„Într-un secol ca al nostru, aşa de atent cu mediul
înconjurător, moartea a devenit şi ea o problemă de
resurse ecologice. În statul american Washington,
cetăţenii pot opta ca după moarte trupul să le fie
transformat în îngrăşămînt natural. O firmă
particulară, împreună cu Washington State
University, au elaborat un dispozitiv prin care
procesul se poate finaliza în doar 30 de zile, cu
ajutorul microbilor. «Materia primă» (încape cam în
două cutii de carton) poate fi apoi folosită pentru a da
naştere altei vieţi” (Formula As, 2019). 

*
Senectute. Pînă de curînd m-am confruntat cu

uitarea (elegantă, dichisită) a unor numeroase nume
proprii. De acum încolo mă confrunt cu uitarea
(ordinară, impertinentă) a unor substantive, verbe,
adjective…

*
Lucruri care-ţi dau o stare de chietudine doar

pentru că nu le-ai început. Te bucuri pentru că acestea
reprezintă o potenţialitate cu un încurajator statut
comun, deopotrivă al tău şi al increatului.

*
Nu alegi să fii impecabil moralmente. Poţi alege

doar să fii cît mai puţin culpabil.
*

Senectute. Cu mîinile sale fin tremurătoare,
împarte bucăţi de căldură. 

*
„Petr Augustyn, în vîrstă de 53 de ani, din Lipova,

Cehia, se mîndreşte cu cele 40 de animale
periculoase ale sale. Are tigri, pume, canguri, mai
multe specii de maimuţe de toate vîrstele pe care le
mîngîie zilnic. Le ţine în cuşti, însă nu tot timpul. Le
duce în casă şi le dă să mănînce din mînă, ba, mai
mult, doarme cu animalele periculoase în pat. De cînd
era mică, a obişnuit-o pe fiica sa să se joace cu acestea şi
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să stea pe trupul lor. Augustyn iese la plimbare cu fiarele,
mai ales cu preferatul lui, Diego, un tigru de 280 de
kilograme. Are curajul să muşte din bucăţile lui de carne şi
îl lasă să-i sară în spate. […] Tigrii sunt animale care pot
să sfîşie omul în orice moment cu o singură lovitură. Sunt
cele mai mari feline, putînd atinge lungimi de 3,5 m. şi 300
kg., avînd o speranţă de viaţă de 18 ani” (Click, 2019).

*
Uitarea ca surogat al increatului. 

*
Caractere. X se teme cu adevărat doar de sine însuşi, Y

nu se teme nici măcar de sine însuşi.  
*

„Ce monument corect ar fi o furtună împietrită” (Saşa
Pană). 

*
A.E.: „Pînă şi cea mai sfruntată minciună ar putea avea

nu numai delicateţea, ci şi morala sa, pînă şi cel mai
incontestabil adevăr ar putea fi nu numai dizgraţios, ci şi
imoral. Meditează un pic”.

*
A fi prezent, a-ţi secţiona prezenţa aplicată pe detalii,

pe scurte digresiuni ori adaosuri pentru a fi şi mai prezent. 
*

„Foarte multe sofisme nu se nasc din lipsă de logică, ci
din prea multă logică – ca să zicem aşa – anume, atunci
cînd operăm cu mai multă logică, cu mai multă analiză, cu
mai multe subtilităţi metodice decît pretinde simplicitatea
elementară a obiectului pe care-l cercetăm – cînd cheltuim
mai multă forţă decît pretinde problema” (Blaga). 

*
Moment negru. Vlăguit, derutat, eu blocat, nu te poţi

apropia mai mult de Dumnezeu. Nădăjduieşti, cu ultimele
puteri, ca Dumnezeu să se apropie de tine.

*
„Atunci sunt tare cînd sunt slab” (Sf. Apostol Pavel).

Oare?
*

Moment negru. Nedemn de iubirea pe care o nutreşti,
nedemn de repulsiile la care ai ajuns.

*
Revolta bruscă a lui X împotriva lui Y, atît de

conjuncturală. Neizbutind a capta favorurile acestuia aşa
cum trăgea nădejde, s-a aplicat asupra părţilor sale
„negative”. Altminteri, cu aceleaşi cărţi de joc pe masă, l-
ar fi adulat. 

*
Senectute. Murim cîte puţin spre a învia cîte puţin.

Moartea totală şi învierea totală vor alcătui cumva ultimul
capitol al acestei naraţiuni care pare a nu avea sfîrşit?

*
„Liviu Marian Pop, fostul ministru analfabet al

Educaţiei, a mai produs o perlă:   «Discurs de maidan a

preşedintelui României». Deşi şi-a lăsat barbă, poate nu e
timpul pierdut să mai treacă o dată prin gimnaziu. Altfel,
eu aş urmări un reality show în care Maria Grapini, Liviu
Marian Pop, Viorica Dăncilă şi alţi iluştri analfabeţi ai
neamului ar fi închişi într-o sală de clasă şi ar trebui să
rezolve exerciţii gramaticale gîndite de Radu
Paraschivescu şi de Rodica Zafiu” (Dilema veche, 2019). 

*
Senectute. Uneori viaţa se dilată lăuntric prin clipele în

care, în chip straniu, dispoziţia aşteptării ajunge a coincide
cu cea în care nu mai aştepţi nimic. Impulsul dorinţei
amestecat cu ataraxia.

*
Surprins de fluxul lucrurilor care vin mereu, care nu se

mai opresc, în deliranta lor strădanie de-a deveni trecut. 
*

Excepţia nu este doar o variantă „eretică” a regulii, ci
şi o posibilă subversiune a acesteia, primejdioasă prin
circumstanţa că se poate întoarce asupra factorului său
generator care este regula. Aidoma unei cîrtiţe poate săpa
galerii adînci sub aceasta pentru a o submina. O dovadă
între altele o constituie neîndoios efectul acelor
permisivităţi pe care un regim tiranic le-a îngăduit din
neatenţie mai mult decît din slăbiciune şi care au dus la
năruirea lui. Exemplu izbitor: Mihail Gorbaciov, ale cărui
directive de glasnost şi perestroika ce-au reprezentat
altceva decît marşul funebru al Uniunii Sovietice?.

*
Avariţie morală. X îşi economiseşte sentimentele

aidoma banilor cînd iese în oraş pentru cumpărături.
*

„Personal cred că fiecare om se gîndeşte măcar o dată
pe zi să-şi pună capăt zilelor” (Alberto Moravia). 

*
Noiembrie. Liniştea rurală pictează pe perete umbra

scandaloasă a frunzelor ce-n ruptul capului nu vor să cadă. 
*

„Cînd ai o reputaţie proastă, slăbiciunea e privită cu
indulgenţă”, notează Camus, constatînd de bună seamă
omagiul ce i se aduce organicităţii, chiar atunci cînd
aceasta ia forma viciului. 

*
„Cazul ariciuţului Valerie a înduioşat întreaga lume.

Medicii s-au luptat să-i salveze viaţa după ce nişte oameni
răi l-au strîns de gît cu un cablu. A fost găsit aproape mort
într-un parc şi dus la spital. Cîţiva iubitori de animale au
găsit-o în agonie pe micuţa Valerie, o femelă de arici încă
pui, într-un parc din oraşul Winchester, Marea Britanie.
[…] Avea răni groaznice şi pierduse foarte mult sînge. […]
Medicii veterinari au spus că nu au văzut niciodată un atac
cu atît de mare cruzime asupra unui animal inofensiv.
Valerie a fost chinuită înfiorător, deşi nu făcuse nimănui
nici cel mai mic rău. […] Ariciul este un mamifer cu o
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lungime a corpului de pînă la 33 cm. şi greutatea între 800
g-1,2 kg. pe corpul unui arici pot fi pînă la 15.000 de ace,
folosite în scop de apărare” (Click, 2018). 

*
Intenţia, imbatabilă? „Uneori lovitura nu ne nimereşte,

intenţia îşi atinge ţinta totdeauna” (J. J. Rousseau). 
*

Mai dificil nu e să pătrunzi lucrurile ce urmează a se
întîmpla, ci lucrurile care s-au întîmplat. Deoarece
misterul lor e maxim, precum misterul a tot ceea ce a intrat
în raza morţii.

*
Scriptor. Metoda e o instanţă a unicului, creaţia e o

instanţă a pluralităţii. Din care pricină întîlnirile lor se
caracterizează nu o dată printr-o rafinată ipocrizie, printr-o
ingenioasă ambiguitate. 

*
Senectute: semiotica norilor, din ce în ce mai

complexă.
*

Obosit de speranţe cum de împliniri.
*

„Falsa modestie este cea mai decentă dintre toate
minciunile” (Chamfort). Dar nu cumva minciunile cele
mai „decente” sunt şi cele mai primejdioase? 

*
„Vrei să înţelegi deosebirea dintre socialism şi

capitalism. Socialismul e sau tinde să fie o devenire întru
fiinţă, o împlinire a societăţii şi a insului cu o dezvoltare
multilaterală, în timp ce poate dincolo nu e vorba decît de
devenirea întru devenire, o lume ce se lasă şi te lasă în
pace, să-ţi saturi, să-ţi refaci foamea şi iar să te saturi. Df
al persoanei, nu al comunităţii”. Dar şi: „Ce mare e partea
de suferinţă pe lume; în ce fac, în ce spun oamenii:
administrativul, în cultură îngînarea, ciripitul, neadevărul!
Asta nu poţi ierta socialismului: că a sporit nefiinţa. În
jurul oricărei fiinţe…” (Noica). 

*
Pentru X, poezia o oglindă în faţa căreia îşi încearcă

fără complexe masca.
*

Prin exerciţiu pacient, ironia frazelor sale devenită
pură cum roua.

*
Scriptor. Neantul îngropat în straturile cele mai fertile

ale fiinţei, cum o sămînţă al cărei rod îl aşteaptă. 
*

La urma urmei libertatea e o convenţie care trebuie
cultivată ca oricare alta. Dar prin intermediul altor
convenţii care îi dau un aspect fenomenal, o
corporalizează.

*
„Arheologii din Grecia cred că au găsit oraşul pierdut,

Tenea, considerat că ar fi fost fondat de prizonierii
legendarului război troian, conform relatării lui Homer din
Iliada şi Odiseea. Au spus că au descoperit rămăşiţele unei
aşezări de locuinţe în spaţiul căreia erau bijuterii, monede
şi mai multe situri de înhumare în zona sudică a Peninsulei
Peloponez (…) Lucrările de excavare au început în anul
2013 în satul Chiliomodi şi «dovada existenţei» oraşului
Tenea a apărut la scurt timp. Au fost descoperiţi pereţi
construiţi cu atenţie precum şi podele de lut, piatră şi
marmură. Au fost găsite circa 200 de monede rare, inclusiv
una destinată să plătească pentru călătoria spre o viaţă de
după moarte. Căutările au scos la lumină morminte
împodobite cu vase şi bijuterii. Arheologul principal,
Elena Korka, a declarat pentru Associated Press că
descoperirile au dovedit că cetăţenii din Tenea au fost
«remarcabil de bogaţi»” (Focul vieţii, 2019). 

*
Prolificul scriptor X a ratat marea şansă a poetului:

aceea de a nu spune totul. 
*

La acelaşi versificator, iubirea adusă în impas prin
transferarea ei într-o reflecţie searbădă asupra iubirii, astfel
cum s-ar impune unei eleve frumoase care merge la bal o
uniformă stînjenitoare.

*
O carte izolată tinde nu o dată spre fanatism.

*
Oricît de insolită, imaginea în poezie se cuvine a păstra

o ireductibilă fidelitate cum o umbră a obiectului evocat. 
*

„Multă vreme, onoarea de-a fi considerat «cel mai
bătrîn copac din Bucureşti»  i-a aparţinut unui platan masiv
a cărui vîrstă era estimată la aproape 500 de ani. Anul
trecut însă, în luna mai, o vijelie l-a pus la pămînt,
autorităţile fiind nevoite să îl taie. «Urmaşul»    lui pare să
fi rămas «Dudul din Batiştei», un dud alb din curtea
Bisericii Batiştei ce a fost contemporan cu Vodă
Brîncoveanu, acum peste 300 de ani. […] Se spune că
Brîncoveanu, văzînd un copil cocoţat printre ramurile deja
bogate ale dudului, l-a dojenit şi i-a cerut să coboare.
«Dudul nostru este voinic! N-o să trăieşti nici tu, Măria-Ta,
cît o să trăiască el!», ar fi răspuns băieţandrul, care să fi
avut la vreo 10 ani” (Click, 2019).   

*
Iulie. Agitaţia de prisos a acestei amiezi care nu are a-

ţi spune nimic, dar care te irită printr-o anume deşănţare a
luminii fierbinţi, prin felul în care lucrurile cele mai docile
(pereţii, dulapul, cărţile, televizorul) încep să te măsoare
cu o anume impertinenţă. 

*
Indiferent de obiectul lor, subtilităţile sunt confidenţe

ale spiritului.
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Concepte precum intertextualitatea, interdisci-
plinaritatea, ekphrasisul şi intermedialitatea sunt
prin excelenţă relaţionale certificînd, la modul
aplicativ, statutul esteticii în ipostaza, deloc facilă, de
comunicare despre comunicare artistică, legată şi
aceasta de multiple determinări socio-istorice.
Precum trunchiul arborelui din conferinţa-testament
din 1924 a lui Paul Klee, ce uneşte rădăcina cu
podoaba coroanei sau, la fel, supuse presiunii între
cele două emisfere de Magdeburg, sui generis
estetica generală ocupă locul, mereu variabil, între
experienţele ficţionale trecute, sedimentate în
memoria culturală şi presiunile exercitate de
prezentul ce anunţă viitorul presimţit ori chiar
opresiv. Dar nu este numai atît: dacă, în general,
comunicarea „tinde cu atît mai mult spre cod, cu cît
răspunde unei operaţii mai abstracte şi mai
repetitive” comunicarea artistică este obligată să se
plieze pe „forma de mesaj plastic (sau poetic) care nu
corespunde niciodată, nici nu poate să corespundă
unei semnificaţii prestabilite”1. Specificitatea artei
rezidă, cu alte cuvinte, în faptul că aceasta modifică
modalitatea de transmisie obişnuită a mesajului
lingvistic, imagistic ori sonor în viaţa cotidiană şi
asta fiindcă niciodată scrierea ficţională n-a fost o
simplă înregistrare, după cum pictura, ca să nu mai
amintim de muzică, n-au fost niciodată înregistrarea
realităţii aşa cum o vedem sau cum credem că o
vedem. Iată de ce, de-a lungul istoriei, „arta
transformă actul de comunicare într-o (nouă – n.ns)
geneză”2. În consecinţă, estetica generală sau aplicată
este datoare să explice de ce şi mai ales cum anume
„arta începe întotdeauna printr-o ruptură” în
comunicarea artistică însă ţinînd seama în acelaşi
timp şi de adevărul că opera plastică, muzicală ş.a.
este încorporată într-un fenomen cultural mai larg,
alcătuit şi acesta dintr-o ţesătură de relaţii pentru că
„orice text e un act comunicaţional” (Jean Marie

Schaeffer). Teoria literaturii a conceptualizat în anii
60/70 din veacul trecut o atare ruptură în
comunicarea lingvistică: Roman Ingarden şi apoi
Wolfgang Iser au subliniat importanţa elementelor
nedeterminate dar şi pasajele vide care îl contrariază
pe cititor obligîndu-l astfel să se implice în text, să-l
facă activ, să caute şi chiar să genereze un sens3. Aşa-
numitul cititor implicit este acela care descoperă
opoziţia dintre clişeul lingvistic şi limbajul artistic,
finalizată cu schimbarea de orizont şi pînă la urmă cu
un act instaurator din perspectiva receptării. Creaţia
artistică propune dar şi impune esteticii generale/
aplicate explicitarea genezei (poiesis-ul), diferită de
aceea a simplului mesaj, precum şi a receptării însăşi
(aisthesis-ul). Ambele procese, corelate, alcătuiesc
numitul act instaurator care se opune stereotipizării
mesajelor din cadrul instituţionalizat dar, în chip
paradoxal, îmbogăţindu-l. Literatura absurdului de
exemplu, prezentă în teatrul şi proza europeană din
veacul trecut se oferă analizei estetice, capabilă s-o
esenţializeze în categoria absurdului (inteligenţa
înfruntând-şi propriile limite) înrudită în acelaşi timp
şi cu tragicul prezent în diferite circumscrieri.
Demersul estetic nu poate fi decît analitic şi, doar atît
cât este posibil, normativ. El are o finalitate oricum
valorizatoare deoarece efectuează mutaţia pe traseul
obiect real – obiect estetic (id est = virtual) – obiect
artistic propriu-zis şi asta după o dublă mediere.
Revenind acum la analogia oferită de Paul Klee
interpretarea estetică se întoarce şi ea la rădăcina
arborelui şi, ca un alt „trunchi”, re-face, anamnetic
oarecum „imaginea esenţială a creaţiei ca geneză”4.
Traseul coroana arborelui – trunchi – rădăcină este
aşadar un proces recuperator al poiesis-ului servind
drept posibilă bază pentru interpretarea relaţională a
coroanei, prin urmare a operei finite conducînd
finalmente la circumscrierea acesteia ca valoare sau
non-valoare estetică. Altfel spus, comunicarea
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estetică adecvată ar trebui să se desfăşoare în doi
timpi – ambii necesari pentru încercarea de validare
şi chiar de plasare, implicit temporală, în tabelul
mendeleievian al culturii naţionale sau universale.
Cunoscând sau doar imaginînd traiectul poietic al
artistului esteticianul reeditează în felul său medierea
trunchiului şi realizează, nu altfel decît aproximativ,
o comunicare intrinsecă, pliată pe ştiutul sau
presupusul act creativ. Importantă în receptarea
propriu-zisă rămîne însă opera ce, „aidoma
frunzişului copacilor, afirma Klee, se întinde în toate
direcţiile în timp şi în spaţiu”, de aceea „nimeni nu va
cuteza să pretindă că arborele îşi formează frunzişul
după modelul rădăcinilor sale”5. Cam în aceeaşi
perioadă Eugeniu Speranţia scria în Papillon de
Schumann despre opera de artă drept continuarea
vieţii artistului „aşa cum floarea de cireş este o
continuare a arborelui care a produs-o”. Or, din acest
moment criticul şi, implicit, esteticianul sunt datori să
utilizeze, printr-o comunicare extrinsecă, conceptele
operatorii schiţate anterior, prin ekphrasis,
intertextualitate, interdisciplinaritate sau, mai nou,
prin intermedialitate. Cele două sensuri
comunicaţionale, adică întoarcerea spre începuturile
creaţiei şi relaţionarea operei finite cu altele,
tradiţionale sau contemporane reeditează, metaforic
vorbind, deplasarea va-et-vient a „melcului” estetic
după „modelul elicoidal” din teoriile moderne ale
comunicării6. Examenul estetic aproximează sau, mai
exact, explicitează noutatea, „ruptura” încorporată în
textura operei ce face parte din procesul atribuirii de
valoare şi aceasta în siajul Idealului contemporan pe
care valoarea îl anunţă sau chiar îl concretizează7. Să
mai amintim că în meditaţia estetică modernă Hans
Robert Jauss deosebea, destul de discutabil totuşi,
„latura comunicativă a experienţei estetice” doar prin
Katharsis (desfătarea-de-sine-în-desfătarea-cu-altul)
faţă de Aisthesis sau „latura receptivă a experienţei
estetice” iar Poiesis-ului rezervându-i, fireşte, „latura
productivă a experienţei estetice”. Or, cele „trei
premise” l-au determinat pe cunoscutul estetician să
reducă de fapt comunicarea estetică la Katharsis8 şi,
în plus, aproape să calchieze definiţia Mimesisului
definită de către Georg Lukacs drept „înstrăinare de
sine şi reintegrare în sine”9. Sintagma „experienţă
estetică” este un numitor comun şi mult prea general
pentru înţelegerea procesului în doi timpi de mediere
a esteticii generale şi aplicate cu sprijinul criticii
literare, plastice ş.a. Demersul estetic este fără-

ndoială o receptare în întregul său dar una
specializată şi finalizată cu atribuire de valoare
artistică şi, implicit, axiologică. 

Pe de altă parte, modificările dramatice din
determinările spaţio-temporale se repercutează în
canoanele generale. Altădată comentam
transformarea, desigur metaforică, a simbolului
clepsidrei (cînd „vieţile noastre erau în mod esenţial
guvernate de amintiri şi aşteptare” – Jean Claude
Gouillebaud)10 în oul, umflat la mijloc, aproape
anihilând trecutul şi viitorul şi reprezentînd astfel un
„etnocentrism al prezentului” (Charles Taylor). Iată-
l, într-o succintă enumerare: unidimensionalitatea
post-modernă(mai nou: post/postmodernă) anunţată
de-a lungul secolului trecut de fizica non-euclidiană
ce recuză tridimensionalitatea în favoarea celei de-a
patra dimensiuni, redusă şi aceasta la punct, linie şi
plan (experimentată deja în avangardism) şi la care s-
a adăugat popularul slogan Media Fax – „Ziua de
mâine începe Acum” –, apoi mişcarea new-age
amintind de curentele esoterice,de asemenea eul
individual ce riscă să fie înghiţit în aşa zisa „imagine
a lumii” exemplificabilă cu prezenţa/reacţia colectivă
la întrecerile sportive, telecultura ce ne introduce în
comunicarea de reţea şi care, în ultimele decenii din
secolul al XX-lea, ne mai amintea încă de vechiul
termen cuminecare,11 în sfîrşit, „cinematograful
[care] aproape că s-a transformat în interfaţa om-
computer” în vreme ce “mediul cultural în care trăim
a devenit un subprodus al marketingului”12.
Hipertrofiată, comunicarea actuală, s-a afirmat,
plonjează în imediat, este vitalistă şi de-a dreptul
instantanee pe mobil sau pe tabletă. A fost, de aceea,
asemănată cu „un val ce ar pretinde să antreneze
întreaga mare după el năzuind în acelaşi timp să
înghită fără alegere tot ceea ce se află în faţa lui”13. 

Este firească, în aceste condiţii, contestarea
acestei forme excesive de comunicare prin
întoarcerea, reiterată, la lecţia metafizicii occidentale.
Se cunoaşte de pildă că Aristotel enumera un număr
de patru opoziţii: corelarea, unde opoziţiile se atrag,
apoi contrarietatea văzută ca intermediere între
termeni opuşi (alb – gri – negru), raportul antagonic
dintre posesie şi privaţiune, contradicţia absolută
(afirmare/negare), toate acestea fiind preluate de
către Plotin şi Sf. Augustin. Ele se întîlnesc şi la
Hegel unde opoziţiile sunt interne, iar la Nietzsche –
criticul radical al comunicării – în Omenesc, prea
omenesc – ego şi alter ego rămîn ireconciliabile, de
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aici supremaţia resentimentului ce favorizează
trecutul („ceea ce a fost”) faţă de viitor („ceea ce va
fi”)14. Desigur, în epoca modernă dialogul, relaţia
subzistă aşa cum o tratează Martin Buber în Eu şi tu
dar opoziţia de facto rămîne la nivele individuale şi
„colorate” social-istoric. Se recunoaşte, în subsidiar,
opoziţia ontologică şi amplificată de ideologiile care
nu rezistă, mai ales istorico-politic vorbind, dacă nu
impun determinări transformabile pînă la urmă în
coerciţii colective, mai mult sau mai puţin
suportabile. Dacă „diferenţa profundă dintre
ideologie şi comunicare rezidă în faptul că prima este
capabilă să ofere o determinare” chiar dacă artificială
şi impusă prin violenţă, aşa cum istoria ne-a
demonstrat, în schimb comunicarea hipertrofică,
hipotextuală ş.a. „respinge orice determinare ca şi
ciuma”15. Or, revenind acum la pledoaria lui Terry
Eagelton pentru estetic, acesta înţeles ca un spaţiu
autonom independent de logică sau morală, mai
extins aşadar decât suprafaţa ficţională (= artistică) şi
pe care îl consideră o „chintesenţă a ideologiei” nu
putem decît să constatăm existenţa, aici, a unei alte
opinii extreme, întrucîtva pereche cu prezentificarea
comunicaţională contemporană ce ar conduce la
„sfîrşitul cărţilor”. Estetica în schimb, cu formele ei
de manifestare, a fost şi rămîne o altfel de ideologie
deoarece posedă determinările specifice,mai exact,
sistemele categoriale (tragicul, comicul, trivialul
ş.a.), acestea mereu regenerabile pe palierul duratei
lungi odată cu obiectul său, respectiv performanţa
artistică, întotdeauna individuală şi funcţie
variabilă,în acelaşi timp, de prefacerile istorice. 

(din volumul Cochilia şi melcul în estetică)

Note:
1. Rene Berger, Artă şi comunicare, Editura Meridiane,

Bucureşti, 1976, p 119. Tot aici: „Adecvarea formei la o
semnificaţie prestabilită funcţionează după modelul unui
rapel, adică a codificării unei experienţe trecute ;
semnificaţia artistică este dimpotrivă un apel, un fenomen
pe cale de constituire care face semne viitorului pentru a-i
da formă”

2. Idem, p.125
3. Cf. Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens – Theorie

astheticher Wirkung, Munchen, 1976.
4. Cf. Paul Klee în Mario De Micheli, Avangarda

artistică a secolului XX, trad. de Ilie Constantin Ed.
Meridiane, 1968. p.104: „Artistul pătrunde cu privire acută
lucrurile pe care natura i le pune gata formate, sub ochi. Cu
cît priveşte mai adînc cu atît leagă mai uşor punctele de

vedere de azi cu cele de mâine, cu atît mai tare se imprimă
în el, în locul imaginii definite a naturii, singura imagine
esenţială a creaţiei ca geneză” (subl. ns.)

5. Idem, p. 103.
6. Cf. Adrian Lesenciuc, Teorii ale comunicării, ed. cit,

p. 106-107. 
7. Valoarea estetică nu este autonomă ci heteronomă,

lucru demonstrat de Vianu sau Adorno. Incorporată în
operă valoarea este un fapt antropologic.

8. Hans Robert Jauss, Experienţa estetică şi
hermeneutică literară (1977), Ed. Univers, trad. şi pref. de
Andrei Corbea, Bucureşti, 1983, p. 167, Premisele alegerii
katharsis-ului sunt „sensul pe care l-a dat Aristotel plăcerii
kathartice, critica lui Augustin la adresa desfătării de sine
prin curiositas, ca şi influenţa afectelor asupra puterii de
convingere a unui discurs, explicată pentru întîia dată de
Gorgias”.

9. Cf. Georg Lukacs, Estetica, vol. Editura Meridiane,
Bucureşti, 1972, p. 77 ş.a.

10. Cf. comentariul nostru în Estetica între mediere şi
sinteză, Editura Limes, Cluj Napoca. 2016 despre „un
prezent permisiv, puţin sau deloc selectiv”

11. Desigur, nu este vorba de comuniunea religioasă,
activă în diferitele registre fixate de codificările
multiseculare.

12. Mihaela Constantinescu, Post/posmodernismul:
Cultura divertismentului, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2001, p. 31 ş.a. Tot aici: „Dacă montajul a fost
tehnologia fundamentală de construcţie a unor realităţi
false în secolul XX, compoziţia digitală este tehnologia
fundamentală în secolul XXI.” Astfel, dacă „în epoca
modernă romanul şi, ulterior, cinematograful au acordat
statut privilegiat naraţiunii ca formă de cheie de expresie
culturală, epoca computerului a inclus baza de date”

13. Mario Perniola, Contre la communication, trad. par
Catherine Sine, Lignes/Manifeste, Paris, 2004, p. 33

14. Cf. Mario Perniola în op.cit., p. 37 care prelungeşte
calea deschisă de Nietzsche cu Heidegger prin conceptul de
diferenţă cu observaţia că, „în comunicare, prin natura sa
conciliantă, arta este o depărtare de ea însăşi întrucît nu
povesteşte o istorie pentru că ea este istorie (Geschichcte),
ea nu are origine pentru că este origine”, adică, aşa cum
menţionam, este un act instaurator. Acelaşi concept, susţine
autorul, este reluat şi re-gramaticalizat de Freud
(Comunicare şi ambivalenţă), Lacan (Comunicare şi
desexualizare), Derrida (Comunicare şi oblicitate).

15. Mario Perniola, op. cit, p. 13 şi în continuare:
comunicarea aspiră „să fie, simultan, un lucru, contrariul
acestuia şi, mai mult, să fie tot ceea ce se situează între cele
două elemente opuse. In consecinţă, ea depăşeşte
totalitarismul politic tradiţional, deoarece devine globală în
sensul că include de asemenea tot ceea ce neagă
globalismul” 
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Transmutation à Patmos – Mystique
traversée (Transmutație la Patmos – traversarea misti-
că)* este o mărturie extraordinară despre trecerea de la
disperare, suferință cruntă și tentația sinuciderii la înviere
spirituală și frumusețe a vieții.

Igor Ochmiansky mă face să mă gândesc la Iov. La fel
ca Iov, și el mergea pe drumul drept când nenorocirile au
început să-l copleșească dintr-o dată: un cancer nemilos,
care îl privează de funcțiile vitale (glandele parotide arse
de radioterapie i-au suprimat salivarea și, prin urmare,
somnul), două accidente de mașină de neînțeles, dintre
care unul îi sfarmă glezna dreaptă, iubitele îl părăsesc una
după alta. Dar Iov nu se revoltă: el nu vrea decât să-l pri-
vească pe Dumnezeu în față și să-l întrebe de ce trebuie să
suporte aceste suferințe înfiorătoare. Îl întâlnește în cele
din urmă pe Dumnnezeu față către față, dar Dumnezeu
nu-i răspunde la întrebare. Cu timpul, Iov, care pierde
totul – dorința de a trăi și viața sa profesională -, se simte
cuprins de o revoltă fără margini, care merge până la hotă-
rârea de a-și lua viața care i-a fost dată. Se refugiază în
Corsica pentru a-și duce decizia la îndeplinire și își pregă-
tește metodic sinuciderea.

Iar în acel moment, încep să se producă miracole. 
Igor se așează pe o bancă în fața mării și scoate pasti-

lele care trebuie să-l ucidă. O fetiță (primul înger) se așea-
ză lângă el și îl întreabă de ce plânge. Igor îi răspunde că
trebuie să plece. Fetița îi spune: „De ce vrei să pleci, nu ți-
e bine cu noi?” și pleacă. Moartea se oprește.

Iubirea lui perpetuă (al doilea înger) intervine și îi
spune, la telefon, că știe prin ce trece și îl roagă să trăias-
că. O descărcarea electrică puternică îi parcurge șira spi-
nării. Moartea se oprește din nou, dar suferința morală a
lui Igor continuă cu mare intensitate. Igor concepe moar-
tea ca pe amanta mult dorită.

În fine, din mulțimea de mesaje electronice necitite,
Igor citește unul singur, trimis de o prietenă din Patmos (al
treilea înger). Un singur cuvânt, scris cu litere mari:
„VINO!”.

Igor se supune și pleacă în Patmos. Iar acolo, în
Patmos, se operează o lentă, dar profundă transmutație.
Igor caută lumina vieții în fiecare zi, lumina în adâncul
minunatei lumini naturale a insulei. Igor, care credea că

sufletul îi murise, vibrează la solidaritatea umană a locui-
torilor din Patmos care îl înconjoară cu dragostea lor.

De fapt, nu există fenomene supranaturale sau reve-
lații răvășitoare în drumul său de la moarte la sursa vieții.
Singura revelație este energia infinită a vieții care se află
în el însuși, dar care îl depășește. 

Vanele creativității se deschid, iar Igor începe să aibă
o activitate debordantă de fotograf și cineast. Își recons-
truiește în același timp viața interioară și viața profesiona-
lă.

Miracolul miracolelor s-a produs la Patmos.
Ceea ce îmi place cel mai mult în mărturia atât de bine

scrisă a lui Igor Ochmiansky este faptul că refuză să dea
vreo interpretare filosofică sau religioasă transmutării lui.
Este cu adevărat o mărturie transculturală și transreligioa-
să, care poate fi înțeleasă de orice ființă omenească de pe
pământ. Igor face experiența determinantă a acțiunii
Terțului Ascuns, acest terț misterios dintre Subiect și
Obiect, care îl ajută pe Igor să-și exploreze adâncurile fii-
nței. Iar Igor Ochmiansky știe să le transmită această
experiență celorlalți datorită unei scriituri admirabile care
păstrează autenticitatea, spontaneitatea și sinceritatea
vieții înseși.

Cartea lui Igor Ochmiansky celebrează și nunta super-
belor imagini din fotografiile sale și a cuvintelor. Privirea
distinge obiectele, viziunea iluminează privirea, realitatea
limpezește viziunea. Datorită terțului, ascuns în lumină,
percepem lumina-matrice a tuturor lumilor, vizibile sau
invizibile. Acest Terț Ascuns este soarele lumii noastre
spirituale. El prinde corp în nunta dintre imagine și
cuvânt.

Marea originalitate a lui Igor constă în căutarea terțu-
lui care dă sens interacțiunii dintre cuvânt și imagine.
Dincolo de cuvânt și dincolo de imagine, există un terț,
ascuns de asociațiile noastre mentale, și care se adresează
afectivității noastre, imaginarului nostru, așteptării necu-
noscutului.

Cartea pe care o aveți în fața ochilor este un ospăț de
inteligență și frumusețe în căutarea spirituală. 

* Prefață la Igor Ochmiansky, Transmutation à Patmos
– Mystique traversée, în curs de apariție. Traducere din
limba franceză de Simona Modreanu.
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E un fapt evident că nimeni nu se poate dis-
pensa de un minimum de conceptualizare, dacă ţine
să ajungă la sinteză, oricât de modestă aceasta.
Pozitiviştii se amăgeau, uneori cu bună ştiinţă,
proclamând refuzul teoriei în opera istorică, de drag-
ul unei restituţii pure şi simple a faptelor.

În acest spirit, de respect deplin pentru realitate,
s-a format istoricul Ilie Minea, studiind la Budapesta
şi Viena, profesând apoi în diverse locuri din ţară1,
cel mai mult şi mai cu folos la Universitatea din Iaşi
(1919-1943), unde i-a succedat la catedră lui A.D.
Xenopol însuşi2.

O atare succesiune obliga desigur şi e probabil că
ea a contribuit la stimularea voinţei sale de a se man-
ifesta ca istoric la înălţimea impusă de opera marelui
înaintaş. Din 1925 a scos revista Cercetări istorice,
iar în 1940 a creat Institutul de Istorie a Românilor
„A.D. Xenopol”, care a devenit repede un laborator
de muncă şi de creaţie.

Se pot distinge însă în activitatea lui Ilie Minea şi
înainte de venirea la Iaşi semne de interes pentru latu-
ra teoretică a ştiinţei pe care o profesa şi pentru
fenomenul cultural în ansamblu. Ca redactor la
Tribuna din Arad, el scrie despre Literatura şi pacea
universală (1901), iar în Telegraful român din Sibiu
despre Poeţii ardeleni (1902), cu referiri de context
ce denotă o anume sensibilitate. Coleg de şcoală cu
O. Goga şi I. Lupaş, colaborează la Luceafărul sib-
ian, unde prezintă critic Istoria românilor bănăţeni
de dr. G. Popovici3. Să amintim şi Episcopia
Caransebeş (1906), studiu monografic ce anunţă
însuşiri reale de cercetător aplecat spre toate
aspectele vieţii. Mutându-se în „ţară” şi lucrând cu D.
Onciul, el scrie la revista Junimii, acum dominată de
istorici, pe teme de medievistică, preocupat îndeose-
bi de relaţiile cu Ungaria4, dar şi despre România lit-
erară ca factor de unitate5. Îl aflăm scriind şi despre
„mizoneismul pedagogic” (1910)6, despre personali-

tatea lui Eminescu (1911)7, apoi despre
Intelectualismul vremurilor noastre (1923), iar lui M.
Kogălniceanu i-a dedicat, la răstimpuri, pagini ce
indică o preocupare constantă în Cercetări istorice8,
în Cuget moldovenesc9, în Curier ieşean10.

Am amintit câteva teme şi publicaţii numai spre a
sugera o diversitate pe care puţini o presupun în cazul
lui Ilie Minea, considerat în ansamblu ca un istoric al
amănuntelor, al restituirii minuţioase, de tip docu-
mentaristic. Aglomerarea de informaţii pe pagină,
adesea excesivă, putea crea această impresie, cum i-a
produs-o de altfel lui N. Iorga, el însuşi învinuit în
tinereţe de un asemenea exces. „De mulţi copaci, nu
se mai vede pădurea”, conchidea marele istoric,
observând că prea multe lucruri se înghesuiau în
text11. S-a pus această ispită a exhaustivităţii pe
seama temperamentului său, „erupţiile de erudiţie”,
mai ales în Cercetări istorice, fiind explicate ca un
produs al firii sale impetuoase12. Ceva este desigur
adevărat în această remarcă. Pentru noi, chestiunea ce
se pune, la o jumătate de secol după moartea istoricu-
lui, e dacă abundenţa documentară serveşte încă isto-
riografiei şi dacă analiza operei lui Minea în ansam-
blu nu obligă la recunoaşterea unui element comple-
mentar, acela de reflecţie teoretică, de cadru integra-
tiv care să pună în echilibru construcţia lui istori-
ografică. Este ceea ce am dori să întreprindem aici,
fără iluzia de a cuprinde toata materia şi a-i explora
toate posibilităţile.

Mai întâi, o remarcă asupra contextului profesion-
al în care se plasează opera lui Ilie Minea. Iniţiată
aproape concomitent cu secolul, ea se cuvine pusa în
raport de succesiune faţă de ce făcuse generaţia ante-
rioară, aceea care ne-a dat, prin Xenopol, întâia isto-
rie completă a trecutului nostru. În lecţia inaugurală
din 1883, autorul viitoarei sinteze observa că istori-
ografia are o dublă finalitate: „cercetarea amănunţită
a trecutului şi precizarea pe cât se poate a faptelor
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acestuia: sinteza ideilor generale, deduse din studiul
acestui material pozitiv”13. Deplin convergente, cele
două ţinte sunt mereu actuale. La ele trebuia să se
raporteze, inevitabil, Ilie Minea când s-a decis a stu-
dia istoria. Răspunsul ce se poate da astăzi, cercetân-
du-i opera, e că Minea s-a desfăşurat eminent în
prima direcţie, sporind zestrea informativă şi
analitică a domeniului, dar că n-a ignorat-o nici pe a
doua, deşi aceasta rămâne mai modestă.

Analiza laturii teoretice trebuie să ţină seama,
apoi, de faptul că în ansamblu istoriografia noastră se
prezintă destul de modest sub acest unghi, după cum
s-a putut constata urmărindu-se perioada interbelică,
aceea în care şi Minea s-a manifestat plenitudinar14.
S-ar spune că după moartea lui Xenopol, care ne
dăduse „sistemul serial”15, şi după stingerea pre-
matură a lui Pârvan, care începuse o filosofie a
„ideilor şi formelor istorice”16, noii slujitori ai muzei
Clio au simţit nevoia să se odihnească (reluăm astfel
o expresie nicasiană), îndreptându-şi eforturile mai
ales pe terenul restituţiei pozitive, adică răspunzând
primei finalităţi evocate de Xenopol. O reflecţie mai
sistematică a putut fi întreprinsă în planul „formelor
sociale”17 (D. Gusti, P. Andrei, M. Ralea etc.) şi chiar
în filosofie (C. Rădulescu-Motru, P.P Negulescu, N.
Bagdasar, Mircea Florian etc.), nu însă şi în teoria
istoriei, cultivată mai ales de neistorici. Posteritatea
filosofică a lui Xenopol, faţă de care se cuvine a-l
situa şi pe Minea, decepţionează în ansamblu18. S-a
putut sesiza că cei mai buni dintre istoricii perioadei
au manifestat rezerve faţă de registrul speculativ al
profesiei, mulţumindu-se, în cazul cel mai-bun, cu
generalităţi de felul celor formulate de N. Iorga la
început de an academic şi strânse apoi în volum19.
Asemenea demersuri erau menite să îndrume, fără să
propună însă un sistem de gândire. Sistemul apărea
ca o constrângere pentru o reflecţie ce se dorea liberă,
înţelegând chiar să facă din această libertate un motiv
de mândrie, deşi Iorga însuşi era convins că există o
determinaţie socială căreia nu i se poate sustrage nici
istoricul.

Influenţa lui N. Iorga asupra noii generaţii, care
mai putea asculta critici voalate la adresa operei
filosofice a lui Xenopol, a jucat desigur un rol în opţi-
unile ei. Ajunge să amintim cazul lui C.C. Giurescu,
omologul bucureştean al lui Minea la Catedra de isto-
rie naţională, pentru a sugera că opţiunea pragmatică
se revendica de la Iorga însuşi, în a cărui Revistă
istorică (1926) tânărul discipol, apoi adversar, publi-

ca o analiză a domeniului, pentru a schiţa la urmă şi
un plan de concertare a forţelor istoriografiei, plan
menit a umple lacunele existente şi a pregăti viitoarea
sinteză, aceea la care numai urmaşii puteau râvni20.
În perspectiva acestui program, asumat mai dinainte
în preajma lui D. Onciul, trebuie considerată şi opera
lui Minea, vastă, polimorfă, bogată în informaţii noi
şi în restituiri de fapte. Dacă a simţit totuşi nevoia să
se lanseze în unele generalităţi, pornind poate de la
acelaşi Iorga, faptul merita a fi studiat.

Încercând o minimă sistematizare didactică, să
deosebim mai întâi între presupoziţiile de ordin teo-
retic ce se pot întâlni în orice operă pragmatică, pe de
o parte, şi generalităţile propuse de regulă în cursuri
inaugurale, pe de alta. Nu ne putem ocupa de cele
dintâi, fiindcă analiza lor implică studiul întregii
opere, fără un folos cognitiv esenţial. Vom spune
numai că studiile lui Minea de istoriografie şi de isto-
ria culturii intră în această categorie, alimentând
imaginea unui istoric ce nu ignoră nici un plan al
vieţii umane. Textele din volumul Paralipomena
(1939) definesc în linii mari a doua direcţie, fără să o
epuizeze desigur.

Iată câteva exemple din prima, numai spre a defi-
ni acea arie de preocupări a istoricului: contribuţia la
studiul letopiseţelor moldoveneşti a mai fost sem-
nalată21, ca şi unele preocupări de istoria culturii22,
între care cea despre opera lui Długosz (1926),
monografia Despre Dimitrie Cantemir (1926), studi-
ul despre Pomelnicul de la Bistriţa (1932), volumul
Din istoria culturii româneşti (1935), contribuţiile
relative la Miron Costin etc., toate vehiculând o enor-
mă informaţie şi exploatând la maximum textele.
Odată prins în canavaua lui documentară, istoricul
nu-ţi mai îngăduie, aproape, să respiri, menţinându-te
captiv, în căutarea unui orizont mai limpede, mai
„respirabil”, în care ideile să se lege cât mai armo-
nios. S-ar zice că obsedat de realitatea materială a
lucrurilor, Minea pare a uita că pe seama acestora se
înalţă totuşi ideile, care le pot reprezenta mai bine în
economia întregului.

Cu atât mai mult cel interesat de ansamblu se va
simţi răsplătit la întâlnirea cu reflecţiile mai largi din
Paralipomena, volum în care Minea şi-a strâns o
parte din lecţiile de deschidere, cu menţiunea că voia
să comunice „uneori noutăţi de interpretare istorică,
alteori părţi de teoria istoriei aplicată la istoria
românilor, totdeauna generalităţi”23. E semnificativă
această scară propusă de autor: de la interpretarea
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faptelor la teorie, privită şi aceasta nu ca un scop în
sine, ci în dimensiunea ei aplicativă. Interesant e şi
faptul că Minea înţelegea să facă aplicaţia teoriei la
istoria românilor, deşi orizontul său formativ îi îngă-
duia şi alte abordări, de istorie universală24. Cultura
însăşi el o explica ţinând seama de ansamblul facto-
rilor, ocupându-se nu numai de creaţii în diverse
domenii, dar şi de aspecte juridice, politico-sociale
etc.25

Preeminenţa faptelor i s-a impus ca o normă de
conduită, pe care a căutat să o inculce şi elevilor săi.
Era convins că în studiul istoriei a porni de la fapte şi
a degaja din ele sensuri e calea cea mai bună de
apropiere a adevărului. „Nu e permis să începem cu
generalizări, când vrem să învăţam istorie, totdeauna
trebuie să facem cunoştinţă mai întâi cu faptele
istorice izolate, din întâlnirea cărora să scoatem
aspecte generale, fiindcă viaţa istorică are coordo-
natele sale, în jurul cărora se împleteşte toată seria de
fapte istorice”26. Reflecţii ca acestea se pot întâlni
frecvent şi la N. Iorga27, iar mai aproape de noi, la o
alta vârstă a istoriografiei, în opera lui David Prodan,
care şi el dorea o „istorie de fapte”, cu precizarea:
„Nu fapte sporadice, sub nume nesemnificative, ci
fapte multiple, de repetiţie, de frecvenţă, mărturisind
generalitatea”. A induce de la concret la abstract, de
la particular la general, iată calea ce trebuie urmată în
reconstrucţia istorică: „Faptele mai întâi, în tumultul
şi nuditatea lor umană şi apoi, întemeiat pe ele, sem-
nificaţiile”28.

Acest elogiu al faptului istoric, prezent la Minea
şi la atâţia contemporani ai săi, are în istoriografia
noastră rezonanţe ample, căci îl aflăm la toţi istoricii
de seamă, iar Xenopol l-a şi teoretizat, disciplinând
folosirea lui prin metoda inferenţei29. Este o conduită
ce se poate urmări cu folos pe seama operei lui
Minea, a cărei abundenţă factologică nu presupune
totuşi lipsă de interes pentru semnificaţia faptelor, ci
numai o nevoie acută de real, de adevăr al vieţii scos
din faptele însăşi, acele fapte din care Iorga voia să
facă material de construcţie istoriografică30. Exista
un adevăr de „atmosferă”, de „spirit, al timpului”,
care nu se degaja decât la întâlnirea cu faptul brut,
pus însă în context social-istoric31. Numai o deplină
iniţiere în disciplinele care asigura buna întâlnire cu
faptele, îngăduind asimilarea şi integrarea lor con-
structivă, poate garanta succesul în istoriografie.
Didactica şi generaţia formează în gândirea lui
Minea un tot, o preocupare unică, aceea de a servi

cunoaşterea de sine a comunităţii, cunoaştere ce nu se
poate înfăptui însă decât prin eforturi anevoioase,
îndelungate, sistematice. Faptele se cuvin puse în
relaţie cu formele vieţii sociale, spre a fi integrate cât
mai deplin într-un ansamblu coerent. „Istoria − cita el
din Cournot − nu e nici o scenă goală, unde se pro-
filează umbre, nici un teatru unde fumegă tămâia rez-
ervată zeilor”32. Scena e ocupată de indivizi, de
popoare şi viaţa lor trebuie înţeleasă în toate deter-
minările decelabile. Datoria istoricului e de a-şi spori
şansele cognitive, atât prin utilajul său mental, cât şi
prin metodologia puse la lucru. „Istoria nu e un răgaz,
ne previne Minea, e o ştiinţă care cere muncă multă,
cultură deosebită, talent şi mult bun simţ”33. Regăsim
aici sugestii venind mai ales de la Iorga, în care
Minea recunoştea nu numai pe marele istoric, dar şi
un „artist al scrisului”34.

Preferinţa lui se îndreaptă însă către o altă figură,
care i s-a impus pe vremea când lucra la Arhivele
Statului, a căror direcţie o avea D. Onciul. „Onciul a
rămas modelul de sobrietate şi sistematică cercetare
istorică”, citim în Paralipomena35, preţiosul volum
unde Minea a strâns laolaltă o serie de lecţii inaugu-
rale aşezându-le într-o succesiune caracteristică pen-
tru crezul său istoriografic. Prelegerile au fost ţintite
în 1933-1938, însă ordinea lor e aceea a importanţei
pe care autorul o atribuia fiecărei teme. El a deschis
deci volumul, gândit didactic, cu o expunere despre
Locul lui D. Onciul în istoriografia românească
(1938), spre a schiţa un model pentru ucenicii săi36.
Un model, fiindcă de la modele se porneşte în istori-
ografie, ca şi în viaţa socială. Maestrul se regăsea în
elevii săi prin însuşirile cultivate, îndeosebi prin
scrupulozitatea ştiinţifică: V. Pârvan, Al. Lapedatu,
A. Rădulescu, I. Nistor, C. Marinescu ş.a.37. O galerie
impresionantă, în care se aşează firesc, last but not
least, Ilie Minea însuşi.

Volumul continua cu întrebarea: Există tendinţe
noi în istoriografie? (1937)38. Chestiune retorică,
evident, fiindcă asemenea tendinţe sunt inerente, din
moment ce „fiecare vreme îşi are istoriografia sa”,
consubstanţială deci istoriei însăşi39. Asupra acestui
raport, Minea a socotit că e necesar să insiste, reco-
mandând un spirit deschis şi totodată plin de rigoare
pentru orice studiu asupra trecutului, un trecut cu
care suntem în fond mereu contemporani. Căci „isto-
ria e un fapt al societăţii, deriva din mentalitatea soci-
etăţii şi această societate, prin mentalitatea ei, se
revărsă cu influenţa sa asupra istoriografiei”40.
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Selecţia valorilor e marcată şi de timpul în care ea se
întreprinde, nu numai de personalitatea istoricului cu
tot ce ţine de laboratorul muncii sale41. O analiză a
acestui text, mai amplă, ar releva până la ce punct
Minea se întemeia pe sinteze anterioare (indicate în
bibliografie) şi în ce anume consta aportul său.

Următoarea lecţie, la fel de caracteristică pentru
modul cum istoricul înţelege să participe la dezbater-
ile curente, era intitulată şi ea interogativ: Când
începe istoria noastră contemporană? (1935)42.
Sugestii îi veneau de la Iorga, Riker, East etc. care
îndemnaseră ca istoricii să se apropie tot mai mult de
actualitate. Cât despre autor, el socotea că istoria con-
temporană începe, la români, abia în 1848, an decisiv
pentru limpezirile de care neamul acesta avea nevoie
pe calea integrării sale în sistemul european. Să
adăugăm că în concepţia lui Minea istoria veche s-ar
încheia în secolul VII, către finele căruia admite un
nucleu de „stat românesc nord-dunărean”; istoria
medievală ar continua „până în secolul XIV, când
Moldova şi Muntenia se consolidează ca state; istoria
modernă s-ar întinde până la 1848, dată de hotar pen-
tru începutul istoriei noastre contemporane43.

Cum s-a scris istoria veche? Cu această întrebare,
Minea deschidea un alt curs (1936)44, la fel de bine
informat şi critic, în care caută să identifice trăsături
proprii epocii vechi, ţinând seama de vasta literatură
existentă şi subliniind nevoia unui bun „îndreptar
istoriografic”, în acest domeniu, la dispoziţia special-
iştilor străini. Erudit, combativ, istoricul înţelegea să
nu omită niciuna din marile probleme ale trecutului
nostru.

Arta, chiar, l-a interesat în alt curs de deschidere
(1934)45, unde Minea condamna „rutinismul hierat-
ic” şi justifica voinţa de înnoire continuă a istori-
ografiei. El dezaprobă simplificările, pe seama căro-
ra discursul istoric devine reducţionist, rudimentar.
„În organicitatea evoluţiei noastre istorice − conchide
Minea − sunt întreruperi sau reveniri interesante de
cunoscut”46. Istoria nu e un continuum garantat şi
lesne recognoscibil în documente, nici nu promite un
discurs unic, definitiv, asupra trecutului, ci o sumă de
realităţi complexe, a căror reconstituire nu e nicio-
dată deplină. Literaţii pot ajuta la cunoaşterea ei, cu
instrumente specifice, dacă nu cumva se întâmplă
(Cantemir, Haşdeu, Iorga) să fie istorici înşişi toto-
dată scriitori capabili să plasticizeze imaginile din
trecut. C. Negruzzi, Al. Odobescu, B. Șt.
Delavrancea, M. Sadoveanu se recomandă ca exem-

ple la îndemână47.
A scrie, într-un context mai amplu, şi Despre

Miron Costin (1933)48 nu era deci, pentru Minea,
decât firesc. O ocazie în plus de a evoca un istoric,
care era în acelaşi timp scriitor şi om politic, unul cu
destin tragic în istoria noastră. Asupra lui a pus în cir-
culaţie, din când în când, date, conexiuni, comentarii
de cel mai viu interes, convins cum era că „scriitorii
de istorie trebuiesc priviţi în personalitatea lor
întreagă, pentru a putea înţelege rostul şi importanţa
lor”49.

Este norma pe care trebuie să o folosim şi în cazul
lui Ilie Minea, figura mai complexă, mai interesantă
decât apare în sintezele noastre de istoriografie. A-i
studia opera în diversele ei compartimente, impli-
caţii, aspecte e un fel de a-i prelungi munca în efortul
nostru spre adevăr. Căci în multe puncte, sesiza încă
N. Iorga, el „aduce izvoare neîntrebuinţate, consider-
aţii nouă şi oricum un îndemn viu către discuţii”50.
Un triplu interes, deci, la nivel documentar, interpre-
tativ şi de stimulare a criticii. Se poate adăuga, fără
abuz, încă unul, degajabil mai ales din acele
Paralipomena51, titlu plin de sugestii prin el însuşi,
fiindcă paralipomena înseamnă, la origine, cărţi
istorice ale Bibliei, adică scrieri ce continuă alte
scrieri, situându-se în continuitatea unui efort ce
angajează generaţii. Comentând acele prelegeri inau-
gurale, tot Iorga observa ca autorul a ajuns „a trece
peste amănuntele, totdeauna cercetate cu deosebit
zel, pentru a fixa linii mai largi şi a încerca judecăţi
cuprinzătoare”52. Ceea ce nu înseamnă, totuşi, o
filosofie a domeniului, ci numai „teoria istoriei apli-
cată”, dacă nu chiar subînţeleasă. Pragmatismul său
se întemeia pe ideea, de sursă pozitivistă, că faptele,
odată stabilite şi puse în ordine, pot vorbi de la sine53.
Pot, desigur, numai dacă selecţia şi folosirea lor în
discurs se sprijină totuşi pe o filosofie a devenirii
istorice. În ultimă instanţă, o reconstituire judicioasă
de fapte îndrumă spre o asemenea filosofie, pe care
mulţi istorici din secolul XX au evitat să o facă
explicită. Opera lui Minea54 se vădeşte şi sub acest
unghi plină de învăţăminte.

Ilie Minea (1881-1943), vol. îngrijit de Alexandru Zub,
la împlinirea unei jumătăţi de veac de la moartea
istoricului; tabel cronologic, bibliografie şi indice de
Lucian Nastasă, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
1996, p. 39-45.
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Poate cea mai exactă observaţie privind scrisul,
dar şi drama receptării poeziei şi prozei lui Nicolae
Ioana, un scriitor, azi, uitat, îi aparţine lui Cornel
Robu: „Ca şi necunoscut pentru marele public, în
ciuda multelor volume publicate – scria istoricul
literar, în urmă cu peste un deceniu, în Dicţionarul
Scriitorilor Români –, Nicolae Ioana nu poate ieşi
nici din «conul de umbră» al criticii, care, deşi îi
recunoaşte validitatea estetică, ezită încă să-i fixeze
un loc în contextul epocii şi al generaţiei”. Într-
adevăr, Nicolae Ioana a tipărit unsprezece cărţi de
poezie – Templu sub apă (1967), Moartea lui Socrate
(1969), Monologul alb (1972), Cartea de nisip
(1973), Viaţa după o zi (1976), Amiaza melcilor
(1977), Forma focului (1977), Faţa zilei (1979),
Tabloul singuraticului (1979), Studiul de noapte
(1982), Coridorul (1989) – şi patru volume de proză:
Pavilionul (1981), Pasagerul (1985), Strada
Occidentului (1986) şi Vizită la domiciliu (1989). Cu
activitatea literară practic încheiată în 1989, Nicolae
Ioana e, azi, un subiect pentru istoricul literar, mai
exact, pentru eventualele sale „recuperări”; iar poezia
şi, în special, proza lui Nicolae Ioana merită o fie şi
numai sumară privire retrospectivă. Poetul debuta ca
prozator, la începutul anilor ’80, cu un roman,
Pavilionul, care resuscita, atunci, o formulă narativă
intens experimentată cu un deceniu înainte în cărţile
unor Sorin Titel, Romulus Guga, Mircea Ciobanu,
Norman Manea, Bujor Nedelcovici. În urma lor, fără
a fi un „epigon”, Nicolae Ioana valorifică registrul
prozei onirice, explorând cu mijloacele acesteia un
univers straniu, sumbru, fantastic, cu o vagă
determinare istorică (una mai „exactă” apare în
romanul Strada Occidentului, unde ne aflăm „într-o
dimineaţă răcoroasă a anului 1946”) şi cu mult mai
evidente repere aparţinând structurii interioare a unor
indivizi care ilustrează, într-un mod particular,
raportul omului cu istoria, limitele de rezistenţă fizică

şi morală în „vârtejul” istoriei, raportul cu acţiunea
unui mecanism al cărui principiu de funcţionare
rămâne ascuns, deşi implacabil. Tipul de proză pentru
care a optat Nicolae Ioana îşi are sursa directă în
realismul kafkian, vizibil încă din romanul de debut,
mai evident încă în Strada Occidentului şi Vizită la
domiciliu: „Strigoiul va veni, şi el nu va fi ca un abur
care apare noaptea la geam, ci va fi o fiinţă ca toţi
oamenii. Dacă cineva se va închide în sicriu cu vreo
dorinţă neîmplinită, se va trezi într-o zi şi nu-şi va
găsi locul şi odihna până când nu va săvârşi ceea ce
n-a apucat să săvârşească în viaţă. Vai şi amar acelor
care vor socoti că aceasta e bine şi se vor face făptaşi
ai unor astfel de lucruri. În vecii vecilor spiritul lor nu
va avea linişte şi pace, nici în cer, nici pe pământ…”.
Acest fragment, pe care Elias Mavroghin i-l citeşte
lui Artenie Calizahul dintr-o carte „cu paginile
înnegrite”, explică intriga destul de complicată a
romanului Pavilionul; şi aceasta pentru că
personajele cărţii sunt sau devin strigoi, fiinţe ca toţi
oamenii, trecuţi în nefiinţă fără a-şi fi împlinit
dorinţele: pe rând, Archirie, Ala Eremitul, Zelea,
Elias Mavroghin revin în Calbacul levantin pentru a
săvârşi prin moarte ceea ce nu reuşiseră în viaţă.
Această evoluţie a personajului între viaţă şi moarte,
purtând fatalitatea propriilor sale fapte („oriunde ai
merge, oriunde-ai fugi, nu scapi de lucrurile pe care
le-ai făptuit”, îi aminteşte din priviri Porfiria lui Elias
Mavroghin) îşi află reperele în acele stări, ipostaze
ale vieţii sau ale existenţei din moarte; mai întâi,
personajul este un făptaş care se opune dorinţelor
strigoiului cu încrederea şi orgoliul conferite de
puterea lui a fi, apoi devine el însuşi strigoi,
determinând din moarte existenţa celor vii: este aici o
substituire reciprocă a termenilor raportului
victimă/călău, în fapt, o schimbare a sensului de
acţiune al resorturilor ce acţionează mecanismul
puterii. Cei vii evoluează sub semnul unui complex al
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culpabilităţii (Artenie este urmărit de strigoiul lui Ala
Eremitul, ucis din ordinul lui de către Dan Ruştuc,
membru al grupării „Frăţia e a noastră!”, Elias
Mavroghin îşi asasinează fratele, pelerinul Archirie,
prin mâna lui Zelea-Călăul, mai târziu îl ucide şi pe
Minhaci, secretarul său particular, ambii strigoi
răzbunându-se, apoi, prin căpitanul Moise
Mănuceanu), iar cei morţi cu „dorinţe neîmplinite”
acţionează, cu siguranţa pe care le-o dă „starea” de
strigoi, întru distrugerea celor vii. Această
confruntare sângeroasă dintre cei vii şi strigoii lor se
încheie numai atunci când se va sfârşi ultimul
levantin (Gligor Avram), adică, ultimul martor al
venirii lui Archirie pelerinul în Calbac. Evoluţia
spaţiului romanesc este direct corelată cu aceea a
personajelor sale, „amurgul levantinilor” provocând
dispariţia, de fapt, a Calbacului, simbol al unei lumi
fabuloase prin care se mişcă teatral umbrele
levantinilor: o dată cu moartea lui Elias Mavroghin,
ultimul reprezentant al unei spiţe vechi, se risipeşte
însuşi farmecul vieţii, al unei vieţi „fără oră fixă, dusă
la întâmplare, şi tocmai de aceea plină de mister!”.
Iar Nicolae Ioana scrie remarcabil istoria acestui
sfârşit.

Conflictul dintre cei doi fraţi, Archirie pelerinul şi
Elias Mavroghin este cauza dispariţiei Calbacului şi a
levantinilor săi; prozatorul construieşte abil intriga
romanului pornind de la semnificaţia confruntării
biblice dintre Cain şi Abel. Lui Archirie pelerinul, cel
care deţine „şirul şi înţelesul întreg al numerelor”,
posedând, prin aceasta, secretul fericirii oamenilor, i
s-a dat lumea; lui Elias Mavroghin i s-a dat, în
schimb, Calbacul; pe Archirie l-a iniţiat în tainele
lumii Constantin Papahagiu, tatăl său, în timp ce
Elias a fost discipolul lui Onisie care îi împărtăşeşte
tainele puterii: prin Archirie şi Elias Mavroghin se
confruntă Constantin Papahagiu, cel dornic de
călătorii, cu Onisie, cămătarul iubind prea mult
sunetul arginţilor, întregul cu partea sa (lumea cu
Calbacul), dorinţa fericirii cu mecanismul rigid al
puterii. Istoria luptei dintre cei doi, om şi strigoi, re-
prezintă istoria sfârşitului unei spiţe dezvoltate între
reperele spaţiale şi temporale ale unui teritoriu
fiinţând la graniţa niciodată precizată dintre realitate
şi iluzie. O vreme, totul se desfăşoară între declin şi
resuscitare, cu speranţa salvării, în limitele unui
decor în care se aglomerează apariţii premonitorii;
după moartea lui Archirie, cel care avea secretul
salvării, Calbacul şi oamenii săi se îndreaptă spre

orizontul întunecat al amurgului. Nici cuvântul nu-i
mai poate salva pentru că, iată, vorbele
Povestitorului, care încearcă să-i scoată de sub
semnul acestei fatalităţi a căderii în nefiinţă, nu
creează decât iluzia libertăţii; plecarea lui înseamnă
eşecul cuvântului celui viu în faţa forţei tăcerii
strigoiului: umbra lui cheamă dincolo de Styx pe
levantinii Calbacului. Prin figura Povestitorului,
naratorul realizează legătura dintre motivul
culpabilităţii şi tema scurgerii inexorabile a timpului,
care concentrează în semnificaţia sa sensul
romanului; toate personajele trăiesc obsesia timpului
sub presiunea apariţiei strigoiului: casa lui Artenie,
de pildă, este ticsită cu clepsidre care „îşi torceau mai
departe firele invizibile, prinzând între ele, ca într-o
pânză de păianjen, chipurile celor doi”, personajul
trăind în „ţârâit de greier al timpului” într-o lume care
nu este a lui, sub apăsarea trecutului şi a umbrelor
sale; el păstrează o firavă legătură cu realitatea doar
prin actul violent al crimei care provoacă, după
modelul unei reacţii în lanţ, alte umbre, alţi strigoi
care îşi împlinesc dorinţele din nefiinţă terorizându-i
pe cei vii al căror spirit „nu va avea linişte şi pace,
nici în cer, nici pe pământ”. Pacea şi liniştea
Calbacului, ale noului Calbac, sunt plătite cu preţul
dispariţiei vechiului oraş în tăcerea tainei unor pietre
acoperite de trupul lui Gligor Avram, ultimul martor
al unei lumi opuse despre care nu mai poate vorbi
decât imaginaţia naratorului.

Prozele scurte din Pasagerul se înscriu pe linia
modalităţii romanului Pavilionul, Nicolae Ioana
probând şi aici o grijă atentă pentru „atmosferă”,
gustul pentru sumbru şi fantastic, dar mai ales
plăcerea de a juca pe un registru dramatic: Calul,
Călătorul clandestin, Dealurile Sineftei, Omul cu
merticul, Sauna sunt texte „de ficţiune” în care
prozatorul se exprimă cel mai bine. Celelalte proze,
„realiste”, se structurează în jurul unor conflicte
psihologice care privesc fie modurile raportării la
trecut -pasiv şi activ (Locul de întâlnire), fie pasiuni
cunoscute cu rezolvări surprinzătoare (Macarie Sârbu
din Capcană pentru vulpi ară cimitirul satului pentru
că primarul i-a refuzat o fâşie de pământ), fie o
viziune asupra ideii de culpabilitate, ca în Fugarul.
Cum se vede, Nicolae Ioana nu duce lipsă de
subiecte, nici de talent epic şi ştiinţă a construcţiei,
lucruri probate în Strada Occidentului şi Vizită la
domiciliu, unde topeşte întâmplări, destine, situaţii
care conturează o atmosferă de dinainte de
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Apocalips: dramatice, tensionate, lucrate „în
filigran”, secvenţele textului romanesc îşi adună
sensurile în definirea esenţei unei lumi pe care o
guvernează forţa şi nebunia.

Tema principală a celor mai bine de trei sute de
pagini ale romanului Strada Occidentului este relaţia
dintre anchetat şi anchetator; începând aproape
balzacian („Într-o dimineaţă răcoroasă a anului 1946,
un om în haine de dimie se îndrepta spre oraş” –
aceasta este propoziţia care deschide firul epic al
cărţii), naraţiunea se dezvoltă într-un regim al
fantasticului şi fantasma goricului, sugerând, prin
folosirea intensă a unor indici de atmosferă, teroarea,
violenţa, haosul unei lumi crepusculare care îşi caută
în însăşi prăbuşirea sa un nou început. Intriga textului
se aseamănă, în linii generale, aceleia din Lunga
călătorie a prizonierului (1971) de Sorin Titel:
personaje fără o identitate precisă (numele lor, Andrei
Bivolu, Subu, Petrică Ciobanu, omul cu merticul,
Maria, Dinu Clejean, Roşcovanu, Bălănică nu
„semnifică” nimic în afara unei relaţii sociale) îşi
măsoară durata şi faptele existenţei cu unităţi care
scapă contro lului sever al „normei” realului, dar şi
celui al „excepţiei” visului: o misiune fără noimă, o
hăituire fără obiect, o carieră de piatră, un râu care se
revarsă, fantasme de tot felul reprezintă tot ceea ce
vede, simte şi tot ceea ce speră „prizonierul” Petrică
Ciobanu, un individ definitiv blocat în timpul său
interior, sub cupola spaimei fără obiect şi a fascinaţiei
falsei depăşiri a limitelor. Iată faptul care structurează
firul epic al romanului: surprins în timp ce căuta
locuinţa de pe Strada Occidentului a unui fost
camarad de arme, Petrică Ciobanu este arestat,
interogat de „domnul Subu”, purtat într-o maşină din
care, într-o clipă de neatenţie a paznicilor săi, scapă
şi dispare fără urmă: Subu şi subalternii săi îl caută,
Petrică Ciobanu fuge mereu spre nicăieri, această
urmărire desfăşurându-se într-un cerc cu diametrul de
câţiva kilometri. Detaliile geografice, ca şi cele
sociale ori istorice, sunt la fel de vagi: un sat, o
carieră de piatră, un râu, o pădure şi o haltă de cale
ferată. Hăituit de toţi şi, în fond, de nimeni (inexpli -
cabil, nimeni nu crede că el este într-adevăr Petrică
Ciobanu, prizonierul neputându-se preda, urmăritorii
făcându-se chiar că nu-l văd, renunţând la a-l mai
căuta exact în momentul când se află foarte aproape,
în preajma lor), personajul cărţii ilustrează ceea ce aş
numi un destin al erorii; în fapt, omul caută un
prieten dispărut (pe misteriosul Dinu Clejean), pentru

a găsi un altul, în timpul fugii sale fără noimă: relaţia
istorică (atât cât lasă prozatorul să se întrezărească
din conturul acesteia) iveşte relaţia umană, unicul
element ce poate da semnificaţie unei existenţe şi
poate reinstala echilibrul pierdut al unei „lumi pe
dos”: „Un prieten, cel puţin unul, era singurul lucru
bun pe care în clipele acelea de disperare putea să-l
aibă un om”: aceasta este ţinta drumurilor lui Petrică
Ciobanu, un personaj care pendulează permanent
între pierderea „noimei” (Dinu Clejean) şi regăsirea
acesteia (Vasile Bagădeseamă).

Frica şi violenţa împart personajele în cele două
categorii amintite; relaţia dintre anchetat şi
anchetator, urmărit şi urmăritor este, însă, nu atât una
de adversitate, cât de comunicare prin nişte reţele
subterane pe care prozatorul le identifică şi le
analizează cu subtilitate; în atmosfera sumbră, cu
accente romantice (peisaje pustii, cohorte de nori,
„umbre reci”, duhuri înfricoşătoare), halucinantă şi
haotică, repetând dezordinea lumii pe care o
determină şi caracterizează (ramura şi frunza
înghiţite de un vârtej re-prezintă destinul individului
absorbit de „vârtejul” istoriei, la fel cum puterea
oarbă a râului revărsat semnifică forţa iraţională pe
care o sugerează prezenţa şi gesturile absurde ale
urmăritorilor), cele două „serii” de personaje,
individualizate în ceea ce au ele specific prin Subu şi
Petrică Ciobanu, se definesc prin două esenţiale
elemente comune: frica şi teroarea claustrării:
„Pretutindeni ne înconjoară duşmanii! Lumea asta
este înconjurată de duşmani!” şi „fiecare seamănă cu
o temniţă!” sunt propoziţii rostite ori gândite atât de
Andrei Bivolu, Subu, Roşcovanu, cât şi de
„prizonierul” Petrică Ciobanu şi de noul său prieten,
Vasile Bagădeseamă. Citite astfel, personajele cărţii
îşi motivează obsedanta grijă de a se ascunde, de a
scăpa ameninţării acelui „ceva” nedefinit care este, în
fapt, imperfecţiunea fiinţei lor: o scenă precum aceea
în care Petrică Ciobanu îşi priveşte propria imagine
pe suprafaţa unor obiecte imperfecte, mici, mutilate,
străine şi bizare, este cât se poate de elocventă pentru
sensul jocului romanesc şi al identificării omului cu
decorul, cu atmosfera halucinantă a acestuia. „Totul
părea un vis urât!”, exclamă vocea naratorului,
marcând semnificaţia comu ni cării dintre cele două
categorii de personaje ce par opuse, precum şi
resortul esenţial al mecanismului narativ din Strada
Occidentului şi Vizită la domiciliu, romanele
consacrării prozatorului Nicolae Ioana.
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Luni 6 aprilie 1899. Căldură de vară. La mine
la casă, în toate zilele aceste, reparaturi externe,
vopsire, țevi subterane de ploaie, pavaj schimbat
la curte și în grădină, lângă zid.

Vine Tudor Rosetti, după obicei slab și
descurajat de actul conservatorilor de ieri. Eu
plin de încredere în cauza dreaptă a
junimismului. Vine deodată general Jacques
Lahovari. După el, Laurian, care, vezându-l din
odaia pompeiană, chiar după cele petrecute ieri
la clubul lor conservator, rămâne uimit și rece în
salonașul neveste-mi. 

Generalul propune iar împăcare, eu foarte
rece, zicându-i că după cele petrecute să lucreze
singuri. Dar numai fiindcă ce propune (după cum
spunea, dacă n-a mințit, precum mint acum atâția
conservatori) în înțelegere cu Take Ionescu (nu
încă cu G. Cantacuzin) cadrează cu una din cele
formule ale lui Carp, (ministru de interne, fără
fuziune), o voi comunica acestuia.1

Rămâne ca Jacques Lahovari să se întoarcă la
11¼ la mine. Vestim pe Carp, vine la mine, e și
Lupu Kostake, Vârnav, Laurianu aici. Carp zice
firește: că romanii mențin, înainte ca și după
bătălie, aceleași condiții. –

La 11¼, generalul Lahovary la mine. G.
Cantacuzin face dificultăți. Lahovari insinuează
că ar trebuì regele să facă presiune asupra lui
Cantacuzin și atunci ar primì. Eu răspund că nu
mă amestec în ale regelui. 

Apoi pleacă. Îmi rămâne impresia că vizitele
lui erau numai trucuri de fanariot, că ei sunt
neliniștiți de tăcerea regelui, ridiculi în
așteptarea chemării la palat a lui G. Cantacuzin,

care n-a venit încă, și voind să afle dacă nu
cumva e Carp chemat.

La dejun (elegant și îngrijit) Jean Miclescu,
entuziastul junimist, și Vârnav. Între 5 – 7, toți la
club. (Ieri vorbise Theod. Rosetti cu
Cămărășescu, care i-a spus că este și rămâne
junimist.) Vine la club și Teleman, fostul prefect
de Huși, adevăratul om al lui Lascar Catargi. Se
înscrie, împreună cu frate-său – generalul
Teleman, la clubul nostru, părăsind pe cel
conservator. Mare simptom! – E și fleacul de
Varlam la club. Policrat de la Craiova (în
deosebire de Anghelescu, cu stupida lui scrisoare
către mine).

Esplică Carp situația, vorbesc și eu, lăudând
pe Lascar Catargi (în prezența lui Teleman) și
sfârșind, în aclamări călduroase, cu „să trăiască
Carp”. – De față și Germani, Marghiloman, A.
Holban, G. Bogdan de la Iași etc. 

Conservatorii se zice că sunt consternați de
chemarea la palat, azi la 2 ore, a lui Take Giani,
prezidentul camerei.

Să fi prins regele aversiune în contra formării
unui cabinet conservator, în urma brutalității lui
Manu la serviciul funebru de ieri și a discursului
studentului „macedonean”?

Toate sunt încă posibile în acest moment.
La masă la noi, Mitică (foarte gentil în aceste

împrejurări, în deosebire de niz-naismul lui
Jacques Negruzzi) cu Alexandrina. După
plecarea lor, când voiam să ne culcăm și se
stinsese lampile în tindă și bibliotecă, mai sună la
scară, pe la 10 ½ sara; deschid eu, era Disescu,
care îmi dă o scrisoare cu demisionarea lui din
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clubul nostru și în care spune că demisionează și
din clubul conservator.

Secătură de om, în 2 luntri, pe care
conservatori îl pun pe lista lor ministerială (dar
dacă nu-i va chema regele?) și care nu știe cum
să scape fie de felonie, dacă intră în ministerul
conservator, fie de ridicul, dacă nu e chemat. 

Uitasem să menționez că duminecă 5 aprilie,
dimineața, a venit senatorul Brabețeanu, cel
arestat de poliție și liberat de tribunal, să-mi
mulțumească pentru intervenirea mea în
favoarea lui. Mai avea năframa la nas, și
pardesu-ul străpuns în 2 locuri de baionetă. 

Îmi spune că judecătorul de instrucție,
Griguță Sevescu, deși i-a mandat de arestare (din
poruncă), s-a purtat foarte gentil cu el și că
presupune că însuși Griguță a stăruit pe lângă
colegii din tribunal să nu-i confirme mandatul de
depunere. 

Marți, 7 / 19 aprilie. Mă scol la 6 ore, scriu
aceste, pentru a aduce în sfârșit jurnalul la zi. 

Căldură de vară. Afară, lucrătorii de bazalt și
la zidărie. 

Dar călătoria noastră de vacanță! Trece zi cu
zi, ministeriul nu e încă format și până atunci nu
putem pleca. 

9 ore dimineața, Teodor Rosetti, apoi Matake
Dobrescu, cu ziarul „Dreptatea” despre noi și P.
Carp. Se duc aceștia, vine Vârnav, apoi mi se
trimit 2 articole pentru „Constituționalul”, spre
cenzură, apoi Al. Marghiloman, mulțumit la
ideea că ar putea reveni liberalii fără Sturdza (ca
să primească o lecție conservatorii puri!), dar
necăjit la ideea că ar veni conservatorii singuri la
putere. Tot ceva ciudă personală! Eu la diferitele
soluții indiferent, numai Sturdza să nu mai fie și
mulțumit, pentru onoarea țării, că nu mai este.

Apoi Diaconovici de la Sibiu, căruia îi
înmânez 900 franci abonamente la Enciclopedia
și lista celor 8 abonați. Găsește aici încă pe Al.
Holban din Iași și George Târnoveanu din
Craiova. Ultimul vorbise acum să facă la Craiova
noul club junimist cu Ștefan Pleșa în cap, căruia
să-i pue gratis la dispoziție un local. Vorbind și

contra lui Varlam.
Mai intervine iar Vârnav cu ciorna de la

„Constituționalul”, pe care îl revăd și îl corectez.
Bună scrisoare de la P. Missir din Iași.
Fac raportul pentru academie asupra Politicei

lui Strojan! Ce heterogene!
La clubul nostru – Vorbit cu toți, până șa

Holban, tânărul gentilul Simionescu din Focșani,
rudă cu Duiliu Zamfirescu etc. Marghiloman îmi
spune că cumnatul său, Barbu Știrbei, va părăsi
pe conservatori și va veni la junimiști.

Sara, Carp la noi și Mitică.

Mercuri 7 / 19 aprilie. Aceași căldură. Eu
încep a fi obosit.

Carp, apoi politica cu brăilenii Berceanu și
Zamfirescu, cu dr. Hans Kraus și dr. Neagoe.
Apoi Al. Marghiloman și Lupu Kostake.

După dejun, pe la 3 ore, mă duc și dau
raportul meu asupra cărții lui Strajan2 în mâna lui
Gr. Ștefănescu, ignorând pe Bianu, care e alături.
Aflu că tot azi la 2 ore s-a ales prof. C. Istrati
(conservator) membru al academiei la primul
scrutin, cu vro 18 voturi contra 7, pe când
Hepites3, susținut de Sturdza, a căzut cu 7 voturi
contra 15. 

Apoi la „Constituționalul” și la mitropolitul
primat, care mă primește cu vechea afecțiune.
Părerea lui e că liberalii, neavând șef capabil, să
se constituie sub un comitat de 3 sau 5.

Apoi la clubul nostru, unde se înscrie fostul
conservator Gr. Suțu, fost prefect de Bârlad, a
cărui soție e născută Giurgea și moștenește
tocmai acum de la tată-său. Mai sunt Al. Holban,
Jean Miclescu, Carp etc.

Pe Arion nu-l văd de vreo 3 zile.
După masă, sara (fusesem mai nainte la Gr.

Buiucliu, care a suferit ieri iarăși de cele mai
violente dureri de stomach) Carp, apoi Jean
Miclescu, care dimineața se certase cu Nicu
Filipescu și sara se sărutase și venea, după
îndemnul lui, să mai găsească o formulă de
împăcare. Răspundem: una din cele 2 formule
Carp. Ce atâta codire a amărâților de
conservatori! Le e acum rușine, fiindcă regele nu
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cheamă pe „șeful” lor, G. Cantacuzin, la
formarea ministeriului, ci e teamă de o nouă
concentrare a liberalilor. Mai vine Al.
Marghiloman și, la plecarea lor pe la 10¼, se
întâlnesc în tindă cu Mitică Rosetti, care ne
spune, de la Caton Lecca, că Stătescu formează
noul minister liberal.

Joi 8 / 20 aprilie 1899. Căldură de vară.
Alaltăieri, marți, la 5¼ ore după amiazi, +30°
Celsius la umbră.

Azi ziua nașterii regelui. Mă înscriu la palat și
mă duc la N. Fleva să-i duc volumul 3 al
Discursurilor mele parlamentare cu dedicația:

„D-lui Nicolae Fleva, în amintirea zilelor
istorice din martie 1899, omagiu din partea
autorului.

București, 8 / 20 aprilie 1899.”
Ieri, știrea că a murit anormalul Wilhelm

Rudow4, a murit la 4 / 16 aprilie la Oradea-Mare,
în etate de 40 ani. Am să scriu de condoleanță
văduvei Lucreția Rudow Suciu.

De la 1¼ – 2¾, la academie. Ieri s-a primit ca
membru al academiei profesorul universitar
(radical-conservator) C. Istrati5, contra
candidatului Sturdist Hepites. Azi Episcopul
Popea și profesorul Erbiceanu. Membru de
onoare, pictorul Grigorescu, pe când Barbu
Delavrancea, propus totuși de secția literară, a
căzut cu 11 voturi contra la 16. Prea ar fi fost
grea lovitura pentru Sturdza. 

Asemenea a căzut, ca membru corespondent,
Anghel Demetriescu. 

Bătrânul Vincențiu Babeș îmi spune la
academie că guvernul Sturdza „ne silește să
votăm pentru episcopia Arad pe Goldiș6”
maghiarofilul”! Eu îi rĕspund că Sturdza are să
cadă în 2 zile. Atunci, zice Babeș, se poate altfel.
–

De la 5½ – 7, la clubul nostru, unde de abia
decidem pe Carp să nu plece astăzi cu familia sa
la Tzibănești. În adevăr, sara la 9½, vine de la
gară la noi, foarte obosit. Vine și Mitică. –

Ne culcăm la 10½. 

Note:
1. În dreptul paragrafului, Maiorescu pune un semn de

întrebare. 
2. Este vorba, probabil, de Mihail Strajan (Străjan,

1841-1918), filozof, profesor, scriitor, publicist, membru al
„Junimii”, redactor al revistei „Vocea română”, director al
Bibliotecii Populare Socec și unul din fondatorii Ateneului
Român.

3. Ștefan Hepites (1851-1922), fizician, meteorolog și
inginer român, director al Institutului Meteorologic al
României, membru și vicepreședinte al Academiei
Române. 

4. Carl Friedrich Wilhelm Rudow (1858-1899), soțul
scriitoarei Lucreția Suciu-Rudow, scriitor, publicist,
romanist german, autorul uneia dintre primele cărți de
istorie a literaturii române, Geschichte des rumänischen
Schrifttums bis zur Gegenwart (Istoria literaturii române
până în prezent), publicată în 1892.

5. Constantin Istrati (1850-1918), chimist, medic,
profesor de chimie la Facultatea de Medicină și la
Facultatea de Științe a Universității din București, om
politic, ministru, membru corespondent al Academiei
Române, fondator al „Societății Române de Științe”. În
1889, a obținut Medalia de Aur la Expoziția Internațională
de la Paris pentru descoperirea unei noi clase de coloranți.

6. Vasile Goldiș (1862-1934), profesor, om politic și
publicist român, secretar al Episcopiei Ortodoxe Române,
directorul Școlii Superioare de Fete din Arad, director al
ziarului arădean „Românul”, deputat, președinte al
Partidului Național Român, membru de onoare al
Academiei Române.

JURNAL, Volumul V: 1899. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.
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*
Constanța, [12 ianuarie 1928]

Domnule Rebreanu,

Ai un suflet mare, că mi-ai scris părerea
d[umi]tale despre cartea mea. Se înnobilează în
proprii mei ochi bucuria mea prin faptul că a
determinat, chiar numai gestul d[umi]tale de a-mi
răspunde.

Nu se apleacă asupra lucrurilor mici, în
categoria cărora intră și înțelesul de început, din
nefericire, decât Dumnezeu și adevărații creatori.
D[umnea]ta ești un adevărat creator.

Scrisoarea dumitale e una din cele mai mari
satisfacții pe care mi le poate da cartea mea.

Nu te supăra deci, dacă o port mereu la mine și
mă mândresc cu ea, cum m-aș mândri cu o
decorație.

Dacă am răspuns târziu, e că abia acum am
primit scrisoarea pe care mi-au trimis-o la
Constanța.

[Domnului Liviu Rebreanu, Strada Popa Tatu,
nr. 85, București].

*
[Bucureşti,] joi, 11 februarie 1943

Domnule Director,

Din sfiala de-a vă deranja și văzându-mă în
imposibilitatea de-a comunica cu regizorul meu,
care refuză să aibă vreo înțelegere cu mine, m-am
văzut pusă în situația de-a renunța la orice
interesare de piesa mea, cu toată mâhnirea.

La premiera de aseară, însă, mi-am dat mai
bine seama ce înseamnă în viața cuiva un
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ANA LUCAANA LUCA

Nicolae SCURTU
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Biografia și bibliografia poetei, prozatoarei, autoarei dramatice și strălucitei actrițe Ana Luca (n. 1890 –
m. 1957) nu sunt cunoscute și nici nu au fost cercetate de istoricii literari.

Instrumentele de lucru datorate istoricilor literari Lucian Predescu1 și Gheorghe Bezviconi2 sunt sumare și
nu conțin elementele esențiale ale unei fișe de istorie literară.

Recenziile lui Perpessicius, Vladimir Streinu şi Constantin Fântâneru, convingătoare și, desigur,
elocvente, nu conţin nici o informație privitoare la biografia poetei și prozatoarei Ana Luca.

Se știe, doar, că a absolvit Conservatorul, iar la finalizarea studiilor a fost angajată la Teatrul Național din
București și la Compania Davila, unde s-a impus prin talent3, distincție și frumusețe.

Opera sa literară cuprinde următoarele cărți ~ Candelă. Versuri (1939), Cioplituri. Versuri (1941), Prin
fumul calumetului. Roman (1934), Pe urma soarelui. Piesă în patru acte (1943) și Victor și Ana. Poem în 53
de cântece.

Interesante, prin informațiile ce le conțin, sunt și cele două interviuri4 pe care le-a acordat, în 1943,
revistelor Vremea și Bis, cu detalii privitoare la piesa Pe urma soarelui, pe care Liviu Rebreanu a și
reprezentat-o la Teatrul Național din București.

Epistolele* ce se publică acum întâia oară se constituie, de fapt, în autentice confesiuni privitoare la una
din cărțile sale de poezii și la lucrarea Pe urma soarelui.

Aserțiunile autoarei nu sunt deloc subiective, ci reflectă o nejustificată reținere a regizorului Victor
Bumbești și o atmosferă neprielnică întreținută de unii artiști ai Teatrului Național din București.



asemenea eveniment, ce înseamnă acea masă de
oameni care așteaptă să vadă ce ai avut de spus, de
ce i-ai adunat acolo. Mă înfioară gândul la acel
ceas al „judecății“.

Recunosc că am făcut o mare greșală că m-am
pripit cu piesa mea, trebuia desigur să mai aștept
un an, doi, s-o cântăresc mai bine în toate
amănuntele, deși n-am prezentat-o în comitet până
ce un critic ca domnul Lovinescu și un regizor ca
domnul Soare nu mi-au spus că merită.

În apropierea premierei, însă, sunt cuprinsă de
panică, și, deși nu dorm nopți întregi căutând să-mi
întregesc în minte faptele, să-mi conturez
personagiile, să văd și să repar o greșală, mă
găsesc în fața unor porți zăvorâte și în neputință să
aduc vreo reparare.

Cunosc îndeajuns generozitatea care v-a făcut
să-mi primiți piesa și mai știu că ați avut mai multă
încredere decât merită lucrarea mea, că ați fost
oarecum deziluzionat.

Sunt emoționată și dezolată în același timp. Dar
tocmai pentru că lucrarea are lipsuri și că odată
pornită trebuie să apară în public, trebuie să-mi fie
îngăduit să repar pe cât se mai poate lipsurile.

N-am avut norocul să am un regizor prieten, ca
oricare altul decât domnul Bumbești, cu care să fi
mers mână în mână, dar nici nu m-am așteptat la
atâta refuz de înțelegere de la el.

Mi-a creat chiar de la început o atmosferă de
ostilitate printre interpreți cărora le spune (chiar în
fața mea) că piesa e inexistentă și i-a căzut ca o
pacoste pe cap.

În alte împrejurări n-ar fi trebuit să vă deranjez
pe dumneavoastră pentru amănunte.

Vreau să știe de pildă că atunci când tatăl zice:
„Parc-a gemut cineva“, nu trebuie să se audă vreun
gemut în public (cum susține domnul Bumbești)
ceea ce ar imagina ceva inestetic și indecent, ci,
acel gemăt e doar o impresie a bătrânului.

Afară de asta, în privința textului de care vă
ocupați dumneavoastră, cred că aceste replici din
foaia alăturată, în rolul lui Cosma, fixează mai bine
caracterul (care, văd, nu e destul de prezent) de
bărbat fără personalitate, care rămâne veșnic copil
ce are nevoie de ocrotirea, de imboldul femeii, în
contrast cu celălalt bărbat, Fil, care are
personalitate foarte precisă. Aceste câteva replici

plasate în cele trei acte ale rolului lui Cosma sunt
punctele pe care se trasează linia lui, gelozia
împotriva unui alt copil care i-a luat locul.

Apoi acea replică despre biblioteca-muzeu pe
care a început-o și n-a isprăvit-o, pe lângă că îl
caracterizează ca pe un om nehotărât, dar se mai
leagă de altă replică din scena finală din actul IV,
care e necesară.

Sunteți un mare critic, domnule Rebreanu, asta
nu o spun acum, din interes, am spus-o mai demult
și altora. Ați prețuit în piesă lucrurile pe care în
adevăr am pus eu preț mai mult, dar sunt mici
sentimente, gânduri, de care, firește, mă doare să
mă desprind.

Stilul meu e foarte strâns (piesa ține abia două
ore). N-am făcut ca acei negustori care cer mai
mult, să aibă de unde lăsa. Remarc, dimpotrivă, că
sunt goluri. De pildă în actul III în scena dintre
bărbați, se intră prea deodată în chestiuni de
afaceri.

Aș dori să introduc, acum, de la începutul
repetițiilor, aceste replici alăturate, în care se
vorbește puțin despre serbarea aceea la care sunt
invitați.

Tot în actul III am dorit să rotunjesc scena
acelei „micuțe Dora“, care se plânge de
abandonarea soțului, s-o fac puțin „grizată“.

Prea sunt fără culoare acele femei introduse
doar să pregătească intrarea lui Fil, aș vrea să
estompez intenția asta.

Remarc că sunt lucruri pe care trebuia să le văd
mai dinainte, dar abia la una din repetiții mi-au fost
revelate, văzând mișcându-se elementul viu al
personagiului.

Sunt la prima piesă, n-am experiență și aș fi
avut nevoie în jurul meu de o prietenie care să mă
susție, să mă ajute, care să sugereze interpreților
interes, puțină dragoste, iar nu să ia lucrul ca pe o
fatalitate nenorocită, cum face domnul Bumbești.

N-am fost la repetiție decât de două ori și asta
pentru că n-am altă posibilitate să comunic cu
regizorul, și ultima dată, înțeleși parcă, din lașitate,
știindu-mă în situația de a nu-mi fi permis să intru
acolo, s-au năpustit cu toții asupra mea, de cum am
intrat, cu strigăte jignitoare.

Ați avut mare dreptate, autorul trebuie izolat,
protejat de fiarele ce suntem când suntem actori.
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Dar în cazul acesta, în situația asta nu voi mai
comunica cu nimeni până după premieră.

Numai aceste lucruri, singurele care am putut
să le observ până acum, vă rog pe dumneavoastră
să le luați în considerare.

Cu rugămintea de a fi iertată de toată această
supărare.

A dumneavoastră, 
Ana Luca

Mai adaog,
Că mi-a spus domnul Bumbești că v-ați supărat

că am pus la loc unele tăieturi ce-ați făcut în piesă.
Dar eu i-am explicat și dacă era prieten vă explica
și dumneavoastră, că puținul ce am repus la loc, l-
am lucrat în sensul vederii dumneavoastră.

De pildă acea pagină din rolul servitoarei ați
tăiat-o pentru ca Amina să nu se mai ducă sus în
camera bolnavei, așa mi-ați spus.

Eu am ținut seama de asta și am schimbat, după
cum se poate vedea în text, astfel:

Spune Irina: „Nu te mai duce sus domnișoară,
nu-i pentru dumneata, dar dacă vrei să vorbești cu
doctorița, vezi că s-a coborât în bucătărie“.

Și fata se duce în bucătărie. Nu mai e vorba de
„apă caldă“ și de celelalte. Iar acele replici dintre
servitoare și Cosma, evocarea mamei fetelor și
legătura dintre natura „însângerată“ și drama ce se
petrece aici, sunt necesare pentru toată atmosfera
și pentru explicarea acelei fraze de la sfârșitul
actului: „Se întâlnesc două suflete acolo“, în
livadă, frază care altminteri rămâne izolată și fără
înțeles. Care cele două suflete?

Vă rog să credeți că am cântărit mult fiecare
cuvânt pe care l-am repus. Apoi, chiar
dumneavoastră ați lăsat, tăind, unele lucruri în
suspensie, rămânând ca eu să fac legătura între ele,
căci nu cred că voiți ca domnul Bumbești să-mi
puie vreun cuvânt de la el în text.

Nu sunt deloc de acord cu stilul lui. Vă rog din
toată inima domnule director să-mi dați voie să
revăd în text unele lucruri care sunt absolut
necesare ca legătură de fraze sau de sens, iar când
veți veni la repetiție și veți găsi ceva inestetic sau
trenant, veți porunci și se vor scoate. Vă rog
comunicați asta domnului Bumbești.

Și mai mult ca orice vă rog, să nu-i fie îngăduit

să-mi schimbe unele cuvinte cu altele, cum am
văzut că înclină. Aș fi în stare să plâng toată viața.

Știu bine că lucrarea mea este minoră, dar am
căutat să fac o mică bijuterie de stil, și
dumneavoastră știți cât doare o amprentă străină
pe opera sângelui tău.

Dacă aș fi avut lângă mine pe un Șahighian sau
Soare, n-ar fi trebuit să vă pierdeți vremea citind
aceste pagini interminabile, dar credeți-mi
frământarea și spaima care o am de un eveniment
de așa de mare importanță ca o premieră pentru un
autor.

Ana Luca

Note:
* Originalele celor două epistole, inedite, se află la

Biblioteca Academiei Române. Cota S 48(1 și 6)/CMLXV.
1. Lucian Predescu ~ Ana Luca în Enciclopedia

Cugetarea. Material românesc. Oameni și înfăptuiri.
București, Editura Cugetarea – Georgescu Delafras, 1940,
p. 496, col. 1, sus.

2. Gheorghe Bezviconi ~ Necropola Capitalei.
Dicționar enciclopedic. Ediția a 2-a revăzută și completată
de Iurie Colesnic. Chișinău, Editura Museum, 1997, p. 138.

3. Ioan Massof ~ Teatrul românesc. Privire istorică.
Volumele 7-8. București, Editura Minerva, 1978-1981. În
paginile acestei cărți sunt analizate și comentate cu
discernământ critic toate rolurile pe care le-a interpretat
Ana Luca, actriță care s-a impus prin muncă, talent și
rigoare.

4. Tr. V. ~ Cinci minute cu Ana Luca în Vremea, 15, nr.
692, 28 martie 1943, p. 10 și N. Papatanasiu ~ De vorbă cu
doamna Ana Luca despre rădăcinile și tema piesei sale
„Pe urma soarelui“ în Bis, 2, nr. 30, 11 aprilie 1943, p. 12.
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Rândurile acestei ample şi profunde
epistole, din anii imediat următori celei de a
treia renunţări la tron a Principelui Carol
(Veneţia, 12 dec. şi Milano, 28 dec. 1925, în
împrejurările atât de larg cunoscute), au fost
aşternute de Regina Maria în zbuciumul de
adânc al mării şi al inimii sale, în noul şi mult
îndrăgitul refugiu cu aer balcano-oriental,
răsfăţat de augusta stăpână sub denumirea de
Cuibul singuratic:

Tenha Yuwah
Balcic, 16 septembrie 1927
Scumpul meu Carol,
Desăvârşita linişte a acestui loc atât de

plăcut mie îmi dă destul răgaz şi timp pentru a-
mi aduna gândurile şi a-ţi scrie ceea ce de o

vreme încoace „me pèse sur le coeur” şi ceea ce
trebuie să fie spus înainte de a putea relua „des
relations” cu totul cordiale şi afectuoase, pe care
amândoi le dorim profund.

Este vorba de declaraţia pe care ai făcut-o în Le
Matin şi care în chip hotărât era „zweideutig”
(ambiguă, cu două înţelesuri), creând o atmosferă de
nelinişte şi de nesiguranţă, ceea ce după a mea părere
nu cred să fi fost în intenţiunile tale. Dar orice cuvânt
rosteşti tu este amplificat, răstălmăcit şi comentat în
toate ţările din lume, creând prin aceasta o impresie
falsă, destructoare pentru liniştea şi pacea acestei
ţări. Chestia dinastică e aşa de importantă pentru
România şi pentru viitorul ei, încât ea preocupă în
gradul cel mai înalt pe cei cari vor binele ţării, ca şi
dezvoltarea ei paşnică şi progresivă. Şi, în rândul
întâi, această chestie se cuvine să preocupe familia
regală, care trebuie să-şi dea seama că însuşi
interesul existenţei sale nu poate admite nici un
„équivoque”.

Ai renunţat din proprie voinţă, cu toate că tatăl

tău ţi-a trimis oamenii săi de încredere pentru a
discuta şi stărui pe lângă tine ca să te facă să renunţi
la nebuna şi nesocotita-ţi hotărâre. Tu ai cerut să
renunţi la coroană şi, când ai refuzat să revii asupra
hotărârii tale, faţă de asemenea faptă, Regele tău şi
ţara au acceptat renunţarea ta, dându-i-se formele
legale şi această situaţie legală astăzi nu poate fi
schimbată sau răsturnată decât numai prin revoluţie.

Nu este nevoie ca bătrâna ta mamă să-ţi spună că
interesele revoluţiei şi ale monarhiei nu pot merge
împreună. Orice răsturnare a stării legale însemnează
nelinişte şi primejdie. Şi oricine încurajează
revoluţia este duşmanul monarhiei. Tu ştii de
asemenea că această ţară are încă trebuinţă de
monarhie, oricât de democratice ar fi părerile tale.

Tu, fiul meu, poţi fi cel mai bun prieten sau cel
mai crud duşman al ţării tale. Este o chestie asupra
căreia se pare că n-ai cugetat pe deplin, dar pe care
totuşi trebuie s-o priveşti în faţă şi în privinţa căreia
trebuie să laşi conştiinţa ta să răspundă clar, fără
subterfugii şi nu în chip evaziv: ai de gând să rămâi
neclintit în renunţarea ta, ca un om cinstit, care n-are
decât un singur cuvânt de onoare; ai de gând să
respecţi acest cuvânt ca un fiu căruia îi este scumpă
memoria tatălui său şi ca un român leal care-şi
iubeşte ţara – sau ai de gând, pe faţă ori pe „voies
détournées” (căi lăturalnice) să revii asupra hotărârii
tale şi să încurajezi pe acei care ar dori să încerce a
se folosi de agitaţiile pe care atitudinea ta
„zweideutig” le-ar crea?

Nu ai fost niciodată deschis faţă de noi sau faţă
de alţii asupra a ceea ce a fost motivul real care te-a
făcut să renunţi, dar, când eşti cu totul cinstit faţă de
tine însuţi, trebuie să-ţi dai seama că această pasiune
a ta, care ţi-a distrus casa şi viaţa şi pe care am
deplâns-o cu toţii, avea mult a face cu hotărârea ta.

Chiar dacă alte cauze, pe care niciodată nu mi le-
ai arătat clar şi logic, aveau de-a face cu acea
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pasiune, niciodată n-ai fi tradus în fapt renunţarea ta,
dacă în acel moment n-ai fi fost amorezat nebun de o
femeie.

Ca „Ehrenmann”[om de onoare] simţi că nu se
cuvine a lăsa ca vina să cadă asupra prietenei tale,
dar, dacă ea n-ar fi fost cu nimic amestecată în fapta
ta, greu îmi închipui că ai fi avut curajul să răstorni
totul. Dacă îţi închipui acum aceasta, te înşeli pe tine
însuţi. Adu-ţi aminte că şi data întâi, când ţi-ai
părăsit cu Zizi Ţara şi Regimentul în timp de război,
ai încercat să-ţi închipui că în realitate aveai alte
scopuri, vagi speranţe de a ajuta ţara ta; dar dacă
cineva are cu adevărat un plan sau ţinte eroice în cap,
nu le compromite pe de-a-ntregul, fugind cu o
femeie şi umplând lumea cu răsunetul unor
scandaluri amoroase.

Inima ta, fiul meu, intenţiile tale, idealurile tale,
sunt mai bune decât faptele tale. Dar este în tine o
ciudată dublă personalitate, o inexplicabilă
ambiguitate, cu totul de neînţeles pentru acei care
umblă hotărât, cugetă hotărât şi vorbesc hotărât.

Uită-te drept în ochii mei, ca un bărbat către un
bărbat, fără nici un subterfugiu: poţi tu în chip cinstit
să mă asiguri că declaraţiile tale din Le Matin sunt de
acord cu atitudinea pe care doreşti s-o iei faţă de
memoria şi politica tatălui tău? Plângi cu amar şi
sincer pe acel om leal şi cinstit care a fost tatăl tău, îi
admiri opera, scrii un articol plin de laude în Revue
des Vivants, pentru a-i preamări memoria – şi cu
toate acestea, de câte ori faci o declaraţie publică,
întotdeauna o faci cu astfel de cuvinte, că laşi o
poartă deschisă acelora care vor să distrugă acea
operă!

Nu înţelegi că acele declaraţii sunt ca o atitudine
duşmănoasă împotriva propriului tău fiu, care acum,
după drept şi în chip legal, este Regele României şi
a cărui moştenire pretinzi s-o aperi?

Totuşi, după ce ai proclamat intenţiunea ta de a
apăra drepturile lui, în aceeaşi răsuflare, prin
ambiguitatea cuvintelor tale, încurajezi pe acei care
vor să-i răstoarne tronul.

Ascultă-mă, copilul meu, căci deşi sunt silită a-ţi
lungi prea mult scrisoarea, trebuie ca eu însă-mi să
fiu limpede. Lăsând „les pêcheurs en eau trouble” să-
şi închipuie că stai la dispoziţia lor, le dai putinţa de
a aţâţa o revoluţie în numele tău.

Acum am să-ţi citez propriile tale cuvinte, spre a
te face să înţelegi ceea ce vreau să-ţi spun. Eu, mama
ta, care te cunosc bine, nu mă pot îndoi de bunele tale

intenţiuni, nici de sinceritatea ta, când declari: „J’ai
toujours été un patriote ardent et loyal, j’ai dans le
coeur le fervent désir d’être utile à mon paye et de ne
pas y provoquer des désordres”.

Carol, fiul meu, când un bărbat îşi dă cuvântul de
onoare, nu este decât o cale de a fi leal, şi acea cale
este de a-ţi respecta acest cuvânt în toate
împrejurările, ţinând la acel cuvânt cu hotărâre. Şi
când eşti decis a nu provoca agitaţii sau dezordine,
nu declari în aceeaşi suflare că „eşti gata să răspunzi
la apelul” acelora care în realitate stau la pândă
pentru momentul când pot provoca dezordine. Spun
toate acestea în propriul tău interes, în interesul fiului
tău, ca şi în interesul ţării pentru care Unchiul şi Tatăl
tău, precum şi eu însumi, ne-am trudit şi ne-am
jertfit.

Cu toată durerea pe care ai adus-o în viaţa noastră
într-un moment când ar fi trebuit să ne împărtăşim de
pace, frumuseţe şi mulţumire – tu eşti totuşi prea
iubitul meu copil, primul meu născut, acela care
odată a fost mâna mea dreaptă şi din cauza acestei
mari şi indestructibile iubiri, pe care am avut-o
pentru tine, vreau să te trezesc la cunoştinţa reală a
datoriei tale şi să te ajut ca să ţii la ea cu lealitatea pe
care am dreptul s-o aştept de la acela pe care l-am
adus pe lume.

Fiul meu, iubitul meu copil, asupra căruia am
vărsat lacrimi de sânge, nu te arunca (influenţat de
alţii, care nu te iubesc cu atâta uitare de sine) într-o
aventură care ar fi dăunătoare ţării tale, fără nici un
sorţ de succes. Astfel de întreprindere n-ar sluji decât
duşmanilor României, al cărora instrument
inconştient nu trebuie să-ţi îngădui a deveni tu însuţi.
Et l’odieux, rien d’autre serait pour toi! 

Aceşti doi ani amari de exil nu te-au învăţat că
acei care pretind că-ţi sunt sprijinitori şi care turbură
liniştea în care speri să trăieşti şi care te împing să
reclami ceea ce din proprie voinţă ai părăsit, o fac
numai în interesul lor, iar nu în al tău? O fac din ură
împotriva altora şi nu din iubire şi lealitate faţă de
tine; şi n-ai văzut ce gata sunt să te arunce peste bord
când cred că pot câştiga mai mult trecând de partea
cealaltă?

Nu îngăduind a fi întrebuinţat ca un drapel pentru
astfel de oameni se consolidează monarhia; iar
ajutând să răstorni pe Rege, zău că n-ai întări
monarhia, nici n-ai sluji România, pe care nu mă
îndoiesc că o iubeşti, dorind s-o slujeşti şi acum. 

Dacă aceea pentru care lumea te acuză că ţi-ai
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sacrificat casa, viaţa şi viitorul are în sufletul ei
aceleaşi sentimente pentru tine ca tu pentru dânsa, ar
fi ea cea dintăi să te pună în gardă şi să te apere
împotriva acelora care vor să te facă să te îndepărtezi
de la singura datorie care-ţi mai rămâne azi: de a
primi şi de a susţine hotărârile tatălui tău, ceea ce
este, în acelaşi timp, şi interesul tău propriu, şi
liniştea ta.

Mai este încă un punct, fiul meu, care trebuie
menţionat: am citit cu întristare că, printre altele, ai
declarat că, împotriva dorinţii tatălui tău de a te
vedea la patul lui de moarte, alţii ar fi împiedicat
venirea ta. Aceasta nu este adevărat. Fără îndoială, în
adâncul sufletului său, Tata ar fi dorit să-ţi strângă
mâna pentru cea din urmă oară. Însă el niciodată nu
şi-a manifestat dorinţa de a te vedea. Jertfa lui a fost
deplină – şi eu sunt sigură că în sufletul său te
iertase. Însă tu ai păcătuit împotriva ţării pentru care
el îşi dăduse viaţa şi îi jertfise chiar pe fiul său, când
ajunsese la convingere că acesta nu putea fi un Rege
sigur. Şi el n-ar fi admis întoarcerea ta decât ca un fiu
pocăit, care-şi recunoaşte greşelile şi care ar fi dat
dovezi de lealitatea lui neclintită faţă de Regele său.

Ce dovezi de căinţă şi de lealitate i-ai dat oare,
fiul meu? Fii cinstit cu tine însuţi, pune la o parte
orice subterfugii, orice falsă acuză clădită în mintea
ta, şi atunci vezi ce răspuns îmi poţi da?

O atitudine îndoielnică te va distruge pe tine
însuţi şi va înlătura pe fiul tău. Dacă este vorba să
lucrăm împreună, aceasta nu se poate face decât într-
o încredere deplină; iar cuvintele, ca şi faptele tale,
nu trebuie să fie ambigue.

Ceea ce-ţi cer este un răspuns franc, deschis,
„unzweideutig” (fără două înţelesuri), pe care să-l
pot arăta altora ca o dovadă că eu am dreptate să mă
încred în tine, întrebuinţându-te ca pe unul dintre cei
mai siguri slujitori ai ţării şi ca pe un sprijin leal al
fiului tău, al cărui cel mai bun sfătuitor şi susţinător
ai putea deveni într-o zi, dacă te-ai hotărî numai să
devii scrupulos de cinstit faţă de tine însuţi.

Ceea ce doresc să aud că-mi spui este aceasta:
Mamă, în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, am

primit situaţia legală pe care propriile mele greşeli au
obligat pe Tatăl meu s-o susţină şi s-o orânduiască.
Niciodată nu mă voi atinge, nici nu voi îngădui ca
alţii să se atingă, fie prin cuvânt, fie prin fapte, de
această orânduire legală a lucrurilor. Sunt la
dispoziţia ţării mele şi a fiului meu, pentru a-l sluji
cu tot ce-i mai bun în însuşirile mele.

Sunt fiul tău leal, oricâte greşeli aş fi făcut. Le
deplâng şi lasă-mă, cu mâna mea într-a ta, să fac azi
tot ce stă în puterea mea, spre a lega rănile pe care ţi
le-am făcut şi să repar, pe calea pe care vei găsi-o
mai nimerită şi care-mi mai rămâne deschisă mie,
care ca şi fiul risipitor din vechime am păcătuit
împotriva lui Dumnezeu şi către mine însumi.

Acesta ar fi un răspuns cinstit şi hotărât, băiatul
meu, dar ar trebui să fie spus în cuvinte pe care să le
pot arăta oricui s-ar îndoi, aşa încât să pot justifica
încrederea mea în tine şi să regăsesc în tine ajutorul
şi sprijinitorul care am sperat totdeauna că-mi vei fi
tu – fără îndoială, în altă formă decât aceea care
fusese în visurile noastre la început –, dar eu nu mai
sunt tânără, am avut mai mult decât partea mea de
muncă şi de griji, iar tu ai putea încă să fii mult
pentru mine, dacă ai privi în faţă, fără înconjur, viaţa
care-ţi mai rămâne şi dacă ai deveni fără reproş!

Altădată am să-ţi scriu despre viaţa pe care o
ducem aici şi despre frumuseţea acestui adorabil loc,
însă această scrisoare e prea solemnă pentru ca să
amestecăm în ea şi alte lucruri.

Dumnezeu să te binecuvânteze, fiul meu,
înţelege cu câtă dragoste şi mâhnire este scrisă
această scrisoare – nu sunt reproşuri noi în ea,
suntem dincolo de ziua reproşurilor, dar vreau să-ţi
pun oglinda în faţă, aşa încât să poţi vedea într-însa
cum sunt lucrurile în adevăr, iar nu precum, în
slăbiciunea ta, încerci să le zugrăveşti ţie şi altora.

Fii leal, leal, fiul meu! N-ai recunoscut oare tu
însuţi că acesta e titlul suprem, titlul cel mai frumos,
care trebuie dat Tatălui tău? Nici cel Mare, nici cel
Bun, dar Ferdinand cel Leal, care era suprema virtute
a vieţii lui, atât de plină de sacrificiu.

Mama ta îndurerată, care, orice ar fi, crede în fiul

său1.

Notă:
1. Scrisoare păstrată în colecţiile Bibliotecii Academiei

Române (Arhiva G.T. Kirileanu), în două exemplare: unul –
de lucru, în transcrierea şi traducerea ilustrului cărturar,
dimpreună cu Prinţul Barbu Ştirbey (20 pag. bloc-notes);
celălalt – copie dactilografiată (6 pag., hârtie pelur A4) .
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Mă încredinţezi că revista voastră, în
numărul pe care-l pregătiţi, a suspendat războiul
şi a ridicat piramida zilelor de armistiţiu. Veţi
face să apară un număr consacrat în întregime
toamnei, culesului viilor şi rândunelelor gata de
plecare. Laud ideia voastră. Ea îmi îngădue să
mai stau un ceas alăturea cu voi şi să resimt în
mine farmecul vechei prietenii care ne leagă.
Căci am fost şi am rămas prieteni, cu toate
deosebirile de convingere şi de activitate ce
există între noi, cu toată via mea durere că nu
gândiţi ori nu mai gândiţi la fel cu mine şi –
probabil – cu tot regretul vostru că evoluţia mea
a fost alta decât a voastră. Pe de altă parte, zilele
de armistiţiu sânt mult mai nobile şi mai înalte
decât cele de luptă. În aceste zile, la umbra
armelor adunate în piramidă, se înfiripează
judecăţile mai drepte şi coboară înţelegerea, mai
omenească şi mai calmă, a vecinicelor păcate
legate firei noastre.

Mergeţi, dragii mei, cu gândul, în toamnele
de altă dată, culegeţi şi stoarceţi strugurii
amintirei şi uitaţi de agurida ceasului de faţă. Eu
unul n’am prea multe amintiri de acest fel.
Împrejurul vechiului schit, unde m’am pomenit
jucându-mă şi răsturnând bălăriile, murise via
sădită de călugări. Dealul unde fusese era acum
tot una cu izlazul. Din bucuriile copilăriei mele
au lipsit dusul la vii, carul cu coviltir, culesul,
cântecul prin podgorii şi jghiaburile scumpe lui
Dionisos. Toamna îmi aduce aminte de mirişti
nesfârşite, prin care vitele păşteau răzleţe, sub
ceruri încremenite în plumb şi în ploi mărunte.
Îmi aduce aminte de grămezi de drugi galbene,
de nămeţi de foi, de ogoare negre, dar de vii nu-

mi spune mai nimic. Să nu credeţi, însă, că la
culesul porumbului e mai puţină voe bună, mai
puţină frumuseţe, decât la culesul viilor. Cât de
mult aş fi voit să dorm şi eu o noapte în foile de
porumb, deavalma cu culegătorii! Nu mai pun la
socoteală celelalte roade ale toamnei, care, la
noi, ca şi prin alte părţi, acopereau şi
despăgubeau de lipsa viilor. Mustul, vinul
veneau gata, căci de ele într’adevăr s’ar fi simţit
multă lipsă.

Gospodarii din satul meu, acum douăzeci şi
cinci de ani, trăiau fără suspine. Cel mai nevoiaş
ţăran intra în iarnă cu pătulul plin de porumb, cu
boşca plină de dovleci, cu o vacă cu lapte ori
măcar cu un grăsun pentru Ignat. Nimeni nu
plângea de foame, nimeni nu tremura de frig,
nici chiar ţiganii din Ţigănie, foştii robi
mănăstireşti. În împrejurările cele mai grele, de
boală, de moarte, de sărăcie, de asuprire
administrativă, alerga omul la Curte. Aici găsea,
fără multă rugăminte, şi bani şi mălai şi ocrotire.
La noi în sat, zapciul, pomojnicul, perceptorul şi
alte feţe ale stăpânirei veneau foarte rar şi nu
necăjeau pe nimeni.

Era pe atunci viaţa mult mai uşoară. Mi-am
trăit copilăria între cei ce ţin coarnele plugului,
dar vă jur că în vremea aceea toamna venea în
sat, la noi, cu sânul plin, ca o bunică
drăgăstoasă, şi fiecare creştin avea partea şi
bucuria lui. Amintirile mele sunt senine şi
patriarhale. Nu plângeau copii la poarta
nimănui, gospodinele mestecau pe pirostrii
mămăligi sănătoase şi ce mai trebue pe lângă
mămăligă nu lipsea.

Să viu la strugurii voştri. În judeţul meu erau
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podgorii nu celebre, dar destul de bune. Mai
târziu le-am apucat şi eu; astăzi mi se pare că
sunt în decadenţă. Primii struguri pe care i-am
văzut creşteau grămadă, din panere de richită
cumpăraţi de tata de departe. Erau de două
feluri, unii din cutare sau cutare loc dela noi din
judeţ, iar ceilalţi – mătănii de chihlimbar! – erau
struguri de Ţarigrad. Ce era Ţarigradul şi cine îi
vindea tatei aceşti struguri minunaţi – era pentru
mine o taină dulce şi mângâioasă, ca soarele pe
ochii unui orb. Am aflat întâi ce era Ţarigradul...
Ţarigradul era un oraş mare, plin de Turci; ca să
ajungi acolo mergeai pe apă, cu vaporul, şi tata
văzuse Ţarigradul în tinereţea lui. Dela cine
cumpăra el strugurii? Aceasta am
aflat-o târziu, atunci când nu mai
aveam tată. Era într’o zi strălucită de
toamnă, cu porumbişti de aur, cu
văzduh de cristal, cu ţărmul Bulgariei
albastru şi crestat, proeminând
deasupra Dunărei. Mă aflam în
capitala judeţului, un oraş altă dată
fericit, însufleţit şi zgomotos. Nişte
coşuri cu struguri de chihlimbar, sub
tifon roşu, stăteau în uşa unei
prăvălii. Am tresărit şi am intrat
înăuntru. Un turc bătrân, cu cialma în
cap, cu barba aproape albă, molcom
şi impunător, m’a primit cu
demnitate. Am cumpărat struguri şi
am intrat cu el în vorbă. L’am întrebat
dacă a cunoscut pe tata. Bătrânul a
făcut cu mâna câteva semicercuri în
aer şi a oprit’o la piept:

– O, prieten vechiu, muşteriu
vechiu! 

Găsisem pe cel care vindea tatei
struguri de Ţarigrad. Dar când l’am
căutat peste câţiva ani nu l’am mai
găsit şi vă mărturisesc că mi-a părut
rău.

Astăzi, când vine toamna, când
faţa grădinilor se tae şi din verdele
uniform ies nenumăratele nuanţe de
galben şi de roşu, când strugurii sunt

copţi şi boloboacele se dreg, amintirile mele
sunt măguri de dovleci, movile de porumb, gratii
cu prune la uscat... şi un sat tihnit, în care fiecare
curte îşi are clădăria de coceni, de pae şi de fân,
fiecare bătătură viaţa ei domestică, fiecare casă,
strânsură până la primăvară. Dar după cum ştiu
prea bine că bătrânul turc cu struguri de Ţarigrad
nu mai este şi zadarnic m’aş duce să-l mai caut,
tot aşa îmi spune inima că belşugul, pacea şi
voia bună au zburat din câmpiile copilăriei mele
şi că aş căuta zadarnic, în sat la noi, toamnele de
altă dată.

(din volumul Toamne de odinioară, 1924)
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Dispariţie inevitabilă

În dimineaţa asta ea părea un mieluşel, unul rozaliu,
cum sunt primăvara zambilele, creţe şi împrăştiate
prin toată grădina,

azi nu vom face nimic, îmi spune,
nimic, îi spun şi eu strecurînd degetele prin cîrlionţii
mieluşelului
şi grădina începe să se scutere, iar floricele de
zambile se fac steluţe
în părul creţ al îngerilor,

ea nu i-a văzut şi m-a întrebat ce ascund în ochi
de ea nu vede nimic,

faţa mea e luminoasă,
faţa mea e ca o dimineaţă de vară,
e senină, e mare, e cer,
faţa mea nu ascunde nimic, iar în ochii mei
e cerul, e marea, e seninul,
faţa mea e luminoasă
şi în curînd va veni noaptea, mii şi mii de stele
îmi vor răsări pe faţă,

ea nu înţelege nimic şi se bucură,
ştie că doar atît de frumoasă poate fi,
încît dimineaţa asta e ca un mieluşel rozaliu
alergînd prin grădină, cînd mîinile ei
culeg zambile pentru micul dejun,

faţa ei e luminoasă,
faţa ei e ca o dimineaţă de vară,
e senină, e mare, e cer,
faţa ei nu ascunde nimic, în ochii ei
ce cerul, e marea, e seninul,
faţa ei e luminoasă
în curînd va veni noaptea, mii şi mii de stele

îi vor răsări pe faţă,

în cerul acesta plin de stele
vom dispărea, aşa pur simplu cum dispar
dimineaţa stelele.

Iepuri de muscă

Iepuri de casă prin oraşul în care casele 
sunt plecate de-acasă,
urechile lor depăşesc acoperişurile şi ascultă cum prin
cer se petrec lucruri despre care pe pămînt
nimeni nu-şi va aduce aminte,
ba mai mult decît atît, auzul lor alungă frica din
inimile
lor mici cît bobul de cînepă,
iar liniştea se poate vedea în vîrful cozii
cînd fericirea poate fi găsită pitită într-un morcov,

cînd casele revin acasă
urechile lor se pleoştesc şi se afundă în pămînt
pînă dincolo de inima acestuia, 
un ax în jurul căruia se învîrt miliarde şi miliarde de
iepuri
ca într-un concert simfonic sunetele ce cresc
în oraşele în care casele devin pline
în care fericirea stă pitită în inima fiecăruia
gata se o ia razna din nou,

eu stau şi privesc toate acestea şi cred că prin faţa
mea
trece un tren care despică aerul din care curge
un sînge vîscos ca o apă mîloasă,

ceilalţi urcă în tren şi dispar
fie în cer,
fie în pămînt,
au urechi lungi, crescute pînă dincolo de cer,
ori afundate în pămînt,
rotindu-se în jurul axului din care ies la capete sloiuri
de gheaţă,

eu arunc în paharul meu cîte un cub
şi privesc pînă unde nici gîndul nu poate privi,

cei cîţiva iepuri de muscă
rod grădinile altor raiuri din care Dumnezeu a fost
izgonit.
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Vinul

Zi de zi în aceeaşi piviniţă văd fiinţe mici, colorate,
îmi joacă în faţa ochilor
şi ochii mei se iau după ele în zeci de direcţii,
unele se fac nevăzute,
altele devin mari, adevărate damigene goale 
în care privesc cu atenţie dîrele de piatră lăsate de
timp,
în curînd vor deveni peşteri în care vor explora
alte fiinţe care se vor arăta numai cînd vor pluti
la nivelul buzelor
ca sărutul unei femei în preajma fericirii,

şi asta zi de zi,
nici nu mai ştiu a cîta oară între pereţii de piatră zidită
haotic,
ochii mei alunecă printre paşii lor,
fiinţe mici, ireale,
sticluţe pline de esenţe pregătite pentru
o zi aume, cînd afară se vor auzi voci, multe voci
pe care pînă ieri le-am auzit doar în cap,
ca într-o pivniţă,
zi de zi,
jucăuşe, în faţa ochilor obosiţi ca două lentile de
ochelari, 
neşterse,

şi aşa vieţuiesc de azi pe mîine,
cu ochii lipiţi de firele de păianjen, stalactite subţiri
pe care mă caţăr,
păianjen dat jos cu mătura de genele femeii
care clipeşte des pentru a mă strivi şi îneca în
lacrimile ei de fericire,
zi de zi,
zi de zi,
zi de zi în aceeaşi piviniţă din care ies
şi cad în cer direct în ochii ei
care ştiu să mă scoată de acolo,
ostenit şi bun pentru a o lua de la capăt – 

azi nu cobor,
ştiu totul pe dinafară, fiinţele acelea
îmi joacă în sînge,
nici o transfuzie nu le va putea izgoni,
sîngele lacrimă nu se face,
vinul în schimb transformă totul în vin.

Evanghelie

La masa noastră stau toţi, pe unii îşi ştim, pe alţii o
să-i aflăm,
provocatori şi discreţi, turnători în fond în urechi ca
pîlniile:

lui Pilat i se pregăteşte apa,
lui Iisus, sîngele,
lui Iuda, arginţii,
lui Baraba, libertatea, onorurile,
Mariei, lacrimile,
Mariei Magdalena, suspinele,
celor mulţi sărăcia şi credinţa,
Dumnezeu îşi aşteaptă în cer Fiul risipitor de sine,
Moise, dezamăgit, îşi aruncă tăbliţele în mare,
Petru taie cocoşul cel cîntăreţ
Marcu scrie,
Ioan scrie, 
Luca scrie,
Pavel le scrie corintenilor că dacă dragoste nu e nimic
nu e,
şi nimic nu e la masa noastră,
paharele goale,
inimile goale,
doar femeia cîntă barbar într-un colţ al lumii,

toate sunt la locul lor după cum bine se vede,
pe cer sunt desenaţi o mie de elefanţi,
plouă din trompele lor,
în curînd fiecare va trece prin faţa fiecăruia
şi-şi va auzi sîngele scurs de pe degetele lui Pilat,

toţi stau la masă şi sunt pregătiţi să toarne,
dar nu mai au cui, unde,
e plin facebook-ul de delaţiunile lor,
rîd cu gura pînă la urechi,
rîsul lor cutremură lumea – 

stau singur la o masă şi număr spinii
de pe fruntea lui Iisus,
sîngele mi se scurge pe ridurile frunţii, gînduri,
gînduri,
aud, nu, nu te-a părăsit nimeni,
mîine vei sta cu mine la masă, 
pămîntul va pluti în faţa noastră,
din el vor curge franjuri murdare din vorbele lor.
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CALE LIBERĂ
În otava proaspăt cosită
dintre două lumi trecătoare
trupul meu ca o larvă putredă
e gată să se prăvale.

Semăn cu o dihanie 
care perforează trecutul,
pe jumătate stranie
în spațiul neutru.

Ea cântă Ave Maria,
pe ușa larg deschisă.
greieri de sticlă lucioasă
invadează iar glia.

Pereții au colți și mușcă
și sfârtecă prin ceața
fereastra larg deschisă
spre altă dimineața ...

PERPETUUM
Mă agăț iar de cer
unde-o lume dispare
între mine și tine
peste false hotare.

Și alergi și alergi
risipită prin mine
rătăcind printre nori
și zăpezi alcaline.

În imensul fior
ce în ceruri ne poartă
ne întoarcem ușor
la a nașterii poartă.

Bulgări de cernoziom
plămădind pe hotare

din țarână un om
și din ape o mare.

PEISAJ CU SOLDAȚI
Luptătorii, răpuși de oboseală,
au descoperit casa goală.
Doar umbrele doamnelor de stambă
răvășind aerul ca o goarnă
mai valsează prin unghere-stinghere.

Lacrimi de ceară curg
demiuuuuuuurg
prin viața lor anterioară
și se usucă
de dor pe ulucă
și se răscoală.

Doamne,
hălăduiesc prin văioage
umbrele lor divine
pregătite să se roage !

Rimele lor 
se contopesc cu binele
și cerurile cu albinele,
nestematele cu renegatele,
dorurile cu agatele,
criptele 
deschid aripile
de vuiesc coloanele.

Construiesc castele
pentru iele
și le spulberă vântul
mâncând pământul.
Luptătorii răpuși de oboseală
se răscoală
retrăgându-se obosiți
în casa goală...

ORAȘUL MORT
Toropit, orașul trist, 
spânzurat de diguri potrivnice,
sucombă în singurătate.

Trecătorii pașnici 
se strecoară
prin suburbiile învelite
cu diguri de asfalt fumuriu,
muncitori harnici
pregătesc gropile istoriei.
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Caut trecutul 
de care nu pot să mă rup,
măsor spațiile dintre cuvinte,
repet ultimul catren din tinerețe
și mestec înfometat lumina râncedă.
Groparii înfuleca hămesiți
pacea pământului

Trec rânduri-rânduri
cohorte de grăniceri palizi
scormonind pe arătura proaspătă
oasele îngalbenite
și hainele lor strălucitoare
în aerul nebulos
se umplu cu decorații.

Bunul meu prieten nu răspunde,
Haosul l-a înghițit,
lumea lui de promoroacă
s-a risipit odată
cu pavajul răscolit
în suferința.

ÎN SATUL LOR DIN CER
Se leagănă și cerul
și ochii căutând
în lumea din oglindă
părinții tremurând.

În volbura luminii
zdrobiți de amintiri
se cern închipuirii
atâtor rătăciri.

Au luat cu ei trecutul
și timpul trecător,
poverile și scutul
zdrobiți de-atâta dor.

Pe cergi închipuite
au semănat cu grâu
pământuri rătăcite
și cai ținuți în frâu.

E liniște și slavă
în satul lor din cer
acoperit cu lavă,
în care nu mai pier.

Și așteptându-și fiii
cu rouă în priviri

se pierd închipuirii
atâtor amintiri.

RECOLTĂ TÂNĂRĂ
Când o rază firavă
se strecoară-n câmpie
ne cresc muguri din lavă
și lumina ne-mbie.

Și cu starea ei lină
desfășoară cuminte
holda lumii divină
învelita-n cuvinte,

din înalturi pământul
ne întinde pe rânduri
răvășind și cuvântul
și o lume de gânduri.

CĂLĂTORIE 
Pe colțul de piatră,
unde soarele luminează 
peștii din apă,
viața se derulează cuminte,
ca azi, ca ieri, ca mai înainte.

Îmi pun în călătorie șosetele
și ghetele,
ca să pot să ajung
cât mai repede
pe lespede.

Peștii mă urmăresc lucioși
și în sarabanda lor miraculoasă
desenează prin spațiul alunecos
o umbră astrală.

Trec cu ei prin apă
ca o săgeată
mângâind cu ghetele
în călătoria mea surdă,
apa limpede
și pietrele
și lumea absurdă.

Liniștea sinonimă
cu starea mea anonimă
cuprinde cu brațe acvatice
peștii rătăcitori
prin lumile dacice
și pe tine.
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Toamnă altfel
Ieri a început o nouă toamnă frumoasă
dar fără fratele meu rătăcit printre cruci
și am intrat nesimțitor de grăbit în firescul lucrurilor
de parcă lumea aceasta a mea s-a născut 
fără un frate aflat lîngă mine încă de la început.

Lumina e la fel de caldă și sfântă de untdelemn  
Dumnezeu s-ar fi împrăștiat desigur în moleculele ei 
precum a făcut– și pînă acum pentru noi amândoi
până când fratele meu s-a întors să nu o mai vadă
atât de strălucitoare și a dorit să o-ntoarcă-napoi.

Împreună cu timpul singurătăților noastre
cu care-am venit pe rând în acest petec de cer
măsurăm timpul comun cu sensuri și măsuri diferite
până ne vom împrăștia din nou împreună prin curtea
în care ne-am jucat atunci cînd moartea doar ne zîmbea.

Acum duc un braț de lemne uscate spre sobă cum aș
căra 
cu mine tot verdele pădurii prin veșnică ninsoare
întorcându-mă din când în când în urmă să revăd
cum el îmbrățișa doar ieri aceste vreascuri fără viață
ca pe un copil gingaș ce prinde-acum să zboare.

Cea care mă iubeşte sublim
Mi-e frig. Între oameni mi-e frig. 
S-ar putea să greşesc în cuvinte,
s-ar putea să greşesc în visări, 
dar niciodată nu am greşit în plăcerea
de a nu fi împlinit niciodată iubirea.

Împreună cu toţi, singur cu mine
măcinat de toate istoriile trecute,
ca un film reluat în fiecare seară defunctă
mă voi întoarce la cea care m-a îmbrăţişat
de la început: cea care mă iubeşte sublim.

Mâine va fi altcumva, poate mai senin
mai senin decât nefericirile celor din jur,

poate îmi va reveni ceea ce îmi lipseşte acum.
Însă nu e nevoie să înţelegeţi tot ce vă spun,
nu e nevoie să înţelegeţi tot ce va fi.

Mâine va fi altcumva, cineva îmi dictează acum
şi-mi spune că trebuie să mă alătur celor iubiţi 
doar de ea, cea care m-a înfăşat în scutecul ei la-nceput.
Cea care mă doreşte sublim e doar ea:
cea care mă încearcă să mă oprească din drum.

Şi nu mă opun şi nu mă opun. Mi-e drag
să nu mă opun, doar să o întâmpin în prag.
Vine de atâția ani amenințător de frumoasă
la capăt de toamnă ca să mă ia în brațe precum
pe fratele meu l-a luat lăsându-i, draga, doar  trupul
acasă.

Sonet imperfect
Nu mai iubesc lumea, oamenii îmi sînt dragi,
cineva a mai spus asta, cred că da
fiecare însă descoperim lumea la timpul nostru
și ne-nstrăinăm apoi grăbiți de ea.

Dar eu aud  cum se deschid mugurii falnici
ca niște clopote ce bat înspre lumină
și-îmi trag cîmpia peste mine să mă învelesc de tot 
întîrziind plecarea pentru încă puțină vină

din frumusețea ce-mi roade ca un vierme
neîndrăznela mea cu care am venit aici
un negru curcubeu adus timid de ploaie

la fel de mărginit și crud la fel de sincer
precum un pictor ce-a uitat să deseneze o idee dragă
lăsînd pe pînza lui gravidă lumea așa cum e, ne-ntreagă.

Telegrafică
Bine, şi cui trebuie să-i spun despre singuratatea mea
între prieteni? Negura din sufletul meu înfloreşte 
precum o garoafă de sânge. Când devii puțin istorie
și unele străzi îți împrumută numele pentru un timp
se cade să-ți retragi cuvintele în dicționarul din suflet.

Cred că nu mă voi mai putea întoarce din gheţarii 
prin care-am umblat în lumea aceasta nicicând
dar sunt solem și ridicol precum un cocoș de tablă 

pe gard
de aceea declar: eu sunt trădătorul din joia patimilor

lui Iisus.
De aceea mi-a amorțit glasul care suna cândva minunat.

Când nici o buburuză nu mai încalecă dealul acesta 
de lut 
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înseamnă că s-au topit toate dorințele noastre firești. 
De aceea

spun cu disperare și teamă de puhoiul de înflăcărate 
comentarii care ar izvorâ din lumea voastră, a șerpilor:
de cele mai multe ori multe ori cocoșul nu cântă de
plăcere.

Spun tot
Mai lăsaţi-mă puţin, spun tot. Ce atâta grabă? 
Că nu mă scol dimineaţa mult prea devreme
pentru a avea timp să-mi fac rugăciunea,
că mă bărbieresc doar pe întuneric
de frică să nu îmbătrânesc în oglindă,
să păcălesc moartea cu visele mele ascunse.

Fac şi eu acele lucruri la ce se dedau toţi bărbaţii
şi mă rog ca în tinereţea mea viitoare să pot scrie
un vers despre iarbă, în timp ce gările 
care trec pe lângă trenuri cu înlăcrimate peroane
îmi trimit prietenii spre pierzaniile înalte,
din care se-ntorc obosiţi de-atâta fidelitate.

Teamă îmi este doar pentru sufletul meu
spre care se ostenesc atâtea ispite sublime
ce-au supţiat cu un fir de paing credinţa mea
despre care scriu toţi muritorii iar acest pat 
spre care mă-ntorc în fiecare seară voluptuos
să nu-mi fie groapă cândva şi atât de aproape.

La ce atâta grabă? Mai lăsaţi-mă puţin. Spun tot.

Va veni primăvara
Va veni primăvara
va trebui să scoatem crocodilul la plimbare,
să simtă şi el că trăieşte pe o planetă cu oameni
şi vorbe cu care îl dezmiardă.

De dimineaţă până seara şi încă,
vom plimba crocodilul care ne va asculta biciul
neprefăcut în cuvinte sau păsări înaripate
cât soarele se va rostogoli nesimţitor pe cer.

Îl vom îndemna: monstrule mic, să ne ţinem de oameni, 
sunt atât de nerăbdători să ne vadă
vor să-i ajungem din urmă, vor să-i întrecem
dar noi nu şi nu în ruptul capului.

Vor trece maşini pe lângă noi, camioane şi linii ferate
dar noi nu vom auzi decît broaşte orăcăind,
bărci şi vîsle, trestii ce curg, serpi verticali
nu vom auzi decît tăcerea apei neliniştite.

Va veni primăvara

şi ne vor creşte alţi solzi pietroşi pe spatele nostru
în timp ce noi ne vom retrage sub trestii de foc
plutind în neştire sub clarul apei adînci.

Oamenii ne vor cere din nou să-i întrecem
să lăsăm toate visele lor în spatele marilor valuri
dar în timp ce îndemnurile lor vor deveni un vacarm
ne vor creşte alţi solzi pietroşi pe spatele nostru.

Dar dacă va veni în sfârşit primăvara
eu şi crocodilul cu care mă plimb acum fără grabă
va trebui să facem iar acele exerciţii de reţinut respiraţia
măcar până trece acest veac incert şi confuz.

Poetul cel mare
Era poetul cel mai mare,
nu-l mai încăpea strada lui îngustă 
precum o gară de provincie,
nu-l mai încăpea oraşul, ţara, 
nici măcar alfabetul limbii în care scria.

Era poetul cel mare,
versurile lui deveniseră cheia tuturor
înţelesurilor lumii iar chipul său,
reprodus pe copertele tuturor cărţilor,
se lăfăia pe prima pagină a ziarelor.

Era poetul care inventase poezia mare,
cea gravidă de înţelesuri şi semne,
cu el începeau toate istoriile literare
şi tot cu el se închideau satisfăcute
de atâta contemporaneitate
toate antologiile lumii.

Şi era unic şi mândru-n toate cele
şi nemaipomenit.

Și a murit.

Motiv
Femeie frumoasă, femeie cu pălărie
sîntem doi struguri copți într-o vie
semănați de Dumnezeu, crescuți de vînt
devorați de unul, de altul, pe rind.

Femeie frumoasă, pădurea crește prin noi
cînd zorii grăbiți ne găsesc și mai goi
decît cei doi aflați sub pomul din rai
cînd doar mîinile văd și privirea e grai.

De ce femeie frumoasă, femeie cu pălărie
paturile noastre au devenit acum încăpătoare sicrie?
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Torsadă Goya

„Totu-i pe dos. Pedeapsa-i la fel de barbară ca delictul.
Todo va revuelto. Tan barbara la seguridat como el deli-
to”
Goya,  Los desastres de la guerra.

La Goya mai degrabă se sugerează decât se 
demonstrează 

că nu somnul rațiunii naște monștri ci linia fermă

brutal trasată de artist în ultima fază a surzeniei 
invocând o rațiune superioară ce nu mai gândește  

doar tricotează o dantescă torsadă a terorii, un crochiu 
în care personajul secundar întors cu spatele către 

public 

îndreptându-se spre locul unde urma să fie executat
este 

desenat doar pe jumătate. O parte a presupusului mort

este aruncată în căruța cu cadavre, restul, în fapt 
o mână nervoasă, cert a desenatorului, vizibilă 

în fundal, 

continuă să redea cu amănunte semnificative „ce nu se 
poate privi”. Dar există ceva și mai rău: „nu trebuie 

să strigi.”

Urmează întrebarea „Ce se poate mai rău de-atât?”  
Și răspunsul „Urmează lucrul cel mai rău!”. 

Și pentru că „Siguranța detenției inculpatului nu 
impune tortura.”

sentința este clară: „Dacă este nevinovat să fie executat
imediat.”

Mutilat sufletește, îngrozit de propria-i descoperire 
și neputință

Surdul trage concluzia: fără un Dumnezeu surd 
nu există teroare.

Torsada „Crimă și pedeapsă”

Raportul invers proporțional dintre o crimă 
întâmplătoare și asasinatele în masă trădează 
natura barbară a civilizației noastre

Prin ceremoniale consecutive & ritualuri silențioase
viața își dezvăluie misterul, mișcarea continuă 

de du-te-vino 
dintre civilizație și barbarie, dragoste și viol, crimă 

și pedeapsă.

Hai să zicem de trei ori: 
crimă și pedeapsă
crimă și pedeapsă
crimă și pedeapsă

Autodistrugerea sistematică prefigurează 
avant la lettre echilibrul fragil 
dintre materia înfuriată și spiritul exaltat

însă după principiul vaselor comunicante
– unii spun și a terțului exclus –
când un NU agresiv își încordează arcul

întotdeauna un DA protector ridică scutul

Hai să mai zicem odată: 
crimă și pedeapsă
crimă și pedeapsă
crimă și pedeapsă

Torsadă yoyo 

Lucruri simple: ochii, mâna – dovezi indubitabile 
ale uitării absolute.

Momente nesemnificative din viață revin obsesiv 
cum a fost 

și scânteietorul turbion de lumină. Perechea dublului
său salt sus-jos,  

un yoyo punând la colț întunericul din copilărie.
Palparea ușoară a frunții, 

febra, mătasea, cearceaful, visul, perna pe care 
ai dormit cu ani în urmă  

așa este acum timbrul acelei voci îngrozitoare 
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amestecând ecoul 

cu umbra și  tunetul, unind urcușu’ cu coborâșu’. 
Un yoyo 

de voci urcând și coborând din cer, un yoyo 
ca o lovitură de fulger, 

un yoyo, cuțit de oțel, decapitează toate yoyo-păsările 
din toate 

yoyo-poemele literaturii române, un yoyo din mii 
de voci torsionate. 

Fruntea, cearceaful, visul, perna, ochii, mâna, 
lucruri simple revin 

obsesiv până lumina cleioasă face vocile aproape 
palpabile. 

Când febra face bu-hu-hu mâinile tale dispar 
sub plapumă. 

În urma lor, scânteietorul turbion de lumină 
al dublului Yoyo.

Torsada topless

Niciodată n-am scris despre vara 
în care, pentru o zi, dumnezeu a fost 
una dintre femeile dezbrăcate. 

M-a întrebat „Ce mai faci?” 
și, fără să aștepte răspunsul, 
a intrat în mare.

A fost o zi frumoasă. 
Fără fulgere și tunete.

Cu un singur înecat. 

Artă și putreziciune 
– Eseu-entorsă după Fernand Leger-Léger

1. 
Efect al unei gândiri purificatoare, cizelate în timp,
spunând DA când gândim NU, deși evoluăm 

(spre pildă  
s-a introdus votul universal, s-au legalizat avorturile 

și căsătoriile între persoanele de același sex) 
doar pe moment 

evităm inerentele neajunsuri despre care vorbește
Fernand 

Leger atunci când, intenționând să integreze total 
poezia 

și artele plastice în „viața cotidiană”, pune în balanță,
total 

neinspirat, ecuația „Artă – Om – Artist” într-o 
interdependență 

“absolută și reciprocă”. Banală consecință a unei
gândiri cizelate, 

purificată în timp, mai afirmă Leger, că arta atinge 
perfecțiunea 

doar când elementele din triada Artă – Om – Artist 
versus 

Formă – Culoare – Spațiu devin interșanjabile. 
Ca reacție la lipsa 

de apetit a omului pentru artă, ca să nu mai vorbim 
despre aversiunea lui 

față de poezie, când personaje din multiple triade 
devin interschimbabile – 

mai zice Leger ~  e inutil să simulăm că, grație 
autosuficienței înnăscute, 

înaintăm ca glonțul pe țeavă, aparent răsucindu-ne 
într-o spirală ascendentă, 

în realitate bălăcindu-ne ca porcul într-o băltoacă 
stătută.

2.
În parte dezamăgit, Fernand Leger trage și altă 

concluzie.
Zice: ceea ce ar fi trebuit precizat încă de la bun 

început 
e că dacă raportul dintre conservant și conservat 

rămâne 

constant și recunoaștem că în procesul de conservare 
formolul este la fel de important ca fetușii expuși 
în borcane de sticlă, iar pentru artă – dacă 

în continuare 

susținem teza interdependenței „absolute și reciproce”
între artă, om și societate – putreziciunea, în procesul 

creației, 
e la fel de inutilă ca medicul și medicamentele 

într-un cimitir

dacă nu cumva ca plasturele infect pe o rană 
vindecabilă, 

dar necontenit zgândărită – de artă, poezie, 
filosofie ețetera 

ețetera – ca să rămână pururi purulentă, acum și-n 
vecii vecilor.
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Codex Testis, cap. 11 (număr pentru lipsă de
recunoştinţă, pentru trădare trufaşă, pentru prefăcătorie
ticăloasă şi pentru pedeapsă meritată)

I. Era Delta
„1. Cei mai avizaţi/ informaţi/ hotărâţi/ proşti/

tâmpiţi/ fanatici locuitori ai târguşorului Fântâna,
susţineau că, fix, pe 12.12.2012, va intra în aplicare
proiectul global Finis, de inspiraţie mayaşă, care
avusese înfăţişare de etapă procesuală creştinească în
31.12.2000, ora 24,00. 

2. Ca şi atunci, începând din primăvară, în anumite
zile ştiute numai de ei, oamenii se adunau în grupuri, cu
manifestări diferite: unele numărau cu glas tare de la 1
până la 2012 şi înapoi, încheind cu un AMIN de
răsunau rărunchii văii; altele cântau, alternând melodii
triste cu unele jucăuşe, însoţindu-le cu bocete fără
frontiere sau cu straşnice chiuituri băştinaşe, după cum
devenea cazul; în diferite părţi, cete de dansatori
nărăvaşi tropăiau ca în poveşti, după ritmuri
necunoscute, fără ca să se audă vreun sunet de
instrumente; în locuri stabilite de conducători, grupuri
mai mici (3-5 membri) ori mai mari (30-50 de membri)
se întruneau ca să consume băuturi alcoolice ieftine (de
rămurele, de muguri, de fructe etc.), pentru intrarea în
transă mistică, în vederea flagelării cu vorbe sau a
alergării cu picioarele goale, până la căderea în extazul
celui mai calificat leşin. 

3. Minune divină: în locul Sfârşitului Lumii atât de
invocat, atât de respectat, atât de îndrăgit, atât de
aşteptat, înfricoşător şi inevitabil, a fost pronunţată încă
o amânare, însoţită, în situaţia Fântâna, de o donaţie
fabuloasă (de o sută de milioane de euro, după surse
neidentificate, dar infailibile, câtă vreme banii au venit)
din partea unui bogătaş misterios din America,
Jjohn/Iion Delta, pre numele său.

4. În numai cinci ani de eră Delta, consemnaţi
ştiinţific după migraţia păsărilor, până la consultarea
ceasurilor mecanice şi electronice, aşezarea a devenit o
adevărată bijuterie arhitectonică, un orăşel rural
exemplar, unde au început să vină cârduri-cârduri,

stoluri dese şi turme boghete de turişti în adevărate
pelerinaje.

5.Foarte repede, locul şi-a format obiective,
argumente şi tradiţii anterioare Erei Delta, dar care şi-
au aflat semnificaţiile măreţe şi rostul autentic prin
darul primit într-un moment de mare cumpănă. 

6. Numele cetăţii (termen atotcuprinzător, în
consens cu exigenţe recente, documentate arheologic) a
fost schimbat din mers (Deltapolis), traseele unor
persoane/ personaje/ personalităţi naţionale/ globale
(eroi, haiduci, domnitori, infractori, artişti, ingineri,
sportivi, lăutari, savanţi…) au fost reconstituite,
revizuite, adăugite, completate, definitivate, inventate,
în caz de forţă majoră, cât să includă prezenţa
luminoasă a localităţii în biografia lor cu un eveniment
măreţ – patriotic, ştiinţific, istoric, mistic etc – sau
măcar cu câte o moarte subită, cu câte o iubire în/ din
flori, ori fie şi cu câte o beţie cruntă, consemnată în
cronicile glorioase ale vinului ori ale ţuicii de pe aceste
meleaguri, iar referinţele administrative, sociale,
culturale, economice, financiare etc. şi-au asociat
pecetea nobiliară Delta: magazine, hoteluri, cafenele,
biserică, restaurante, şosea principală, spital, cimitir,
posturi tv, radio, echipe sportive, stadion, prenume
pentru băieţi sau fete (Deltuţ/a), baie populară, statui
etc..

7. Chiar dacă despre binefăcătorul providenţial
Jjohn/Iion Delta nu existau decât bănuieli, amintiri vagi
şi zvonuri nearhivate, i-a fost dedicat un muzeu cu
multe mărturii ale faptelor sale excepţionale (cele mai
multe necunoscute, dar incontestabile în conştiinţa
deltenilor/deltanilor, foşti fântâneni), săvârşite până la
vârsta de 12 ani, când, sătul de păscutul oilor, de bătăile
încasate de la dragii, voinicii şi mai înstăriţii lui
consăteni, şi de sărăcia vieţii din timpul Războiului Al
Doilea Mondial, orfanul plecase în lume cu speranţe,
cu visuri şi cu disperări îndesate de-a valma, într-o
traistă din pânză de sac, lângă un boţ de mămăligă şi un
bulgăre de brânză mucegăită.

8. Mulţi îşi aminteau de el cu evlavie, cu
devotament şi cu premeditare (mai ales când cântau
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cocoşii de trei ori), îndeosebi urmaşii celor ce, poate, îl
cunoscuseră, lăsând dâre de poveşti nemuritoare
despre sfinţişorul Iion mânând oile pe câmpul sterp
care înverzea sub paşii lui, vorbind cu mioarele
blânde, iubitoare de alte mioare şi cu dulăii păzitori de
lupi ori mustrând pe măgarii încăpăţânaţi şi leneşi,
cântând din fluier la umbra câte unui copac sau
vindecând de singurătate şi de frică de moarte pe cei
ce ascultau – oameni, animale, păsări, insecte...

9. Babele, colege prezumtive cu fondatorul
(Elisabete, Marii, Marte, Magde, Ane, ofilite, dar
săritoare şi inimoase), au făcut rost în memorie şi de
niscaiva miracole de toată emoţia, despre bunătatea,
răbdarea şi înţelepciunea lui, în care încăpeau şi
pupături de probă pe obraz, şi pipăieli involuntare ori
chiar mângâieri prevestitoare.

10. Firesc, după cinstirea sărbătorilor naţionale şi a
celor religioase maxime, ca importanţă afectivă şi
practică, s-a auto/impus Festivalul Zilei Delta, la data
când fusese primit actul testamentar.

11. Dotaţi cu profund caracter patriotic,
democratic, liber şi inventiv, câţiva întreprinzători
privaţi şi-au declarat, pe proprie răspundere, diferite
grade de rudenie sau de alianţă cu marele om, primind
scutiri de impozite şi alte înlesniri pentru meritele lor.

12. Pe scurt, de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, toţi
locuitorii Fântânii au susţinut că sunt delteni/deltani,
dinaintea Erei Delta, cu trup şi suflet, în cuget şi-n
simţiri, fără frică şi fără prihană, în trecut şi în viitor,
pe poteca prezentului, în vecii vecilor.”.

II. Identitate incomodă
La chemarea imperioasă a lui Penţiu Palat, şeful

Postului de Poliţie din Deltapolis, cei apelaţi au venit
foarte repede. S-au năpustit cu vorbe tari asupra
comisarului, adică el, ditamai plăvanul bine informat şi
pus să protejeze cetăţenii de toate intemperiile naturale
şi infractoare, tocmai el să uite că este joi – zi de Sf.
Poker, cu discuţii intelectuale, de afaceri şi amicale?!...
că în ziua următoare este Ziua Deltei, Marea Sărbătoare
a sufletului financiar al Localităţii?!... că întâlnirea lor
ritualică era programată la directorul coordonator
Simon Calfa, educator de frunte al neamului, care făcea
demersuri din răsputeri pentru înfiinţarea şi a unei
Universităţi Delta, în faimosul oraş al prezentului?!

După încasarea binemeritatei reprize de reproşuri,
poliţistul-şef i-a informat cu glas metalic, oficial: 

– Am făcut o arestare şi vreau să-l vedeţi pe
infractor!

A fost spurcat în calificative de la incompetent,

tembel şi dobitoc în sus şi chiar mai mult decât atât,
apoi, revoltaţii s-au dus să-l vadă pe individul
nepotrivit, grăbiţi nevoie-mare şi dornici să treacă la
studii serioase de perechi, trei bucăţi, chinte, fuluri,
culori, careuri..., în vederea elaborării lucrărilor de
doctorat la viitoarea Universitate Delta. Încă mai
bănuiau că poate fi o glumă sau o cacealma a lui
Penţiu. 

S-au trezit în faţa unui bătrân cu părul lung şi alb ca
neaua, cu trup gârbovit şi slab, pe care curgea o manta
albă, cândva, cu zeci, sute sau chiar mii de ani în urmă. 

– Iată omul! l-a prezentat comisarul Palat.
– Ai înnebunit, Penţiule?!... Ţi s-a urcat insigna la

cap?... Avem pretenţii de la tine, sticlete, iar tu te ţii de
şotii, tocmai acum, când sunt atâtea lucruri de făcut
pentru popor?... a izbucnit nervos primarul Iudel
Argint. 

Preotul Nicodim constată dojenitor şi agale: 
– Ai arestat un vagabond bătrân şi senil, şi te

închipui erou salvator? Gândeşti ca un maidan plin cu
buruieni, cu şobolani şi cu gunoaie, fiule, Dumnezeu să
te ierte!

– Ne-ai prăpădit seara, amice, asta-i! Ce-a săvârşit
aşa de grav cerşetorul ăsta, ca să ne strici programul
sfânt înscris în ADN? îl somează şi directorul Simon
Calfa, indispus cât cuprinde. 

Penţiu Palat o ţine pieziş pe-a lui:
– Din prima clipă, individul mi s-a părut peste

măsură de ciudat. Am oprit să-l legitimez, fiindcă, pe
departe, prin vreo ceaţă, îmi aducea aminte de cineva.
I-am cerut cartea de identitate, corect, amabil şi
civilizat, după cum ne învaţă la Academie. Ei! şi ce să
vezi?!... s-a uitat la mine îndelung şi, în loc să prezinte
documentul, m-a întrebat în tăcere, cine cred că este
el...

– Cum să te întrebe în tăcere?
– Adică n-a scos nici un sunet, dar eu am auzit

întrebarea de parcă mi-ar fi bubuit în cap. M-am
enervat şi imediat l-am arestat pentru impertinenţă şi
pentru potenţial criminal, referitor la siguranţa deltană,
naţională şi universală, în cazul răspunsului incorect...

– Este greu de stabilit identitatea personajului, dacă
nu vorbeşte. Şi mie mi se pare suspect, admite părintele
Pavel Nicodim, privind cu nostalgie un pachet cu cărţi
de joc dintr-un sertar deschis al biroului. 

– Are aspect de profet, de om al străzii sau de rege
detronat prin trădarea alor săi... Numai prin filme mai
întâlneşti unul ca el! O fi vreun interpret al lui Moise,
ori al lui Ioan Botezătorul sau al regelui Lear, rătăcit
după filmare, atins de filoxera rolului din distribuţie!...
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presupune directorul Simon Calfa cu sentimentul
datoriei şi al aflării în treabă. 

– Cine o fi – o fi! nouă nu ne pică bine, să fie clar!
Aşa că, Penţiule, tu l-ai inventat, tu să ne scapi de el!
Bagă-l după gratii urgent şi hai să trecem la treabă!
decide primarul Iudel.

Comisarul mărturiseşte şovăielnic:
– Exact aşa gândeam şi eu să procedez, până în

urmă cu cinci minute, când nevastă-mea Clodia mi-a
spus la telefon că a visat cum că voi aresta un
nevinovat şi că sunt pe cale să fac o greşeală mare şi
de neiertat în istoria Deltei. 

– Nevastă-ta are năluciri şi aude voci! îl contrează
edilul aşezării. Ar trebui tratată cu pastile Placebo ca să
se vindece rapid. 

Este evident că ideea lui Iudel prinde contur
definitiv şi irevocabil. Aiurelile Clodiei pot să mai
aştepte în haltă trenul următor, mult şi bine... 

– Staţi pe loc şi nu mânaţi! se aude răcnetul
doctorului Dinaru, care trebăluise la un calculator. Mi
s-a aprins un beculeţ!

– Ai grijă să nu dai foc Romei, geniule! îl ia peste
picior părintele Nicodim.

Însă doctorul nu se consumă pe temă, apasă frenetic
pe taste şi, sub ochii uluiţi ai celorlalţi, după câteva
momente, anunţă solemn:

– Ştiu cine este Moşu’! Ţineţi-vă bine, să nu cădeţi
în pantaloni ca de pe Turnul Eiffel. 

Se înghesuie toţi să privească pe ecran. Se intră fără
preaviz pe tărâmul stupefacţiei:

– Imposibil! Fantastic!
– Doamne Sfinte!
– Extraordinar!
– Formidabil!
Dinu Dinaru spune lucrurilor pe nume.
– Da, prieteni, Persoana/ Amărâtul/ Ponositul/

Barbă-Cot/ Nimeni-Pe-Uliţă... este Domnul Jjohn/ Iion
Delta!...

Bătrânul n-a tresărit. Stătea nemişcat pe scaun,
sprijinit cu braţul drept de biroul comisarului. Clipea
rar, uitându-se la cei cinci agitaţi, surescitaţi, derutaţi,
din încăpere.

– Trebuie să trecem rapid la acţiune!... a şuierat
tăios primarul Iudel, repezindu-se ca posedat, să-l
îmbrăţişeze şi să-l sărute pe frunte pe venerabilul
sărman.

III. Motive de criză
Miraculos, pe masa din camera de interogatoriu

apar sticle cu vin, pahare şi de-ale mâncării – fripturi
aburinde, plăcinte rumene, murături înflorite... Cei

cinci fruntaşi ai târgului trec voiniceşte la consumarea
bucatelor şi la analiză. Molfăind cu poftă şi bând
zgomotos, discută cu aprindere. Câteva idei sunt
acceptate unanim:

a) Prezenţa lui Jjohn/Iion Delta este indezirabilă,
constituind o adevărată catastrofă de imagine pentru
aşezare, un act de trădare pentru comunitate, pentru
istoria ei. Brand-ul Delta se poate face praf şi pulbere
într-o clipă, adio, turişti, adio, prosperitate, adio, profil
metaforic, adio, Renaştere!... (primarul Iudel Argint).

b) Şocul resimţit de mulţi oameni ar putea fi de
maximă gravitate, atât în plan fizic, material, cât şi în
cel psihic, spiritual, la vederea uriaşei diferenţe dintre
legendă şi realitatea ei degradată, rătăcită în crunt
derizoriu... (doctorul Dinu Dinaru).

c) Pentru toate generaţiile, modelul oferit de
Jjohn/Iion acum constituia un eşec nemărginit – moral,
financiar, religios, cultural, istoric, ştiinţific... Prin
simpla lui apariţie, Jjohn/Iion Delta spulbera
principiile, politica şi ideologia societăţii
deltene/deltane (directorul în Educaţie Simon Calfa).

d) Este de neconceput să prezinţi publicului, în
secolul 21 religios, deloc sau degeaba, o haimana
bătrână, o puşlama fără căpătâi, un vagabond
zdrenţăros, un cerşetor mlăştinos şi neautorizat, drept
Marele Binefăcător al Polisului şi al cetăţenilor de aici.
Jjohn/Iion Delta ajunsese în halul acesta, pentru că,
pesemne, săvârşise fapte neplăcute şi păcate mari în
faţa lui Dumnezeu şi, ca urmare, fusese pedepsit.
Credinţa altora s-ar clătina ca trestia în vânt, dacă...
(preotul Pavel Nicodim).

e) „În vreme de pace sau de război, de prosperitate
morală sau de criză economică, eu reprezint Legea!”, a
enunţat sec şi neutru comisarul-şef Penţiu Palat şi s-a
spălat pe mâini şi pe faţă cu ţuică fiartă, bună ca
dezinfectant şi pe afară şi pe dinăuntru, iar toţi ceilalţi
au crezut că înţeleg bine ce vrea să spună.

În focul şi în flăcările întâmplărilor şi dezbaterilor,
nici unul n-a băgat de seamă că, ghiftuindu-se,
concentrându-se şi analizând profund, uitaseră cu
desăvârşire să îi dea patriarhului Jjohn/Iion Delta
măcar o coajă de pâine şi un pahar cu apă. Trebuie spus
că nici el nu a cerut, dar că a leşinat de foame ori de
poftă, ori de dragoste pentru cei de-aproape.

În final, Nu-Contează-Cine a pus degetul pe rană:
– Problema e: ce (ne) facem cu Omul?...

*
Din vorbă în vorbă, s-a ajuns la o hotărâre

definitivă: comisarul Penţiu Palat să rezolve situaţia cu
mijloace specifice muncii şi atribuţiilor sale
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profesionale. Deci, cu vreo două ore înaintea zorilor,
poliţistul l-a urcat pe numitul Jjohn/Iion Delta în
maşina lui de serviciu şi a plecat pe şosea. 

S-a întors după patru-cinci ore, tras la faţă de
oboseală şi cufundat într-o mare tăcere. A mers la
chiuvetă ca un automat şi s-a spălat îndelung pe
mâini... La o săptămână după şedinţa din Consiliul
Orăşenesc referitoare la Ziua Delta, când au rămas
numai cei implicaţi în problemă, primarul Iudel Argint
l-a întrebat pe comisarul Penţiu, stânjenit şi oarecum
sfios:

– Ce-ai făcut cu interpretul, generale?
– Chiar vreţi să ştiţi?...
Amicii i-au ocolit privirile, dar curiozitatea le

devasta minţile. Palat a avut o strâmbătură
dezaprobatoare sau poate chiar mai mult decât atât,
însă a considerat că se cuvine să-i informeze:

– L-am dus la Răs/Crucea Dealului Golga şi i-am
spus răspicat: “Omule, ai scăpa uşor de toate
necazurile, dacă ai ieşi din Împărăţia Tăcerii tale şi ai
declara, la o adică, în scris şi oral, audio şi video, CĂ
NU EŞTI CINE EŞTI! Dar, cum nu pari dispus să
vorbeşti şi nici de încredere în privinţa asta, îţi voi face
o ofertă de nerefuzat, aşa că ia aminte!

Ai de ales între patru căi: înapoi, adică aici,
înseamnă arestare şi închisoare; înainte la vreo 50 de
kilometri înseamnă balamuc, adică, spitalul de boli
nervoase de la Vizueni; la stânga, 36 de kilometri –
mânăstirea de la Războieni, iar la dreapta, 15 kilometri
– stâna lui Iudel, modernizată şi completată cu
aparatură, cu oi internaţionale şi cu asini globali... “.

– Ar mai fi două căi: în sus sau în jos. Însă eu te
cred pe cuvânt, că te cunoaştem toţi, bombăne părintele
Nicodim învârtind şiragul de mătănii.

Penţiu Palat continuă, fără să dea atenţie
întreruperii:

– În mod sigur, nu a luat-o încoace! Am dat câteva
telefoane şi am înţeles că n-au apărut pacienţi şi candidaţi
noi nici la Vizueni, nici la Războieni. A mai rămas stâna
lui Iudel, dar este proprietate privată şi nu mă bag. 

IV. Dispariţie stranie
„1. Lazăr, şeful ciobanilor, i-a asigurat pe

comisarul-şef Palat şi pe primarul Iudel Argint că, în
ultimul timp, n-a călcat picior de om străin pe la stână,
apoi a avut o mică ezitare care n-a scăpat poliţistului.

2. La îndemnul omului legii, a adăugat că, de fapt,
tocmai în ziua Sărbătorii Delta, apăruse de nicăieri un
copil de 12-13 ani, firav şi înfometat, pe care l-au
hrănit, l-au trimis să se spele şi l-au îmbrăcat cu haine
curate în care parcă înota, fiindcă erau mari pentru el,

lucru care i-a înveselit grozav.
3. A stat mai mult cu moş Simion, tatăl lui Lazăr,

dar, în a treia zi, a dispărut fără urmă, deşi s-ar fi zis că-
i plăceau locul, oamenii şi mersul la păscut cu oile.

4. Bătrânul cioban a confirmat spusele fiului,
adăugând că îi dăruise copilului un fluier ce fusese
cândva al lui Iion Delta, prietenul lui din copilărie.
Acesta se obişnuise cu instrumentul şi, în cele câteva
zile cât stătuse acolo, a cântat răscolitor de frumos,
fermecându-i pe cei ce se lăsau purtaţi de armonia
sunetelor şi a murmurului său.

5. Găsiseră fluierul aşezat cu grijă peste grămăjoara
de haine, alături de două ghetuţe scâlciate.

6. S-ar fi zis că dispăruse gol şi desculţ, că s-a
înălţat undeva la ceruri, fiindcă nu-l zărise nimeni la
plecare şi nu lăsase nici un semn, nimănui.

7. Primarul Argint a cerut imperios fluierul şi
moşneagul i-a arătat unde se afla. Iudel l-a cercetat ca
pe sfintele moaşte, a suflat în el şi, tot plimbând
degetele pe lemn, a părut că înţepeneşte: l-a chemat pe
poliţistul Palat să vadă despre ce este vorba. În carnea
lemnului erau scrijelite două cuvinte: Iion, Jjohn.

8. Primul nume abia se desluşea, transpirat de
oboseala trecerii a zeci şi zeci de ani, al doilea păstra
încă o aşchie proaspătă, ca un fir de pânză de păianjen,
desprinsă dintr-o ţesătură.

9. Aşadar: Iion, Jjohn.
10. Nu s-ar fi zis că oarecine doritor să înţeleagă

ceva n-ar fi avut ce.

V. Lucruri peste măsură
S-au reîntâlnit la Poliţie, în sala de interogatoriu, cu

Penţiu Palat în prim-plan: 
– Domnilor, în ultima vreme, s-au întâmplat lucruri

peste măsură şi noi le-am fost aproape, din clipa când
l-am arestat pe fondatorul-cerşetor Jjohn/Iion Delta.
Apoi, toate au mers anapoda...

– Eroare! nu de atunci, Penţiule! îl stopează
primarul Iudel. Stai să vezi una care le întrece pe
toate!... Îşi drege vocea şi continuă neliniştit, nesigur şi
îngrijorat: În urmă cu un sfert de oră, a venit la mine
secretara Lucica, să o iert că, în graba plecării ei în
concediu, conform graficului şi statutului ei special,
uitase să-mi semnaleze e-mail-ul din preziua Sărbătorii
noastre. Mi l-a arătat acum şi parcă m-a bătut în cuie pe
Răs/Crucea Dealului Golga: autorităţile Deltapoli-
sului, adică noi, erau înştiinţate că donatorul şi
binefăcătorul comunităţii, domnul Jjohn/Iion Delta, şi-
ar fi dat obştescul sfârşit, undeva, la Ierusalim, la
Roma, pe muntele Athos, la Machu Picchu după o
îndelungată călătorie şi o mare suferinţă provocată de
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grija pentru noi... Cred că ăsta e punctul de plecare al
nebuniei noastre grozave, izbucnite la locul de muncă,
din senin de seară cu Sf. Poker şi cu pregătiri de Marea
Sărbătoare!...

– Ar trebui să luăm lucrurile aşa cum au fost şi aşa
cum sunt, nu cu cai verzi pe pereţi, după aceea să le
potrivim, după cum socotim de cuviinţă, să dăm
îndreptări, să vindem indulgenţe şi să promitem marea
cu sarea şi cu mierea, în fine, să trecem mai departe
după ne/Voia Domnului! înclină din cap preotul
Nicodim, supunându-se necondiţionat Proniei Divine.

Directorul Simon Calfa ridică mâinile ca şi cum s-
ar preda, şi cuvântează. Pe parcursul discursului
coboară mâna stângă, iar cu dreapta îşi mângâie
bărbuţa rară:

– În aceste zile, prieteni, am fost năuc de câte s-au
întâmplat, dar n-am stat degeaba! Aşa că am mers la un
celebru specialist în fenomene greu de înţeles, psihiatru
la bază, filozof de ocazie, de viaţă şi de moarte, de
des/facerea lumii şi de cunoaşterea ei de din/colo-colo.
I-am povestit tot ce ni s-a întâmplat, cu talentul din
dotare, fără descrieri de natură şi fără broderii de vorbă
lungă fizionomică. 

Stimaţi compatrioţi/ credincioşi/ atei/ pământeni/
extratereştri/ măreţe genii umane şi animale/ produse
de linie/ nulităţi consumatoare de speranţe/ papagali
liberi şi democratici, am intrat în mare încurcătură!...

Doctorul Sigmund ne-a plasat într-un labirint de
vini stră/vechi, dinaintea erei Delta, din vremuri
comuniste, turceşti, fanariote, decebalice, zalmoxice,
migratoare etc., culpe nerecunoscute, conştiente sau
dosite, mistificate, reprimate şi înapoi la lume date, de
halucinaţii, de himere instalate în sub/conştient, în
in/conştient, în supra/conştient, cu acte de proprietate,
de închiriere sau de lichidare... În astfel de cercetări nu
poate fi vorba de vindecare, dar există şansa de a plăti
consultaţia/consumaţia şi de a renunţa la etapa
următoare...

– Şi ai plecat? se interesează Iudel.
– Dacă ar fost vorba numai de mine, poate

părăseam terenul, dar m-am gândit la noi toţi, la popor,
la datoria noastră de aleşi şi, ca să fiu cu sufletul
împăcat, la întoarcerea în sat, când se lăsa întunericul,
m-am abătut pe la viluţa madammei Endora, persoană
cultă, cu doctorat, fostă profesoară universitară, cu
clientelă în lumea mahărilor care au probleme de viitor
în puşcării şi, aiurea, în amor. Vrăjitoarea m-a afumat
cu lumânări, m-a cusut şi m-a descusut cu descântece şi
cu buruieni de leac, am plătit după tarif fără comentarii
culturale, m-a întrebat de toate pentru toţi şi, la sfârşit,
după ce a verificat nişte cărţi soioase, cu poze colorate

demult şi înnegrite de muncă a pus diagnosticul după
cum urmează, în exclusivitate şi integral:

„Fariseule, după cum se arată din cărţi, din bobi,
din pietre, din picături şi din vorbe, tu şi prietenii tăi,
oameni de seamă ai Deltei şi la căşile voastre, aţi
muncit mult în preziua Sărbătorii pentru târgul nostru,
apoi v-aţi adunat la Poliţie să mai puneţi la cale ce
rămăsese în coadă de peşte (achiziţii, contracte,
cheltuieli, datorii, arginţii lui Iudel...) şi, cu acest prilej,
v-aţi îmbătat ca chiorii, de să vă băgaţi degetele în
creier, sau ca porcii care, în Ajun de Crăciun, ajung să
se creadă oameni... Tocmai după beţie, în somnul
vostru de plumb şi de pulbere, s-a petrecut minunea
minunilor, bucuria bucuriilor sau blestem/pedeapsă de
îndreptare: TOŢI AŢI AVUT ACELAŞI VIS. Ba încă aţi
început să vânaţi fel de fel de cunoştinţe şi de personaje
din cărţi, din viaţă, din gradele alcoolemiei, din
imaginaţia sub anestezie care vă bântuie, de aliaţi şi de
inamici, de călăi şi de victime, pe care le-aţi vârât în
nebunia voastră...

Aşa se face că, acum, ai ajuns la mine, după zece
zile care n-au trecut decât în mâlul visului vostru... Pe
scurt: treziţi-vă, păcătoşilor, rătăciţilor şi
neisprăviţilor, din somnul cu vis ticălos şi anticipat, şi
începeţi Festivalul cu o slujbă de pomenire pentru
bietul Jjohn/ Iion Delta, cel petrecut ieri la cele
veşnice, şi rugaţi-vă pentru sufletele voastre de greşiţi
şi de cheflii dornici de mântuire şi de alte lucruri
sfinte!... Şi, ca voi, sunt mulţi care fac şi desfac, văd,
pipăie şi ascultă, fură şi mint, scriu şi citesc, se culcă
pe legi şi apoi nu poţi să-i mai dezlegi!...

Cale de îndreptare ar fi să dormiţi şi, din când în
când, să visaţi că veţi fi răsplătiţi după merite şi
păcate, pentru credinţa, pentru voinţa şi pentru
dorinţele voastre de Înainte şi de Apoi… Dacă vi se
pare complicat şi dacă sunteţi de părere că este mai
uşor/profitabil/plăcut să repetaţi istoria, spovediţi-vă
îndureraţi cu premeditare şi, după aceea, luaţi-o de la
capăt pe faptele voastre de jăratic. Izbăvirea stă pitită
în voi, dar uneori suferă de singurătate şi trece la
nivelul următor cu un glonţ, cu o funie de gât, cu un
accident rutier, cu o cădere îngerească de la multe
etaje, cu un înec luxos, cu voci mutante în creier…“.

Afară, înăuntru, în ei, visul se destrăma în pâcla
somnului, umplându-i cu nelinişte umilă şi cu
neînţelegere infamă, bune de stins cu vrăjile Endorrei,
pe drumuri de seară.
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Filmul prezintă relaţia dintre un bărbat şi o
femeie atât de diferiţi încât uneori se rănesc fără
să-şi dea seama. Au cu totul alte motivaţii şi
aşteptări: el, o iubire surogat cu o femeie mult
mai tânără, ea, o femeie căsătorită în aventură cu
un bărbat cultivat, superior. Oricum ar fi, un joc
periculos. El are 55 de ani şi refuză să

îmbătrânească. Este un celibatar convins, care se
ţine bine, merge la sală, aleargă în parc. Este
scriitor, scenarist, jurnalist de ocazie, cu alte
cuvinte un singuratic, absorbit de munca lui pe
hârtie. Nu face mulţi bani dar trăieşte liber, fără
obligaţii.

Tatăl său a fost un profesor eminent şi
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(SINOPSIS)(SINOPSIS)
Răsvan POPESCU

PREAMBUL LA PEŞTELE CU ARIPI

Debutul meu în lumea filmului are loc în 1996, cu „Prea târziu”, în regia lui Lucian Pintilie. Publicasem nuvela
„Subomul” și îi plăcuse: mi-a cerut să-i scriu scenariul. Nu mai făcusem așa ceva chiar mi-era frică, filmul e altă
meserie. Dar el a insistat, mi-a pus în brațe patru din scenariile sale, să văd cum se face, până la urmă m-am
descurcat. Am coborât împreună în acea lume fără cer, chiar în fosta mea mină, unde mi-am făcut ucenicia de
inginer geolog. Pintilie a  întâlnit prima dată acei nefericiți din abataje pe jumătate goi, negri de cărbune și-n albul
ochilor. 

La ieșire, la dușuri mi-a spus printre dinți: îl facem! Pentru că trebuie să facem ceva împotrivă! A ieșit un film
ca un cristal negru, tăios, un film manifest.

A făcut ecou în România amorțită de neocomunism dar și la Cannes, unde a intrat în selecția finală. Filmul a
tras după el romanul cu același nume, apărut la Humanitas cu o postfață de Lucian Pintilie. M-am gândit că în
cariera mea a fost doar o treaptă însă doi ani mai târziu repetam figura de scucces cu „Teminus Paradis”, povestea
unui dezertor din armata obligatorie, premiată la Veneția. Mai departe lucrurile au curs în favoarea mea, am
colaborat cu Dan Pița în două istorii de amor. („Femeia Visurilor și „Ceva bun de la viață”), cu regretatul Radu
Gabrea, despre un băiețel cu handicap („Noro”), care înfruntă viața cu curaj. Apoi cu Nicolae Mărgineanu am explo-
rat meandrele tranziției („Faimosul Paparazzo”) și cu Marius Barna tema conflictului interetnic redus la scara unui
spațiu al familiei, al mirosurilor și gusturilor, printre oale și ulcele, unde continuă dezlănțuit („Război în bucătărie”).

Am avut noroc de actori mari, de la Răzvan Vasilescu la Victor Rebengiuc sau Dan Condurache, Cecilia
Bârbora, Dorel Vișan sau Claudiu Bleonț, Victoria Cociaș sau Dorina Chiriac, Costel Cașcaval, Gheorghe Visu și
atâția alții.  

Unele filme au fost premiate, au circulat pe televiziuni, răspândindu-se la o scară mult mai largă. Sunt povestiri
care nu devin nemuritoare, dar lărgesc, prin repetiție, aria de cunoaștere la zeci de mii de oameni sau chiar mai mult. 

Trăgând linie și adunând a fost bine. Steaua mea a început să pălească pe măsură ce minimaliștii, regizorii
Noului Val au descoperit că pot să-și scrie singuri scenariile. M-am întors la literatură, ce era să fac. Scot o carte la
doi ani și cred că unele sunt ecranizabile, am un scris foarte vizual. Cassian Maria-Spiridon a avut atâta încredere
în mine, cât n-am avut eu, mi-a publicat până și poeme. La insistențele lui iată acum sinopsisul la „Peștele cu aripi”,
roman apărut la „Cartea Românească”: un story despre refuzul de-a îmbătrâni. Și în același timp despre condiția
chinuită a artistului în lume, creator second-hand, ființă neobișnuită, incomodă, inoportună, bizară. De unde și titlul. 

Cine să se bage în așa ceva?! E neobișnuit, chiar un act de curaj pentru o revistă literară să publice un sinopsis.
Acesta nu e un gen literar, doar un fel de rezumat al unui film încă nenăscut. În câteva pagini, dincolo de descriere
el trebuie să releve un sens, să conducă la o morală. Dar mai ales să incite, să te facă curios.

Scenarii am mai publicat, niciodată un sinopsis. Dar cine știe, poate îmi poartă noroc, într-o zi vă invit la pre-
mieră. 



exigent de istoria literaturii, apărător al „artei
oficiale”, şi a sperat ca fiul să-l urmeze la
catedră, chiar i-a aranjat un post de asistent la un
moment dat. Dar „fiul nerecunoscător” a
abandonat cariera universitară în favoarea unei
vieţi uşoare. Până şi pe Senior l-a internat într-
un cămin-spital din afara oraşului, unde îl
părăsesc puterile dar şi memoria, cunoştinţele
lui odată prodigioase. Fiul îl vizitează foarte rar,
când îi achită cazarea şi tratamentul. Atunci îl
plimbă cu căruciorul în tăcere, între ei totul a
fost spus.

Ea are un orizont mult mai îngust decât
partenerul de aventură.

Este o femeie frumoasă, la 30 de ani, a cărei
grijă a fost să se mărite bine. A urmat o facultate
privată din provincie, într-o specialitate pe care
n-a practicat-o niciodată. A lucrat sporadic ca
manechin, fotomodel şi a apărut în clipuri
publicitare, unde a remarcat-o viitorul soţ.
Momentan prezintă rubrica meteo la un post TV.
Soţul este un prosper om de afaceri dubioase, a
început cu o tarabă la sârbi, apoi a făcut
embargoul cu benzină în timpul războiului din
Balcani şi acum este milionar. Nu o mai lasă să
lucreze, o consideră proprietatea lui. Au o vilă
de prost gust, cu gratii la ferestre, ceea ce o face
să arate ca o colivie, maşini scumpe şi o fetiţă
mamodependentă, cu probleme de relaţionare cu
alţi copii. Au trebuit să o mute de mai multe ori
cu şcoala din cauza comportamentului violent.
Merge la psiholog de două ori pe săptămână, iar
singurul prieten este câinele familiei.

La momentul povestirii soţul este mai mult
plecat cu afacerile lui necurate, ea stă pe
canapea, răsfoieşte reviste mondene şi se uită la
programe pentru femei. Se plictiseşte şi se simte
neglijată. Îşi doreşte o schimbare, dar nu ştie ce.
Într-o zi nimereşte din întâmplare la o lansare de
carte, unde îl cunoaşte pe scriitor, de care se
simte atrasă ca de ceva altfel, şi începe să iasă cu
el. Chiar se sileşte să-i citească cărţile
„moderniste”, din care nu înţelege mare lucru,
scrisul lui nu e la îndemâna oricui. Poate va lăsa
lumea mai bună, dar fără nicio participare din

partea ei. Ba chiar o deprimă, scrie mereu despre
înstrăinare, criza comunicării şi prăpastia dintre
oameni. Şi ce-i cu obsesia asta pentru omul
căzut, pervertirea lui, imposibila întoarcere,
nostalgia paradisului?! O depăşeşte, trebuie să-l
întrebe neapărat. Chiar îl vizitează o dată în
mansarda lui plină de mobile vechi, discuri de
vinil şi cărţi stivuite până la tavan. Însă relaţia
nu se consumă, ea îşi doreşte mai degrabă
altceva, o evadare din propria condiţie, din viaţa
ei anostă şi fără sens. Să se reinventeze! Să-şi
reclădească încrederea în sine...

Şi atunci el îi propune o călătorie solară, în
care să se descopere reciproc. Călătoriile ne
definesc şi ne transformă, îi spune convins. Ea
are îndoieli, dar ce are de pierdut? Va fi o pauză
binemeritată şi poate chiar vor fi fericiţi o
vreme... Se vor opri tocmai la vărsarea Dunării
în mare, într-un loc paradisiac, care are o energie
bună. Odinioară a fost numit Porto franco, unde
poţi trăi în afara timpului şi istoriile
navigatorilor se lasă povestite. El a mai fost
acolo cu alte femei, în repetate încercări de
regenerare, şi poate că de data aceasta va reuşi.

Chiar îşi va provoca inspiraţia, care de câţiva
ani îl ocoleşte. O să pătrundă în mintea ei.

„Aşadar, o voi vampiriza”, îşi spuse el. „Voi
face din ea un personaj insolit, o femeie foarte
prezentă, care tânjeşte să devină altcineva: cu o
viaţă intensă, cu filing, cu stare şi un facto de
wow”, cum ar spune în limbajul ei colorat, care-
l face să râdă.

Aleg o pensiune modestă, discretă, departe
de ochii lumii, cu mese de peşte tradiţionale şi o
grădină plină de flori, de culoare.

Gazda este un fost activist reciclat, lucrător
cu gura la fabrica de conserve de peşte care s-a
închis după revoluţie, apoi la şantierul naval
care la rândul lui a ajuns fier vechi. A fost jaf şi
cotropire, cum spune gazda. Dar nu se lasă el dat
la o parte. O vreme a fost „la apă mică, am făcut
foamea, am fost şi branconier”.

Cu relaţiile care i-au rămas, cu un credit fără
acoperire şi-a renovat casa şi a transformat-o
într-o mică pensiune de familie. S-a mutat în
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bucătăria de vară cu soţia, a dormit pe cuptor. 
„Nu ne-a fost uşor”, spune el.
Femeia a dat în doaga misticismului, crede în

rune şi ghiceşte turistelor în palmă. În cazul Ei
prevede o nenorocire iminentă, pe drum de
seară, fapt care i-a atras o corecţie din partea
soţului, „ca să lase vedeniile negative, că doar
lucrează în industria ospitalităţii”.

Trebuie să zâmbească şi să-şi arate pieptul
generos, nu mai ajunge să fie meşteră la borş şi
saramură.

În timpul acesta el îi va plimba cu şalupa la
farul nou şi la pădurea Letea, le va turna poveşti
cu piraţi, cai sălbatici şi lupii care nu mai sunt.
„Astea prind”.

Gazda îl place în felul său pe scriitor, în care
vede „un închipuit, un intelectual şovăielnic”,
numai bun de jupuit. 

Totuşi îi face confidenţe nocturne la un pahar
de vin, în limba lui de lemn, cu umor involuntar.
Se declară buimăcit.

„Atâtea schimbări pe capul nostru, te induce
în erori. Toate perspectivele par deschise, dar
nimic nu iese. Viaţa e complexă şi se termină
prost. Ce ne aduce viitorul?

Dumneavoastră sunteţi un om şcolit, aveţi
semnalmente?”.

Scriitorul îl ascultă amuzat şi chiar îşi
notează câte ceva pe ascuns, personajul e
savuros.

„La noi sezonul durează doar trei luni şi
trebuie să facem bani pentru tot anul, altfel bem
pe datorie”.

Cei doi se plimbă pe faleza pustie, ies cu
barca în larg sau pe canalele sălbatice, înghiţite
de lintiţă şi nuferi. Sezonul s-a terminat şi totul
este numai al lor. Pe deasupra trec ultimele
păsări călătoare...

Atunci când aşteptările par să se împlinească
cei doi sunt traşi înapoi de fire nevăzute. În azil,
Seniorul are o falsă tentativă de suicid, ca să-i
atragă atenţia fiului. Totuşi, directorul îl cheamă
alertat, bătrânul trebuie externat de urgenţă, el
nu-şi mai asumă răspunderea, cine ştie ce se
poate întâmpla?!

În acelaşi timp soţul descoperă escapada ei şi
o bombardează cu invective şi telefoane de
ameninţare, îi blochează cardul, că sunt banii
lui. Dar ea s-a săturat de tutela lui, iar el nu-şi
permite să se indigneze prea tare, admite că a
neglijat-o, nici el n-a fost uşă de biserică, totuşi
problema trebuie gestionată cumva. Îi promite
că va trece peste, numai să se întoarcă la „fetiţa
bolnăvioară”, a făcut o criză după plecarea ei şi
el nu se descurcă. S-a enervat, s-a îmbătat şi a
tras cu pistolul în câine, uneori e aşa enervant! A
fost o nebunie! Deocamdată fetiţa este sedată,
însă asta nu va dura. Şi ce să-i spună când se
trezeşte?

Soarta este potrivnică şi cei doi se agaţă unul
de altul, la capătul lumii, dar cât pot rezista?

În final, hazardul rezolvă situaţia, dar în felul
său: el va sfârşi muşcat de un şarpe în timp ce se
întorceau de la plajă sub un soare roşu, enorm.

A urmat o cercetare judiciară care nu a dus la
nimic, nu-i nimeni de vină, în certificatul
medico-legal s-a consemnat stop cardio-
respirator. Nu revendică nimeni trupul, aşa că
s-a dispus incinerarea.

Ea se va întoarce în colivia ei aurită, unde va
dormi separat, va derula povestea în minte
înainte şi înapoi şi va lua o vreme analgezice...
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„Pentru noile timpuri încifrate deprinderi...”
În valul noii noastre poezii feminine, dornică să

iasă din convenţii facile şi impresionism liricoid,
trebuie inclus numele Florentinei Niţă, autoare
venită din mediul cultural al Romanului şi stabilită
de aproape două decenii în Italia, la Brescia, iar
mai nou la Milano. S-a afirmat prin câteva volume
de poezie care divulgă o sensibilitate sobră,
tăinuită, dilematică, punând la încercare substanţa
comunicării – Aripi de gând (2011), Poezii dintr-
un ierbar (2012), Sonete şi fum (2014), cu o
prezentare de Nicolae Turtureanu, Zidiri de cuvânt
(2015), cu un cuvânt înainte de Valeriu Râpeanu,
Fâşii de hârtie (2016), Numerologie sentimentală
(Timpul, 2019). Trecerea de la o poezie de candori
juvenile, la una reflexivă, desentimentalizată, s-a
produs, în cazul său, în dependenţa unei existenţe
care s-a confruntat intens cu hazardul clipei, cu
asprimile milenariste. Lumea e în schimbare...
poezia e în schimbare... Originară din Tămăşeni,
comună pe Siret celebră pentru monumentala
biserică neo-gotică din satul Adjudeni, terminată
cu sacrificii în 1986 (!), Florentina Niţă (n. 21
martie 1959) a absolvit Liceul „Roman Vodă”,
apoi Facultatea de Electronică din Iaşi, devenind
ingineră, iar după Revoluţie s-a remarcat în
publicistică (la „Gazeta de Roman”), dar şi în
cenaclul „Arcadia”, condus în anii ’90 de
regretatul poet şi animator Puiu Costea (1947-
2011). Este o prezenţă activă la acţiunile culturale
organizate în cadrul diasporei româneşti din
peninsulă, citeşte la diverse festivaluri
internaţionale de poezie de la Milano şi Torino,
colaborează la editarea anuarului „Impronti
culturale romene in Italia”, scos de Centrul cultural
român din Milano, traduce poezii şi piese de teatru,

e membră a juriului Premiului „Corona” din
Calabria, se interesează de tinerii români
care scriu ocazional poezie în Italia, într-un
cuvânt este un ferment literar demn de
aprecieri. Poezia română scrisă în afara ţării
merită atenţie şi încurajată.

De la notaţia pasageră, cu vagi efecte
plastice, la fiorii dramatici ai unei raportări
mai sigure de sine la real, poemele
Florentinei Niţă dobândesc contur şi nuanţe
afective, ridicând stările sentimentale la
nivelul reflexiei, prin a pune de acord cele
două componente ale expresiei lirice. Un
Autoportret din perioada debutului oferă o
idee asupra resurselor cu care a plecat la
drum acest regim sugestional discret,
căutându-şi perseverent teritoriul imaginar:
„Îmbrac cămaşa zilei pe goliciunea vieţii,/ Cu
iederă-mpletită mijlocul mi-l încing,/ Deasupra-mi
pun mantaua de frunze a tristeţii/ Cu care mă-
nveleşte azi toamna hohotind./ Lumina ireală a
lunii e ţesută/ Pe vălul de dantelă sub care îmi
ascund/ La sărbători de taină cu tulburare mută/
Privirea rătăcită pe lucitor veştmânt./ În sipete de
vreme cu primenit parfum/ Din clipele urzeală a
pulberii stelare,/ Croită pe măsură îmi ţin haina de
drum/ În care să mă ducă un trup fără răbdare”.
Dincolo de pelicula subţire a reveriei, se remarcă
patosul imagistic care vrea să scoată discursul din
registrul minor, spre a-l duce spre sferele
contemplaţiei. În consemnarea unor stări, se
insinuează o fantasmă venită din interioare
neştiute, o fire entropică învăpăiată şi posesivă,
care vrea să domine privirea. Materia umbroasă
rămâne în fibra trăirii şi face bine acestei poezii de
echilibru fragil între subiectiv şi obiectivare:
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„păşeşte în umbră/ pasul îl ţine/ coridoare
întunecate străbate/ se strecoară/ pătrunde în sala
imaculată/ dansează în ritmuri spasmodice/ se
târăşte pe sub mese hidoasă/ lunecă/ adulmecă din
ungher priveşte/ dacă n-a făcut bisturiul să
tremure/ privirea să amorţească/ se înghesuie/ se
urcă/ peste umeri se saltă/ se-ntinde/ se aruncă/
gheara s-o pună…” (Dedublare) 

„Se vor încrusta pe inel nestemate/ Din mistere
ce lumea ascunde”

Tot în segmentul începuturilor, vegetalul îşi
face loc în proiecţia simbolică a suferinţei şi
fragilităţii. E un mod de a figura vremelnicia,
vanitatea, temă frecventă de idealizare a
concretului, de obicei în caligrafie nostalgică: „Ei,
hai, n-ai să-mi spui nuc bătrân că te scuturi,/ Când
e-atâta lumină pe aripi de fluturi?/ Nu e vremea să
chemi amintirile stol,/ Încă n-a bătut clipa în
marele gol./ Poartă-ţi sus sceptrul alb şi coroana
rotată,/ Te-nfăşoară-n credinţa cea verde înc-odată/
Şi mai spune-mi cum ştii numai tu să mă furi/
Câte-ţi spun pe sub ape tocite păduri,/ Duhuri vii,
rătăcind pe sub lumi amorţite,/ Blestemând zborul
frânt al tulpinii rănite./ Cântă-mi, nucule, câte mai
ştii numai mie/ Şi-am să-ţi torn din ulciorul de lut
apă vie”. (Nuc bătrân) Poemele, ca şi florile,
rezistă în tihna ascezei, îşi păstrează transparenţa
dinaintea penitenţei între file, ceea ce în cazul de
faţă devine un mod de a exersa puritatea: „Aroma
florilor uscate/ Pe pagini albe de ierbar,/ Crâmpeie
de luciri furate/ Pe-al nefiinţelor hotar./ Din
anotimpuri răsfirate/ Ca adieri de vânt apar./
Aroma florilor uscate/ Pe pagini albe de ierbar./ Cu
străluciri din alte ere,/ Culori pe pagini presărate,/
Contururi şterse efemere,/ De lujere îmbălsămate
–/ Aroma florilor uscate”. (Aroma florilor uscate)
La rândul său, pastelul pune la încercare fondul de
culoare descriptivă şi migala formei fixe,
celebrând pulsaţia naturii în migraţia
anotimpurilor.

Este, la Florentina Niţă, un vizibil efort de
elaborare, de aplecare asupra fluenţei stihurilor,
mizând pe sursa inspiraţiei, a cărei sclipire trebuie
topită mereu în rigoare. În definitiv, aşa se
formează conştiinţa literară... Chiar şi atunci când
confesiunea dă curs larg sincerităţii, ea e condusă

lucid, sobru, cu atenţie la fluxul scriiturii: „Eşti
altfel,/ deşi pari că nu te deosebeşti de ceilalţi/
decât în orele lungi de contemplare./ Tu, draga
mea,/ puteai să îţi alegi/ o eră mai grozavă,/ mai
plină de mistere şi de vise,/ să te cuprindă, să te
uimească./ N-ai vrut ori n-a fost dat?/ Eşti dincolo
de tot ce pare,/ treci aproape neobservată,/ ai ajuns
să te asemeni/ cu fumul depărtărilor când îţi toarce/
în blana de sub picioare.../ Ori se mai poate ca eu
să fi murit de mult/ şi-acuma să nu fi rămas decât/
o vagă părere despre mine cel de altădată./ Ci tu, ca
amintirea mea de-atunci,/ lasă-mă să te cred încă
aproape –/ mi-e teamă de întunericul/ din casa asta
goală!” (Schiţă pentru un portret) Din ce în ce,
ţinuta autoarei se stilizează, e preocupată de
retorica de consum, în aşteptarea virtuţii formale:
„E ca şi cum ai scrie pe raza din fereastră,/ Pe stele
căzătoare, pe frunza dusă-n vânt,/ Cu penele căzute
din pasărea măiastră/ În irizări celeste pe tâmple
lunecând./ Postăm cu nostalgie de pagină de carte/
Cercând în virtuale refugii un popas,/ Ancore pe
taifunuri, cerneluri voalate,/ Ce mistuie-n abisuri
nelinişti fără glas./ Fereastră spre oriunde
deschisă-n neuitare,/ Zidire în neanturi, tărâm fără
hotar -/ Ar trebui o nouă metrică s-o măsoare:/ În
bandă de frecvenţe, silabisind binar”. (În metrică
nouă. Versuri pe un blog) 

Surprinde o anume dezinvoltură a expresiei,
anunţând o schimbare de ton, de atitudine, dar şi o
maturizare a scrisului, confirmată de volumul
Sonete şi fum, unde Florentina Niţă dovedeşte că a
depăşit pragul unui romantism al stării de graţie,
lărgindu-şi spaţiul materiei lirice, Sensibilitatea sa
e mai temerară, mai elocventă, scoasă din
ungherele personalităţii, vrând să fie pusă la
încercare, să acceadă spre cote noi, contând pe
muzica interioară, pe ritm, pe gest: „Sunt prea
încete simţirile toate/ Ca să perceapă ritmul dintr-
o dată,/ Cu piruiete vidul să străbată,/ În pas de
dans făptura să mi-o poarte./ Praf aşternut pe
pietrele uscate/ Invocă cerul ploile s-abată,/ Pe
buze setea lor nedescifrată/ Sapă fântâni cu braţe
încovoiate./ Târzie vreme a germinării pare/ Să-
nceapă a desluşi o nouă taină/ Când n-a rămas pe
ramuri nici o floare./ Şi vântul doar uscate frunze
îndeamnă/ Spre lutul negru fruntea să coboare/
Printre fugare-mbrăţişări de toamnă”. (Dansul
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retrăirilor fugare) Tema zădărniciei, atât de dragă
sonetului, alături de aceea a desluşirii de taine din
cotidian, devin predilecte, cu multe explorări de
expresie inspirate, care mizează pe un manierism
al efemerului, în senzaţii angelic-letargice, de
felul: „cheltui vecii de întrebări banale”, „să-şi
ascundă cerescul cu îngeri cu tot”, „oră de taină
când zodii cad în lut”, „jertfa ascunsă-n palida
trăire”, „dovezi de îngeri din sfeşnicul luminii”,
„pentru noile timpuri încifrate deprinderi”,
„contururi senzuale de beţie”, „urmând blestemul
picurat în fire”, „povara tribut pe-ale firilor legi”. 

„Sămânţă de vise fără păcat/ în solul reavăn
am îngropat”

Unele construcţii cultivă efecte preţioase, cu
vagi ecouri baroce şi abilităţi prozodice:
„Voluptoase secunde la ferestre-atârnate -/ Flutură
carnea lor putredă cu iz de îngropare..”.; sau:
„Băut-ai din otrava ce zilele îţi curmă/ Când truda
se-ncovoaie şi somnul te învinge,/ Dulceag
părându-i gustul, amar pelin la urmă,/ O sorbi fără
măsură, dat setea nu ţi-o stinge./ Ci glasul care-ţi
toarnă-n urechi asprele şoapte,/ Pax Domini nu
poartă-n rostirile latine,/ Furtuna chiar stârnind-o
pe când târziu, în noapte,/ Înger de veghe noaptea
mai bântuie cu tine./ Nu-i loc pe-aceste maluri de
zei străluminate,/ Să te-odihneşti la umbra colinei
uriaşe,/ Îndemnul nou de luptă tribunele străbate -/
Sclavii coboară puntea cu gânduri ucigaşe”. (În
arenă) Într-o altă secţiune, autoarea compune
câteva „pilule de stres”, lăsând a se înţelege că
poezia e bună ca analgezic, îndemn la nepăsare şi
apatie în social: „eşti mai presus/ de-aceste
frământări meschine/ cu cât le iei în seamă mai
puţin,/ sau altfel,/ ţi se dă/ în măsura în care îţi
susţii/ indiferenţa” (Antinevralgic I). Sunt exerciţii
de menţinere a eului liric în stare de uimire, gata să
transcrie stări de şaradă acute.

Zidiri de cuvânt propune o altă modalitate a
emisiei, mai incisivă, mai aspră, în care stratul
existenţei apare în prim plan, cu înclinare spre
aversul etic. De aici câteva accente noi, monologul
versificat arborând simplitatea, dar şi o ingenuitate
neguroasă. Dincolo de expuneri clamoroase, apar
licăriri petulante: „Pricină de ură, ursită de stea..”.,
„Singuri, în mulţimea de singurătăţi..”., „Cu bezna

ne pândeşte..”., „Nu găsesc niciun loc să m-aşez să
plâng..”., „Soarta mea e o limbă pe care n-o
ştiu..”., „Dacă în toate se strecoară ura..”.,
„Amoruri zărind în fumuri celeste..”., „Să îmi
crească iarba pe timpul rămas..”. (Gaëtan Picon
spunea că „ura e umilinţa devenită iremediabilă”.)
Traversarea elegiacului poate duce la divagaţii
deloc spornice pentru poezie, unele forţate, de
felul: „Trupul meu este înspăimântat de întuneric”,
„Soarele a plecat să se spele pe faţă” (!), „Plâng
fără motiv, aşteptând un semnal” (?), „Nu mă mai
joc de-a viaţa de mult”, „Ţi-am scris numărul de
telefon în palma clipei” (?), „Fiecare zi îţi ţine
partea..”., pasaje care ies din starea de concentrare
cu care autoarea ne obişnuise. Registrul diafan o
prinde însă mai bine: „Din abur slobozit să mă-
mpresoare/ Să mai răzbat răstălmăcind cuvinte.../
Mi se prelinge şoapta în lumină/ De rezonanţe
cosmice-n vibrare/ Să împlinesc ce rostul mă
îndeamnă”. (Mai am ceva de spus).

Materialul heteroclit oferit de poezia
Florentinei Niţă e întregit recent de volumul
Numerologie sentimentală, inspirat de filosofia lui
Pithagora (sec. VI-V î.Hr.), conform căreia
numerele reprezintă esenţa tuturor lucrurilor, iar
universul este un sistem armonios de numere şi
raporturi numerice. „Totul se ordonează după
număr”, citează autoarea din geniul din Samos,
încercând să afle disimularea limbajului în
procesul de încifrare/ descifrare căreia i se supune
lumea. Poemele devin un fel de iniţiere în această
teorie care a marcat puternic gândirea europeană,
ele nu fac decât să introducă datul cifrologic în
retortele unei poetici prudente, spectacolul unei
gnoze sau reducţii lirice aride ducând spre vid
vizionar: „Unul e gol şi în altul stă plinul/ Yorik
năvoade a aruncat/ Să prindă firul ce destramă
destinul/ Cu care lumea s-a încifrat”. (Cuget
binar); „A fi se desprinde cu greu din strânsoarea/
În care nefirea ostatic îl ţine/ Pe fir luminos
croindu-şi cărarea/ chemat să-şi închege rostul de
sine./ Din semne ascunse se descifrează/ Ieşind un
întreg drept să stea în picioare,/ Cum picătura de
sânge dictează/ Prin şiruri şi coduri ereditare”.
(Şiruri de lumină) Ce putem spune despre acest
lirism al „realelor”, artificial şi lesnicios totodată,
în care textul caută soluţii de acomodare a

6363CONVORBIRI  LITERARE



năzuinţei sensibile la un „catalog” magic al
evidenţelor? E frica de a înainta în ficţiune sau
poate o modalitate de a consemna revelaţii şi a le
da văpaie sau consistenţă verbală: „Trasez un cerc
circumscris feţei tale/ Şi în el un triunghi ca un
sărut./ Din proiecţia plană a sentimentelor mele/
Forme perfecte au apărut”. (Geometrii) Înţelegem
că vorbind despre numere şi geometrii, poezia
divulgă nostalgia esenţialului. 

Cu trăsături de maturitate creatoare, Florentina
Niţă este o prezenţă poetică demnă de atenţie. A
realizat o generoasă antologie Poeti romeni in
Italia, Rediviva Edizioni, Milano, 2019, unde
avem prilejul să descoperim nume puţin cunoscute
de autori, originari din spaţiul moldav: Rodi Vianu,
Maria Cristina Pleşcan, Loredana Pastia, din
Bacău; Marioara Vişan, Ana Maria Pătraşcu, din
Iaşi; Tincuţa Borsan, din Lieşti, Galaţi; Silvia
Râşnoveanu, din Buhuşi, Bacău; Lidia Popa, din
Piatra Şoimului, Neamţ; Angelica Prelipcean, din
Dorneşti, Suceava; Gheorghe Sănduleac, din
Dărăbani, Botoşani. Pe toţi îi uneşte dorul de limba
română.

„Cea de lângă mine sunt tot eu/ dar văzută mai
abstract”

Din scene, recitative şi monologuri cu trimiteri
la cotidian e alcătuită producţia poetică semnată de
Nina Viciriuc, remarcată iniţial prin piesele de
teatru, citite în cenaclul Junimea, în perioada
studenţiei la Facultatea de Drept din Iaşi, e vorba
de anii ’70-’80, piese publicate în volum abia în
2010, sub titlul Frumoasa moarte a celor doi
bătrâni, la Editura Axa din Botoşani. Poezia s-a
alăturat ulterior acestei prime pasiuni, prin
volumele de dată recentă Fiul meu scorpion
(2013), Vespia cu ochi de argint (2014), Calul
Fornesse (2014), Vulpile şmechere din deşertul roz
(2015), Trandafirul de sticlă (2016), Conspiraţia
iluziilor (2019). În privinţa celor ce i-au marcat
destinul, autoarea recurge tot la vremea studenţiei,
când spune că atunci l-a cunoscut pe poetul Mihai
Ursachi, cu puţin timp înainte ca acesta să
emigreze în Statele Unite (1981). Episodul, uşor
pândit de ridicol, este demn de reţinut: „...am fost
prietenă cu el, m-a invitat şi în castelul lui din
Ţicău… M-a încurajat în demersul meu literar, eu

fiind doar la începuturi, deşi acum cred că mai
mult a râs de mine. Poate că îi apăream mai mult
ca o tânără pusă pe flirturi (?!), decât ca o persoană
cu gânduri serioase într-ale literaturii. Era o fiinţă
extrem de tristă, e adevărat că în acea perioadă era
fără serviciu. Avea o tristeţe că aproape te
îngheţa… de aceea m-am îndepărtat de el, avea în
el ceva atât de morbid (!) şi deprimant, iar acest
lucru venea în contradicţie cu umorul meu, cu
entuziasmul meu… Poate că de vină era şi
diferenţa mare de vârstă… Ştiu că mi-a dat, în
amintirea prieteniei noastre, scurte de altfel, un
drăcuşor negru, din fier, dar nu l-am putut păstra:
când îl luam în mână, parcă mă treceau fiori… aşa
că l-am aruncat pe fereastra căminului studenţesc
unde stăteam… celebrele cămine Puşkin”. Cu
poetul Nicolae Ţaţomir lucrurile s-au petrecut cu
totul altfel: „...îmi era şi profesor la facultate, de
drept internaţional, un domn distins care semăna
mult cu Bacovia, un bărbat mic de statură, foarte
slab... I-am dat să citească una din piesele mele de
teatru şi reacţia lui m-a şocat… M-a sărutat pe
obraji, mi-a spus că i-au plăcut foarte mult şi că am
mare talent, să nu renunţ niciodată la scris…”
(dintr-un dialog cu Petruţ Pârvescu, iulie 2015) S-
a dedicat carierei de jurist, devenind secretara
primăriei oraşului Flămânzi, Botoşani. Nostalgiile
literare nu i-au dat însă pace...

Provenind din şcoala optzecistă, în perioada
când era în vigoare exerciţiul sfidării, poezia Ninei
Viciriuc e o prăvălire spectaculoasă de secvenţe, în
aglomerări copleşitoare, cu nervuri umoristice care
înviorează textul, vrând parcă să epuizeze
existenţa în vâltorile ei absurde. Cotidianul oferă
din plin astfel de probe ale deriziunii: „post festum
va veni prânzul fără obsesiva mâncare/ deşi
mirosea a dracului a sarmale/ musafiri la frumosul
eveniment îmbrăcaţi pe măsură/ cu fuste prelungi
pălării cu dantelă/ încălţaţi cu dictoanele timpului
şi toiaguri cu capuri de mierlă/ povestind în şoaptă
despre fuga-mi definitivă/ şi-apoi noaptea vecini
subterani vor ciocăni discret în coşciug/ politicoşi
să facă prima vizită să audă ce mai e pe pământ/ a
mai fost vreun război revoluţie sau congres/
emisiunea antenei trei cu gâdea/ mai trăiesc iliescu
popescu georgescu/ există încă poeţi mări sau
oceane/ fasolea cu cârnaţi micii şi berea/ America
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încă există/ doar că-n fundal n-am observat la timp
cohorte albe bătând pasul/ pe un ritm furibund de
pluton inamic cei viermi sanitari/ vânând sânii
arcada pleoapa căzută total într-un iris/ degetul
stacojiu cu care mâzgălesc iluzoriu aici/ anticipând
joviali şi ferice ospăţul/ cam strâmbând a dezgust
din nasurile lor punctiforme/ miros a deodorant şi
parfum dar s-au adaptat între timp/ au fierăstraie
expres pentru coloranţi ruj şi rimel/ dar extremă
surpriză îi văd impudic de curioşi/ răsfoind
frenetici cartea mea de poeme/ Calul Fornesse ori
Viespea cu ochi de argint/ aşezate la insistenţa-mi
sub perna de căpătâi”. (Un mâine fără mine).

„Mă dor năprasnic coastele dealului.../ un râu
fără pietre mă zdrobeşte în valuri”

Dicteul torenţial, vecin celui suprarealist, se
încinge dintr-un amestec melodramatic de năduf
cotidian, memorie dezafectată şi euforie fantezistă,
toate într-o pastă locvace densă: „Mirosind
nostalgic trecutul dezafectat/ mă surprind pe picior
greşit anii pierduţi/ ochii umanităţii diamante fără
de preţ/ leagănă visele trepidate în nopţi de
insomnie/ ca pe copii rebeli ce nu vor nicicum la
culcare/ învăluiţi cu plapuma galbenă-a lunii/ ba-i
şi plesnesc peste fese cu pietre/ cum făceam cu
pruncii infatuaţi ai uitării/ înfăşaţi în roze iluzii
nocturne/ ce nu voiau pe braţe de nor să adoarmă/
să se trezească subit escaladând viitorul/
adolescenţi maturi bătrâni pervertiţi/ spre tâmpla
apusă a cerului/ ronţăind rapid şi cu poftă oasele
lumii/ acrobaţi inutili prin tărâmul iubirii/ dansând
un step demodat/ în ciclopica noapte/ a tăcerii”.
(Diamante fără de preţ) Goana scriiturii nu poate
ocoli delirul erotic, cu picanterii înţepătoare de
taifas pudic: „Cât aş mai rătăci prin trup de bărbat
străin/ prin bolta de viţă a serii să-i dau mângâieri/
şuşotind noaptea secrete dulci pe sub plăpumi/
legându-i picioarele cu benzi vişinii din inima
mea/ să nu mai alerge spre alte vinovate desfrâuri/
seara mă-mpiedic de căutătura sa galeşă/ s-o iau la
fugă în întâmpinarea dorinţei din el/ rotind zile
întregi în jurul punctelor lui cardinale/ cu piruete în
vise să-i trec pragul în şoaptă/ din ochii albaştri să
desfac curcubeu/ tolănită aţipind prin artera-i
pulsândă/ s-aşez tâmpla pe iarba din palmele lui/
cântând inimii ferice dintr-o chitară/ născând în

sfârşit zorii de-apoi/ făt-frumos apocriful din noi”
(Cât aş mai rătăci) Sau iată cum îşi vede ţinutul
natal: „Acest măreţ regat îşi întindea fabuloasele
hotare/ Intre prundişul danubian al Zăbrăuţului/ Şi
pădurea de mesteceni feudali/ Al dealului de
cătini/ Nisipul roşcat martor tăcut al paleoliticului/
Armata de mormoloci ai apei/ Păzea încă de atunci
graniţa/ Pe care apoi mi-o predară mie/ Să scriu
cronica despre acea antică/ Şi… neîntrecută cetate/
Cu cei mai contorsionaţi fagi/ Şi cele mai hazlii
capre/ Pe unde noi copii şi iezii/ Scormoneam prin
cioburi de oale ale Comunei primitive/ Întorcându-
le pe-o parte şi alta/ Clătinând din capurile noastre
savant/ Stabilind vârsta regatului/ În funcţie de
gustul ierbii a frunzei de fag/ Şi-a alunelor roşcate/
Auzisem că-n adânc ar zace-o comoară/ Cu
monede de timp aurite/ Pe tipsii de argint ferecate/
Pe cetăţuia semănând a tumul dacic/ Hexagon
îndulcit de ploaie pe laturi/ Pe unde strămoşii îşi
beau/ ceaiul din frunze de carpen/ Şi vin în pocale
de brusturi..”. (Regatul Mănăstioara).

Grotescul se estompează în volumul
Conspiraţia iluziilor, unde biograficul survine mai
pregnant, oferind un spectacolul al confesiunii în
ton elegiac, ca o poveste tristă despre sine: „Sunt
celebra bastardă din Nevenitus/ aşa tuna şi fulgera
tata/ exasperat de muţenia destinului/ apoi se
îmbăta matinal cu vinul gălbui/ am fugit din ziduri
pictate cu păsări/ vrăjită prematur de mireasma
greşelii/ deveneam peste zi o poveste/ fără
compasiunea supuşilor/ pământul se crăpa în două/
dezvelind paradisul şi purgatorial/ prea repede
păsările ciuguleau din lut/ luând forma rubicondă a
inimii/ scriam pe fruntea bărbaţilor/ din arealul
meu/ nume de corbi voiajori/ dar toţi alergau spre
alte poveşti/ cu obraji rumeni şi ochii căprui/
ademeniţi de geamătul lor/ mai profund ca al meu/
rătăcită fără memorie într-un oraş interzis/ toţi
întreabă dacă pot dovedi că sunt eu/ căutând febril
sub povara umbroasă de ani/ nu mai găsesc nici o
identitate/ adresă precisă cu zâmbet deschis/ ori
cântec în poartă” (Bastarda) Nina Viciriuc nutreşte
convingerea că „ne compunem din bucăţi de
imagini”, care în timp se sluţesc, se urâţesc pe rând
– „ce e frumos se oglindea deformat/ strigătul de
plăcere/ amintea spaima dezintegrării” (Ultimul
selfie). Şi îi place să parafrazeze un slogan
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textualist: „nu suntem nebuni doar ne prefacem/
abandonaţi în infinitatea de sensuri”. 

Prodigioasă în închipuiri bizare, uneori
morbide, autoarea se vede umblând „pe tocurile
înalte ale imaginaţiei”, „într-un oraş asfixiat de
ţigani/ străbătut de grote cu grâu mumificat” (!), îi
pare trecutul „fier încins pe mozaicul sufletului”,
face „tezaur din suferinţi”, se spionează lugubru
ieşind din mormânt, „definitiva mea reşedinţă”, ca
să răsfoiască „ultima carte postumă/ cu poeme de
dragoste şi păcat”, se crede locuită de „o femeie
absolut străină.../ legată cu lanţurile deznădejdii”,
se îmbracă „în umbra marchizului de Sade”,
„dezlegând funia de la gâtul singurătăţii” şi se
crede „stăpână pe gloria nimicului” (Flaubert visa
o carte perfectă despre nimic). Mai spune că
inconştienţa maternă a abandonat-o în „deşertul cu
oameni”, loc de pătimire şi de „păscut vise”:
„Mama cam uitase să mă nască/ întrebând când şi
când dacă sunt bine/ mă cufundam în magma
ancestrală/ conectată la amintirile vagi ale
înaintaşilor/ spionam tăcut dintr-o oglindă
concavă/ nu sunt încă pregătită/ scânceam printre
vene/ mi-i teamă de lumina zilei/ e confortabil aici
printre lichide/ bine bine se auzea un glas
dimprejur/ bătând asurzitor nişte tobe interioare/
dar tot trebuie să ieşi odată şi-odată/ să mergi
cântând la păscut vise/ să-ţi vezi şi tu măcar odată
chipul unicat în oglindă/ dar mama se sfârşea în
genunchi/ secerată de anotimpuri/ avortând într-un
târziu/ un ghem roşu uman/ cu urme discrete/ de
speranţe” (Uitare) Tatăl nu e nici el neglijat din
această saga fără baiere: „Se trezea mereu înaintea
zorilor ara/ pe-ndelete miriştea groasă/ îşi desfăcea
sufletul în boabe fără să numere ori să clipească/
apoi le semăna în univers/ aştepta ani întregi cu
răbdare să-i răsară lanul/ fărâmiţa recolta în
palmele aspre/ alegea doar spicul de aur/ dând
deoparte pleava zilnică/ în zi de sărbătoare/ pleca
în târgul prăfuit/ vestit pentru vinurile sale/ cu
clădiri coşcovite/ stând într-o rână/ la bodega
locală se servea salam ordinar/ din cea mai pură
carne de cal/ alături de paharul de şnaps/ mustrat
profund de conştiinţa sa brutală/ cu acest festin
pauper pleca înapoi împleticit/ pe cărarea
îngustă..”. (Epopeea tatălui) Straniul extrem
domină această strânsură de latenţe aiuritoare,

smulse artizanal dintr-o albie fantasmagorică şi
împinse în plan moral: „Sinucigaşii sunt totuşi şi ei
oameni/ cu sânge cald/ conştienţi c-a venit ora
vărsării în ocean/ a împreunării cu soarele cu macii
din grâu/ câmpiile elizee le fac discret semn/ dar
nici asta n-ar fi de ajuns pentru sinucigaşi/ trec
adesea prin zid cu mâinile goale/ luându-se aprig la
trântă cu viaţa spre moarte/ unde s-or fi dus totuşi/
unul câte unul/ fără să ştie măcar ceva unul de
altul/ autişti performanţi la problemele altora/
dimineaţa au încă intenţii majore-n clepsidră/ ce
frumos e să fii de partea zâmbitoare a lunii/ fără
motiv aparent/ se năpustesc spre zidul ridicat din
demenţă/ plesnind oglinda garnisită cu îngeri/
îmbrac odată cu ei rochia de seară din sticlă
albastră/ aud bocetul surd al leopardului mamă/
cum suspină sub ţeastă/ fiind ca şi ei o sinucigaşă
măiastră” (Sinucigaşilor mei). 

Optzecistă cu afirmare amânată, Nina Viciriuc
vine cu aplombul sincerităţii, arborând acea
pulsaţie teribilistă a confesiunii ce duce cu gândul
la fronda riscului antipoetic din urmă cu câteva
decenii.
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O pornire mai neortodoxă mă îndeamnă să
reproduc, mai întîi, câteva fraze din ultima
secvenţă a acestui roman: „Punga de gaz
explodase din nou şi văpăile ţîşneau acum cu
putere din Groapa Porcului (n.n.: gîndul mă
duce, fără legătură... spre ceea ce s-a numit în
istorie „invazia din Golful Porcilor”, din aprilie
1961, cînd guvernul american a încercat să
răstoarne puterea comunistă din Cuba),
alcătuind o spirală de foc ce se înălţa la peste
cincizeci de metri. Soldaţii din foişoare priveau
înmărmuriţi la erupţia de flăcări orbitoare şi nu-
l văzură pe copil cum escaladează primul gard,
sare între spiralele de sîrmă ale celui de-al doilea
şi coboară pe partea cealaltă, în afara satului. 

Cu soarele roşu apunînd printre copacii din
faţă şi cu jetul vertical de foc distrăgîndu-le
atenţia soldaţilor, Vasilică o luă la fugă prin iarba
islazului, spre pădure. Simţindu-i proximitatea,
lăcustele ascunse prin bălării începură să sară pe
el.

Săreau lăcustele pe Vasilică şi copilul
străbătu islazul, intră în pădure şi o luă spre
următorul sat.” Deoarece textul, foarte interesant
şi provocator articulat , se joacă deseori cu
plăcerea devoalărilor, vom anticipa şi noi că
respectivul personaj, Vasilică, hermafrodit şi
lipsit de darul vorbirii, pornit din doi părinţi unul
mai declasat decît celălalt, e singurul care scapă
cu viaţă, probabil prin norocul totalei sale
neştiinţe, dintr-un flagel a cărui imagine post
biblică dar şi de sorginte morală contemporană,
poate aminti de Orbitor aripa stîngă sau de Eseu
despre iubire al lui Saramago. Am menţionat
acest aspect doar de dragul conectării universale

la marele rezervor care este imaginarul, în
sens larg.

Într-un roman ce tinde spre un
naturalism extrem, pigmentat aparent cu
elemente ce ţin de umbrela protectoare a
unui straniu bine temperat, secvenţa din
final redinamizează o anume zonă de mit
specific: altminteri spus, spre a se susţine
confortabil, ceea ce ţine de realul (mai
mult sau mai puţin grotesc) are, fie şi într-
un mod ce ţine de limita reprezentării/
reprezentărilor, un început mitic. Aici, în
romanul lui Tudor Ganea, 8 (Polirom,
2019), imaginea ce ţine de mit esenţial al
zonei este tocmai trimiterea către „acea
pungă de gaz care bubuie”, asociată cu
timpul lui Fane Căruntu/ o sută de ani sau
illo tempore, cu Groapa Porcului şi
dezvoltată apocaliptică înspre capătul
textului (amintind, cum se sugerează,
intertextual, de acel roman cu fluture pe copertă
de scena, copleşitoare imagistic, cînd
arhanghelii coboară pe Pământul acelei
comunităţi distruse de convulsiuni terifiante ale
păcatelor nemaiîntîlnite); replica, întru totul
originală şi seducătoare prin forţa limbajului ce
dublează seva ficţionalului, a lui Tudor Ganea, e,
de altfel, într-un alt registru; naratorul rescrie
imaginea adusă în pragul civilizaţiei de secol 21,
fie ea plasată şi într-un sat din perimetrul marii
metropole Bucureşti, sat sortit morţii exemplare
ce termină 4000 de suflete atrase iniţial într-un
evantai al formelor de devianţă pornite din
cultivarea unei sexualităţi vinovate şi fără norme
minimale.
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E un roman ce captivează din primele
rînduri, prin exemplaritate scripturală, prin
soluţii stilistice complexe ce ţin de o
originalitate intrinsecă şi covîrşitoare, prin
denudare lingvistică lipsită de provocări
periferice, prin proiectarea unei naraţiuni ce
poate să te trimită către o comunitate ad-hoc,
satul Grui/ undeva pe lîngă Bucureşti, un fel de
Macondo răsturnat grotesc, cu personaje a căror
onomastică e făcută să complinească resorturile
unei ficţiuni năucitoare: Fane Căruntu, Duda,
Tanţa, Gelu, Dinamo, Bostan-Bătrînul, Băbuţa,
Gili-Talent, Vali-Tractor, Sandu-Cleşte, Baboiu,
Supermen, Scovergă, Ion-Dihorul, Rilă,
Cioară... Şi, în plus, copiii cuplului atipic
compus din Tanţa şi Gelu: Mihai/ Miţă, fiinţă
hidoasă comparabilă cu Quasimodo, a cărui
urîţenie exemplară e dublată de inteligenţă
malefică, din mintea sa bolnavă pornind
toboganul ireversibil al căderii colective spre
păcatul ultim, Onu şi Ina, doi gemeni incestuoşi,
fiecare trimiţînd spre alte extreme ale
reprezentărilor umane, şi copilul ultim zămislit
de Tanţa, Vasilică, de o sexualitate incertă, după
cum precizam, lipsit de darul vorbirii, a cărui
naştere e descrisă chiar de primele fraze ale
romanului, dînd seamă de intenţiile de forţă ale
unui autor care nu ezită în a intra în cîteva
elemente sugestive ale conceperii acestei
naraţiuni, chiar din primele rînduri, investite cu
un substrat posibil mitic: „Vasilică se născu într-
o zi de decembrie cu ajutorul gravitaţiei.
Chinuită de durerile facerii, Tanţa ieşise din
coteţ ţi intrase în casă. Punînd în aplicare
sfaturile Băbuţei, se oprise în mijlocul camerei
şi începuse să sară cînd pe un călcîi, cînd pe
celălalt”.

Dincolo de sugestii postfelliniene (din opera
căruia filmul 8 ½ ar putea fi apropiat de titlul
romanului de faţă); există însă drumuri bifurcate
ce ne atrag; mai convenabil pare a fi cel ce
trimite către cele şapte păcate capitale (plus unu,
aici), uşor de descoperit în pletora cărora găseşti
de toate: mitomania unui personaj ce sfîrşeşte
prin a orbi, generînd scene de un grotesc oribil,

culminînd cu uciderea accidentală a fiului său
degenerat, alcoolic şi violent, o poveste aproape
mitică despre un pădurar tînăr dar... cu plete
albe, căruia nu îi ajunge femeia legitimă şi
derulează orgii năucitoare cu cîte şase femei în...
dricul parohiei, apelînd şi contribuţia la
faimoasei cantaride (afrodisiac ce de face din
macerarea gîndacilor de frasin, de primă
utilizare pentru sectorul animal...dar oamenii
evoluează...) precum şi la imaginarul stranietăţii
nocturne; găsim apoi o femeie de o sexualitate
patologică, cu care porneşte în viaţă din
copilărie, sexualitate dezvoltată şi cu sprijinul
preotului local, fiinţă ce debordează de o
concupiscenţă grotescă, în care se include şi
utilizarea unui... defibrilator folosit ad-hoc, ea,
Tanţa (copilă, amantă multiplă, soţie, mamă) se
transformă într-o oficină a unor plăceri
animalice, devenind mai mult un fel de
receptacul ad-hoc, un fel spaţiu intim al
defulărilor sexuale pentru întreaga comunitate
masculină, înlocuind astfel pe o altă femeie din
zonă, îmbătrînită în cîmpul muncii; descoperirea
unei crime multiple (în fapt uciderea celor şase
femei adulterine din povestea pădurarului trăitor
în regim orgiastic), şochează imaginea unei babe
care nu mai încape în propria-i grăsime şi în
casă, la propriu, are trei quintale după ce a
mîncat... mii de găini, un infractor şcolit,
moştenitor simbolic al „Preşedintelui” din
închisoare, artizan al unei reţele interlope de
succes (cu spaţiul central al plăcerilor perverse
stabilit chiar în Gruiu), gărzi de corp, manelişti,
copilul mai mare al Tanţei, acel Mihai/ Miţă, de
o stranie asimetrie a trăsăturilor, ajuns arhitect,
exaltat sexual, om cu afaceri plasate departe de
legalitate, cel care induce starea de nefiresc
comportamental sexual în sat, prin inocularea
drogului afrodisiac în consumul femeilor care
lucrează în făbricuţa pe care o administrează,
stricînd astfel afacerile stabilimentului lui
Sandu-Cleşte (salon de masaj şi nu numai) şi
transformînd apoi comunitatea într-o nouă
Sodoma şi Gomoră, în viziuni de excepţie.

Formula narativă ţine de codul realist, cel
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puţin aparent. Cel care spune pare a fi
depozitarul adevărului, deşi îl strecoară, adesea,
cu prelucrări subiective; de aici, o mare
densitate evenimenţială ce conferă o savoare
deosebită acestui text foarte bine scris, ca şi cum
ar urma regulile unui proiect de arhitectură bine
pus la punct. Iar plăcerea descriptivă o egalează
pe aceea a dorinţei de a o reproduce: „...acolo,
pe locul unde stă de obicei sicriul deschis, era o
încolăceală şi o şerpărie de mîini şi de picioare,
de ţîţe şi de cururi, iartă-mă, părinte, de guri ce
se căscau şi abureau sticla dricului, de limbi roşii
ce se căutau între ele...”, în complementaritate
cu scene realizate într-un mimesis de bună
calitate: „...doare, nu-i las... nu-i las, toţi
deodată...toţi deodată, în cine-ţi bagi...în cine-ţi
bagi, ...trosneşte-l, ...trosneşte-l, lua-v-aş morţii-
n, al cui eşti... al cui eşti, dispari, dispari, calcă-
l, calcă-l, fix în muie... fix în muie, ...poliţia,
poliţia, fugi... fugi... fugi, fugi... fugi... fugi... şi
cu comentarii pe măsură, ironice, mai degrabă
sardonice, din perspectiva unui narator avînd o
dublă perspectivă, a detaşării obiective şi
imposibilităţii de a nu se apropia, din cînd în
cînd, de frontiera ce desparte lumea realului de
aceea a ficţionalului: „...Miţă – gol puşcă –
trecea de la o fată la alta, asemenea unui broscoi
unsuros de pe malurile Ialomiţei. Testiculele sale
de capitalist venit din sărăcime îşi goleau
conţinutul în vaginele stîngistelor, completînd
acel desfrîu fără orientare politică în care se
bălăceau fete de bani gata cu băieţi săraci,
liberali cu socialiste, comunişti cu
conservatoare, capitalişti cu progresiste şi
misogini cu feministe. Praful de cantaridă pe
care Miţă îl presărase în prealabil peste toate
chipsurile din boluri distrusese acel zid al
Berlinului ce îi separase pînă atunci în grupuri
distincte pe vizitatorii săi cu orientări politice
disjuncte”.

E multă patologie, accent pe handicap, pe
tare fizice şi psihice, pe relevarea unor familii
anapoda; se configurează imaginea certă a unei
aneantizări a umanităţii, simbolic restrînsă la
nivelul comunităţii din satul Gruiu, nu

întîmplător undeva pe lîngă Bucureşti. Dar
insistenţa cu care sunt căutaţi perifericii,
dezaxaţii, descrierea unor numeroase scene în
care predomină vulgaritatea expresă, violenţa de
orice fel, inclusiv conjugală şi în familie,
insistenţa pe scene naturaliste şi groteşti, cu
trimiteri în rafală asupra tuturor formelor de
sexualitate mult dincolo de logica bunului simţ,
cu uriaşa orgie ce atrage „pedeapsa” finală,
merită discutată în cadrele recuperării şi
transformării în serii de imagini specifice artei
romanului, cel care, de o vreme, încorporează o
largă posibilitate a lumilor de tot felul, în care nu
mai e loc de pudibonderii ipocrite, atîta timp cît
interdepedenţa real-ficţional arată cu totul
altceva. 

Merită, mai cu seamă, să citim şi de la coadă
la cap acest roman, ca şi odiseea ad-hoc a
incertului sexual Vasilică, cel care nu are habar
despre ce i se întîmplă şi care, acum, se
îndreaptă „spre următorul sat”, aşa cum
stipulează ultimele vocabule din text şi acolo se
poate întîmpla orice... Aşa cum e sortit
esteticului complex, operă e aceea care provoacă
interpretări nemediate, dincolo de stările
produse de un climax adecvat.

E un roman care chiar articulează, coerent, o
lume în sine, provocatoare, suscitînd întrebări,
trezind temeri pe care unii le-ar vrea dosite, cu
revelaţii exemplare ce trezesc un interes legitim
cititorilor de bună intenţie; dincolo de
succesiunea evenimenţială acaparatoare, de
foarte bună calitate, dincolo de posibilitatea
unor cititori de a se lăsa captivaţi mai cu seamă
de anumite sfere semantice în care predomină
anumite conotaţii, există o mare plăcere a rostirii
şi a punctării acesteia cu cele cuvenite unui
discurs artistic temeinic, după cum se vede în
textul de faţă.
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După volumul de cronici literare Critică
şi empatie publicat în 2017 la Editura Ideea
Europeană şi distins cu Premiul „Liviu
Petrescu pentru Critică şi istorie literară” al
Uniunii Scriitorilor din România, filiala
Cluj, Constantina Raveca Buleu revine în
2019 cu un al doilea volum alcătuit din texte
din seria cronicilor literare la zi:
Geometrizări (Editura Limes). Aceste două
cărţi reprezintă descoperirea unei alte faţete
a criticului şi teoreticianului la care până
acum, în plan editorial, se manifestase în
principal „fascinaţia [...] pentru areale
culturale străine de propria-mi
temporalitate”, fascinaţie concretizată în
Reflexul cultural grec în literatură (Cartea
Cărţii de Ştiinţă, 2003), Dostoievski şi
Nietzsche. Congruenţe şi incongruenţe (Ed.
Limes, 2004), Patru eseuri despre putere.

Napoleon, Dostoievski, Nietzsche şi Foucault (Ed.
Limes, 2007) şi Paradigma puterii în secolul al
XIX-lea (Ideea Europeană, 2011). În cronicile
literare Constantina Raveca Buleu vede modul
salutar prin care se poate menţine contactul cu
actualitatea culturală. În acest sens, ne clarifică
chiar un fragment din cuvântul Către cititori al
autoarei, aflat şi pe coperta a patra a volumului:
„Receptată uneori ca respiraţie fastă, alteori ca
ruptură din captivitatea hedonistă a proiectelor mai
ample, practica de cronicar literar m-a adus în
orizontul intelectual şi de sensibilitate al unor
scriitori faţă de care admiraţia rămâne atitudine
constantă, motivată de respectul pentru tot ceea ce
este constructiv, creator şi durabil în cultura
română”.

Geometrizări reuneşte peste 40 de articole
publicate de Constantina Raveca Buleu în presa

literară în intervalul aproximativ 2006-2014.
Textele au apărut iniţial în „Contemporanul” (unde
autoarea scrie cronică literară lunar), precum şi în
alte publicaţii precum „Steaua”, „Tribuna”,
„Apostrof” sau „Caietele Echinox”. Antologarea
lor într-un volum le determină să-şi depăşească
statutul efemer recunoscut în aceeaşi prefaţă de
către cronicar, caracter care demonstrează că
ancorarea în actualitate poate avea la rându-i
neajunsurile ei. Constituirea unei colecţii de astfel
de texte dă mărturie de un anumit moment al
trecutului cultural apropiat şi, totodată, ilustrează
în ansamblul ei profilul cronicarului. În această
figură se reuneşte ochiul agil, format al criticului
literar, având un background construit pe erudiţie,
cu fascinaţia cititorului de cursă lungă faţă de
fenomenul literar, fascinaţie alimentată de
voluptatea lecturii, aflată în forma ei cea mai
ingenuă. Acest melanj de profesionalism şi plăcere
determină ca textele Constantinei Raveca Buleu să
capteze atenţia cea mai serioasă şi să captiveze
interesul cel mai pur. 

În siajul acestei orientări intrinseci, mai mult
sau mai puţin conştiente (mai degrabă
conştientizată odată ce procesul de antologare a
fost realizat), recenziile alese de autoare pentru a fi
incluse în volumul Geometrizări conturează câteva
obsesii de profunzime ale sale, relevându-se o
serie de recurenţe care reunesc cele două
ipostazieri auctoriale relevate mai sus. Astfel,
parcurgând cartea de faţă în progresia paginilor
sale, se descoperă, rând pe rând, „predilecţia [...]
pentru teoretizări culturale” a Constantinei Raveca
Buleu, „plăcerea cu care am devorat romanele şi
volumele de proză scurtă”, „curiozitatea trezită de
jurnalele de călătorie” şi „intensitatea generată de
poezie”. Toate aceste senzaţii şi trăiri provocate de
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lectură relevă ceea ce cronicarul numeşte „o
educaţie stratificată” de care a avut parte pe cale
livrescă sau chiar, în unele cazuri, nedisimulată de
paginile unei cărţi. Citându-l pe Andrei Pleşu într-
unul dintre texte (Andrei Pleşu – galeria de
portrete), cu ocazia recenzării volumului acestuia
Faţă către faţă. Întâlniri şi portrete (2011),
cronicarul subliniază impactul celorlalţi asupra
propriei persoane: „suntem, în bună măsură, suma
întâlnirilor de care am avut parte” devine, în
contextul de faţă, relevant pentru ipostaza
literatului ca sumă a întâlnirilor livreşti sau nu pe
care le-a experimentat în procesul său formativ.

Înainte de a ne introduce în esenţa recenziilor
cuprinse în volum, autoarea se autorecenzează în
cuvântul Către cititori. Descrierea configuraţiei
volumului şi expunerea raţiunilor care au
determinat alcătuirea lui se încheie cu o
autoanaliză de profunzime: „O survolare
recapitulativă a textelor de acum m-a determinat să
constat câteva aspecte constante. În primul rând,
există scriitori la care mă întorc fără premeditare,
uneori din admiraţie, alteori căutând în ei fie
dimensiuni intelectuale înrudite, fie alterităţi
radicale. Apoi, în cărţile pe care le comentez caut
mereu palierele obsesionale, zonele de intensitate
narativă sau lirică, pasiunile erudite, încercând să
captez curenţii subterani ai scriiturii, şi să le
redistribui hermeneutic în structuri logice,
geometrizante”. 

Într-o structurare la rândul ei „geometrizantă”,
materialul este organizat după criteriul generic, din
punctul de vedere al specificului cărţilor recenzate.
Astfel, prima jumătate a volumului surprinde
tocmai acea deja-menţionată „predilecţie pentru
teoretizări” a Constantinei Raveca Buleu, fiind
dedicată studiilor teoretice, eseistice şi critice.
Acest florilegiu metateoretic se deschide cu figura
tutelară a lui Adrian Marino, fiind continuat de
modelul recunoscut de autoare al figurii lui Ştefan
Borbély, de rezonanţele tematice şi ideatice trezite
de Aura Christi, urmate de analiza unor studii
semnate de Cătălin Ghiţă, Marius-Mircea Crişan,
Ion Manolescu, Liviu Antonesei, Dan C.
Mihăilescu ş.a. Analizele care au în prim-plan
proza se deschid prin privirea asupra unui
romancier de calibru al literaturii române

postbelice, şi anume Augustin Buzura, însă nu
doar lumile ficţionale ale acestuia provocând
cronicarul, ci şi dimensiunea confesională şi cea de
editorialist a scriitorului (din volumele A trăi, a
scrie, respectiv Nici vii, nici morţi). Tot din această
parte a volumului se remarcă fascinaţia pentru doi
prozatori asupra cărora Constantina Raveca Buleu
revine cu loialitate (o loialitate manifestată faţă de
ei în calitate de creatori, dar şi faţă de sine ca
cititor): Norman Manea şi Radu Ţuculescu.
Paginile dedicate jurnalului de călătorie – fie ea
concretă sau livrescă –, îi au în centru pe Andrei
Bodiu, Ilie Rad sau Constantin M. Popa.
Gemetrizările se încheie intens, cu o oprire asupra
creaţiei poetice a lui Cristian Bădiliţă, Marcel
Mureşeanu, Liviu Ioan Stoiciu, Teodor Borz şi
Virgil Leon.

În linia relevării implicite a obsesiilor tematice
şi nu numai de această natură, capătă consistenţă
opririle de profunzime realizate asupra acestora
atunci când sunt recurente în operele avute în
obiectiv. Plecând de la subiectele centrale ale
volumelor anterioare ale Constantinei Raveca
Buleu, filosofia lui Fr. Nietzsche este una dintre
liniile de rezonanţă pe care în special două texte
din Geometrizări o evidenţiază, şi anume În cheie
nietzscheană... şi „Nevoia de Nietzsche”. Primul
dintre aceste texte reprezintă o recenzie la volumul
Pornind de la Nietzsche... (2010) semnat de Ştefan
Borbély şi constând dintr-o serie de eseuri care
„reafirmă aderenţa deschisă şi virtual nesfârşită a
autorului la tema nietzscheană”. Afinităţile
cronicarului cu autorul analizat pornesc de la
revendicarea acestuia drept model intelectual şi
merg până la „fascinaţia provocată de gândirea
nietzscheană şi de consecinţele ei în perimetrul
literar al secolului XX [care] face parte organic din
profilul intelectual al lui Ştefan Borbély”. Eseurile
Aurei Christi din Nietzsche şi Marea Amiază
(2011) dau mărturie despre „harta pasiunilor
culturale ale autoarei”, la fel cum autorii şi temele
abordate în volumul de faţă o fac privind-o pe
Constantina Raveca Buleu. O altă problematică de
mare interes pentru autoare, cea a puterii,
acaparează discuţia odată cu analiza romanului
Atrium al lui Norman Manea (în Eul reconstituit pe
voci multiple) sau a romanului lui Radu Ţuculescu
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Umbra penei de gâscă (în Predestinarea cărţii).
Privirea cronicarului însoţită în mod constant

de tentaţia teoretizării nu se focalizează doar
asupra marilor teme şi teorii ale culturii. Autoarea
se arată fascinată de demersurile inedite, care au
intenţia de a ieşi din tiparele rigorii clasice prin
tematica asupra cărora se opresc sau prin abordare,
printr-o schimbare de perspectivă. Cu această
viziune deschisă, o calitate depistată în mod
recurent la obiectul analizei şi apreciată de fiecare
dată este decomplexarea, intenţia de a inova, de a
depăşi clişeele analizei critice şi teoretice. În 2011,
Cătălin Ghiţă inaugurează în spaţiul cultural
românesc un nou domeniu de interes, şi anume
deimografia, prin volumul Deimografia. Scenarii
ale terorii în proza românească. La fel de apreciat
pentru factorii noutate şi declişeizare este şi studiul
lui Marius-Mircea Crişan, Impactul unui mit:
Dracula şi reprezentarea ficţională a spaţiului
românesc (2013). Constantina Raveca Buleu
subliniază importanţa acestui volum din
perspectiva imagologiei, precum şi faptul curios
că, din motive alimentate de o exagerată
pedanterie, tema aceasta a fost ignorată în spaţiul
academic autohton, trezind mai mult interesul
străinătăţii. Astfel de cărţi pun în discuţie canonul
tematic sau de gen, la fel cum o face şi volumul
Benzile desenate şi canonul postmodern de Ion
Manolescu. Plecând de la acesta, cronicarul
fascinat de abordările care se sustrag tiparelor
trasează o cvasipremisă despre cum mecanismul
lumii culturale îşi pune în mişcare nivelele de
existenţă: „nu există o opţiune exclusivistă între
cultură şi subcultură, ci doar paliere culturale
alternative, care se întrepătrund permanent,
rezultatul interacţiunii lor fiind fie ciocnirile
violente, fie inovaţiile culturale de succes”.

Dacă am menţionat apetenţele spirituale ale
Constantinei Raveca Buleu, putem vorbi, la o
privire de ansamblu asupra Geometrizărilor sale,
despre conturarea unui spaţiu comunitar transilvan
în acestea, ca urmare a aplecării sale asupra unor
autori din acest teritoriu geografic şi spiritual sau
asupra unor teme de interes pentru acesta. Adrian
Marino, intelectualul de provenienţă ieşeană, dar
care adoptă şi este adoptat totodată de mediul
cultural clujean, Ştefan Borbély, Dan Eugen Raţiu,

Ileana Vesa, Wolf von Aichelburg, Radu
Ţuculescu, Augustin Buzura, Diana Adamek,
Andrei Bodiu, Mircea Petean, Marcel Mureşeanu,
Virgil Leon alcătuiesc o mare parte din această
comunitate de spirit transilvană pe care apariţia
unui volum ca Geometrizări o aduce între aceleaşi
coperţi, dincolo de limitele impuse de concreteţea
spaţio-temporală. Impactul unui subiect precum
mitul lui Dracula studiat de Marius-Mircea Crişan
se înscrie în aceeaşi sferă.

Cronica literară, prin caracterul ei succint şi
efemer, are valoarea unui teaser menit să deschidă
apetitul cititorului pentru lectura unei cărţi. Acest
fapt nu înseamnă că o cronică nu vorbeşte decât
despre subiectul ei, ci, dimpotrivă, dă mărturie şi
despre cel care o semnează. Spiritul critic,
fascinaţia marilor teme şi teorii, precum şi a
abordărilor inedite, decomplexate decelate de
studiile despre influenţa culturii greceşti în
literatură sau despre problematica filosofică amplă
a puterii sunt puse în valoare cu aceeaşi acuitate şi
în cronicile literare adunate în volumul
Geometrizări, după demersul similar din Critică şi
empatie. Constantina Raveca Buleu oferă prin
antologarea cronicilor sale o imagine a unui alt
versant al personalităţii sale critice, versant
caracterizat însă de aceleaşi calităţi manifeste şi în
studiile sale de amploare.
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„Nu-s poet, sunt/ cel născocit de poeme”
Recent, în colecţia Din Basarabia a editurii

UZP (Uniunea Ziariştilor Profesionişti), urmând
volumelor lui Grigore Vieru şi Dumitru
Matcovschi, a apărut un florilegiu de Poeme
alese sub semnătura lui Nicolae Dabija. Nu
bănuim cine a făcut selecţia; cert e că oferta lirică
dabijiană, restrânsă la 57 de poeme, ne propune,
în acest mic volum, o imagine esenţializată a
poetului, mizând fie pe eros („de dragoste nu
scapi nici după moarte”), fie, învăluit de „aburul
minunii”, pe relaţia cu Divinitatea, cum ne
avertiza în Nădăjduiri: „Bucuros este sufletul
meu,/ Ca o biserică în care a intrat Dumnezeu”.
Contemplând, desigur, trecerea: „Gârbovit sunt
ca un hamal într-o gară/ de greutatea aripilor
mele/ arse de mucuri de ţigară,/ când eu le
voisem – arse de fulgere/ şi de stele…” (v.
Arhanghel îmbătrânit). Credincios, bineînţeles,
Poeziei: „Precum un cerc cu centrul în afara sa,/
precum o secundă, în care încape Vecia,/ precum
un cer născocindu-şi propria stea –/ poezia”.
Refuzând cu îndărătnicie a deveni o „mierlă
domesticită”, cea care schimbând „un cer fără
hotare/ pe o troacă plină de grăunţe”, uită să mai
zboare (v. Mierla domesticită).

Să ne amintim, fugitiv, de începuturile sale.
Un „poet de vocaţie”, îndelung aşteptat (scria Vl.
Beşleagă, în 1977!), reprezentant de frunte al
şcolii de poezie de la Chişinău (cum remarca Ioan
Alexandru, 1989), logodind linia confesivă,
productivă prin „refrenele sufletului” („preaplin
de Ea”) şi „nuntirea seminţelor”, în jubilaţie
senzorială cu lirica de tribun, scotocind, cu
patimi de enciclopedist, adâncurile limbii,

purtând „foşnet de cazanii” era, neîndoios,
Nicolae Dabija. Doar un deceniu trecuse de
când, propunând un nume nou în lirica
basarabeană (v. Tineretul Moldovei, 23
decembrie 1965), tânărul Mihai Cimpoi
atrăgea atenţia asupra şi mai tânărului poet,
cel care ivea, debutând în 1975, o carte de
referinţă, consacrându-l rapid drept lider al
generaţiei: Ochiul al treilea (Editura
Cartea moldovenească), premiată peste doi
ani (Premiul Tineretului, 1977). Cu suma
primită, Nicolae Dabija (Ciobanu), născut la 15
iulie 1948 la Bişcotari (azi Codreni) – Cimişlia
va construi o fântână în satul natal, aflat (trecând
prin „codrii de miresme grei”) în vecinătatea
Căinarilor părintelui Alexei Mateevici. Cum tatăl
era „ţăran cu bibliotecă”, viitorul poet s-a înscris
la Facultatea de Ziaristică de unde va fi
exmatriculat în 1969, pentru „activităţi
naţionaliste”, şi va absolvi, în 1972, Facultatea de
Filologie, lucrând în TV şi practicând gazetăria;
din 1986 este redactor-şef al săptămânalului
Literatura şi arta, publicaţie cu rol major,
veritabil „vârf de lance” în ceea ce, îndreptăţit, s-
a numit Renaşterea basarabeană.

Înainte însă, într-o epocă subjugată de
realismul „de comandă”, N. Dabija a contribuit la
reabilitarea poeticului. Lirica sa, beatudinală,
sigilată de amintirea cântului orfic, îndatorată
surselor folclorice, recuperând eufoniile
străvechimii contrasta cu megapoemele animate
de suflu epopeic, dezvoltând industrios, de pildă,
mitul leninist (A. Lupan, Em. Bucov, G. Meniuc,
B. Istru şi încă alţii). Convins, în numele
maximalismului etic, că lumea – prin poezie –
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poate deveni „mai bună”, că „toate lucrurile au
câte-o aură”, că iubirea are „gust de nemurire”,
Nicolae Dabija impune, sub acuza de a fi
tradiţionalist, modulaţia profetică, sedusă de
diafanitate; dar tradiţionalismul, reamintim, nu
este un concept estetic. Programatic mesianică
(cf. M. Cimpoi), lirica dabijiană, cheltuind
energie verbală, îmbracă accente vaticinar-
pamfletare; în virulenţa satirei, constatase D.
Micu, „lăcrimează elegia”. Poet modern,
indiscutabil, de mare popularitate, pornit Pe
urmele lui Orfeu (1983), carte socotită „nocivă”
şi „salvată” de prefaţa lui Pavel Boţu (pe atunci
preşedinte al Uniunii Scriitorilor), N. Dabija află
în poezie o „bucuroasă tristeţe”. Pus „pe crucea/
poemului desăvârşit”, membru de onoare al
Academiei Române, scotocind arhivele,
încropind manuale şcolare, tradus şi tălmăcind, la
rându-i, din operele confraţilor de condei, autorul
Zugravului anonim (1985) e încercat, totuşi, de
teamă, râvnind cartea cu versuri nescrise. Aflând
că „de dragoste nu scapi nici după moarte”, el –
ca „fidel caligraf” – nu va cultiva un
intelectualism aseptic. Poeziile sunt „peisaje ale
sufletului” şi frisonul lor emoţional, chiar
suportând – ocazional – şi notaţii de conjunctură,
febril-realiste, nu se leapădă de spiritul elegiac.
Efuziuniile incantatorii capătă tonalităţi
oraculare, urgenţele Istoriei îl obligă să-şi aroge
un rol mesianic, împăcând graţia lirică şi
prospeţimea metaforei cu imprecaţia nutrită de
vigoare civică, cântând, precum altădată Goga –
ca tribun şi cărturar – durerile neamului şi toate
„dorurile interzise” (cum îşi botezase o ediţie de
autor, scoasă la Litera Internaţional, în 2003).
Pentru N. Dabija fiecare poem este „ca o
scrisoare”. Elegiac şi misionar, aşadar, poetul –
instalat, la start, în imaginarul neoromantic –
scrutează, apăsat de tirania realului şi presiunea
evenimentelor, prezentul, iradiind speranţă
(tocmai prin poetica visării, pendulând între real
şi mitic). Şi o face cu sentimentalitate şi
luciditate, deopotrivă. Cândva, la începuturi,
risipind candoare, se refugia în tainele sufletului,
poetizând universul şi zeificându-şi, cumva

profetic, trăirile prin transferul în transcendent:
„Dar ce-am văzut cu ochiul-al-treilea ieri/ va fi
doar mâine adevărat”. Într-un „veac peltic” acest
vizionarism se îndurerează; balansul între teluric
şi astral revine unui profet-martir „cu aripile-
ascunse sub cămaşă”, privind întâmplările printr-
o lacrimă. Într-o „cetate asediată”, şi poezia,
inevitabil, „miroase a timp concret” (cf. I.
Ciocanu). Încât, N. Dabija constată că „poezia
pură” nu e o soluţie. Deşi fără vocaţie politică
(mărturisea, cândva), autorul Fotografului de
fulgere (1998) îşi asumă o misie. Legat ombilical
de tradiţiile cărturăreşti, fără a părăsi universul
candorilor şi taina fiinţei („eu-sămânţă”), fără a
abandona imboldul elegiac, el cultivă febril –
declamatoriu şi retorica de tribună.
Misionarismul său nu e însă ocazional fiindcă
poetul ştie prea-bine că „nu are dreptul la eroare”.
Ca mare poet social (cum îl văzuse Ioan
Alexandru încă din 1989, lăudând, spuneam,
Şcoala de poezie de la Chişinău), el îmbrăţişează
linia militantă, devine scriitor „cu program”
(ajustat din mers), face de toate slujind tribun-
arta. Apără fiinţa naţională lansând cuvinte
durute, contemplând „râul cel mai trist din lume”
(Prutul, fireşte) şi harta „ruptă”. Vrea să scoată
din letargie molcomeala moldavă, luptă cu
amnezia fiindcă nu se împacă nicidecum cu
„supravieţuirea prin uitare” (recomandată
stăruitor de unii). În consecinţă, va blama
mnemofobia şi, în numele iubirii de neam (o
patrie „pusă la perete”), cercetează „faptele
timpului” (v. În căutarea identităţii) beletrizând
în coloratură cronicărească, oferind întrupări
poetice, uşor deviante, cu substrat alegoric,
extrăgând învăţături din „aburul evenimentelor”.
Incisivitatea poetului-oştean e îndreptăţită;
răstălmăcirea Istoriei, pângărirea fiinţei naţionale
cer replici pe măsură, aşezând cursul Istoriei în
albia firească, apărând limba: „Vom fi atât cât
vom vorbi/ această limbă strămoşească”. O limbă
„plină de dumnezeire”, cu doine „grele de vecie”
şi lacrimi-sărbători, zugrăvind „oftatul”.
Îndemânarea stilistică, trăgându-şi sevele din
ethosul popular e deîndată vizibilă; ca şi grija
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cizelării, cinstind înaintaşii. Mistuit de această
„povară” a memoriei, cu scrupul didacticist,
metaforizant însă, Dabija va încerca eseistice
gesturi recuperatorii. Şi amintita Pe urmele lui
Orfeu sau Antologia poeziei vechi moldoveneşti
(din 1986) vor să alunge „frigul uitării”.
Elegiacul Dabija, om instruit, categoric,
dezgroapă limba „vechilor cazanii” şi zestrea
teologilor răsăriteni de-construind tehnica
palimpsestului. Vrea să ajungă la „sfinţii dintâi”,
la acele „cuvinte care luminează” propunând, în
concentrare aforistică, sub efervescenţă
mitogenetică, portrete îmbibate de o nostalgie
difuză. Dar resemnarea nu s-a cuibărit iar
virulenţa satirei răzbate, îndeosebi, în producţia
editorialistică. Sub presiunea istoriei imediate,
Dabija devine un redutabil polemist. Gazetăria
sa, exploatând filonul eminescian, impune prin
accente pamfletare şi disponibilitate retorică.
Incomod, poetul recurge la un limbaj violent
pentru a scoate la lumină adevăruri îndelung
tăinuite. Verva sa biciuieşte fundamentalismul
moldovenesc şi deplânge soarta sisifică a
Basarabiei (o „icoană spartă”). Verbul dabijian,
demonstra Nina Corcinschi, propune prin
„scenarii şi limbaje” o interferenţă între poezie şi
publicistică şi provoacă, prin colocvialitate,
instanţele dialogale. Citite ca „exerciţii de
înviorare a spiritului”, editorialele lui Dabija pot
fi cercetate şi din unghiul „poeziei genurilor”; ele
impun însă, întâi, prin încărcătura polemică,
oferind o lectură îmbietoare şi prin haina
stilistică, „înaripând cuvântul” (cf. Timofei
Roşca).

Ca animator al Renaşterii basarabene, poetul
– cutreierat pe toată întinderea operei de un
romantism difuz – deplânge acum, retrospectiv,
ca „arhanghel îmbătrânit”, situaţia şi se repliază,
fără a părăsi baricadele, înspre un eros întomnat,
într-un eden părăginit, în ruină. Cândva dorea „să
măsoare cu o iubire vecia”; acum, recapitulând
iubirile unei vieţi e vizitat de o „melancolie de
amurg”. Sub un titlu înşelător (Maraton printre
gloanţe, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2008),
volum prefaţat de V. Dinescu, poetul îşi

mărturiseşte tăcerile, regăsindu-şi fibra
romantică; lângă poemul-rugăciune, mutând în
vers „ceriştea”, vom afla, desigur, şi
combativitatea de altădată. Militantismul n-a
obosit, civismul nu e o temă abandonată sau
epuizată, dimpotrivă. Chiar dacă mulţi produc
clăbuci retorici în gol. Dar poetul, „o piatră în
zidul cetăţii” este, în acelaşi timp, şi o făptură
fragilă („un fluture printre picături de ploaie”),
trăind sub ameninţarea „gloanţelor” anilor.
Amintirile dăinuie, nu sunt volatile, inima
„beată”, trăind excesiv într-un prea-plin repetitiv
divulgat, învaţă acum singurătatea: „ce greu
înveţi să fii singur”. Altădată, „între două bătăi de
inimă”, începea un mit; personajul îndrăgostit,
printr-o ciudată decorporalizare, veghează –
abstractizat – o întâlnire a umbrelor, iscând,
totuşi, o „tresărire înfiorată”. Şi constată, în chip
concluziv: „Aripile mele, of!, cum mă mai dor,/
dar ele nu mă dor de zbor lung:/ aripile mă dor de
nezbor,/ că n-am ajuns cu ele acolo unde/ trebuia
să ajung...”.

Ieşind din prizonieratul contingentului,
fisurând convenţia realistă, N. Dabija e ispitit de
o „zeificare a trăirii”, poetizând Universul prin
beatificare. O întreagă promoţie se va alinia
acestui trend liric, inocentând lumea, plombând
simboluri romantice, adolescentine, explorând
peisajele sufletului, îmbrăţişând viziunea
mitizantă. Dacă valul optzecist, sub tirania
realului, va destrăma această aură mitică (la V.
Gârneţ, de pildă, peisajele devin „bolnave”), N.
Dabija – ca fidel caligraf – cultivă, cu iluminări
profetice, visătoria, posibilul, viziunea interioară
ţintind idealitatea. Lucrurile „înfrunzesc”, poetul
înstrunează lira de iarbă ori harfa de dor; iar
„ochiul al treilea”, ca „organ tăinuit al sufletului”,
descoperă, cu risipă de fantezism, un univers al
candorilor, deschis, deopotrivă, spre oracular şi
ocazional. Înaintând în vârstă, cel care publica
volumul Lacrima care vede (1994) îşi
temperează, s-ar zice, efuziunea incantatorie.
Devine, în schimb, mult mai incisiv, imaginarul
(sigilat, matricial, de spiritul elegiac) îşi conservă
graţia lirică, dar desfăşoară, dincolo de
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tonalităţile oraculare, un virulent nerv publicistic.
Ca „fotograf de fulgere” poetul nu are linişte: „în
zbucium doar m-am odihnit” (v. Remember).
Condamnă conjuncturiştii şi profitorii, barzii de
curte (cerşind, am văzut, „o troacă plină de
grăunţe”), vrea să ajungă la „sfinţii dintâi”
(constatând că idolii sunt schimbători; v.
Expoziţie de icoane). Şi, dincolo de aceste
instantanee („vă las ca amintire/ acest fulger/
care am fost”), supus unor grele încercări,
descoperă vecinătatea morţii. Pe un pat de spital,
după accidentul de la Ţipova, el aude „ţipătul
morţii”. Ciclul Strigăt mut (acolo izvodit) nu
propune însă un discurs dezabuzat, dizolvat în
scepticism: „vecinătatea morţii te-ajută să
trăieşti”. Cu un astfel de îndemn, deşi conjugă
verbele la „timpul pierdut”, cel „născocit de
poeme” rămâne un melancolic luminos, cum îl
definea Eugen Simion. Elegiac, cantabil, cu
reverii profetice, conjugând atmosfera liturgică
(de o simplitate rafinată) cu înverşunarea
polemică, slujind – deloc blazat – cauza
românismului, trăind, mărturisea, „între dragoste
şi moarte”, trezind interesul exegeţilor (vezi, de
pildă, eseul Photographer of Lightning, din 2003,
al Mariei M. Simonca), adulat şi hulit, bun,
aşadar, „de pus pe crucea/ poemului desăvârşit”,
Nicolae Dabija este un nume-reper, convins că
spusele sale se vor adeveri cândva: „Dar ce-am
văzut cu ochiul-al-treilea ieri/ va fi mâine cu
adevărat”. Nădăjduim şi noi că idealul unionist se
va adeveri.

Surprinzător rămâne virajul său prozastic,
poate ascultând de sfatul unui „filosof privat”
precum Cioran, expert în apocalipse, cel care
nota undeva că „a crea o literatură este a crea o
proză”. Cum abundenţa poeziei ar defini
literatura popoarelor tinere, asistăm în vremea
din urmă – dacă diagnosticul cioranian ar fi
valabil – la o bruscă maturizare. Mulţi poeţi de la
noi, fără a intra, neapărat, în grevă lirică, au
îmbrăţişat, cu succes discutabil, genul prozastic.
Unii chiar au izbândit, oferind cărţi de rezistenţă.
Bineînţeles, nu vom propune aici un pomelnic,
iscând o inutilă şi interminabilă gâlceavă.

Când, în 2009, Daniel Corbu recomanda, la
Princeps Edit, o proaspătă apariţie romanescă a
lui Nicolae Dabija, văzut ca „un mare prozator de
limbă română”, am primit vestea cu oarecari
rezerve. E drept, prefaţa lui Theodor Codreanu
(doctă, se înţelege) şi, desigur, lectura cărţii le-au
risipit, vădind harul epic al „convertitului”. Dar
Tema pentru acasă, o carte „arătată” la Ţipova, în
pragul morţii, narând despre o poveste de
dragoste în infernul gulagului de la Zarianca şi
titlurile care i-au urmat (nuvelele adunate în Nu
vă îndrăgostiţi primăvara până la Te blestem să
te îndrăgosteşti de mine!) demonstrează, prin
uriaşul succes de librărie, prin traduceri şi tiraje
de invidiat că Dabija scrie pentru cititori,
ignorând reţetele sofisticate ale unor postmoderni
fără public, tămâindu-se reciproc. Şi iscând şi
comentarii bombastice, precum profesorul
orădean Teodor David, cel care lăudând, pe
merit, o carte „de care au nevoie toate
generaţiile”, o propulsa în tării, rezervându-i
rolul de Biblie a suferinţelor neamului. Cum va
continua, e greu de presupus, neuitând, totuşi, că
„centrul iradiant” al personalităţii sale, nota
Theodor Codreanu, rămâne, indiscutabil, poezia.
Aşa că, orice ar scrie, ne reîntoarcem la poetul
Nicolae Dabija.
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În romanele sale, Alexandru Ecovoiu reciclează
în cheie parabolică şi ironică marile teme ale
contemporaneităţii, mesajul său transmis în privinţa
temei religioase reprezentându-l necesitatea de a
regândi dogmele bisericeşti. Astfel, în Saludos, se
emite ipoteza existenţei unui Isus negru sau
mulatru, în Sigma şi în După Sodoma, personajele
Mentorul şi Thomas se opun divizării Divinităţii în
Sfânta Treime. În ultimul roman apărut, Ambitus
(Editura Polirom, 2018), locuitorii din aşezarea
imperială utopică Vergo căpătă – potrivit
convenţiilor unei desfăşurări romaneşti parabolice –
însuşirile nemuririi, aşa încât ajung să se creadă
superiori Mântuitorului şi deja izbăviţi de Judecata
de Apoi. Prin urmare, Ambitus este tot un roman
apocaliptic, în care se demitizează o mare taină a
creştinismului. S-ar părea că, faţă de romanele
anterioare, tema puterii şi a ordinii ar ocupa în noul
roman locul secund al scenei, deoarece personajele
nu îşi exprimă în mod vădit pulsiunile dominatoare.
Există o singură excepţie, dar majoră, la care mă voi
referi puţin mai departe: stareţa de la schitul Vergo
îşi exercită asupra comunităţii vanitoasele
disponibilităţi manipulatorii. 

Primind darul vieţii veşnice prin nu se ştie ce
minune, vergonii – arondaţi schitului ce poartă
hramul Sfintei Cecilia (patroana nevăzătorilor,
printre altele) – încep să nu se mai teamă de moarte,
de puterea cerească sau de vreo judecată
transcendentală. Într-o aşezare unde singura
certitudine începe să fie incertitudinea, nimeni nu
mai ştie pentru ce trebuie să moară sau să trăiască şi
nu se mai teme de moarte în acea vremelnică
suspendare a timpului sau în timpul rămas
încremenit. Vreme nu trece, vreme nu vine, ci doar
există. Desigur că, în noul prezent (aproape)

perpetuu, nu este lesnicios de vieţuit, dar nici
de murit nu este mai uşor. Nimeni nu
decedează, iar bătrânii arată tot mai rău,
meseria de doctor devenind inoperantă, din
moment ce în spitale nu se mai vindecă şi nu
mai moare nimeni. În aceste condiţii,
Marchizul Helmed de Astriz ar da o veşnicie
pentru trăirea câtorva ani normali.

Vergonii se bucură, sans vergogne, de o
libertate totală doar între limitele aşezării lor,
motiv pentru care singura posibilitate a
autorităţilor imperiale de a restabili o oarecare
ordine în urbe este ameninţarea cu expulzarea. Prin
înzestrarea cu astfel de date utopice, Vergo se
aseamănă cu cartierul danez Christiania (considerat
de un personaj „rai pentru cetăţenii răi”), din
romanul După Sodoma. Ambele spaţii romaneşti
sunt afectate nelegiuirii şi nelegiuitorilor, unde se
trăieşte în păcat, fără remuşcări şi fără
(pre)judecată.

Problema timpului devine o obsesie pentru
intelectualii oraşului, care frecventează un club al
lor şi, în noul context – al nemuririi pe o perioadă
despre care nu se ştie dacă este nedeterminată sau
nu – încep ample dialoguri pe tema duratei şi a
sensului existenţei umane. Membrii clubului caută
răspunsuri plauzibile la întrebări esenţiale despre
finalitatea vieţii şi a umanităţii, astfel că sunt
menţionate „deicidul” lui Nietzsche, teoria
creaţionistă a lui Darwin, nebunia ca o formă mai
apropiată de Adevăr a minţii omeneşti. În noile
condiţii, timpul îşi pierde valenţele obişnuite, se
dilată şi capătă, pe lângă lungime şi lăţime, şi
adâncime, devenind o imensă groapă din care nu se
poate ieşi pentru a se vedea ce este cu adevărat în
afară. Parafrazele hamletiene prin schimbarea
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formelor verbale de la infinitiv la trecut („Am fost
sau n-am fost?”) au rostul de a acuza răspândirea
haosului şi degradarea societăţii. „A fi” devine un
dat, nu o opţiune, cu excepţia situaţiei când cineva
doreşte neapărat să se mute din oraş, de obicei în
Capitală. Restabilirea ordinii este văzută ca o
necesitate de a pune bazele unei convieţuiri
normale.

Dorinţa de a se simţi protejaţi în Univers iscă
printre membrii clubului felurite dileme referitoare
la forma şi structura acestuia. Dacă generosul poet
Nichita Stănescu îl certa pe Euclid şi avea oroare de
sferă, deoarece i se părea a fi cea mai meschină
formă geometrică, Marchizul Helmed de Astriz are
altfel de nedumeriri: „ştia, de pildă, că soarele e
sferic, dar nu înţelegea de ce; un soare cubic ar fi
ocupat mai bine spaţiul; şi pământul, toate corpurile
cereşti, dacă ar fi fost cubice, ar fi fost, presupunea
el, poate şi mai stabile, prea multă mişcare producea
haos, savanţii vedeau în vânzoleala asta cosmică
ordine; marchizul nu pricepea de ce Dumnezeu nu
alesese cubul, ci sfera. Mai practic decât Domnul,
cofetarul, care, într-o cutie de o anume dimensiune,
vâra un kilogram de rahat, câteva zeci de bucăţi
cubice, una lângă alta. Dacă acestea ar fi fost
sferice, ar fi rămas între ele spaţii goale şi ar fi fost
nevoie de o cutie mai mare, un plus de cheltuială;
pentru a depozita mii de asemenea cutii, ar fi fost
necesară încă o încăpere. Pentru ce alesese Domnul
sfera, marchizul ştia unde să afle răspuns, avea cărţi
de tot felul. Asta ar mai fi lipsit, poftim, acestea să
fie sferice, o bibliotecă de bile!” (p. 17). 

Spirit pascalian, astronomul Bernar are altfel de
explicaţii despre lumea pe care o populăm:
„cunoscător al hărţii cerului şi al unor anumite
mecanisme planetare, ştia bine de ce Creatorul
alesese sfera în locul cubului. Sau în locul oricărui
alt corp geometric. Sfera, faţă de oricare alt corp cu
o arie egală, cuprindea cel mai mare volum.
Dumnezeu, zicea Bernar, crease lumea matematic,
declanşase din prima clipă şi sunetul, exista o
muzică a sferelor, pentru cine era hărăzit să o
perceapă; cam un om pe generaţie era dăruit” (p.
19). Ceea ce se spune aici este asemănător cu
viziunea lui Nicolaus Cusanus, preluată şi de Blaise
Pascal, potrivit căreia universul este o sferă al cărei
centrul este pretutindeni şi circumferinţa nicăieri.

Puţin a lipsit ca să declare şi astronomul, în spirit
pascalian: „Tăcerea acestor nemărginite spaţii mă
înspăimântă”.

Revenind la locuitorii obişnuiţi din Vergo,
observăm faptul că ei se depărtează de religie cu cât
se bucură de mai multă libertate. Oamenii devin
surzi, nu mai percep muzica armonioasă a sferelor
şi nici vocea dumnezeirii, orbesc nemaivăzând voia
lui Dumnezeu, în ciuda protectoarei aşezării lor,
Sfânta Cecilia. Doar adolescentul Tiber intonează
cu o voce puternică, nepământeană, Ave Maria,
impresionând de fiecare dată locuitorii, însă nu
reuşeşte să trezească în sufletele lor flacăra
credinţei şi a pocăinţei (termenul muzical
„ambitus” desemnează întinderea vocii de la nota
cea mai gravă spre cea mai înaltă, acută). De fapt,
apariţia misterioasă a lui Tiber în urbe a făcut ca
totul să se schimbe în chip fundamental în viaţa, şi
în moartea, tuturor. Nu ştim cât de zdruncinat din
punct de vedere psihic a fost el după experienţa
sexuală precoce cu călugăriţa Irma (o corupătoare
de minori, în fond), ce anume l-a impulsionat să
cânte subit Ave Maria când a văzut burta măicuţei
însărcinate, dacă ştie că este tatăl copilului sau de ce
a plecat la sfârşit din oraş, auzindu-se că a traversat
chiar oceanul înspre America. În ciuda vocii sale
nepământene (sau poate că tocmai de aceea), Tiber
rămâne pe tot parcursul romanului un personaj mut
şi misterios, tăcerea, atitudinea şi gesturile sale
rămânând de nepătruns. 

Irma alesese viaţa monahală drept cale de a se
regăsi pe sine şi de a-şi purifica mintea şi trupul
după o viaţă de studentă dusă în desfrâu. Însă partea
instinctuală a aceleia care vrea, probabil, să fie o
nouă Maria Magdalena nu o lasă liniştită, o
hărţuieşte... sexual pe cale onirică şi îi impune să
dea glas perpetuării speciei. Cert este că ea va fi
prima femeie din Vergo care va rămâne însărcinată
în urbe după mult timp, deschizând un nou ciclu al
fecundităţii în aşezarea stearpă. Încă din primele
pagini ale romanului, ea se sperie de copilul fără
ombilic Tiber, pe care îl veghează constant din
umbră până la adolescenţă, când îi probează
bărbăţia încă necoaptă. 

Maica stareţă de la schit, dându-şi prima seama
de sarcina călugăriţei, îi pregăteşte pe credincioşii
locului – care se considerau deja temporar aleşi –
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pentru venirea aceluia care le va aduce mântuirea:
„Dumnezeu ne trimite încă un fiu! Unul în cer, altul
pe pământ! (s.a.) a separat oarecum teritoriile maica
stareţă. Şi puterile, dar nu şi-a dat seama. Cel dintâi,
dacă tot nu coborâse de aproape două mii de ani din
înalt, nu avea decât să stăpânească acolo, dincolo de
văzduh!, se putea înţelege din spusele maicii. Cel
de- al doilea se va îngriji de noi aici! Din imediata
apropiere! Amestecat cu noi!” (p. 170). Religioasa
îşi asumă misiunea de moaşă predestinată să
înlesnească venirea pe lume a unui alt Iisus şi să
ocrotească noua „Sfântă Familie”. Marea venire a
noului Iisus este pregătită minuţios de stareţă:
sărbătoarea Învierii fiind deja trecută, ea alege
următoarea dată creştinească importantă din
calendar (de fapt, un hrisov ce marchează
evenimente trecute şi sărbători bisericeşti). Astfel,
15 august ar fi cea mai potrivită zi pentru vestirea
(în lipsa unui mesager ceresc de talia Arhanghelului
Gavril) naşterii Fratelui lui Hristos. Stareţa strămută
sărbătoarea de „Bunavestire” de ziua Adormirii
Maicii Domnului, pentru a crea o similitudine la
nivelul subconştientului vergonilor între Irma şi
Fecioara Maria (soarta oraşului Vergo ţine de o
Virgo, de o pretinsă Fecioară cu numele anagramat
– Irma). 

Stareţa urmează să le inoculeze localnicilor
ideea că, în preajma Crăciunului, se va naşte un alt
Mesia izbăvitor. Pe fondul acestui „orizont de
aşteptare” mistic, al unui al doilea Fiu îndumnezeit,
venirea pe lume după mult timp a unei fete, în
preajma Bobotezei, îi descumpăneşte pe vergoni.
Dar stareţa nu se pierde cu firea şi vesteşte că
micuţa va fi Mireasa lui Hristos, din viitoarea sfântă
unire preconizându-se naşterea unei lumi mai pure.
Botezul celei zămislite dintr-o religioasă cu un
fecior va fi consfinţit printr-o simplă feminizare
onomastică: Isusa Cristina. Astfel, stareţa îi
convinge pe vergoni că sunt martorii unei adevărate
minuni, numai că planul său dă greş după nouă luni,
odată cu dispariţia familiei monoparentale
presupuse a fi sfinte. 

Noile circumstanţe, departe de a o descumpăni
pe abila religioasă, o ajută în încercarea de a-şi duce
scenariul cristic până la capăt. Ea lansează ipoteza
că dispărutele s-ar fi înălţat la cer (fie şi cu actele de
identitate asupră-le), stând deja, probabil, de-a
dreapta şi de-a stânga Tatălui. Lucrurile s-ar

complica rău de tot în această situaţie. Dacă, în
romanele anterioare, exista ideea de reducere la
Numitor a Sfintei Treimi, adică la Dumnezeu Tatăl,
în Ambitus, Trinitatea riscă să devină Sfântă
Pătrime ori chiar Sfântă Protipendadă sau, poate,
Chinta Sfântă (dacă o includem în divina ecuaţie şi
pe sora Irma – născătoarea „Fiicei” lui Dumnezeu).
Totul s-ar da peste cap: rugăciunea („În numele
Tatălui şi-al...”), postul, penitenţele, calendarul. 

Însă noul scenariu de „teatru religios” este
demontat de către spiritul raţional al unui
necredincios, Vusek. Stareţa iese încă o dată din
situaţie şi o convinge cu bani pe o anumită Mulva
să comită impostura de a se da drept Irma cu prilejul
deschiderii carnavalului în urbe, ocazionat de
revenirea vieţii la normal, odată cu organizarea
primelor nunţi după mai bine de 15 ani. Locul
aşteptatei Mântuitoare este luat de o păpuşă din
carton presat. Iniţial sceptici la apariţia celor
impostoare, localnicii percep totul ca pe o glumă a
maicii stareţe, dar şi drept un semn că petrecerea
celor trei zile de carnaval poate să înceapă. Apariţia
unei păpuşi de mucava este considerată de
credincioşi o formă de binecuvântare a saturnaliilor
ce vor urma.

Alexandru Ecovoiu este de părere că preceptele
Bisericii trebuie regândite, că Evangheliile trebuie
rescrise, pentru a se scoate la suprafaţă unele
adevăruri tăinuite. Ambitus readuce în prim-plan
din romanele anterioare câteva amendamente ce ar
trebui aplicate dogmelor creştine, dintre care se
detaşează necesitatea întocmirii unei noi Evanghelii
care să stea alături de cele existente. Şi lectura
acestui nou roman parabolic al lui Alexandru
Ecovoiu, bine conceput şi scris, ne oferă prilej de
reflecţie asupra unor date existenţiale
fundamentale: viaţa, moartea, timpul şi credinţa.
Ecoul unor întrebări ivite pe parcursul lecturii îmi
persistă în minte: care este preţul vieţii şi al morţii?
cât de mult trebuie să credem în dogmele religioase
şi să ne supunem lor? Cred că o concluzie finală ar
putea fi aceea mormăită de un personaj din
prezentul roman, care îl parafrazează pe Sfântul
Pavel: „Dacă moarte nu e, nimic nu e”. 
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Autor al unor remarcabile studii în care
literatura nu mai este privită din unghi strict
formal, stilistico-expresiv, ci dintr-o complexă
şi nu de puţine ori surprinzătoare perspectivă
contextuală, interdisci-plinară, profesorul
Mircea Anghelescu a publicat recent un prim
volum dintr-o proiectată istorie „descriptivă” a
literaturii române, încercând să adune la un loc
şi să sistematizeze rezultatele cercetărilor de o
viaţă ale domniei sale. După cum se ştie,
universitarul bucureştean s-a delimitat mereu,
polemic, de „călinescieni” (nu şi de Călinescu,
cu toate că l-a preferat mereu pe Vianu),
scriind până în 1989 cărţi foarte bine
documentate, cu un asumat caracter didactic-
pozitivist, în spiritul vechii noastre istorii
literare, fără cine ştie ce îndrăzneli de
interpretare. Dar studierea temeinică a

trecutului a determinat, treptat, o înţelegere tot mai
profundă şi nuanţată a fenomenului literar, interpretat
finalmente într-o manieră foarte originală – cu
precizarea că originalitatea survine aici firesc, abia
după asimilarea şi metabolizarea unei cantităţi
semnificative de informaţii. De bună seamă, nu-i
totdeauna de la sine înţeles ca erudiţia să fie şi
creatoare. Atunci când se întâmplă totuşi să fie, ca în
cazul de faţă, rezultatele sunt entuziasmante. 

Spre exemplu, anticipată doar în volumul din
1975, Literatura română şi Orientul, ideea că
literatura are la bază un impuls cognitiv ce-l
îndeamnă pe om să călătorească şi apoi să-şi noteze
impresiile va sta la baza studiului publicat trei decenii
mai târziu (Lîna de aur. Călători şi călătorii în
literatura română, 2015), unde îşi găseşte de fapt, pe
spaţii largi, explicaţii dintre cele mai neaşteptate (de-
ar fi să ne gândim doar la conexiunea dintre
literatură, arheologie şi naţionalism). Studiile din
Cămaşa lui Nessus (2000) pledează apoi pentru o

firească recuperare a scriitorilor români din diaspora,
a căror literatură a fost mereu ignorată de criticii
noştri canonizanţi şi estetizanţi, nutriţi de clişee şi de
prejudecăţi. Împotriva unei atari prejudecăţi se
îndreaptă explicit textele din volumul Poarta neagră.
Scriitorii şi închisoarea (2013), în care autorul
demonstrează cu argumente greu de combătut că
împrejurările biografice (captivitatea ş.a.)
influenţează decisiv psihologia scriitorului şi,
deopotrivă cu ea, conţinutul şi forma creaţiei literare
– nu întâmplător, un alt volum al domniei sale se
intitulează chiar Literatură şi biografie (2005).
Cunoaşterea în amănunt a istoriei îl ajută apoi pe
criticul literar să combată şi alte idei primite de-a
gata, arătând spre exemplu că închisoarea e o
invenţie mai degrabă a regimurilor politice
democratice, „de stânga”, care o transformă în lagăr
de exterminare, conservatorii din secolul XIX fiind
mult mai îngăduitori cu libertatea deţinuţilor politici
(regimul lui Carol I este elocvent în acest sens). 

Salutară mi se pare şi reabilitarea unor noţiuni
precum „copia”, „falsul”, „imitaţia” ş.a.m.d.,
discreditate în raport cu ideea de originalitate, dar
fără de care literatura, redusă exclusiv la nucleul ei
dur, de valori absolute, ar avea foarte mult de pierdut.
Căci tocmai scrierile de mâna a doua, ignorate de
istoriile estetice ale literaturii, mărturisesc mai plastic
şi mai expresiv mentalitatea, gustul şi moravurile
unor epoci anume, cu oamenii şi cu instituţiile
specifice. Volumul Mistificţiuni: falsuri, farse,
apocrife, pastişe, parodii, pseudonime şi alte
mistificaţii în literatură (2008) aduce astfel în
discuţie o serie de cazuri de contrafacere a
documentelor istorice (Hasdeu), de mistificaţie
(Chatterton, Ossian) sau de camuflaj auctorial (Felix
Aderca scrie sub pseudonim Al doilea amant al
Doamnei Chatterley), cărora Mircea Anghelescu le
găseşte justificări diverse, scoţându-le din raza
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limitată de acţiune a verdictului moral. În fapt, prin
tot ce a scris, de la debut până azi, Domnul Profesor
a pledat pentru o înţelegere mai cuprinzătoare a
literaturii (care nu e doar fapt de stil, ci şi fapt de
cultură), un prim pas fiind acela de a repune în circuit
şi de a reevalua autori şi opere relegate la confiniile
canonului estetic. Petre Ispirescu e un caz
emblematic pentru înţelegerea limitată a creativităţii
după tipar folcloric, istoriile literare plasându-l în
categoria scriitorilor de rang secund, incapabili să se
ridice la originalitate – opinie combătută pe drept
cuvânt de istoricul literar într-una din cărţile mai
vechi ale domniei sale (Introducere în opera lui Petre
Ispirescu, 1987), în care îl plasează pe autorul
celebrelor basme cu mult mai sus în ierarhia
valorilor, undeva în proximitatea lui Creangă. Cu
precădere lui Heliade Rădulescu şi celorlalţi scriitori
de secol XIX, îndeosebi celor din epoca paşoptistă şi
cea premodernă, cărora E. Lovinescu refuza să le
recunoască valoarea estetică, le-a dedicat Mircea
Anghelescu studii substanţiale (pe Heliade şi Filimon
i-a şi editat), afirmând mereu, cu îndreptăţire, că
esteticul nu se emancipează niciodată cu totul de
cultural şi că, în genere, cultura conţine în sine
germenii literaturităţii.

Pe urmele lui Nicolae Iorga – către un nou gen de
istorie literară

Aceleaşi convingeri susţin, după cum spuneam, şi
armătura ideatică a noului volum semnat de reputatul
cercetător, O istorie descriptivă a literaturii române.
Epoca premodernă (Editura Tracus Arte, Bucureşti,
2019), în care nu autorii canonici sunt vizaţi, ci
literatura „ca fenomen cultural şi social”. Modelul de
la care se revendică acum explicit Mircea Anghelescu
este marele nostru istoric Nicolae Iorga, pe nedrept
contestat de o întreagă tradiţie critică pentru aşa-
zisele carenţe de gust (determinate chipurile de
confuzia etic-estetic) şi pentru zelul său naţionalist.
În realitate, sintezele istoriografice ale genialului
poligraf, foarte documentate, prezintă un scenariu
mult mai complex al genezei şi evoluţiei literaturii
noastre, din cele mai vechi timpuri până în
modernitate. Dincolo însă de „povestea” pusă în
scenă de discursul istoriografic, ale cărei concluzii
(modernitatea constituie un regres, trecutul e o
icoană) au fost contestate din cauza
conservatorismului lor radical, cărţile lui Iorga au
meritul de a fi oferit „răspunsuri punctuale” (şi nu „o

viziune generală” şi „teoretică”) la o mulţime de
probleme de istorie literară trecute cu vederea în
istoriile estetice („critice”) ale literaturii române.
Scriind spontan, aluvionar, marele nostru istoric
aducea de fapt în prim-plan tot felul de informaţii
(complet necunoscute criticului literar,
„specialistului” cantonat în interpretarea actualităţii),
din perspectiva cărora trecutul începe să prindă viaţă
şi să trăiască efectiv în literatura ce-l oglindeşte.
Decuplând studiul literaturii de istorie şi psihologie
în favoarea retoricii şi a teoriei, şcoala a contribuit
decisiv la amputarea memoriei culturale şi a
conştiinţei identitare a generaţii întregi de elevi,
transformaţi în nişte roboţei deprinşi să aplice
algoritmul şi să analizeze literatura pragmatic-
funcţional, ca fapt de stil şi mijloc de comunicare, dar
nu şi ca fenomen estetic şi cultural. Experienţa
didactică, de profesor universitar şi îndrumător de
doctorate, îl va fi determinat pe Mircea Anghelescu
să propună în prezentul volum, iată, „un eşantion” de
istorie literară de altă factură decât cele utilizate de
obicei în şcoală, o istorie „descriptivă”, iorghistă,
menită a prezenta (fără pretenţii teoretizante sau de
sinteză critică) opere şi autori din trecut peste care s-
a aşternut, pe nedrept, uitarea. 

Plecând apoi de la afirmaţiile unor buni
cunoscători ai trecutului nostru literar precum Paul
Cornea şi Al. Duţu, care constatau o „dublă scindare
în cultura scrisă”, una „verticală” (literatură veche vs
literatură modernă) şi alta „orizontală (pe de o parte
grupuri de cărţi, religioase, istorice, populare, şi pe de
alta creaţii ale unor scriitori”, autorul volumului de
faţă încearcă să prezinte literatura noastră
premodernă din ambele unghiuri, într-o perspectivă
integratoare şi „în cadrul unei epoci în care vor
predomina când istoria politică sau cea socială [...],
când aceea culturală”. Deşi nu o spune răspicat,
Mircea Anghelescu sancţionează totuşi hotărât
dispreţul cu care ani la rând, mai ales după 1989
încoace, aşa-zisa „elită” intelectuală a vorbit despre
propriul popor şi despre trecutul lui, acreditând
exclusiv perspectiva călătorilor străini despre Ţările
Române, pe motiv că mărturiile autohtonilor înşişi ar
fi subiective, şi ca atare necreditabile. Universitarul
bucureştean invocă însă „principiul impersonalităţii
ca expresie a cenzurii de sine”, considerat de
François Laplantine esenţial în orice descriere
etnografică, pentru a dovedi lipsa de obiectivitate a
mărturiilor lăsate de călătorii străini, care în marea
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lor majoritate au fost doar simpli „spectatori”, şi nu
vizitatori dornici „să vrea să şi înţeleagă ceea ce
observă”. Or, dacă mărturiile acestea ne sunt
defavorabile şi vorbesc, toate, despre indolenţa
strămoşilor noştri care nu s-au făcut vrednici de fapte
glorioase, Mircea Anghelescu demonstrează că
lucrurile nu stau chiar aşa şi că, în condiţiile istorice
deosebit de vitrege de atunci, românii au izbutit să
facă multe lucruri, unele remarcabile chiar, şi în plan
cultural. Prin strădania lui Iorga şi a celor ce i-au
urmat pilda, scotocind cu sârg prin arhive (precum N.
A. Ursu, Ioan Chindriş, Mihai Moraru, Eugenia
Dima, Dan Mănucă şi atâţia alţii, invocaţi mereu cu
pioasă recunoştinţă în paginile lucrării de faţă),
perspectiva asupra secolului XVIII românesc a
început simţitor să se schimbe în bine, imaginea
deşertului de odinioară fiind înlocuită acum cu un
tablou plin de viaţă. Căci ideologia iluministă a găsit
şi la noi un teren fertil, înflăcărând inimile unor
prelaţi ca Dionisie Ecleziarhul sau Chesarie
Râmniceanu, care au înţeles importanţa învăţăturii şi
a datoriei de a-i împărtăşi roadele celor neştiutori. 

În acest context, cercetarea arhivelor păstrate în
mănăstiri a scos la lumină faptul că oamenii bisericii
au fost nu doar păstrătorii memoriei noastre identitare
(vezi admirabila cuvântare în amintirea lui Ştefan cel
Mare, considerată mult timp o mistificaţie, dar
atribuită de regretatul istoric ieşean N. A. Ursu lui
Gherasim Putneanul), ci şi propagatorii zeloşi ai unor
idei iluministe, precum „nevoia de fericire ca datorie
a omului modern” (s-au descoperit două traduceri ale
celebrului Essay on Man, de Alexander Pope – una
semnată de Conachi, cealaltă de Ioan Cantacuzino).
Având în vedere toate aceste lucruri, Mircea
Anghelescu trasează în preambulul prezentului
studiu cadrele unei veritabile direcţii de cercetare, pe
care ar fi de dorit să meargă de acum încolo istoria
literară: „ [...] să adunăm la un loc mărturiile de acest
fel şi poate şi să schiţăm o viziune culturală (care e
implicit şi literară!) a începuturilor literaturii noastre
moderne, şi pe măsură ce ea devine bază a unei
adevărate literaturi, cu indiscutabile valori şi se aşază
într-un context european, să le implicăm într-o
asemenea descriere care să sugereze cel puţin
condiţiile, mediile, cauzele pentru care un scriitor sau
o anumită operă ar câştiga fiind văzută într-o
perspectivă mai largă, iar literatura în ansamblu ar
părea să aibă o coerenţă mai mare decât o vedem în
fragmente”. 

Background-ul cultural de care ar beneficia ca
atare studiul literaturii ne-ar face să desluşim mai
bine continuităţile şi să-l privim pe Eminescu, de
pildă, mai degrabă în continuitate decât în ruptură cu
predecesorii. Sugestivă pentru propriul demers i se
pare lui Mircea Anghelescu convingerea exprimată
de Ion Ghica într-un fragment din Convorbirile
economice – scriere ne-literară, ignorată de criticii
estetizanţi care consultă doar Scrisorile către Vasile
Alecsandri: „Numai literatura poate esprima cu
esactitate starea intelectuală şi morală a unei epoce,
căci ea este forma sub care se înregistrează ideile,
credinţele şi cunoştinţele unei naţiuni, numai ea poate
da o cunoştinţă precisă a raporturilor ce esistă între
oamenii şi lucrurile unui timp cu ideile cele
adevărate”.

Traducerile fac o literatură
Primul capitol (Traducerile ca foaie de

temperatură) relevă rolul major pe care l-au jucat
traducerile în afirmarea creativităţii literare
autohtone şi îndeosebi în cizelarea gustului unui
public tot mai însetat de lectură. Iar frecventarea
literaturii va fi declanşat, firesc, procesul rafinării
moravurilor şi al educării sensibilităţii, într-un
moment când Franţa era luată drept model de toată
lumea civilizată. Pe filieră franţuzească pătrund la
noi şi autorii germani sau englezi, limba lui Voltaire
fiind limba culturii occidentale par excellence,
trecută la rândul ei deseori prin intermediar grecesc.
Fanarioţii au şi fost de altfel, la noi, harnicii agenţi ai
modernizării, Alexandru Ipsilanti întemeind, spre
exemplu, Academia de la Bucureşti, admiraţia sa faţă
de cultura şi civilizaţia occidentală ajungând să-l
coste până la urmă viaţa (ca semn al racordării la
„luminile” Occidentului, atrage atenţia autorul
prezentului studiu, „în 1783, iluministul sârb Dositei
Obradovici laudă climatul cultural din Moldova”). Pe
lângă domnitori şi prelaţi, carte franţuzească ştiau şi
boierii, din rândul cărora se detaşează câteva figuri
remarcabile de traducători, precum Alexandru
Beldiman (cel mai prolific), Grigore Pleşoianu, Lazăr
Asachi, Iordache Slătineanu sau Simion Marcovici. 

Foarte gustată era, desigur, literatura sentimentală
şi de aventuri, şi îndeosebi melodrama, care prin
Metastasio (unul din scriitorii cei mai traduşi la noi –
de Iordache Slătineanu, printre alţii) îşi trăieşte
momentul ei de glorie, celebrul autor italian găzduit
cu onoruri la curtea de la Viena găsindu-şi o mulţime
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de imitatori pe întreg continentul. Pe lângă
Metastasio, de un statut special se bucura în acel timp
cavalerul Jean Pierre Claris de Florian, autorul
romanului Numa Pompilie (tradus de Alexandru
Beldiman şi tipărit la 1820), dar şi al nuvelei
pastorale Histoire de Sophronyme, care fixează
profilul unui gen literar cultivat mai cu seamă de
aristocraţie. O menţiune aparte merită Fénelon, al
cărui best-seller (Aventures de Télémaque),
considerat una dintre cele mai reprezentative creaţii
ale secolului al XVIII-lea european, izbuteşte să
codifice în plan narativ, prin aventura căutării
simbolice, ideologia preromantismului (implicând
respectarea strictă a convenţiilor formale ale
clasicismului, dar şi exprimarea nevoii de libertate şi
de afirmare neîngrădită a individualităţii,
caracteristică romantismului emergent). Profesorul
Grigore Pleşoianu de la Craiova traduce cartea lui
Fénelon şi o publică în 1831, cu intenţia de a-şi
preveni cititorii că „patimile libovnice” sunt greu, dar
nu imposibil de stăpânit, raţiunea cedând în curând
frâiele în faţa pasiunilor dezlănţuite – ca în vestita
Istorie a cavalerului de Grie şi a iubitei sale Manon
Lesco, cunoscuta scriere a abatelui Prévost, tradusă
de neobositul Alecu Beldiman la 1815. Scrierea
aceasta, care va sta la baza unor opere celebre
compuse de Massenet şi Puccini, marchează o
mutaţie semnificativă, ce privilegiază în mod evident
pasiunea, făcând astfel trecerea de la modelul
arcadic-pastoral la cel sentimental. 

Ideologia luminilor este vehiculată de asemenea
şi în „romanţul” dnei de Tencin, Memoriile contelui
de Comminges sau triumful virtuţii asupra patimii
amorului. Apărută în 1735, scrierea aceasta va fi
publicată la noi abia în 1830, în traducerea lui Simion
Marcovici, care subliniază în cuvântul prefaţator
rolul femeilor în procesul civilizării: „[...] stăpâni şi
îndreptători năravurilor sunt fămeile, pentru că de la
dânsele, împreună cu laptele ce ne hrăneşte, sugem şi
cele dintâi sentimenturi şi obiceiuri”. Într-adevăr, aşa
cum remarcă şi autorul acestei istorii „descriptive” a
literaturii române, „lipsa femeilor din viaţa culturală
publică a dus în chip firesc la un deficit de cunoaştere
şi de imaginaţie”. Căci înaintea scriitorilor, cititorii
sunt cei ce reflectă „schimbarea de mentalitate”
produsă şi la noi către sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Iar schimbarea e vizibilă în modul de a înţelege
literatura, care nu mai e văzută, simplist, ca imagine
directă a vieţii, ci ca vehicul imaginar al unei proiecţii

idealizate (personajul literar începe să fie perceput ca
simbol al unei realităţi surprinse indirect, printr-o
figuraţie alegorică). Traducătorii români le
furnizează cititorilor şi cheile potrivite de lectură
(Simion Marcovici defineşte romanţul drept „o
istorioară plăsmuită”), inculcându-le reguli de
compoziţie şi de retorică (Pleşoianu încearcă să
desluşească trăsăturile „poemului epic” şi să
definească intriga, deznodământul etc.).

Departe de a avea posibilitatea să călătorească
efectiv în lumea cea largă şi să se minuneze de
splendorile ei, cititorul celui de-al XVIII-lea veac
găseşte în literatură un surogat al nevoii sale de a
cunoaşte, dar şi al dorinţei de evaziune într-o lume
mai bună, în utopie. Însă cititorul din toate timpurile
(şi cel din veacul luminilor nu face excepţie) vrea să
fie încredinţat că literatura nu e minciună şi că orice
poveste a fost odată viaţă adevărată. Prin urmare, în
tentativa lor de a satisface publicul cititor, conciliind
realismul cu idealizarea, scriitorii au recurs la
binecunoscuta convenţie a manuscrisului găsit –
descoperită cu uimire de profesorul Anghelescu în
precuvântarea Către cititori a romanului semnat de
François Guillaume Ducray-Duminil, Alexis, ou la
maisonnette dans les bois: manuscrit trouvé sur les
bords de l’Isère, tălmăcit în română tot de Beldiman
(cel căruia i se datorează şi versiunea autohtonă a
unui alt „romanţ” de succes precum Tardo – „istorie
ihticească şi interesătoare care s-au tălmăcit de pe
limba franţuzească în cea moldovenească la anul de
la Hristor 1786”).
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Reflectare editorială a celei de-a XI-a
conferinţe internaţionale Language, Culture and
Change, desfăşurată în luna mai 2019 la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, volumul
Language, Culture and Change X. Cultural
Heritage in a Global Perspective – Luminiţa
Andrei-Cocârţă, Sorina Chiper, Ana
Sanduloviciu, Anca-Irina Cecal (coordinators),
Editura Universităţii din Iaşi, 2019 – reuneşte o
serie de studii interesate prioritar de rolul
moştenirii culturale în epoca globalizării.
Răspunzînd provocării lansate de organizatori
(colectivul de Limbi Moderne Aplicate, din
cadrul Facultății de Economie și Administrarea
Afacerilor, U.A.I.C.), semnatarii lor, fie
specialişti consacraţi din diferite cîmpuri ale
umanioarelor, fie cercetători aflaţi la început de
carieră universitară ori tineri doctoranzi, afiliați
mai multor universități și centre de cercetare din
România, Ucraina, S.U.A. sau Maroc, au ştiut să
își exploateze cu profit cercetările individuale
pentru a explora şi noile paradigme subsumate
conceptului-cupolă de „moştenire culturală”.

Tentativele de teoretizare lucidă nu au lipsit
însă cu totul, ele fiind reunite în primul capitol al
volumului de faţă, intitulat chiar Cultural
Heritage in a Global Perspective, după studiul
inaugural, semnat de Richard Witt şi concentrat
în jurul unei micro-sinteze critice a
interpretărilor şi evaluărilor recente ale
moştenirii culturale europene, materiale ori
imateriale.  Împărtăşind, de bună seamă, punctul
de vedere al cercetătorului afiliat Ligii Franco-
Elenice, al cărui survol teoretic pledează practic,
discret, pentru o alegere nepripită a

instrumentelor metodologice adecvate, autorii
celorlalte studii incluse în secţiune –  Sorina
Chiper (Roșia Montana – Heritage as Defense
Strategy), Abdelouahed Jittou, Razane Chroqui
(Entrepreneuriat culturel: une ressource territo-
riale), Esther T. Thyssen (Reappearing in Print:
American Art in Romania in 1969), Luminiţa
Cocârţă, Silvia Andrei (A Discussion of
Language and Culture Into a Global Business
World), Ștefana Agop (The Armenian Cultural
Heritage in Romania – The Integration of
Armenians at Regional Level) şi Ioana Ilisei
(Patrimoniul european în Lumea Nouă:
Imperiul Colonial Spaniol) – focalizează,
deopotrivă cu luciditate analitică şi ataşament
conceptual, diverse aspecte specifice moştenirii
culturale în cîmpurile şi disciplinele pe care ei
înşişi le reprezintă.  

Prin studiile filologice sau culturale semnate
de Cristian Ungureanu (Despre actualitatea
Divinei Comedii), Dragoş Cojocaru (Rugăciune
şi împlinire în opera Nabucco de Verdi),
Emanuela Ilie („Domnişoara Christina”.
Corpul gotic şi boala ca metaforă), Simona
Lionti (Valenţe frazeologice în romanele lui
Camilo José Acela), Alin Titi Călin (Binele şi
răul în traducerile româneşti ale proverbelor
din Donquijote de la Mancha), Iulia Petrin
(Robert Flinkers erzählungen und der einfluss
der psychoanalyse), Lavinia Ienceanu (Ipostaze
picareşti şi candidiene în Asuntos de un hidalgo
disoluto) şi Camelia Maria Papuc (Petrarchan
Tradition in the Sonnets of Dark Love), cel de-a
doilea capitol, Cultural Studies, evidenţiază
unele mize autentice ale reinvestigării unor
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opere canonice din cultura europeană din
perspectiva patrimonială. 

In fine, lucrările incluse în cea de-a treia
secţiune, Teaching, Applied Linguistics and
Translation Studies, acordă întîietate sferei de
reflectare didactică a fenomenelor subsumate
patrimoniului cultural: Culture, éducation, lan-
gues étrangères: repères essentiels du processus
formateur contemporain – Diana Gradu,
Uniformity and Diversity in Teaching Medical
English Today – Laura Ioana Leon, Translating
Academic Brochures. A Prospective Applied
Functionalist Model – Ioana-Carmen Păştinaru,
Reaching Culturally Different Groups of
Learners Through the We Welcome World
Project’s Guidelines – Anca Colibaba, Irina
Gheorghiu, Cintia Colibaba, Ovidiu Ursa,
Rodica Gardikiotis, Ştefan Colibaba, Raising
Cultural Awareness in the Business English
Classroom – Oana Alexandra Alexa,
Îmbunătăţirea competenţei de exprimare orală
în contextul predării francezei pentru turism –

Ana Sanduloviciu, Using Hypermedia Tools for
Specific Language Learning Needs – Anca Irina
Cecal, School and Church - Two Pillars of the
Romanian Ethos – Adrian Lucian Dinu, Claudia
Elena Dinu, Practica actelor ilocuţionare în
dezvoltarea competenţei interculturale la
studenţii străini – Ludmila Braniște, Mental
Adjectival Lexicon of Older Scots. Associative
Antipodes – Olena Ye. Basalkevych. 

La o primă vedere, cel de-al zecelea volum al
seriei Language, Culture and Change pare unul
compozit. În ciuda inerentei diversităţi
conceptuale şi metodologice, el probează însă
utilitatea reală a dialogurilor inter- şi
pluridisciplinare autentice în mediul academic
(nu numai) românesc. Desfăşurate cu probitate
şi eleganţă, astfel de dialoguri pot facilita, într-
adevăr, descoperirea unor soluţii concrete şi
viabile la probleme ce ţin de regimul urgenţei
(nu doar) instituţionale.
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Stabilită încă din anii 2000 în America,
scriitoarea Carmen Firan revine în primăvara
acestui an cu un nou roman care, deşi legat
secvenţial de romanul Tot mai aproape, publicat cu
optsprezece ani în urmă, în chiar perioada tulbure
din anii imediat de după Revoluţie, acesta
redeschide o lume care, pentru scriitorul deceniilor
ce i-au urmat, rămâne în continuare locul unei
permanente întoarceri. Rescriind romanul din
1991, autoarea redimensionează lumea, societatea
şi spaţiul românesc comunist, al unui Bucureşti
prins în vâltoarea marelui angrenaj social şi politic
din a doua jumătate a secolului al XX-lea, în care
individualităţile se dizolvă, iar libertatea îşi frânge
aripile cu primele semne comune, cotidiene, ale
conformismului. În apele facerii reînnoadă
semnele acestei lumi în şi dincolo de istorie,
încercând să răspundă aceloraşi întrebări pe care
individul ce aparţine acestei epoci le ridică într-un
continuu freamăt înăbuşit, când numai pentru sine,
când mai răspicat: câte mijloace de rezistenţă
cunoaşte individul în faţa marelui sistem; ce şi câte
forme ia realitatea în aceşti ani ai îndoielii şi ai
suspiciunii ca formă de existenţă; şi mai mult, îi
mai rămâne acestuia vreo cale de evaziune pentru
ca sustrăgându-se, să redobândească însăşi
existenţa deplină?

Câtă vreme freamătă aceste întrebări, romanul
redeschide ,,dosarul” stufos al comunismului
românesc, reliefând topologia ,,locului sterp”,
unde ,,visurile nu se pot împlini niciodată” şi unde,
privit ca ,,boală” a timpului, orice refuz şi orice
reproş îndreptat împotriva acestei singure direcţii
în mersul lucrurilor se diagnostichează cu
rapiditate, tranşant printr-o seamă de ,,tulburări de
adaptare”. Tot ca inadaptaţi sunt prezentaţi şi cei
doi protagonişti ai romanului, un tânăr arhitect

rămas pe tot cuprinsul romanului fără nume, şi
Dora, profesoara de limba franceză care,
nemulţumită de sistemul din învăţământ, aproape
îşi ratează vocaţia, retrăgându-se în activităţi
ocazionale şi nesusţinute de traducere. Însă
adevărata dramă a celor doi se hrăneşte mai puţin
dintr-un rateu social, cât dintr-unul existenţial,
căci, înstrăinaţi fiecare pe de o parte într-o relaţie
prea conformă, pe de cealaltă parte înstrăinaţi într-
o viaţa care nu le aparţine, aceştia găsesc în
dragoste calea prin care propria naştere să capete la
modul real un sens. Căci, înainte de a se înfăţişa ca
o poveste de dragoste, romanul rămâne povestea
celor nenăscuţi, a celor care se încăpăţânează să
rămână nenăscuţi ca formă ,,de rezistenţă în sine,
un samizdat al celor care refuză să-şi accepte
condiţia” (p. 107).

Viaţa ca o convenţie este aşadar viaţa căreia
protagonistul refuză a i se naşte, căci un întreg
mecanism al recluziunii se declanşează cu cele mai
timpurii semne ale uniformizării, din chiar anii de
şcoală, care simte că ,,îl înghite de conformism”,
până la aspectul casnic al vieţii – ,,mirosit” încă pe
scara blocului, şi chiar gustul refuzat pentru
proverbe ca ,,teamă veche de concluzii”, dar şi ca
viaţă a limbajului sacrificată într-o formă a uzului
comun, a convenţiei lingvistice. Există în acest
sens un raport alternativ prin care personajul
instituie realitatea prin limbaj, câtă vreme
realitatea lingvistică devine în câteva secvenţe
însăşi realitatea în care protagonistul se hotărăşte
să trăiască: ,,Am auzit-o de multe ori [pe bunica]
că mai bine nu s-ar fi născut. Cuvintele ei mi s-au
tipărit în minte şi mi s-au lipit de suflet. Poate de la
ea mi s-a tras. O genă transmisă mie. Sau aveam s-
o răzbun inconştient mai târziu, pretinzând că nu
m-am născut încă.” (p. 40).
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Căci, teama conformismului în limbaj se
suprapune în acest caz cu tocmai condiţia
scriitorului, care găseşte în acesta nu doar o zonă
de evaziune prin imaginar, ci şi o formă de
explorat, o formă de pulsaţie nesuprimată, singura
rămasă disponibilă şi neîncorsetată. Şi astfel,
pentru protagonistul care găseşte în convenţie
suprimarea însăşi a vieţii, lumea se suspendă şi se
codifică după propriul mecanism al imaginaţiei,
căci găsind în aceasta o supapă, el începe să
înţeleagă că ,,dosul minţilor noastre putea broda la
nesfârşit” (p. 48), iar ,,realitatea e ceea ce fiecare
din noi proiectează în afară”, ,,visul rostit cu voce
tare şi privit cu ochii deschişi” (p. 109). Câtă
vreme protagonistul hotărăşte la îndemnul
prietenului Radu (dovedindu-se la final om al
Securităţii, cu altfel de interese) să consemneze în
scris visele, cu toate fantasmele sale, acestea ajung
să contribuie la însăşi scrierea romanului, căci
inserate la începutul unor capitole, paginile acestea
deschid şi întreţin seria multiplă a realităţilor
romaneşti. Glisând permanent vocile narative,
romanul lui Carmen Firea sfârşteşte cu o senzaţie a
provizoratului, dar unul alimentat de o realitate pe
cât de înşelătoare (,,Realitatea lumii noastre are
mai multe feţe...”, p. 83), pe atât de inconsistentă
(,,Nu mă mai miră nimic, lumea e plină de surprize
proaste, ştiri false şi utopii. Am învăţat să ne
îndoim până şi de aerul pe care-l respirăm.”, p. 87). 

Pe fundalul acestei realităţi aşezate permanent
în umbra îndoielii, se proiectează viaţa intelectuală
a Bucureştiului, populat de pictori, profesori şi
scriitori, arhitecţi şi poeţi celebri, ca o
microsocietate ce funcţionează după legile şi etica
societăţii largi, în prelungirea căreia se află.
Aceeaşi lume guvernată de interese ascunse,
secrete şi conştiinţe puse în slujba unui bine tot
mai individual, răsfrânge în mic o societate la fel
de viciată, fie că vorbim de sistemul de sănătate
proiectat pe fundalul episodului morţii mamei
protagonistului, de sistemul educaţional cu care
Dora se confruntă câtă vreme are experienţa
profesorului debutant în provincie ori de formele
de conducere cele mai înalte, cum este cazul
Ministerului în fruntea căruia este plasat Gheroiu,
un seducător fără principii, în mâna căruia, pentru
câteva clipe, cariera Dorei se va afla. Aşadar, o

viaţă literară şi artistică care fără să se închidă şi să
se suspende lumii acesteia în negativ, se amestecă
şi se răsfrânge într-o realitate frustă (,,Viaţa
literară, culturală şi artistică fu încă o dată
despicată.”, p. 83), în ,,malaxorul colectiv”, în
angrenajul căruia odată intrată, se dizolvă. 

În acest profil al lumii, personajele găsesc două
căi diferite ale evaziunii: pe de o partea cea reală,
asumată, plină de curaj, a fugii propriu-zise, a
evadării peste graniţe, pe care singur Andrei, soţul
Dorei, ,,cel mai viu” dintre toţi, cum îl ,,citise” în
cafea tante Matilda, în mod neaşteptat o alegere;
pe cealaltă parte, cea a refuzului existenţial de a
aparţine lumii acesteia, pe care Dora şi
protagonistul fără nume o urmează. 

Există în această de a doua categorie o formă
pasivism activ, o formă de refuz al existenţei care
focalizează actul, fapta, decizia nu spre exterior,
real şi public, ci spre sine, creând supapele intime
ale unei rezistenţe interioare. De aceea, gestul
faptic nu cântăreşte atât de mult pentru cei doi
protagonişti şi nici pentru cititor, pentru care, deşi
notat ca ,,eşuare în laşitate” planul final al
aruncării în gol, ratat şi rămas la stadiu de pură
intenţie nu este perceput în cele din urmă totuşi ca
o ratare reală a lor. Calea nu poate rămâne pentru
aceştia decât în interior, acolo unde viaţa acestora
se consumă cu adevărat, câtă vreme, stând sub
,,legile apei”, ei nu ,,transpiră” faptic (,,Or,
nenăscuţii nu transpiră. Noi suntem de apă, cum
spune Dora.”, p. 78), ci au o existenţă internă vie,
alunecoasă, care scapă şi se strecoară continuu
precum peştele în apă. Aceasta este condiţia
nenăscutului, a celui care având revelaţia sinelui,
are totodată revelaţia vieţii: ,,Dacă s-ar fi înţepat
acum, ar fi ţâşnit viaţa din fiecare ţesut, din
încheieturi, din ligamente şi muşchi.” (p. 205). 

Pentru cei doi, aşadar, visele rămân comune şi
sunt conotate în mod similar: ,,Deşertul, nisipul,
piscine uscate, lacuri secate, apa ca simbol al
naşterii şi lipsa apei ca simbol al sterilităţii, teme
pe care dosul minţilor noastre putea broda la
nesfârşit.” (p. 48). Există pentru toţi aceşti
nenăscuţi, aşadar, o fluiditate a existenţei în sine
care îşi ia consistenţa din fluiditatea imaginaţiei şi
care contrastează cu ritmicitatea colţuroasă a vieţii
dinafară, pe care Andrei ori Marta, iubita
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protagonistului, o proiectează într-o formă de
iubire şi viaţă străină pentru cei doi ,,tribali”.
Pentru tânărul arhitect fără nume, spre exemplu,
Marta, precum şi celelalte femei din viaţa acestuia,
rămân ,,proiecte” abandonate nu din imperfecţiune
şi neajunsuri, ci din prea multă egalitate şi
siguranţă: ,,Femeile care îi trecuseră prin viaţă nu-
l ajutaseră să se nască. Au fost reale, puternice,
entităţi de invidiat, au respirat, au mâncat, au făcut
dragoste, şi-au atins plăcerea şi au trecut mai
departe.” (p. 183). Câtă vreme realitatea lumii
exterioare musteşte ori de-a dreptul seacă, în
această fluiditate interioară clipoceşte însăşi viaţa
adevărată, iar apele acestea, nu sunt altele decât
apele facerii, apele născătoare, apele creaţiei. 

Încapsulând în acest roman parabolă imaginea
însăşi a scriitorului, autorul proiectează condiţia de
nenăscut pe de o parte ca boală, ca
simptomatologie a unui timp istoric, câtă vreme nu
doar medicul psihiatru depistează ,,tulburările de
adaptare”, dar şi mama protagonistului vorbeşte
despre această ,,obsesie” ca despre o ,,boală de a te
simţi nenăscut.”; pe partea celaltă, există în această
senzaţie ,,a condamnării” cum însuşi protagonistul
o resimte, o formă de rezistenţă productivă,
fructuoasă, prolifică, care fără să se îndoiască,
repune scriitorul în marginea vocaţiei sale, căci, şi
,,în lipsa libertăţii, păsările zboară din zid în zid
pentru că ele sunt făcute să zboare”(p. 99),
conchide naratorul la un moment dat. Câtă vreme
viaţa rămâne convenţie pentru protagonistul care
nu îşi asumă nici responsabilitatea de a semna cu
un nume trecerea sa prin lumea aceasta, ea trezeşte
reproşul celor care înfruntă realitatea cu un altfel
de curaj, iar între aceştia, Andrei, aproape
concomitent cu reproşul Martei, este unul dintre
cei câţiva care în cele din urmă aduce Dorei
acuzele finale: ,,Nevoia ta de ireal? Sera în care te
complaci, ploaia artificială, călduţă, iluzia de
iarbă, iluzia de viaţa?” (p. 214). Însă, într-o lume în
care fiecare este nevoit în cele din urmă să
găsească forme mai evidente sau nu de subterfugiu
pentru a ţine piept mecanismului exterior, două
rămân posibilităţile de a păcăli ,,monstrul
colectiv”, iar în acest sens, ,,unii simulează viaţa,
altora le place disimularea de nenăscut” (p. 189).

Într-o lume în care singura libertate pe care

individul şi-o mai poate acorda rămâne moartea,
protagoniştii romanului În apele facerii se hotărăsc
să devină singurii privilegiaţi care să îşi aleagă, în
schimb, naşterea. Odată ce întoarcerea simbolică
,,în pântecul protector al bunicii”, regăsibilă în
copilărie doar la sânul acesteia, devine imposibilă,
imaginaţia se instituie ca o compensaţie. Plasat
permanent în orizontul a ceva măreţ, a ceva
important ce aşteaptă să se întâmple, romanul
,,clipoceşte uşor în apele facerii” în care creaţia şi
naşterea, în cele din urmă, se înfăptuiesc.
Reîntorcându-se către o lume cunoscută, aşezată
încă sub semnul securii şi al ciocanului, autoarea
romanului găseşte acolo unde interogaţia culpei
devine şi cea a compromisului, o formă reală de
rezistenţă, ca o formă de creaţie care, refuzându-se
a se recunoaşte în oglinda unei lumi lâncezite,
străbate cu o fluiditate mişcătoare, vie, lumile
paralele, însufleţite, ale celor care îşi păstrează
încă libertatea de a nu-şi lua condiţia în serios. 

8888 CONVORBIRI  LITERARE



Cezar Paul-Bădescu e cunoscut mai ales ca
autor al „întâmplărilor” din Luminiţa, mon
amour (2006), ecranizate de Călin Peter Netzer
într-un film premiat la Berlin, deşi romanul său
de debut (Tinereţile lui Daniel Abagiu, 2004) l-a
înscris de mult în mai vechiul desant
egoprozastic de la Polirom. Jurnalist cultural şi
om de televiziune, autorul a strâns, între timp,
destulă notorietate, astfel încât eventualele sale
apariţii literare să trezească din start interesul
cititorilor. Nu c-ar mai fi fost nevoie, căci
valoarea în sine a prestaţiilor lui a fost mereu pe
măsură.

Frica de umbra mea (Polirom, 2019) e, dacă
nu mă-nşel, a treia carte de ficţiune a lui Cezar
Paul-Bădescu şi, din nou, e un roman care
glisează subtil între regnuri şi strategii narative.
Pe de-o parte, e un fel de eseu autobiografic
despre moarte şi despre frica de ea (întâmplările
sunt împănate cu intertexte relevante din filme şi
cărţi la subiect), pe de alta, e o ficţiune cu trucuri
autenticiste, reluând pe spaţii scurte, ca
personaje, inclusiv cuplul Cezar-Luminiţa din
celebrul roman amintit mai sus. Practic,
naratorul-personaj nu are vreo teză filozofică
anume sau vreo poveste coerentă de spus, ci
relatează disparat câteva morţi memorabile
pentru el (diferite ca implicare personală –
bunicii, prietenul poet Cristian Popescu,
generalul Nicolae Militaru, un copil american
bolnav de cancer, o victimă celebră a unui killer
canibal din Germania) şi câteva zăboviri în
preajma evenimentului morţii (ce simţi, de pildă,
când vezi execuţii prin decapitare în Irak, când o

fată alege înecul în locul violului sau când
propriul tău copil e în pericol), pentru a stoarce
din ele reflecţii tanatice pertinente.

Farmecul cărţii vine, însă, dintr-o altă glisare,
cea între tonuri. Ca şi-n prozele sale precedente,
Cezar Paul-Bădescu marşează susţinut pe linia
subţire dintre grav şi ironic, dintre tragic,
abominabil, ilogic şi comic, pentru a obţine un
efect special: „un Rambo altoit cu Cioran”. Pe
cât de şocante şi de marcante sunt unele morţi,
pe-atât de încurcate şi de opace metafizic sunt
explicaţiile legate de ele. Personajele, oricât de
importante moral (bunicii, prietenii cei mai buni,
copiii nevinovaţi) ori social (generalul
„revoluţionar” Militaru, vedetele de can-can) ar
fi, au parte de aceleaşi morţi greu de prins în
eventuale discursuri îngreunate semantic de
implacabilul destin al tuturor. Bunica, de
exemplu, văduvă de război devotată valorilor
familiale, nu s-a recăsătorit după moartea
soţului, a îngrijit singură cele trei fete, s-a
abţinut de la alcool, tutun şi cafea, şi-a menajat
prestigiul comunitar de învăţătoare şi a mers
regulat la biserică. „Pentru toate acestea,
destinul a răsplătit-o pe la şaptezeci şi ceva de
ani cu o superbă tumoare pe creier. Când a
descoperit-o, i-l îmbrăca aproape în totalitate, ca
o cuşmă pusă pe cutia craniană”. Un alt bunic, la
fel de iubit şi de vertical în timpul vieţii, pare
stupid şi chiar ameninţător când e băgat în sicriu,
costumat ţeapăn pentru ultimul drum, între
dantelele coşciugului. Un copil aflat în ultima sa
zi de viaţă provoacă sfâşierea sufletească a unui
Moş Crăciun venit în spital să-i aducă un cadou
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dorit şi o inutilă consolare. În redacţiile
tabloidelor (unde naratorul mărturiseşte că a
lucrat un timp) se discută cum doar moartea şi
sânii mai vând revistele. „Dacă lor nu trebuia să
le lipsească ţâţele, nouă, care eram varianta
quality, nu trebuia să ne lipsească moartea. Nu
mai aveţi decese pe stoc? Ia să faceţi rost rapid
de altele!” Şi, printre toate aceste cazuri, care
mai de care mai familiare azi, apar din când în
când scurte meditaţii autoscopice „serioase”:
„Mă gândesc la mine întins şi simt că mă sufoc.
Mă sufoc de ruşine. E ca şi când m-aş afla gol
într-un loc public, expus, lipsit de apărare în faţa
privirilor celorlalţi. Sau aş fi îmbrăcat elegant,
dar pişat pe mine, toţi s-ar uita la pata aia de pe
pantaloni, iar eu nu aş mai putea să fac nimic ca
să remediez situaţia. Mortul nu e numai
indecent, ci şi ridicol. Moartea îl contaminează
cu obscenitatea ei şi-l face de râs”. 

La orice priveghi, până la urmă, cum se şi
întâmplă la un moment dat în roman, cineva tot
trebuie să adoarmă, indiferent cât de drag i-a fost
mortul cândva. Dacă nu va mai face glume
copilăreşti cu trupul decedatului sau nu va vorbi
natural de treburile celor vii, va căuta un

înlocuitor ca să meargă la somn. Moartea nu-i
nici bună, nici rea, ea doar este şi, în lipsă de alte
panacee, putem măcar s-o bârfim şi s-o
persiflăm îngroşat.

Concluzia ar fi că frica de moarte nu poate fi
mascată prin nimic, ea e o umbră însoţitoare şi
nu poate fi eludată nici printr-un discurs stoic
despre sfârşitul ineluctabil, nici prin atitudinea
dură a eroului care-şi poate înfrunta curajos
finalul, nici prin aroganţa stupid-adolescentină
în faţa riscurilor fatale, nici prin credinţa
creştină în viaţa de apoi. Nu ne rămâne decât să
constatăm cât de umani suntem când ne lovim
neputincioşi de absurdul unor morţi colorate de
cele mai variate însuşiri: inutile, subite, nedorite,
previzibile, groteşti, nesemnificative, impor-
tante, comentabile, degradante, întristătoare,
înfricoşătoare sau angoasante. Naratorul
romanului lui Cezar Paul-Bădescu ni le face
cunoscute cu un uşor zâmbet în colţul gurii,
salvându-le dacă nu real, măcar estetic. Pentru o
ficţiune bună, chiar nu e puţin.
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Istoria criticii literare are deja o
vechime de aproape două secole. Lăsând
la o parte obişnuitele predoslovii plasate
în deschiderea vechilor tipărituri cu
conţinut religios ori istoric, ne putem
gândi la Gheorghe Asachi, la Ion Heliade
Rădulescu sau la Mihail Kogălniceanu.
Principii precum „Traducţiile nu fac o
literatură” sau „Vom critica cartea iar nu
persoana” sunt valabile şi astăzi.
Manifestul publicat în Dacia literară la
anul 1840 are valoare de reper istoric.
Revista întemeiată de Mihail
Kogălniceanu, deşi a avut o existenţă
scurtă – din ianuarie până în iunie 1840 –
a rămas în istoria presei literare româneşti
tocmai prin respectivul articol-program.
Revista se angaja să unească literar pe

români, dorind a fi exclusiv literară în contextul
presei de pionierat din epocă, preponderent
politică. Erau amintite Curierul românesc (Ion
Heliade Rădulescu, 1829), Albina românească
(Gheorghe Asachi, prima serie: 1829-1835, a
doua serie: 1837-1850, cu suplimentul literar
Alăuta românească) şi Foaie pentru minte,
inimă şi literatură (Gheorghe Bariţiu, 1838).
Exceptând titlurile de pe frontispicii toate aceste
gazete erau (încă) tipărite cu caractere chirilice.
Cu unele hiatusuri, Curierul românesc a durat
până în 1859. 

Cele trei publicaţii politico-literare apăreau,
câte una, în cele trei provincii istorice româneşti.
Critica literară s-a impus însă ca o adevărată

instanţă obiectivă ce începea să emită judecăţi
de valoare, să încurajeze şi să cultive pe scriitorii
contemporani, odată cu intrarea în scenă a unei
personalităţi de referinţă pentru întreaga istorie a
literaturii – Titu Maiorescu. Prin inspiratele şi
fecundele lui strădanii, în afară de valoroase
articole de profil, s-au pus bazele cenaclului
Junimea şi ale revistei Convorbiri literare. Iaşiul
a devenit astfel cel mai activ şi fertil centru
literar şi cultural de pe cuprinsul tuturor
regiunilor locuite de români. Corifeul Titu
Maiorescu, cu temeinice studii în Germania şi în
Franţa, parlamentar, profesor universitar, viitor
prim ministru şi de câteva ori ministru în
guvernele Principatelor Unite, a deschis
perspectiva unei critici de direcţie. Unele din
numeroasele lui articole se referă şi la viaţa
socială şi instituţională din România acelor
vremuri. 

Titu Maiorescu este astăzi socotit între
criticii tutelari ai literaturii noastre, alături de
Eugen Lovinescu, G. Călinescu şi Nicolae
Manolescu. Pe această idee se sprijină şi o carte
a profesorului şi criticului literar gorjean, Ion
Trancău. Volumul său recent, intitulat
Comentarii şi adnotări critice (Editura MJM,
Craiova, 2019), se deschide printr-o notă cu
referinţe la Criticii noştri tutelari. Epitetul, după
cum se destăinuie chiar Ion Trancău, este
frapant, dar se pare că nu-i aparţine lui, ci lui
Sorin Alexandrescu, cel care, într-un eseu,
decretează că „ordinea literară românească a fost
stabilită de patru oameni: Titu Maiorescu (1840-
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1917), Eugen Lovinescu (1881-1943), G.
Călinescu (1899-1965) şi Nicolae Manolescu (n.
1939). Maiorescu ne apără de demagogie,
Lovinescu de păşunism, Călinescu de
naţionalism şi antisemitism [...], iar Manolescu
respinge asalturile staliniste şi neaoşiste [...],
salvează decenii de-a rândul, de neghina
comunistă, grâul curat”. Ion Trancău subscrie
cuminte la afirmaţiile lui Sorin Alexandrescu,
subliniind, dacă mai era necesar, că „Cele patru
personalităţi (...) reprezintă un veritabil careu de
aşi ai criticii şi istoriei literare româneşti”.
Astăzi octogenar, Ion Trancău se mândreşte cu
un exerciţiu critic îndelungat, încă de pe vremea
profesoratului la Liceul Teoretic din Petrila-
Lonea. Comentarii şi adnotări critice este a
zecea lui carte. Celelalte nouă, publicate într-un
răstimp relativ scurt, în mai puţin de un deceniu,
tratează, aproape fără excepţie, despre
personalităţi şi aspecte ale literaturii
contemporane. 

Împrumutând alt epitet, de această dată de la
Vladimir Streinu, Ion Trancău îi califică pe
criticii tutelari şi drept critici exemplari. Încă nu
aş spune că în comentariile profesorului din
Târgu-Jiu etichetarea unor critici de referinţă
este şi una encomiastică. Critica literară
modernă se înfiripă, incontestabil, în literatura
română odată cu afirmarea lui Titu Maiorescu.
Apariţia lui a fost pregătită de ideile şi de
activitatea unor personalităţi scriitoriceşti
asemenea lui Mihail Kogălniceanu, şi de unii
scriitori savanţi (etichetare a lui Tudor Vianu):
Ion Ghica, A. I. Odobescu, N. Filimon, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, sau de un critic talentat dar
meteoric: Radu Ionescu. Ion Trancău nu este
singular când opinează că „spiritul critic modern
este inaugurat, consecvent şi intransigent [...]
prin campaniile critice declanşate metodic,
riguros, ironic, polemic şi academic, deci
constructiv, de Titu Maiorescu” (op. cit., p. 10).
Apariţia lui pe tărâmul criticii literare de la noi
este asemuită cu cea a lui Nicolas Boileau şi a sa
Artă poetică, dar cu circa două secole mai
devreme, în 1674. Dacă Boileau îl avea drept

reper pe François Malherbe, Titu Maiorescu îl
va avea pe Mihai Eminescu. Spiritul critic
pătrunzător, omniprezent în epocă, al lui
Maiorescu s-a impus, spune Ion Trancău, „graţie
unui orizont de cunoaştere extins şi profund”,
care cumula principalele limbi şi literaturi
clasice şi moderne, augmentat cu „informaţii
temeinice filosofice, estetice, sociologice,
pedagogice şi psihologice”. (ibid., p. 11). Se
aminteşte că Pompiliu Constantinescu l-a
considerat pe Titu Maiorescu un „Boileau român
[...] întârziat, dar necesar”. 

Ion Trancău este preocupat de apariţiile din
presa literară, în primul rând de cele din
România literară, în opinia lui (şi nu numai) cel
mai important hebdomadar de azi. El a urmărit
cum a fost reflectat centenarul Maiorescu (1917-
2017) în revistele România literară, Apostrof şi
Orizont, comentând intervenţiile unor critici cu
nume ai zilei. Concluzionează că Titu Maiorescu
a fost cap de coloană, după el venind o întreagă
pleiadă de critici străluciţi, făcând parte din mai
multe generaţii postmaioresciene: „Eugen
Lovinescu, Perpessicius, Tudor Vianu, G.
Călinescu, Vladimir Streinu, Pompiliu
Constantinescu, Ion Negoiţescu, Eugen Simion,
Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu şi alţii”.
Garabet Ibrăileanu şi Şerban Cioculescu, de
pildă, sunt trecuţi la „şi alţii”. De o atenţie
specială se bucură un editorial, Cui i-e frică de
Titu Maiorescu?, semnat de Nicolae Manolescu
în România literară nr. 16/ 11 aprilie 2014.
Ideea principală a articolului constă în
combaterea unor critici care îl consideră pe
Maiorescu un retardat, printre ei Andrei Terian
şi Paul Cernat. Cei doi vor să impună metode şi
perspective critice antimaioresciene. Tranşant,
Manolescu nu este de acord cu istoria literară
„rizibilă” a lui Andrei Terian şi „o supune
revizuirii”, argumentând că între neomodernism
şi postmodernism nu e nicio legătură directă
(mai exact o „continuitate”) şi că ideea lui
despre critică nu se întâlneşte cu cea a
profesorului sibian. După propria-i afirmaţie, lui
Nicolae Manolescu îi este frică de „fantoma lui
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Gherea, care bântuie critica tânără actuală”. De
ce această „frică de fantoma Gherea”, până la
urmă un ferment în istoria critică românească,
mai ales prin vestita polemică Maiorescu-
Gherea?

Inexplicabil, o parte mai puţin consistentă
din comentariile critice ale lui Ion Trancău se
îndreaptă către G. Călinescu. Acesta este discutat
prin raportare la Mihai Eminescu, mitul
călinescian fiind pasibil de atacuri şi contestări,
ca şi mitul eminescian. După ce trece în revistă
unele tentative denigratoare insolente la adresa
lui Eminescu, după ce examinează contribuţiile
lui Nicolae Manolescu întru apărarea celor doi
„nemuritori”, Ion Trancău aminteşte de
compromisurile făcute de G. Călinescu
îndeosebi în primii ani de dictat sovietic şi
comunist:

„După 1944, G. Călinescu a fost pentru mulţi
intelectuali o decepţie, acceptând compromisuri
de ordin ideologic, conducând publicaţii aservite
regimului comunist, Tribuna poporului,
Naţiunea, devenind indezirabil printre
contemporanii lui din anii ’44-’47”. A suferit
apoi desconsiderare din partea regimului
totalitar, „fiind ţinta unor observaţii tăioase, nu o
dată cu aspect cvasitotal negator”, aici Ion
Trancău îmbrăţişând opinia lui Gheorghe
Grigurcu exprimată cu ocazia centenarului
Călinescu. „Divinul critic” a căutat cu
devoţiune, cu perseverenţă, asemenea lui Mihai
Eminescu, cuvântul care exprimă adevărul dar...
în eminescologie, avansează Ion Trancău o
opinie „bine temperată” şi o completează apoi
prin comentarea articolului Hulitul critic de
Nicolae Manolescu unde G. Călinescu este
apărat şi reabilitat (encomiastic?!) şi evocat ca
un veritabil memorialist (!). La urma urmei,
„puţină mitologie nu strică”, iar, spune
Manolescu, „generaţia mea l-a iubit pe
Călinescu [...]. El a devenit pentru noi un
exemplu de libertate a expresiei şi a gîndirii”. El
a oferit, nu numai generaţiei lui Nicolae
Manolescu, „scara de valori ... salvându-ne de

ceaţa densă a proletcultismului”. Lui i se
datorează „trezirea din somnul dogmatic”,
Călinescu fiind aşteptat de generaţia şaizecistă
ca un adevărat Mesia! (ibid., p. 32-33). 

Este ulterior supusă examenului critic, în
spirit cvasi-călinescian, Melancolia lui
Eminescu, cartea universitarului bucureştean
George Gană, altfel un critic literar cuminte.
Aproape ignorată de critică, lucrarea lui George
Gană a fost aplicat susţinută de Daniel Cristea-
Enache în trei intervenţii publicate în Adevărul
literar şi artistic în august-septembrie 2003. În
treacăt fie spus, Ion Trancău îşi organizează
comentariile tematic şi nu cronologic, lectorul
observând numeroase întoarceri în timp,
câteodată neaşteptate şi contradictorii. Oricum,
în intervenţiile sale, Daniel Cristea-Enache
ajunge şi la Cazul Eminescu din revista Dilema,
polemizând cu T.O. Bobe şi Cezar Paul
Bădescu, ce au dovedit „o atitudine critică
strident negativistă şi denigratoare faţă de
Eminescu”. T.O. Bobe, de pildă, ridiculizează
statuia lui Eminescu de la Ateneul Român,
aceasta fiind „expresia celui mai trist
caraghioslâc”, ca apoi să ironizeze creaţia unor
scriitori de marcă ai literaturii române, mai
vechi ori mai noi: Maiorescu, Caragiale,
Hortensia Papadat-Bengescu, Sadoveanu,
Dosoftei, Bacovia şi Vianu. La polul opus,
Daniel Cristea-Enache evidenţiază aportul
salutar al unor eminescologi între care şi George
Gană. Ion Trancău face în comentariul următor,
Melancolie pe portative lirice distincte,
speculaţii şi precizări în legătură cu tema
melancoliei la Eminescu, recurgând apoi la
comparaţii cu poemul bacovian Melancolie şi cu
cele blagiene şi argheziene. În legătură cu poezia
omonimă de Tudor Arghezi, criticul din Târgu-
Jiu observă că „pare a continua, subtil şi
original, viziunea şi stilul eroticii eminesciene
ascendent-vizionare”, calificativ inspirat de
cartea lui Gheorghe Grigurcu, De la Mihai
Eminescu la Nicolae Labiş. Se desparte apoi de
„părerea” acestei continuări spunând că poezia
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lui Arghezi nu are nimic din senzualitatea
eroticii eminesciene. „Arghezi spiritualizează
erosul cu emoţionantă candoare, discreţie şi
pudoare”. (v. p. 51).

Sunt demne de reţinut analizele critice din
mai amplele Patru schiţe caragialiene şi Două
testamente argheziene. Dincolo de titlurile de
inventar, aprecieri precum „Parcimonios
lingvistic şi stilistic, uneori licenţios, fără a friza
vulgaritatea, Caragiale observă, utilizând un
mod naratologic constatativ aproape prozaic şi
un dialog comic insinuant...” (p. 54) sau „Un
fior metafizic, teluric şi cosmic, mai pulsează
prin această Moştenire, lăsată înainte de moarte,
când poetul [Tudor Arghezi, n. n.] are conştiinţa
dramatică a penuriei de frumuseţe...” (p. 70-71)
probează originalitate şi familiarizare îndelungă
cu operele celor doi mari scriitori; exceptând,
totuşi, formularea emfatică „... a penuriei de
frumuseţe”. Ion Trancău se apleacă apoi asupra
unei teme mai rar abordate, Fabula argheziană
sub comunism, remarcând „o excepţională
ingeniozitate epică, în toate componentele
structurale ale fabulei, în naraţiune, dialog,
descriere şi morală”. Prin valorificarea
instinctivă şi creatoare a fabulelor lui Esop,
Tudor Arghezi săvârşea un act intertextual şi
postmodern avant la lettre, crede Ion Trancău,
avansând o idee îndrăzneaţă, inedită. 

Tot „sub comunism”, sintagmă preluată,
pare-se, de la Ion Caraion, relativ frecvent citat
în volum, sunt cercetaţi Vasile Voiculescu şi al
său ciclu binecunoscut, Ultimele sonete
închipuite ale lui Shakespeare în traducere
imaginară de Vasile Voiculescu, şi fenomenalul
Nicolae Labiş. În Ultimele sonete... V.
Voiculescu „propune, artistic şi original, nu
numai o erosofie, ci şi un surprinzător exerciţiu
postmodern de intertextualitate...”. Observaţia
interesantă formulată cu privire la fabulele lui
Tudor Arghezi este deci extinsă şi la Vasile
Voiculescu, însă ar fi necesară, pentru a o susţine
şi acredita, o demonstraţie mai amplă. Altminteri
ea rămâne la stadiul de pură premisă. Se
potrivesc, în ambele cazuri, şi conceptele

genettiene de arhitext şi transtext. Cât despre
Nicolae Labiş, sunt trecute în revistă şi
întrebările de genul Ce ar fi devenit poetul dacă
nu se stingea la vârsta pură de 21 de ani? Este
citat G. Călinescu, cel care nu se încurcă în astfel
de facilităţi, ci afirmă, ritos, că Nicolae Labiş
este „un poet pe deplin exprimat […], narativ şi
descriptiv cu abundenţă”. În secţiunea
Comentarii critice mai sunt abordaţi, cu destul
aplomb, poeţi precum Nichita Stănescu şi
Mircea Dinescu, primul aşa cum este el citit de
Nicolae Manolescu în a sa Istorie critică...,
secundul în prezentarea critică a lui Mircea
Martin cu prilejul acordării marelui premiu
pentru poezie de la Botoşani, din 2008. 

Dacă revenim la criticii tutelari, observăm că
Eugen Lovinescu este doar citat cu referire la
teoriile faimoase despre sincronism, mutaţia
valorilor şi autonomia esteticului, ca şi la
revizuirile critice. Şi fiindcă tot a venit vorba, în
actualul volum al lui Ion Trancău de o atenţie
deosebită se bucură alt adept nedezminţit al
autonomiei esteticului, este vorba de Gheorghe
Grigurcu, acerbul, penetrantul, impetuosul critic
din amarul târg. Al doilea critic tutelar căruia i
se acordă spaţii întinse, după Titu Maiorescu
este, însă, Nicolae Manolescu. O istorie literară
controversată, Istoria literaturii pe înţelesul
criticilor care... citesc, Istoria critică... în
revista Ramuri sunt doar câteva din comentariile
şi adnotările dedicate operei capitale a actualului
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România. 

Trecând peste anumite repetări, peste
pasajele apologetice ce scapă cu referire la
câţiva mari scriitori şi critici, pe lângă formulări
preţioase, totuşi nu prea frecvente, Comentariile
şi adnotările critice ale profesorului Ion
Trancău, scrise cu vioiciune şi de câteva ori cu
patimă, constituie un compendiu de actualitate
al presei literare, al unor evenimente literare
fatalmente pasagere, în pofida importanţei lor
aniversare sau comemorative. 
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Deceniul al treilea este dominat, fără nici o
urmă de îndoială – căci o atestă atît numeroasele
editări, reeditări, premiile literare, con troversele,
relaţiile cu lumea literară şi cu publicul său – de
perso nalitatea creatoare a lui Liviu Rebreanu. Un
scriitor în bună măsură autodidact, doritor să
menţină un contact cît se poate de palpabil cu
cititorii, pe care-i invita la dese dezbateri şi
conferinţe, dar şi cu criticii, ceea ce l-a determinat
să participe intens, o dată cu veni rea la Bucureşti,
la întrunirile Sburătorului lovinescian. Un autor
dominat de orgoliul arhitecturii epice mari, de
acurateţea şi verosimilitatea perso najelor şi, nu în
ultimul rînd, de ambiţia de a fi „adulat” de public.
Cu atît mai mult cu cît devenise conştient, după
cum singur mărturiseşte, că „pentru un scriitor,
cititorii sînt duhovnicul”.

Comparaţia cu Balzac, pe care, desigur, Liviu
Rebreanu ar fi considerat-o un „lux” accesibil
puţinor scriitori în momentul în care-şi va fi
redactat capodoperele, favorizează şi trecerea la
celălalt aspect al scriiturii sale. Dacă pentru un
romancier cum este, de pildă, M. Blecher, scrisul
s-a trasformat, şi sub impulsul cauzalităţii de
destin fatalmente furat, într-un modus vivendi,
pentru Rebreanu scrisul va fi avut toate datele
necesare spre a constitui ceea ce numim,
îndeobşte, profesie. Într-un interviu acordat lui
Ioan Massoff, chiar la începutul carierei sale de
romancier, în 1924, vorbesc de la sine
dezvăluirile cu privire la momentul nocturn în
care se decantează, rînd pe rînd, personagii şi
evenimente, pentru a trece în „viaţa lor cea
adevărată”, scrisă, aşter nu tă pe hîrtie, dar şi
abordarea – aproape romantică – a inspiraţiei:

„Scriu numai noaptea, de la 10-11 pînă la 5-6
dimineaţa, uneori şi mai mult. Numai noaptea
poţi găsi liniştea desăvîrşită care să-ţi acorde o
concentrare desăvîrşită. Mi se pare că inspiraţia e
mai ales concentrare. Fireşte, concentrarea
aceasta nu vine totdeauna. Multe ori te apucă
dimineaţa fără a fi putut aşterne pe hîrtie două
fraze mulţu mi toare. Scrisul e o plăcere
chinuitoare...”.

Scriitorul-profesionist, acreditînd ideea
trecerii dincolo de gra niţa artei, în cea a meseriei,
iată temelia pe care s-a ridicat uriaşul edificiu ce-
i poartă numele (pentru că, apelînd la datele
concrete de istorie literară, vom avea prilejul să
constatăm că Rebreanu este, alături de Mihail
Sadoveanu, printre cei mai prolifici scriitori ai
perioadei şi chiar ai literaturii române). 

Ideea s-a cristalizat, după toate documentele
de care dispunem pînă în prezent, o dată cu
venirea lui din Ardeal la Bucureşti, cînd se vede
nevoit să treacă de la regimul vieţii militare la
libertăţile publi cistului şi, ulterior, la problemele
administrative pe care le ridica funcţia de director
al Teatrului Naţional. Puţini mai au, în prezent,
reprezentarea faptului că „profesiunea de ofiţer”
(pe care o înde pli nise, la începuturi, Rebreanu în
paralel cu aceea de ajutor de notar) „nu era, în
Imperiu, facultativă; ea avea un statut de excepţie
şi propunea un anumit regim de viaţă, cu
exclusivităţi bine precizate. A scrie însemna a
exista în afara – dacă nu chiar împotriva – acestei
aristocraţii. Scrisul încălca disciplina severă a
instituţiei. Jurnalistul sau scriitorul era din altă
castă – pentru unii, o castă inferioară. Scrii torul –
ziaristul – aparţinea altei lumi. Prima ruptură pe
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care o trăieşte Rebreanu e definită de opţiunea
pentru scris. El vrea să fie scriitor, nu ofiţer.
Prima revoltă aceasta ar fi: pentru altă lume, în
numele unui alt sistem de valori”. Simbolica
(astăzi) părăsire a unui teritoriu în favoarea
celuilalt conţine şi o serie de date – esenţiale – ce
privesc, strict, trecerea lui de la un univers
lingvistic la deprinderea altuia (la început, Liviu
Rebreanu publicase, sub pseudonimul Olly
Olliver, un ciclu de povestiri în limba maghiară,
Scara măgarilor). Nu i-a fost uşoară adaptarea la
standardele literare ale limbii române, dar poate
tocmai din acest motiv stilul său are atîta
vitalitate. Cititorul simte, pretutindeni în romane,
înaltele expectanţe pe care el, autorul, a hotărît să
le impună textului propriu.

Totodată, o sumară trecere în revistă a
notaţiilor prezervate de Jurnalul său, la fel de
masiv precum romanele cele mai întinse (de
genul lui Ion sau al Răscoalei), altfel
neinteresante din punct de vedere literar,
iluminează adevărul ascuns, asiduitatea căutării
celei mai bune formule epice. Gestaţia romanelor
este, în majoritatea cazu rilor, înde lungată; etapa
imediat următoare, ceea ce Rebreanu numea
transcri e rea, dovedind conştiinţa lipsurilor, dar şi
încredinţarea că, rescrisă, „la mîna a doua”,
povestea va căpăta acel ceva în plus nece sar
seducerii cît mai multor adepţi, se desfăşoară,
antitetic, într-un timp foarte scurt. Prin această
operaţiune se traduce „munca” sa, lite rară însă
istovitoare, în adevăratul sens al cuvîntului. „A
scrie un roman nu e totuşi atît de greu cît sînt
transcrierile. Întîia aşternere pe hîrtie are toate
plăcerile ne cunos cutului. Transcrierea înseamnă
muncă meticuloasă (s.n.) de com plec tări,
suprimări, şlefuiri, de rotunjire şi echilibrare.
Partea aceasta e cea istovitoare. Am transcris Ion
de trei ori. Pădurea spînzuraţilor de două ori, iar
Adam şi Eva de asemenea de două ori. Nu e vorba
de copieri parţiale, ci de refaceri integrale de la
primul la ultimul cuvînt”, declara, în interviul
citat mai sus, romancierul.

Astfel, de la stadiul de proiect şi pînă la
publicarea romanului Răscoala, au trecut 22 de
ani, timp în care Rebreanu a mai semnat însă

numeroase alte nuvele, romane, chiar piese de
teatru. Dintre acestea, romanul Ciuleandra va fi
cunoscut o transcriere de numai şase zile (21-27
iulie 1927). În cazul acestui roman, în mod
special, conştiinţa autocritică mereu la lucru a
scriitorului ardelean iese mai bine în evidenţă,
sesizînd chiar acele elemente care i se pot reproşa
textului, altfel marcînd o graniţă netă în proiectul
rebrenian, prin privirea retrospectivă asupra
subiectului, procedeu de fixare temporală mai
puţin folosit pînă atunci. Citim, în rîndurile de
mai jos, extrema exigenţă faţă de sine însuşi, faţă
de propriul text, pe care nu a simţit niciodată
nevoia să-l încarce cu nedorite (şi neavenite, dacă
ţinem seama de temele abordate) exerciţii de stil:
„Acuma, la 12,1/2 noaptea, am terminat
transcrierea Ciuleandrei. Ce-o fi, singur nu ştiu.
Subiectul m-a pasionat mai demult. Îl am notat,
ca nuvelă, de vreo 15 ani, sub titlul Nebunul.
Aşternerea pe hîrtie, astă-primăvară, la Orlat, a
mers vertiginos. Materialul se afla încă vag şi
nebulos în mine: nu aveam decît numele alese, şi
încă nici ele toate. Acţiunea însăşi trăia mai mult
geometric: unul care vrea să se facă nebun şi la
urmă devine aievea. Exista Puiu, bătrînul şi
Mădălina, iar doctorul, ca ceva fantomatic. La
Orlat, în vreo zece zile, s-a limpezit tot, cu o
uşurinţă relativă, şi s-a pus pe hîrtie. Matilda,
internul, gardianul, mama Mădălinei, şi tot restul
au venit în cursul scrisului. Chiar construcţia a
venit de la sine, pe măsură ce înainta
compoziţia... transcrierea însă a mers mult mai
greu. Am impresia că eu însumi nu mai am
puterea de muncă dinainte sau că mănînc prea
mult, mă îngreuiez şi de aceea nu mai pot să
lucrez cu atîta intensitate. Dealtfel, în cursul
transcrierei, au venit mai multe îndoieli. Toată
afacerea asta mi se pare că suferă de un cusur
mare: artificialitatea” (Jurnal, p. 4).

Şi, ca un scriitor profesionist în acel sens al
cuvîntului în care sînt înţeleşi postmodernii, mult
mai tîrziu, Rebreanu căuta să-şi stîr nească
publicul prin noutate, prin continua inovaţie a
subiectelor, o eficientă strategie de
autopromovare. După ce tocmai aruncase pe piaţă
Ion (1929) şi Pădurea spînzuraţilor (1922),
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anunţa, dezvăluia, mărturisea embrionarul proiect
al celeilalte capodopere, Răscoala (1932), într-un
interviu acordat lui I. Valerian (pentru Viaţa
literară, nr. 1/februarie 1927): „Lucrez în prezent
la romanul Răscoala, care va apare la primăvară”.
„În Răscoala: o mulţime de ţărani, vociferînd,
alergînd nebuneşte. Din gălăgia lor se desprinde,
departe, ca un tunet sălbatec, vag şi impresionant:
Pămînt! Pămînt!”, notează, cu alt prilej şi, de astă
dată, pentru sine însuşi – pentru a-şi motiva, de ce
nu, chiar interesul –, pe pagina de gardă a cărţii a
III-a din Pădurea spînzu ra ţilor. Explicaţia întregii
căutări vine mai tîrziu şi e, cum, de altfel, am
încercat s-o demonstrăm şi pînă aici, cît se poate
de naturală: „Cu atîta bagaj literar în spinare, m-
am hotărît totuşi să devin cîntăreţul răscoalei
ţăranilor, pentru că scontam să dobîndesc un
succes grabnic tratînd un subiect atît de
fierbinte”. 

Modul personalizat de documentare – este
ştiut faptul că, pentru un simplu personaj, fie el şi
secundar, Rebreanu nota zeci şi zeci de detalii,
nemaivorbind de sutele de însemnări şi fişe făcute
în pregătirea largii demonstraţii de forţă care va fi
Răscoala – oferă o nouă premisă necesară
considerării acestui romancier prin termenul de
profesionist. Vorbind despre Ion, Rebreanu
aminteşte efortul imens pe care l-a făcut pentru a
abstrage esenţialul de conţinut evenimenţial din
suita de date externe pe care le „adulmecase”,
apoi le „rumegase” spre a putea, în sfîrşit, ca un
artizan lingvistic şi plastic ce se află, să le
„zugrăvească”: „Subiectul, o dată ce s-a lămurit
puţin, devine o adevărată obsesie (s.n.). Am
văzut un ţăran în haine de sărbătoare, pe cîmp,
sărutînd pămîntul: a fost primul motiv din care s-
a conturat romanul Ion. M-a urmărit ani de zile, s-
a amplificat înainte de a fi scris primul cuvînt.
Întîia schiţă telegrafică purta titlul Zestrea. S-au
adăogat apoi alte scene, oameni, întîmplări, note,
crîmpeie. Totuşi, cînd am început să scriu, am
început să lupt cu un adevărat haos. Limpezirea,
coor donarea, construcţia întreagă a venit scriind.
Scheletul general însuşi a suferit schimbări
radicale. Nouăzeci la sută din notiţele pregătite au
fost înlocuite cu amănunte şi scene apărute

spontan în timpul scrisului. Toată aşa-numita
«documentaţie» n-a făcut decît să germineze în
subconştient atmosfera necesară. Scriind, aveam
adeseori senzaţia stranie că personagiile mele se
află în odaie, iar în anume scene îmi răsunau în
urechi cuvintele lor sau le vedeam, cîteva clipe, în
carne şi oase. Dificultatea era doar de a găsi
expresia care să le zugrăvească întocmai”
(Jurnal, p. 364).

La cele mărturisite mai sus, se adaugă şi un
amănunt de evoluţie internă a scrisului său, intens
speculat de exegeză, şi anume trecerea la roman
prin exerciţiul structural şi stilistic al nuvelei, fapt
ce trădează o bună stăpînire a rigorilor de
compoziţie şi subiect. Şi aceasta trebuie pusă în
conexiune directă cu cealaltă „tentativă”, pe care
cel puţin roma nele (cu subiect cît se poate de
autohtonizat) ne lasă s-o întreză rim mai puţin.
Romancierul ardelean a fost, în mare parte, un
autodi dact: şi-a cultivat, prin eforturi nu de puţine
ori suficient de dificile, o formaţie de erudit,
citind, cu o energie de invidiat, multă literatură
universală.

Aşadar absorbţia tematică a nuvelelor în
romane poate fi consi derată un exerciţiu făcut în
baza propriilor descoperiri: Rebreanu a
conştientizat, în cadrul procesului intern de
evoluţie, importanţa feno menului romanesc, dar
şi a alinierii, din acest punct de vedere, a
literaturii noastre la o galerie de exemple
consacrată, pînă atunci, de europeni vestici, pe de
o parte, şi de literatura rusă, în contraponderea
balanţei. Aşa, de pildă, într-un alt interviu vizînd
romanul românesc, afirma supremaţia valorică a
romancierului în raport cu poetul ori nuvelistul
(idee în sine contestabilă, dar interesantă, aici, din
punctul de vedere al mutaţiei conceptuale ce
avusese loc o dată cu acumulările în zona
epicului): „Salut cu entuziasm năvala scriitorilor
români contimporani asupra romanului! El pune
odată capăt diletantismului care făcea un om de
litere din orice autor a trei poezioare şi a două
schiţe”. Îi urmează, de netăgăduit, supremaţia
speciei romaneşti, indi ferent de etichetele ce-i pot
fi, artificial, aplicate. Ea reiese din com plexitatea
pe care o acoperă romanul, mergînd, tematic, în
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toate sfere le existenţiale şi reunind acele părţi,
acel particule de virtuală realitate din mijlocul
cărora să rezulte, în integritatea ei comporta men -
tală, fiin ţa. Şi, nu în ulti mul rînd, din caracterul
pronunţat ficţional, pe care Rebreanu îl con şti -
entizează, dublîndu-şi deci eforturile de
menţinere în marja veridicităţii: „Nu există roman
psihologic sau social, sau cum le mai clasi fică
critica savantă. Există romanul pur şi simplu, care
trebuie să fie, în acelaşi timp, şi psihologic, şi
social, şi fantastic, şi istoric... Căci romanul e o
lume întreagă, de la Dumnezeu pînă la ultima
gînganie, o lume specială, cu viaţa ei proprie, şi
totuşi atît de apropiată de sufletul general
omenesc încît oricine să o poată reconstitui cu
fantezia (s.n.)”.

„Numai cu nuvelele, Rebreanu ar fi fost serios
concurat de I.Al. Brătescu-Voineşti, C. Sandu-
Aldea, Emil Gîrleanu, Agârbiceanu”, notea ză Al.
Piru. Totuşi gravitaţia în jurul nuvelelor, cu care
începe de nu meroase ori discutarea frescei
romaneşti rebreniene, demon strea ză, a contrario,
importanţa – iarăşi profesionistă – pe care a jucat-
o acest „schelet” compoziţional în economia
evolutivă a formaţiei romancierului. 

Cea mai bună analiză de gen, care atinge şi
stilistica internă a textelor, îi aparţine lui Tudor
Vianu, în Arta prozatorilor români. Urmărind,
aşa cum o vor face şi mulţi alţii mai tîrziu,
paralelismul nuvelă/roman la toate nivelurile, dar
insistînd asupra celui tematic, criticul remarca un
aspect esenţial, care-l deosebeşte pe Rebreanu de
toată literatura de gen, scrisă şi promovată, sub
tarele unui idilism în totală neconcordanţă cu
realitatea dură, adesea brutală şi de o violenţă la
marginea patologicului, de sămănătorişti. Şi
anume demitizarea lumii satului, făcută, desigur,
cu arma cea mai la îndemînă care este
dezeroizarea protagonistului (în Ion)/
protagoniştilor (Răscoala): „Omul elementar,
ţăranul, dublat în chip destul de neaşteptat de
omul ele men tar al mediului urban, fiinţa
instinctivă a periferiilor şi închisorilor, pe care le
descrie în schiţe ca Golanii, Culcuşul etc. (...)
Omul elementar nu mai era prezentat în
caracterul lui mitic şi eroic, aşa cum lucrul fusese

făcut de un Sandu-Aldea, Gîrleanu, Sadoveanu, ci
în umila şi precara lui realitate socială, fără
sentimentalitate, în scene crude, izolate din cadrul
de farmec şi poezie al naturii, dar cu o putere de
observaţie incisivă, care anunţa un maestru”.

Formula aleasă de Rebreanu în Proştii „a
triumfat” tocmai fiindcă s-a detaşat de
prejudecăţile tradiţionaliştilor cu privire la ţăranul
român şi lumea pe care el o alcătuieşte. Dacă
Tudor Vianu remarca înclinaţia pentru elementar
din nuvelistică, acelaşi proces are loc, într-o
oglindă care măreşte, şi în romanele în care îşi
cere dreptul la existenţă lumea rurală. Aspectul –
judecat de mulţi şi cu prea mare uşurinţă drept
negativ – mizează, în fond, pe atacarea acelei
trăsături considerate primordiale în încercările de
obiectivare (fie ea realistă ori naturalistă, faptul în
sine e mai puţin important): veridicitatea. 

Căci ţăranul ardelean, „rezultanta” şi reuşita
majoră a „sforţă rilor” epice care l-au condus la
capodoperă, rezistentă la eroziunea temporală şi
la criteriile obiectivităţii impuse de Lovinescu,
este, din punct de vedere comportamental, total
diferit de literatura mistifica toare al cărei obiect
de adoraţie fusese pînă atunci. Fiecare trăsătură a
lui ţine de falia de mentalitate care desparte
scriitorul (artizanul) de ideologia politică. Ion, ca
şi, mai încolo, Petre Petre nu sînt naturi
contemplative, în deplină consonanţă cu peisajul,
care să aibă, precum răzeşii lui Sadoveanu,
răgazul istorisirii, la o cană de vin, a unor vieţi de
„doamne şi domniţe”. E drept că, printre spaţiile
cele mai frec ven tate din romane, se numără şi
cîrciuma, dar numai pentru a sluji drept loc
misterios, secret, unde se pun la cale „coborîri ale
imanentului” (precum lovitura dată de Ion al
Glanetaşului lui Vasile Baciu). „Mulţii şi umilii”
rebrenieni nu au, prin urmare, nici o legătură cu
inocenţa; sînt asemănători cu eroii activi, de tip
epopeic, dar lupta pentru aca pa rarea bunurilor,
pentru luarea în posesie (şi scena violării Nadinei
de către Petre Petre trimite, simbolic, tot la un
asemenea circuit), acerbă, cu victime colaterale, îi
transformă în victime ale propriei trufii. 

Tot căutarea veridicităţii leagă şi tratarea
subiectului de resor turi lingvistice dintre cele mai
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simple, aproape anticalofile, am putea spune.
„Marea” creaţie rebreniană este, primordial, şi
una lingvistică, expresie a aderenţei personajelor
la mediul lexical cu care prozatorul s-a
familiarizat deplin, ajungînd să-l stăpînească fie
cu o doză bună de ironie şi umor, fie prin notaţii
nu de puţine ori sarcastice, vizionare. Tocmai
această sobrietate a notaţiei îi atrăgea atenţia şi lui
Tudor Vianu, fiind, în opinia sa, tot un cîştig
remarcabil datorat exerciţiului nuvelistic.
Comparaţiile cu literatura de gen a epocii, de care
Rebreanu se distanţează voluntar şi extrem,
explică, în mare măsură, atît grabnicul succes,
dorit şi atins, în receptarea imediată, cît şi rezis -
tenţa la eroziunea temporală ale capodoperelor:
„În timp ce sămă nă to riştii ar fi dat copioase
descrieri de natură, aci [în nuvele, n.n.] abia
cîteva indicaţii. În locul cuvintelor «frumoase»,
«poetice», aci şi în celelalte schiţe ale volumului,
cuvinte alese dintr-un fond de pro vin cialisme
ingrate, cu un oarecare răsunet onomatopeic şi cu
vagi sen zaţii repulsive în timbrul lor psihic: a
crîmpoţi, a molfăi, a cîrcăli, a mocoşi, a hăi, a
lihăi, a rîgîi, a se zborşi etc., etc. În locul
metaforei poetice, avantajoase, forma cea mai
simplă a mijloacelor stilistice care constituie
imagine, comparaţia, aleasă de obicei din
domenii menite să arunce asupra lucrurilor
reflexe de urîţenie, ridicol sau tristeţe (...).
Niciodată realismul românesc, înaintea lui
Rebreanu, nu înfiripase o viziune a vieţii mai
sumbră, înfruntînd cu mai mult curaj urîtul şi dez -
gustătorul, întocmai ca în varietatea mai nouă a
realismului european, crudul naturalism francez
şi rus, dintr-o epocă încheiată în acest moment.
Motive şi vocabular (s.n.), atitudini şi mijloace
stilistice arătau că realismul românesc intrase
într-o nouă fază”.

Intimitatea relaţiei limbaj-tematică-personaje
o dată împlinită, drumul ne conduce, inevitabil,
spre procesul de receptare. Liviu Rebreanu s-a
„bucurat”, în majoritatea cazurilor, chiar şi atunci
cînd unele dintre romane nu au excelat, de
efemeritatea gloriei. Nu avea însă de unde să ştie
că va deveni un fenomen în sine, „reper”, cum s-
a scris, în stabilirea criteriilor de judecare a

celorlalţi autori. La succesul şi aprecierea lui – pe
moment şi în timp – a contribuit excesul laudativ
al criticii, din rîndurile căreia sînt prea puţini
„atacatorii” (cei care „muşcă” mai ales din
considerente de animozitate personală, neacor -
dînd o reală şi meritată atenţie textului, cît
acţionînd sub impulsul contextului, din păcate
politic şi de atîtea ori nefast pentru asimilarea
unor valori). Dar să-i lăsăm chiar pe aceştia să
vorbească. Exemplul cel mai limpede trebuie
căutat în presa literară a vremii, imediat după
apariţia capodoperelor, Ion (1920) şi Răscoala
(1932). La această dată, E. Lovinescu scria: „Ion
e cea mai puternică creaţiune obiectivă a
literaturii române, şi cum procesul firesc al epicei
e spre obiectivare, poate fi pus pe treapta ultimă a
scării evolutive”.

De cealaltă parte a baricadei stă Nicolae Iorga,
vizibil iritat de nuanţele comportamentale
peiorative ale „bestiilor” din romanele autorului
ardelean şi neînţelegînd că, de fapt, Rebreanu nu
atacă propriu-zis o clasă socială, în favoarea altor
caste (şi, implicit, prin intermediul unui
reprezentant simbolic, integritatea unui popor), ci
subliniază – nu aşa cum l-a văzut, ci aşa cum şi-l
imaginează, cum şi-l portretizează pentru sine –
caracterul în permanenţă dual, brutal şi tragic, al
supravieţuitorului, al omului în genere: „În
romanul cu optzeci de personagii, cu violuri şi
omoruri, cu toate manifestările bru tei, prezentate
crud, ca un cadavru putred pe care l-ar scutura
cineva de un picior, e acelaşi realism de o
sălbatică autenticitate: ce e mai josnic în viaţa
animalică a rasei cum i se pare autorului că a
văzut-o în cine ştie ce colţ blăstămat de Ardeal se
expune aici ca un testimoniu de iremediabilă
inferioritate într-un stil rece de jandarm care
constată infamiile petrecute în raionul său”.
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Simona Grazia-Dima s-a afirmat ca îndeosebi
ca poetă, dar şi ca eseistă, publicistă, traducătoare
şi critic literar, căpătând notorietate pentru un
număr însemnat de volume de versuri, dintre care
amintim: Ecuaţie liniştită, Dimineţile gândului,
Scara lui Iacob, Noaptea romană, Focul
matematic, Confesor de tigri, Ultimul etrusc,
Călătorii apocrife, Dreptul rănii de a rămâne
deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor.
Cele trei volume de critică literară şi eseistică au
rolul de a completa un profil scriitoricesc
complex, simptomatic pentru  literatura română
contemporană. Cărţile Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Mallarmé, modele pentru scriitori
români contemporani. O anchetă literară (în
colaborare cu Aurelian Titu Dumitrescu),
Labirint fără minotaur şi Blândeţea scorpionului
cartografiază graţios noduri semnificative ale
literaturii universale şi naţionale.

Poezia rămâne, însă, centrul sferei
preocupărilor literare ale Simonei Grazia-Dima.
Volumul Pisica de lemn pictat (Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 2018) însumează o
colecţie de poeme ce se configurează ca o
intersecţie culturală, intertextuală şi ludică în care
sublimul siluetelor lirice şi aciditatea ironiei îşi
dispută supremaţia. Printr-o lectură atentă a
acestei cărţi se pot descifra intenţiile autoarei de a
acoperi toate nivelurile de existenţă, de la
impetuozitatea mitologiei la fascinaţia istoriei şi
la prozaicele ritualuri cotidiene, devoalând
impregnarea lor cu o sensibilitate literară
sfidătoare, contestatară, deosebit de abilă în
mânuirea floretei paradoxului. Contrariată de
diferitele tradiţii ale raportării mundane la
inefabilul universal al culturii, poeta
metamorfozează zbaterile clişeice ale umanităţii

în pretexte care compun accente poetice inedite.
Această trăsătură conferă volumului, în
integralitatea sa ideatică, o originalitate aparte în
concertul liricii actuale şi, în acelaşi timp,
imprimă universului poetic creat o pronunţată
notă particularizantă. Strategiile literare
întrebuinţate în proiectarea acestui univers poetic
fragmentează secvenţele familiare din realitate şi
le îmbină după imbolduri estetice conforme
obiectivelor scriiturii. Căutarea frenetică a
formulelor adecvate de transpunere a tensiunii
metafizice este camuflată sub aparenţele
butaforice şi culminează adesea cu o meditaţie
asupra poeziei, într-un text metapoetic, grefat pe
apolologia panoramei ironiei: „Viaţa se
desfăşoară ca un jurnal al vieţii poetului,/ ocupat
să se facă pelerină – ploii, ierbii,/ vieţii tresăltând
pe solul galben, oarecare” (p. 10). Simona-Grazia
Dima demonstrează o sagacitate remarcabilă
pentru elaborarea unor înlănţuiri de sintagme
tonice, în spatele cărora se întrezăreşte un savuros
simţ al umorului ce se armonizează perfect cu
inerenţa stării de expectativă indusă de fiecare
poem: „Elevi la şcoala de reforme-a lumii,/ noi
prefiram în palmă sisteme de guvernământ,/ cum
am jongla cu bani spre cer,/ pernă sub cap fiindu-
ne Ţiganiada/ geniului singur şi răzleţ în vioriu
exil” (p. 19). Bizareriile implicate de desfăşurarea
insurmontabilă a evenimentelor cotidiene ale
vieţii creează o optică distorsionantă ce amplifică
recuzita lucidităţii ludice. Poemele adunate în
volumul Pisica de lemn pictat reprezintă, în
peisajul liricii contemporane, evadări literare,
abateri programatice de la convenţii estetice şi
eludări intempestive ale încorsetării în genuri sau
specii literare. Alura postmodernismului este
prezentă doar sub forma unei umbre discrete şi
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cuprinzătoare, fără a exercita vreo autoritate
fermă. Afirmarea făţişă a individualităţii artistice
respinge eventualele tendinţe de validare şi
legitimare a operei prin adeziunea la o ideologie
culturală, mixajul spontan de liric şi prozaic arată
că reproducerea reverenţioasă a arhetipurilor
expresive nu se prezintă ca o soluţie pentru poetă.
Formele pe care le capătă reflectările incisive ale
imaginaţiei poetice susţin astfel inconsistenţa
entităţilor mundane prinse în divagaţii
ontologice.

Poemul ce slujeşte drept exordiu al volumului,
Bătăi cu perne în cer, fixează definitiv registrul
ludic cu irizaţii ironice, ce se articulează prin
consolidarea legăturilor existente cu un trecut
axiologic fantomatic, aproape mitizat, şi prin
inventarea şi construirea unui liant cu viitorul
rebel, construit pe anexele imprevizibilului.
Secularizarea mitului şi a supranaturalului devine
ireversibilă în arterele literaturii contemporane,
însă elanurile inspiraţiei poetice acţionează
pentru a stimula experimentalismul metaforic,
astfel încât resturile de expansivitate expresivă
pot fi transformate, dar nu eradicate sau dizolvate
complet de sensibilitatea deconcertantă a
postmodernităţii: „Zeii s-au trezit voioşi
dimineaţa/ şi s-au luat la joacă ţintind, vicleni,/ cu
perne unii-ntr-alţii. O zbenguială/ din toată inima.
Îmbujoraţi,/ gâfâiau şi, după o mică pauză, loveau
iar. Numai că, jos, pe Pământ,/ cineva urmărea
scena şi filma” (Bătăi cu perne în cer, p. 5).
Finalitatea manieristă a iniţiativelor ochiului
scrutător al omului, concentrat asupra mişcărilor
suprapământene ale entităţilor olimpiene va
căpăta forma năzuinţelor către concreteţea unei
reprezentări brute, care să încifreze în sine codul
celorlalte aspiraţii mundane. Setea nepotolită de a
controla, în imediat, ceea ce nu are decât existenţă
spirituală, ideală, metafizică sau imaginară în
depărtările abstracte ale intelectului conduce la
imixtiunea nuanţelor candide ale demistificării
conţinute de un act hermeneutic mult prea
ambiţios pentru datele pe pe care le deţine:
„Mişcările zeilor fură cartografiate/ din toate
poziţiile şi rezultă un plan ce s-a studiat/ în şcoli
un an, şi altul, şi tot aşa – la disciplina/ de

anatomie a capodoperei” (Bătăi cu perne în cer,
p. 5). Pulsaţiile eufemistice învăluie discursul
liric în tonuri de teatralitate histrionică, în timp ce
scrisul îşi pierde funcţia de facilitare a
rememorării şi devine un instrument folosit
pentru a crea universuri compensatorii în faţa
măştilor iluzorii ale realităţii. Refuzul încătuşării
în limitele realităţii acreditează fantasmele unui
scepticism de tranziţie care luptă neîncetat cu un
elan vital tumultos: „Poetul luptă să-şi păstreze
neîntinată propria natură şi pacea./ În zori, prelins
printre blocuri, ascultă cântecul:/ să fie
privighetoarea sau mierla?/ Tremură din tot trupul
stors de scris,/ truda nu i-o va răsplăti nimeni”
(Taina vieţii, p. 9). Textualismul devine el însuşi
convulsiv, cutremurat sub greutatea
resentimentului şi a arbitrarietăţii receptării
mesajelor vehiculate de literatură. Cadenţele
melancolice sunt contracarate de coloritul
umoristic şi de tentele butaforice care răstoarnă
perspectiva, conturând o poetică a contrastelor
empiric-ideale: „Mergem spre pălincie şi-n drum
spre ea oprim/ la o prelungă masă cu bănci în jur
şi adăstăm, la/ feluri de pălincă gingaşă-n arome
– de caise, de mere,/ de pere, sub plopi de-o parte
şi de alta. Nu ştiu de ce, străbunii/ par de faţă, din
calea rătăcită ne salută, în vreme ce plopii/ se
cutremură uşor, mişcând din frunze” (Căţeluşa
din moara de apă, p. 13). Aerul grotesc de
improvizaţie care străbate universul poetic este
subordonat histrionismului jocurilor ironice şi
autoironice, fără a opera o mutilare alarmantă a
sensurilor, iar văditele intenţii persiflatoare nu par
a amenda vreo catastrofă existenţială exemplară,
ci mai degrabă induc impresia de singularitate şi
se supun lucidităţii caustice. Debarasarea de
himerele trecutului şi de inconsistenţa valorică a
prezentului este concretizată în propensiunea
gesturilor şi a atitudinilor ostentative.

Fragmentele de realitate sunt decupate într-o
manieră solipsistă, fiind asociate conform logicii
imaginarului poetic distinct. Universul liric al
Simonei-Grazia Dima accentuează labilitatea
perpetuă a lumii devenirii, văzută prin spectrul
deformator al al cuiva care dramatizează cu o
minuţiozitate paradigmatică micile evenimente
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existenţiale. Intertextualitatea reprezintă unul
dintre reperele constante ale volumului, fiind în
permanenţă branţată la esenţele conţinute de
fluxul poetic: „dar şi să spun că Borges e-un
maestru-n amăgire,/ cu trucul său intelectual,
fiindcă Aleph nu are cum,/ învârtejit, să se
ivească, dacă-i totul,/ numai în cărămida unui
han,/ sordid acum, depozit de fier vechi,/ ca să
putem adulmeca trecut şi viitor/ prin strălucit
parfum de ploi şi praf” (Aleph în ploaia oblică, p.
6). Figurativul amprentează cristalizarea
produsului literar, iar arderea internă a
înlănţuirilor de elemente lingvistice,
autooglindite în procesul plăsmuirii lor este
dublată de mecanismele experimentalismului
agonic: „dinăuntru, din inimă, deplâng calpa/
umanizare fără odihnă şi capăt,/ devenită hârtie
agonică de-atâta scris” (Să înceapă bucuria, p.
17). Defragmentarea învăluie întreaga realitate,
fie că este vorba de cea vizibilă, fizică, sau de cea
a ideilor ori a spiritului, posedând o forţă
magnetică remarcabilă. Poeta se perindă cu
eleganţă prin toate sectoarele litigioase ale
literaturii postmoderne, devoalând arheologia
actelor generatoare de poezie („voi şopti prin
poezie,/ nu am să stau la coadă, căci oricând voi
fi/ acolo unde năzuiesc să intru”). Austera
dependenţă faţă de lumea exterioară este topită
prin îmbinările şi suprapunerile semantice,
dictate de autocraţia unor sensuri modelatoare. 

Iradierile reflecţiei asupra domeniilor majore
ale culturii acoperă cu sagacitate şi istoria,
titlurile atribuite poemelor demonstrând că
faţetele trecutului sunt decantate prin aceeaşi
grilă compozită, ce îmbină nuanţele umoristice cu
gravitatea meditaţiei şi cu apăsarea melancoliei,
într-un paradox poematic (Consolat de Negru-
Vodă, La praznicul istoriei, Statui în sit):
„Complice, trece chiar atunci pe lângă el/ şi-l
consolează Negru-Vodă,/ atotprezentul domnitor,
dar apocrif –/ istoria-i întotdeauna misterioasă/ şi
nu se ştie nici acuma cine-i/ sub lespedea de
piatră parcă ieri sculptată./ Deci trece vremea,
jurnalul vieţii sale” (Consolat de Negru-Vodă, p.
11). Timpul impersonal primeşte, prin plasarea sa
în centrul reflecţiei poetice, un chip inedit,

controversat, aureolat de mister, devenind
corelativul impresiei produse de legendarul
domnitor. Această contrabalansare a sensurilor,
dinspre universalitatea istoriei către singularitatea
unui portret izolat ce capătă dimensiuni
însemnate prin stimularea unei sensibilităţi
particulare, echivalează cu decretarea aspectului
periferic al înlănţuirilor cauzale obiective, care nu
depind de imixtiunile subiectivităţii umane.
Reversul procesului de defragmentare este, în
mod previzibil, construcţia, poeta pledând pentru
forma imagistică a acesteia. Tehnica literară a
picturalului este soluţia estetică la faptul că, în
vâltorile contemporaneităţii, experienţa
senzorială şi proiecţia ideală fac parte din acelaşi
orizont de reprezentare şi sunt inextricabil
amestecate. Deconstruirea realităţii spaţiale şi
temporale se situează pe o axă retrospectiv-
contemplativă, trunchierea selectivă indicând un
grad sporit de intervenţie a memoriei afective:
„iubirea v-a ucis ori v-a ascuns,/ dar numai ca să
vă păstreze –/ reverberaţii în cer, în plante,/ în
chipuri de ceramică, senine, cu ochi/ rotunzi
dintotdeauna. Fac înapoi un pas,/ de parcă
zăbovirea-n faţa voastră-ar fi/ un viciu al istoriei
pure” (Statui în sit, p. 25). Timpul, entitate
abstractă pe care istoria încearcă să o capteze, se
subordonează minimalului, decupat prin
divagaţia de la direcţiile generalizatoare,
integratoare şi uniformizante. 

Esenţa mişcărilor istoriei este gravată în
ritmurile vieţii singulare, în vizionări plastice,
trădând un acut simţ al exigenţelor pitoreşti ale
discursului literar „Tot răul radiaţiei mă
protejează,/ şerpi nespus de subtili mi se ridică-n
jur,/ cu graţia unor grâne bătute de vânt,/ veninul
lor se transformă în grijă pentru mine/ încât nu
voi şti niciodată că un lucru privit/ se numeşte
urâtul sau crima, că există/ demenţă-n vibraţie ori
intrigi milenare./ Mânia se dezbracă de patimi,/ se
face roi albastru, ştiu – obscur, totul/ poartă
numele fericire, un copil/ se iţeşte printre gratii, ar
vrea să urce/ un coş cu fructe de pădure. Pe
mâinile/ mele nu recunosc cicatricile, ignor/ că
sunt luat drept cu totul altcineva,/ cărţile ard şi ard
în samare,/ călăreţul s-a descotorosit de poveri/ şi
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fuge, morala unor fabule cu tigri/ rămâne şi pe
mai departe/ o taină pentru mine.” (Parabole cu
tigri, p. 58). Dinamismul panoramic şi
stratificările simbolistice înconjoară
evenimentele şi cutumele sociale, religioase ori
intelectuale, constituind mizele pe care se va
fundamenta acest discurs literar inedit.
Configuraţia stilistică îmbrăţişează adesea
voluptăţile excentricităţii sugestive, inclusă în
tablourile contrastante zugrăvite de poetă:
„Caldul Crăciun de-acum –/ coada unui şarpe
mitologic/ desfăşurat pe-asfaltul/ marelui oraş –
mi l-a adus în minte pe un altul, / când dis-de-
dimineaţă treceam prin ger pe stradă/ şi-un câine
slab, peleg,/ încovrigat pe-o gură de canal călâie,
vorbea tăcut/ despre parţialitatea oamenilor în
materie de Crăciun” (Crăciun, p. 23). Avânturile
satirice caracterizează prin excelenţă edificiul
poetic clădit de Simona Grazia-Dima, care îşi
atrage cititorii cu mostre percutante de
complicitate umoristică, demistificând
solemnitatea statuară pretinsă: „Ce povară,
gândul ideilor noi/ pe care eşti ţinut să le aduci la
o dată anume./ De la început, erezia. Presimţi
ropotul/ papuceilor de intelectuali, suficienţi de
deştepţi/ să-şi aleagă porţiunea uscată a căii./ În
ajun, încă te îndoieşti/ că va pogorî vreun har, că
vor fi idei şi, mai mult,/ că se vor dovedi «noi».
Dar seara vor apărea/ ca prin minune, cum ar veni
la tine un înger” (Colocviu, p. 50). Punctul de
convergenţă al disipării tuturor constructelor
culturale, sociale şi intelectuale prefabricate şi
osificate pe piedestaluri este ironia, cea care
conduce spre o acumulare de răvrătiri poetice ce
impulsionează literatura să depună un efort
combativ consecvent, servindu-se cu abilitate de
tăişul satirei. Intruziunea expansivă a
obiectualului şi a artificialului corespunde
disoluţiei în materialitatea inanimată pentru a
răscumpăra căderea previzibilă în monotonie sau
în inconsistenţa evenimentelor triviale, iar
recuzita burlescă, colorată, aduce cu sine un
arsenal imagistic care se suprapune insolit peste
universul familiar, intrigând şi provocând
fascinaţie.

Piesele poetice care alcătuiesc incitantul

volum Pisica de lemn pictat explorează
traiectoria unor mişcări de creştere sau
descreştere a formelor şi nuanţelor memoriei
afective, precum şi axele generatoare de
literatură, îmbinând coordonatele conţinutului
discursiv într-un tablou compozit, străfulgerat de
sclipiri ironice. Unica formă de vizionarism
permisă acuităţii de tip postmodern rămâne
amintirea, desfăşurarea retrospectivă care
vizualizează realităţile trecutului de-a valma, mai
întâi fragmentate, apoi reînchegate. Simona
Grazia-Dima scrie şi rescrie contururile
realităţilor cotidiene după exigenţele propriului
său univers poetic, ipostaziind intervertirea
arbitrar-estetică a obiectivului cu subiectivul, a
obiectualului cu umanul, a materialului cu
spiritualul şi a retrospectivei cu prezentul şi
viitorul. Poezia sa devine, în peisajul literaturii
române actuale, o vociferare livrescă pasionantă,
cu puternic aplomb ironic, capabilă să seducă prin
depănarea energică a fibrelor unei reconfortante
lucidităţi incisive cu veleităţi satirice. 
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Nicolae Breban (n. 1 februarie 1934, Baia
Mare) face parte din categoria personalităţilor
urieşeşti din cultura română şi europeană,
dăruind literaturii 17 romane masive (între care o
trilogie şi o tetralogie), un volum de nuvele, 11 de
publicistică (eseuri, memorii), 3 volume de
teatru, 2 de versuri, apoi traducător al lui Rainer
Maria Rilke, tradus el însuşi în maghiară,
bulgară, rusă, lituaniană, letonă, germană,
suedeză, franceză, italiană (la edituri de
prestigiu), predominând traducerile din romanele
de până la 1989. Ca romancier, exceptând, în
interbelic, pe Liviu Rebreanu (Sadoveanu
rămâne geniul arhetipal, intangibil, de
povestitor), are puţini emuli în contemporaneitate
(Marin Preda, Eugen Barbu, Dumitru Radu
Popescu). Ceea ce devine un fenomen, în cazul
său, este longevitatea forţei creatoare a
romancierului, culminând, în 2018, cu Frica, o
capodoperă de 676 de pagini, apărută la Editura
bucureşteană Tracus Arte.

În cartea mea Lumea românească în zece
prozatori (2017), studiul despre Nicolae Breban
surprinde pe creatorul romanului „cinic” în
literatura română şi europeană, vocaţie narativă
prezentă încă în romanele antedecembriste, dar
cristalizată ontoestetic îndeobşte în Pândă şi
seducţie (1991), în trilogia Amfitrion (1994), în
tetralogia Ziua şi noaptea (1998-2007), dar, mai
ales, în Singura cale (2011) şi Jocul şi fuga
(2015), pentru a atinge condiţia de capodoperă în
Frica, carte perfectă, uluitoare, scrisă parcă dintr-
o singură răsuflare, deşi a lucrat la ea vreo opt
ani. Tematic, Frica se înscrie, aparent, în prolixa
abordare a ceea ce Marin Preda a etichetat
memorabil „obsedantul deceniu”, formă ciudată

de refugiu evazionistic al prozatorilor din
stringenta actualitate, frică depăşită (dar de ce nu
exacerbată!) de „nebuni” ca Paul Goma şi trăită
în exil, agonic, până în clipa de faţă, în cazul
acestuia. După atâta literatură „obsedantistă”
îngurgitată de scriitori şi de cititori deopotrivă, te
întrebi ce şansă mai avea, după 1989, o asemenea
abordare a istoriei româneşti din perspectiva
romanului politic, categorie culturală scrutată, în
ultimii ani, îndeobşte de Adrian Dinu Rachieru1?
Şi totuşi soluţii „diegetice” s-au găsit de către
scriitorii adevăraţi. Mă gândesc, în primul rând,
la ciclul de cinci romane al lui Eugen Uricaru2,
fundat pe metafizica puterii întruchipată de
securistul Neculai Crăciun. Având ca maestru pe
Nietzsche, lui Nicolae Breban i se deschidea
largă perspectiva voinţei de putere, care, în
definitiv, e şi tema centrală a operei sale,
diseminată pas cu pas în toate romanele, dar şi în
publicistică şi în memorii. Altminteri,
mărturisirea de credinţă nietzscheană face şi
obiectul cărţii sale Friedrich Nietzsche. Maxime
comentate (2004). Volumele II-III ale tetralogiei
Ziua şi noaptea au titlurile Voinţa de putere
(2001) şi Puterea nevăzută (2004). Noutatea în
romanul din 2018 vine dintr-o spectaculoasă
insolitare a nietzscheanismului trecut prin
Dostoievski şi brebanizat ontoestetic prin ceea ce
s-ar putea numi metafizica cinică a fricii.

Poate că lectorul romanului Frica ar trebui să
citească, mai întâi, eseul Voluptatea fricii al lui
Gellu Negrea, din cartea cu acelaşi titlu. În
viziunea lui Gellu Negrea, frica pare a avea
consistenţă ontologică, putând explica întreaga
existenţă umană, religioasă, istorică şi culturală,
dincolo de „iluziile filosofice” ale lui
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Schopenhauer sau ale lui Nietzsche, care au
pariat pe voinţă: „Lumea nu este voinţă de a fi, ci
spaimă de a nu fi”3. Şi: „Omul este, aşadar, din
start o creatură cutreierată de incertitudini.
Definiţia pascaliană a omului ca fiinţă în căutare
de Dumnezeu este doar un caz particular al
incertitudinii sale ontologice. Căutarea lui
Dumnezeu este ea însăşi o formă de frică. Frica
de a trăi fără Dumnezeu, potenţată de spaima că
Dumnezeu nu poate fi găsit”4. Autorul conchide
că „FRICA precede experienţa de viaţă”, fiind
„înscrisă” atât în gena animalelor, cât şi a omului.
Iisus însuşi, ca întrupare umană, este aruncat în
imperiul fricii: „De ce resimte Iisus moartea ca o
părăsire de către Dumnezeu, iar nu ca şansă de
acces în lumea Lui, lângă El? Oare pentru că în
cuvintele lui grăieşte Fiul Omului şi nu Fiul lui
Dumnezeu? Dar asta înseamnă că însuşi Hristos
cel speriat de moarte este altul decât cel de până
atunci. El nu mai este nici Fiul Tatălui, nici Mesia
– cu atât mai puţin instanţa divină în numele
căreia vorbise şi cu care cere în mod repetat să fie
identificat”5.

Gellu Negrea pune aici o foarte dificilă
problemă teologică pe care, evident, nu avea cum
s-o rezolve, lăsând impresia că frica este temelia
Fiinţei, explicând fiinţarea, în integralitatea ei.
Totuşi, autorul intuieşte că, la mijloc, este vorba
de ceea ce Heidegger va numi diferenţă
ontologică, crucea ontologiei. În cazul lui Gellu
Negrea, sesizarea îndrăzneaţă că, pe cruce, Iisus
este Fiul Omului, nu Fiul lui Dumnezeu. Iată de
ce trebuie ieşit din ambiguitatea fricii, eliminând
ipoteza raţionalistă că frica este ontologică, câtă
vreme ea este doar existenţială. Teologic,
chestiunea a fost rezolvată de Părintele Dumitru
Stăniloae, în 1978, în Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. I, de unde aflăm că lumea nu are
consistenţă ontologică, ci dialogică, iar
dialogicul duce către iubire, nu către frică.
Credinţa nu înseamnă frică de Dumnezeu, cum
cred chiar unii teologi, ci iubire de Dumnezeu,
deci şi de aproape. Lumea lăsată pradă fricii este
opacă, incapabilă de dialog, pe când lumea creată
de Dumnezeu vine din lumină, limba română,

după cum observă Părintele Stăniloae, fiind
singura dintre limbile romanice care a conservat
etimologia lumen-lume. Şi acum vine Nicolae
Breban, care, timp de opt-nouă ani (în realitate,
între 1965-2018, adică timp de peste o jumătate
de veac!), a pritocit cel mai important eveniment
trăit de istoria românească şi europeană:
colectivizarea, adică distrugerea din temelii a
celei mai importante părţi din naţiunea română –
ţărănimea.

Cu alte cuvinte, invazia sovietică, începând
încă din 1944, a eliminat dialogul din societatea
românească, opacizând-o integral odată cu
abdicarea regelui Mihai I, destinând-o exclusiv
diavolului, adică pustiitorului imperiu al fricii.
Geniul lui Nicolae Breban este de a fi înţeles Ne-
Înţelesul, cum sună conceptul „religios” creat de
protagonistul Ion Nistor, concept sugerat de
straniul personaj central H.L.B., Horaţiu Luca
Bejan, creatorul limbajului gol, al golului negru,
înstăpânit de diavol, regele atotstăpânitor al
Fricii, declanşatorul „dictaturii proletariatului”.
Prozatorul are în faţă o lume în care orice dialog
real este blocat, oamenii fiind lăsaţi pradă fricii
polimorfe spre care se mulează convergenţa
tehnicilor narative diverse.

Luca s-a căsătorit cu Leni (Manuela) prin
întreruperea bruscă, de către prietena lui de la
facultate, Clody, a dialogului afectiv în favoarea
capturării, din interes, a unui conferenţiar de la
biochimie, iar pentru asta i l-a plasat prietenei Leni
pe iubitul ei. Astfel, Luca întemeiază, fără iubire, o
familie în care se nasc două fetiţe, o familie
înrobită de frica instaurată de dictatură: „una
bruscă şi adâncă, total deosebită de atâtea ezitări,
confuzii şi nedumeriri pe care ni le oferă viaţa de
zi cu zi” (p. 9), atmosferă de care se temea femeia
în contextul în care numeroase familii se vedeau
date afară din locuinţă, supravegheate de noua
Securitate, cu oameni arestaţi şi trimişi în puşcării
sau la Canal. Straniu, boala aceasta a fricii
generalizate se dovedea şi un noroc dacă aveai
protectori sus-puşi, frica transformându-se „într-
un fel de victorie – contra logicii curente şi contra
tuturor evidenţelor” (p. 10).
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Luca a fost repartizat ca jurnalist la „Gazeta
cooperaţiei” dintr-un oraş de provincie, având
drept ideal să ajungă scriitor şi „judecător” al
fenomenului literar şi cultural. Se împrieteneşte
cu Ion Nistor, din redacţie, acesta devenind
protector al său, dar, în acelaşi timp, tânărul
atrage atenţia şi tovarăşei Fărcaşiu Ligia, cea cu
o poziţie superioară în redacţie. Nistor fusese
colonel în armata română, ajuns prizonier la
sovietici, de unde se întoarce convertit la
comunism. În ce-o priveşte pe Ligia, aceasta avea
un mare prestigiu în sânul organizaţiei de partid a
ziarului. Divorţase de fostul ei soţ, „un fel de
savant cu publicaţii în era burgheză, despărţire, se
ştie, făcută la sfatul partidului, de unii dintre cei
care i-au pregătit urcuşul social”, ea fiind până
atunci doar o stagiară pe lângă un avocat din
baroul bucureştean. „Marea cobră”, cum este
denumită de Nelu Iclozan, cinicul prieten al lui
Bejan, pare să descindă din arhetipul Ana Pauker,
cum, de altfel, e convingerea lui Ion Nistor (p.
229). Apropierea de Ligia garantează lui Luca o
ascensiune în ierarhia socială şi de partid. Iclozan
îl şi cataloghează „fripturist” şi prevede că se va
gudura la picioarele Cobrei. Altminteri, ea nu
întârzie să şi-l apropie, dându-i iluzia că-i face
avansuri. Fidel familiei, Luca îi mărturiseşte lui
Leni, care, spre surprinderea lui, nu dă nici un
semn de gelozie, văzând în asta o garantare
pentru viitor, ba chiar îl ceartă că, de va refuza,
pune în primejdie soarta ei şi a copiilor (p. 66).
Leni dobândise un post de instructor de sport şi
de profesor la I.C.F. Mărturia legăturii speciale
cu Ligia îl „imunizează” contra fricii, crede Luca:
„– Mi-e frică de multe lucruri, dar nu de voi! De
dumneata”, perorează Luca atunci când Ligia îl
atenţionează că trebuie să-i fie frică de cei care
deţin puterea (p. 29). Şi pentru asta el „cedează
metodei celor de la putere”, solicitând să intre în
rândurile partidului, săltat fiind imediat în funcţie
ca „şef de serviciu”, aproape de gradul
protectorului său Nistor, având, atunci,
„străfulgerarea de geniu” că trebuie, de acum, să
se sprijine pe această zeiţă-statuie spre a-şi
proteja familia, prietenii, pe Nistor însuşi,

protectorul său, ceea ce îi trezeşte Ligiei un hohot
de râs, avertizându-l că în fişa de partid el face o
bună impresie: „deoarece se vede că nu ai stofă
de parvenit, de carierist” (p. 34): „Cine spunea că
nu eşti decât un şoarece îmbibat de frică şi de
sucurile ei!” (p. 37).

Toţi ştiu că Marea Cobră „urcă pe cadavre”,
„prin natura sau formaţia ei, are o irepresibilă
nevoie de sânge”, încât „toţi tremură de frica ei,
nu ca în faţa oricărui instructor care ne vine de la
C.C., ci ca faţă de o reptilă umană care s-a născut
exact la timp pentru a prinde o astfel de stare, de
situaţie aşa-zis revoluţionară” (p. 69). De aceea,
adaugă Leni, „să te situezi franc şi hotărât de
partea ei, a tovarăşei”, indiferent cum. Şi Luca o
face prin hărnicie şi devotament, adaptând
filosofia lui Diogene Câinele cu altă faţă decât
cea kynică a necruţătorului chiriaş din butoi (a se
vedea distincţia dintre cinism şi kynism la Peter
Sloterdijk6), schimbând butoiul cu budoarul
Marii cobre, unde se comportă ca un câine
perfect domesticit, dispus să lingă mâinile,
picioarele şi, în viitor, chiar sânii superbi ai
statuii vii, aflată veşnic în somnolenţa ei trează,
vigilentă, permiţându-i să-i sărute picioarele,
deocamdată, dar nu mai sus de genunchi: „Nu
ştiu dacă doamna mea, tovarăşa Ligia, visa sau
aţipise în timp ce eu mă pretam la acel cult
câinesc (s.n.), ca să zic aşa, al membrelor ei,
lăsate în voia mea. Dar, asta e culmea, eu, câine
servil, adoratorul măcar al unei părţi din infinita
ei autoritate, eu, nemernicul de mine, era cât pe
ce să aţipesc” (p. 82). Fiindcă raţiunea aceasta a
aţipirii face parte atât din comportamentul lui
Luca, dar, mai ales, al femeii care îl avertizează
să nu cumva să cadă ispitei de a o iubi, căci asta
ar însemna pierzania lui! Altfel spus, între ei nu
poate exista un dialog, care este totdeauna al
iubirii, între el, „adoratorul puterii”, şi putere
neexistând punţi de legătură, condamnaţi fiind la
monologul singurătăţii absolute, opace. O simte
şi Ion Nistor, care ştie că între el şi Fărcaşiu nu
încape loc pentru marele dialog care se pregătea
privitor la colectivizarea agriculturii: „Femeia
aceasta parcă e o… statuie. O statuie vie, se
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înţelege. O statuie splendidă, unică”, care,
completează Luca, „poate să-ţi inspire frică, nu-i
aşa?” (p. 93).

La presiunea Moscovei, partidul ia hotărârea
să se înfiinţeze Comisia pentru dezbateri privind
colectivizarea agriculturii. Ion Nistor face parte
din comisie şi e mândru că soluţia lui va contribui
la rezolvarea „enormei probleme”, a „idealului
acesta măreţ” care este problema ţărănească (p.
100), a unei clase năpăstuite în decursul istoriei.
Se simte solidar cu viziunea polonezilor,
apropiată de structura fermelor americane. În
acelaşi timp, e îngrijorat de graba Moscovei care
consideră că nimeni „nu este mai reacţionar decât
proprietarul de pământ”, „nimeni nu se postează
mai hotărât contra progresului, a omului nou, a
egalităţii, a dreptului clasei muncitoare” (p. 106,
107). În realitate, gândeşte Nistor, e vorba de
demnitatea de ţăran, de proprietar: „Noi vrem să-
i luăm ţăranului mediu, chiar şi celui zis sărac,
tocmai această şansă a unei anumite demnităţi, pe
care o poţi înţelege numai dacă trăieşti acolo,
printre ei” (p. 107).

Marea frică a lui Nistor survine în momentul
când află că din comisie face parte şi Fărcaşiu
Ligia: „Frică, nelinişte, pot să spun cu groază
inexplicabilă, că… vom face o greşeală. De
nereparat” (p. 104). Bejan se arată nedumerit:
„dar colectivizarea înseamnă şi modernizarea
agriculturii, eficientizarea ei, scoaterea miilor de
gospodării mărunte dintr-o practică ancestrală,
primitivă, aptă de a-i ţine pe bieţii oameni la…
cheremul celor cu influenţă, cu bani şi cu legături
duşmănoase, chiabureşti din tot ce…”. La rândul
ei, Flori îi reproşează că anunţă greşeala, deşi nu
o explică şi nu o înţelege, ceea ce o duce cu
gândul că e la mijloc „o sechelă mic-burgheză”
care îl împiedică să se „contopească total în
sarcina măreaţă a vremii”, a partidului, ceea ce
arată „spaima de istorie, de revoluţie” (p. 105).
Un şovăielnic, aşadar, care oscilează între aşa-
zisa demnitate de ţăran şi bucuria de a participa la
noile idei, de a scoate ţăranul „de sub obrocul
bisericii şi al superstiţiilor de veacuri” (p. 108).
Cu toate acestea, studenta Flori îl iubeşte pe

Nistor, nu se dezice de el nici când simte că Luca
manifestă simptome de Don Juan, gata de
„răsturnare pe spate”, „arătându-şi părţile
vulnerabile în semn de devoţiune” căinească, mai
degrabă. Altminteri, Flori ştie că va avea nevoie
de protecţia lui Bejan, şi-i solicită de-a dreptul
cinic aceeaşi condiţie a relaţiei dintre el şi Marea
cobră: „Aş vrea să fii… câinele meu. Ce zici?
Mi-am dorit dintotdeauna unul dintre acei câini
de rasă pe care să-l oblojesc cu afecţiunea mea.
Nu te superi, nu-i aşa?” (p. 114). „Şi astfel începu
ceea ce am putea numi «prietenie» între cei doi”
foarte diferiţi (p. 116), dar avându-l pe Nistor „în
comun”, relaţie pe care, altminteri, Nistor o
privea cu ochi buni.

De la primele întruniri, se dovedeşte că în
„Comisia agricolă” nu era loc pentru dialog între
„metodele” colectivizării, cea a lui Nistor şi ai săi
fiind sprijinită şi de „presa străină”, stârnind şi
acuzaţia gravă că se înhăitează „cu bandiţii din
munţi” (p. 118), pe când metoda tovarăşei
Fărcaşiu urma urgenţa cerută de comisarii
sovietici şi de partid, legitimată şi de maestrul
Sadoveanu prin marele roman Mitrea Cocor, dar
mai ales de unul dintre membrii de bază ai C.C.,
un ilegalist evreu, „bun cunoscător de limba
rusă” (p. 120). În context, jurnalistul Luca trebuie
să aleagă între cele două condiţii de câine de
pază: al lui Flori şi al Ligiei. Şi instinctul îl
alătură definitiv Marii cobre, fără însă a o părăsi
pe Flori, care, la un moment dat, îl va scoate
dintr-o mare porcărie.

Note:
1. Cf. Adrian Dinu Rachieru, Romanul politic şi pactul

ficţional, Iaşi, Editura Junimea, vol. I, 2015; II, 2018.
2. Eugen Uricaru, Supunerea, Cât ar cântări un înger

(2006), urmate de Plan de rezervă (2011), Beniamin
(2014), Permafrost (2018).

3. Gellu Negrea, Voluptatea fricii, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2017, p. 115.

4. Ibidem, p. 113.
5. Ibidem, p. 112.
6. Peter Slotedijk, Critica raţiunii cinice, I-II, trad. din

germană, de Tinu Pîrvulescu, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
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Dincolo de creşterea valorii lite rare, evidentă
faţă de celelalte volume, Eternitate fragilă
(2003) şi Fantasmele Versului Rău (2017), cea
mai recentă carte de poezie a Danielei Oatu,
Anotimpurile Himerei (Editura Timpul, 2019),
îşi structurează poemele ca pe nişte „poze ale
îndoielilor zilnice”, cum spune poeta în
Fulguraţii, în orizontul unei călătorii danteşti în
Paradis, Purgatoriu şi Infern, avînd drept călăuze
îngerul şi Himera, o figură lirică plină de
înţelesuri: vis, visare, închipuire a fiinţei
interioare şi/sau vehicul între cele trei „etaje” ale
lumii Danielei Oatu. Mai întîi, Paradisul: acesta
e departele, e „dincolo de geamandură”, într-o
configuraţie apăsat simbolică, între nouă cercuri
concentrice: „Şi aici Paradisul/ e dincolo de
geamandură/ între nouă cercuri concentrice/
creşte iarba verde de-acasă/ Aş co si marea/ în
sufletul tău să înot/ dincolo de geamandură” (Aş
cosi marea). Călătoria în Paradis se face, cum se
vede, sub semnul cifrei nouă care semnifică, în
mitologie şi, apoi, în poezia Danielei Oatu
întoarcerea la Unu, închiderea cercului sau,
altfel, a coliviei : „Şi aici sunt zile cînd/ ţi se-
mpotmoleşte cîte-o roată/ şi eşti gata s-o iei la
vale/ zile ce stîrnesc din vîrful buzelor ava lanşe/
zile care nu reuşesc să te-ajungă din urmă/ şi
preferă să rămînă în umbră ştiind/ că lumea va
merge înainte şi fără ele/ zile în laţ care-ţi
ciugulesc din palmă/ amintindu-ţi de cel mai
frumos cîntec/ ascultat vreodată într-o colivie/
zile ca acestea care curg liniştite/ şi pot să-ţi
schimbe pentru totdeauna cursul/ vieţii/ cînd
Infernul te-aşteaptă mereu pregătit/ să-şi dea
fiecare zi pentru tine” (Zile). În Paradis e jocul,
ludicul, iar poezia Da nielei Oatu mizează pe
valenţele acestuia („Mamă, nu-mi mai trimi te/

niciun sandviş la pachet/ pe-aici/ cîtă viaţă, cîtă
moarte/ între felii de brumă!!”, scrie poeta din
Paradis), în vreme ce, călău zită de înger, fiinţa
trece în Infern, făcînd vizibile punţile care
unesc/ despart înaltul de teluric, punctele negre,
de pildă, de pe zaruri, dintr-un poem care
aminteşte de celebra propoziţie a lui Mallarmé,
„un coup de dées jamais n’abolira le hasard”: de
la departele cerului în lutul pămîntului nu sînt
decît nişte zaruri ori, poate, ca în poemul Ziua a
şaptea, nişte picături de ploaie. Se spune că
Jacques de Mollay, într-o inspecţie făcută la o
garnizoană a cavalerilor templieri plecaţi în
Cruciadă, undeva, în pustia Egiptului, şi-a găsit
cavalerii jucînd zaruri (barbut? table?), le-a
interzis s-o mai facă, i-a şi pedepsit pentru că, ar
fi zis, „nu vedeţi, pe suprafaţa albă, de înger, se
văd nişte puncte negre, ochii diavolului!?”: iar în
poemul Danielei Oatu, „cineva” dă şase-şase:
„S-aruncăm zarurile/ între Cer şi pămînt/
puncte...puncte.../ zbaterea noastră de aripi/
puncte... puncte.../ punctele fug din zaruri/ pe
trupul acestei buburuze/ pregătită să se scuture/
de gîndurile mele negre/ la şase-şase/ eşti
îngerul meu -/ un punct în mulţime/ între două
puncte/ zornăie toată înţelepciunea zeilor/ în tre
Paradis şi Infern –/ rostogolire de zaruri” (Între
două puncte): atît e distanţa dintre Paradis şi
Infern, o rostogolire de zaruri, scrie Daniela
Oatu care adună sub acelaşi acoperiş Raiul şi
Iadul, unde diavolii au umbre îngereşti („Nu
judeca singurătatea/ că te-abandonează/ la
primul colţ de stradă/ vei învăţa să trăieşti/ şi să
mori/ fără ea/ oricum/ mai devreme/ sau mai
tîrziu/ se vor găsi alţi diavoli/ să-şi lipească de
tine/ umbrele îngereşti/ să se încălzească” -
Umbre îngereşti), iar în Purgatoriul dintre
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Început şi Sfîrşit, se pregăteşte colivia şi, mai
ales, se prăbuşesc podurile, toate punţile de
comunicare: înlăuntru, „în noi”, scrie poeta,
pen tru că, iată, Paradisul şi Infernul sînt, în fond,
fiinţa interioa ră: în poezia Danielei Oatu, lumea
dantescă nu e una exterioară, nu o caută în Cer şi
subpămînt, convenţiile sînt demolate, iar
Himera, vehiculul, trece dintr-un loc în altul,
mişcîndu-se mereu înlăuntrul fiinţei interioare:
„Cînd se supără foc/ lumînările zilei/ cu mîinile
goale/ ploaia ne-adună/ suflete zgribulite/ sub
streaşina copi lăriei/ sub acelaşi acoperiş/ ne
uscăm amintirile/ unde Raiul şi Iadul/ se-nţeleg
din priviri” (Sub acelaşi acoperiş); „Şi aici/ ţărm
cu ţărm/ ne lepădăm de miracole/ numai
ocheanul lui Dumnezeu nu ve de/ cîte poveşti cu
solzi ies la suprafaţă/ cîte poduri se prăbu şesc în
noi/ nici cîtă noapte tocmită-i în far/ să-mpace
Paradisul cu Infernul” (Noapte tocmită).

Dacă prima secvenţă a cărţii stă sub semnul
cifrei nouă, a doua, Anotimpurile zîmbetului, se
află în stăpînirea cifrei şapte, un număr încărcat
cu semnificaţii mistice şi esoterice, reprezentînd
perfecţiunea, armonia, fericirea, şansa: „S-a rupt
vîrful/ celei de-a şaptea taine/ Dumnezeu scrie
pe ascuns/ că vrea să te vadă/ coala pe care am
scris acest poem/ pune mîna în foc pentru tine”
(Declaraţie tibetană). Himera, vehiculul în care
fiinţa circulă în lumea sa dantescă, se opreşte
acum la Delphi, căutînd răspunsul la întrebarea
privind „vîrsta iubirii noastre”, regăsind cercul
protector care se adaugă celorlalte spaţii
securizante din cărţile precedente: colţul de
poveste al copilăriei, în Eternitate fragilă, apoi,
poemul însuşi în Fantasmele Versului Rău se
alătură cercului ce se vede încă şi în nişte stampe
provinciale (Boemă, Zîmbet de cadînă),
desenate sub lumina misterioasă a departelui
care închide cercul protector din Anotimpurile
Himerei. Himera „ademenitoare” e figura
tutelară a poemelor Danielei Oatu, portavocea
destinului, e visul, visarea „care nu mai au nicio
căutare”, cum se spune în Praful cosmic, în
sfîrşit, Himera împarte pîinea poeţilor cea de
toate zilele (Paradisul Poeziei), e colivia din

Paradis, luînd în captivitate poetul însuşi, rămîne
vehiculul spre lumea dantescă şi mitologiile
subterane ale fiinţei din vers: iar încheierea în
stil shakespearian e cît se poate de potrivită
pentru o carte care caută temele grave (şi) prin
intermediul jocului, al ludicului: „S-a făcut
tîrziu şi plouă/ şi-n agenda mea de spectator/ s-a
supărat şi rîsul pe bufon/ printre rînduri bîjbîind
fără umbrelă/ Dumnezeu - marele jucător/ s-a
retras din scenă/ cap sau pajură/ pe sîrma vieţii/
cine mai întoarce pe ambele feţe luna/ cînd într-
un strop de ploaie/ o furnică încearcă marea cu
degetul” (Pe sîrma vieţii).

Frapantă este la autoarea Anotimpurilor
Himerei capacitatea de a-şi reinventa poezia, cu
fiecare carte nouă, căutînd temelor „vechi”
orizonturi noi, dezvoltări, adesea,
surprinzătoare. Daniela Oatu e o poetă la
maturitatea expresiei sale lirice, în deplina
stăpînire a mijloacelor prin care poemele, ca
nişte poze ale îndoielilor zilnice, capătă o
detentă metafizică, îmbrăcînd cenuşiul teluricu -
lui cu albastrul înaltului; iar albastrul, cum
spune Nicolae Steinhardt, nu e o culoare, e şi el
o linişte.
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Toţi cei care te caută te încearcă.
Iar cei care te găsesc te leagă
în imagine şi gest.

Rainer Maria Rilke, 19.9.1901, Westerwede

Poezia Ioanei Diaconescu poate fi caracterizată
ca fiind o reprezentare a istoriei spirituale a
poeticii, a metafizicii poemului conceptual. 

O analiză formală a structurii poemelor ei arată
că forma şi conţinutul se corelează perfect. Pe baza
acestui lucru poate fi prezentată o viziune
generală, care va arăta cum Ioana Diaconescu
foloseşte mijloacele artei pentru a crea o cale de
ieşire din contextul nihilismului. Prezentarea altor
abordări de interpretare este destinată dezvăluirii
posibilităţilor suplimentare de interpretare. 

În Meditationes de prima philosophia din
1641, îndoiala metodică îl conduce pe Descartes,
fără îndoială, la singura afirmaţie, cogito ergo sum.
Sprijinindu-se pe acest punct arhimedean, Ioana
Diaconescu construieşte un sistem bazat esenţial
pe distincţia metafizică dintre res cogitans şi res
extensa. Acestea sunt două substraturi complet
diferite – unul fizic şi altul mental. Autoarea
stabileşte astfel prin dualismul trup-suflet cea mai
profundă metafizică. În acelaşi timp, ea stabileşte
importanţa conştiinţei de sine – fundamentală în
vremurile moderne – precum şi modul, la fel de
sustenabil, de a gândi realitatea ca un sistem de
percepţie, care este întemeiată pe conştiinţa
personală dar şi pe cea colectivă.

Asemenea operei lui René Descartes, poeziile
autoarei ocupă o poziţie proeminentă în istoria
noastră intelectuală. 

Cum filosoful german Georg Wilhelm
Friedrich Hegel pune accentul pe respectul de sine,
începând deja cu Descartes poeta noastră ajunge la
un apogeu şi la o concluzie, mai întâi aparent

provizorie, pentru ca mai tîrziu să atingă apogeul
trecerii peste sine, spre colectiv implicându-l pe
acesta în Natura Sinelui. 

Hegel spune, mai mult emfatic şi mai conştient
decât au făcut-o predecesorii săi, că etapele care
trec prin conştiinţa individuală sunt aceleaşi pe
care trebuie să le supună conştiinţa generală a
umanităţii”. Acest „spirit absolut ”, faţă de care
fiecare dintre noi se comportă ca valul în mare, ca
spicul de grâu în bătaia vântului şi strădania
munţilor de a ajunge la cer – acest spirit este mai
întâi „în şi pentru sine”, fiind în ultimul sens
absolut, de sine stătător al cuvântului.

Kierkegaard şi Nietzsche par a separa
subiectivitatea omului ca atare de metafizică. Iar
cel mai adânc motiv pentru aceasta este că
Kierkegaard şi Nietzsche nu mai considerau
raţiunea, mintea, drept determinări decisive ale
naturii umane.

Aceasta duce la o devalorizare a spiritualului;
se renunţă la substanţialitatea spiritului, în schimb
există o întoarcere către material prin trans-
substanţialitate şi desigur prin metafizică.

„Secolul al XIX-lea, în special şi a doua
jumătate a celui trecut, a fost cel al unui un singur
avans triumfător al ştiinţelor pozitive. Ştiinţele
erau considerate abordări cu adevărat
reprezentante şi mărturisitoare pentru fiinţe; faptul
ştiinţific a fost proclamat ca ultimă soluţie.

Mai ales cu Nietzsche – şi Benn (care citise tot
ce a scris Nietzsche) – consideră că mintea este
radical devalorizată. Mintea este acum
subordonată corpului. Astfel, Nietzsche îşi lasă
eroul, pe Zarathustra, să pretindă: „Corpul creator
a creat mintea ca mână a voinţei sale”. Pentru
Nietzsche, mintea este neglijată, conceptul ego-
ului chiar respins: „Lumea interioară” este plină de
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iluzii şi fantome: voinţa este una dintre ele. Voinţa
nu mişcă nimic, de aceea nu explică nimic mai
mult – însoţeşte doar evenimente, poate lipsa lor.
Aşa-numitul „motiv”: o altă eroare. Numai un
fenomen superficial al conştiinţei, o latură a
acţiunii, care ascunde mai degrabă anterioritatea
unui fapt decât acela pe care îl reprezintă. Şi chiar
şi eu-ul a devenit o poveste, o ficţiune, o lovitură:
a încetat să mai gândească, să simtă şi să vrea!...
Ce urmează? „Nu există deloc cauze spirituale!”.

Până în zilele noastre, filozofii sunt „aproape
de acord că ideea de intelect, ca substanţă mentală,
prezintă prea multe dificultăţi şi întrebări, fără ca
acest lucru să fie compensat de beneficiile unor
explicaţii.” „Ele nu par să existe pentru a da
motive convingătoare pentru a se putea crede că
există lucruri complet imateriale pe această lume”.

Această perspectivă extrem de sumară, desigur,
ascunde complexitatea problemei minte-corp – dar
va trebui să fie transmisă o opinie de schimbare în
istoria ideilor: la începutul secolului XX, spiritul
îşi pierde rolul său de lider metafizic şi ontologic.
Revoluţia are loc în a doua jumătate a secolului
XX. Odată cu pierderea sensului întrebărilor
fundamental spirituale se trece la umanitate, cum
ar fi întrebarea dacă ego-ul ca subiect autonom
transcendental mai poate exista; aceasta duce la
întrebări (mai) ample, din punct de vedere
antropologic, etic, estetic şi epistemologic.
Pierderea raţiunii este aşadar adesea asociată cu o
„descompunere culturală imensă” sau cu un
„nihilism al vieţii moderne” şi de multe ori se aude
discursul „revenirii necesare la spirit”.

Niciunul dintre cele trei genuri majore ale
literaturii nu a suferit o schimbare atât de profundă
în secolul trecut ca poezia. Doar poezia concretă,
cu densităţile sale de maşină de scris (poezii
vizuale), poezii fonetice şi alte forme
experimentale, a prezentat poeticile/ poeziile
clasice cu mari sarcini, chiar dacă nu nesolvabile.

Începând de la Carmina (Horaţiu), poeziile au
fost melodii încă de la predecesorii lui greci, ca un
adevărat gen; mai tîrziu, ele au avut originea
numai în Italia (în epoca Renaşterii).

Astăzi, se presupun următoarele caracteristici
ale liricii:

– Songliness (Asmuth): Lirica nu înseamnă

doar rimă şi metru, ci faptul că textele lirice au
practic calităţi sonice care lipsesc în textele în
proză. Fapt care chiar şi în textele dramatice se
concretizează.

– Concentrare şi concizie (Killy): Concizia
abordează condensarea limbajului în textele lirice.
Există o corelaţie între brevet (concis) şi
concentraţie lingvistică (compresie). Poate fi
aceasta o caracteristica unanimă a liricii aplicabilă
şi poeziei moderne.

– Calitatea diferenţei (Austermühl): se
presupune că textele lirice, în ceea ce priveşte
sensul lor, diferă în mod deliberat de limbajul
standard şi se îndepărtează de el. Acest fapt separă
poezia ca text, dar în acelaşi timp îl alătură şi altor
genuri (poetice).

– Segmentare (Lamping): Segmentare
înseamnă că textele lirice în forma lor externă pot
fi diferenţiate de alte genuri. Strofa este cel mai
clar exemplu în acest sens.

– Versul: Versul ca cea mai mică unitate a
poeziei lirice a fost întotdeauna formativ. Chiar şi
în versurile experimentale, această caracteristică a
modelului de text pare să fie păstrată în continuare.

Toate aceste criterii sunt extrem de
problematice şi uneori mai mult sau mai puţin
controversate. Cu siguranţă, ele nu sunt în niciun
caz aplicabile în mod necesar pentru fiecare din
genurile poeziei. În timp ce poezia experimentală,
de exemplu, are un grad ridicat de concentrare,
segmentare şi calitate diferită, formula ei respinge
versurile in proză.

Datorită concentraţiei lor ridicate, poeziile
operează cu un limbaj condensat, ale cărui
instrumente sunt din domeniul lingvisticii imagini. 

Varietatea de intenţii bine intenţionate şi adesea
greşit înţelese (total opuse încercărilor de definire,
complet false, ale mijloacelor vizual-tematice),
cum ar fi comparaţia, metafora, alegoria, simbolul,
sinecdoca şi metonimia, nici nu se pun în discuţie.
Mai este posibil să discernem definiţii străvechi
(provenind de la Cicero, Quintilian sau Aristotel),
peste care au trecut mai mult de 2000 de ani de
cercetări şi dovezi!

Astăzi, chiar după explozia cercetării pictoriale
în limbajul anilor ‘60 (Chomsky vs. Lakoff/
Johnson), există o serie de modele mult mai bune
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decât se poate aştepta de la „poezia sterilă” a lui
Aristotel şi Cicero/ Horaţiu. În primul rând,
discuţiile despre donatorul şi destinatarul imaginii
au predominat astăzi, chiar dacă aceşti termeni
sunt încă departe de a se auto-determina. Aceasta
se referă la faptul că într-un element pictural
(metaforă) o zonă semantică (arie conceptuală,
câmp semantic, câmp imagistic) donează
semnificaţii (în mare parte conotative, mai rar
denotative) pe care le primeşte cealaltă zonă. De
exemplu, termenul „seară” este folosit ca donator
de imagine în termenul apus, sfârşitul vieţii, în
timp ce termenul „viaţă” este văzut ca destinatar.
Trebuie remarcat faptul că direcţia fără
ambiguitate prevăzută de cei doi termeni orientaţi
comunicativ poate să nu fie întotdeauna aplicabilă
(uneori destinatarul dă înapoi din ceea ce
primeşte).

O rimă ar putea face o poezie – dar singură,
rima, nu o face. Deci ce face o experienţă poetică?
Şi de ce putem experimenta şi peisaje, stări de
spirit sau întâlniri cu oameni la fel de poetici?

Pentru că poezia nu este doar o formă literară;
laureatul Nobel Octavio Paz, născut acum peste
100 de ani, a scris că „locul de întâlnire este între
poezie şi om. Poezia este un organism verbal care
conţine, evocă sau radiază poezie”.

Pentru Octavio Paz fiecare poem este ceva
unic, transcendental. Pentru că o poezie
întruchipează ceva care transcende limba, textul şi
trece dincolo de ea. Cu alte cuvinte, fără a înceta să
mai fie limbaj, poemul este ceva care există chiar
şi dincolo de limbă.

Odată ce ai fost atins de o poezie, ştii ce
înseamnă: „Este ceea ce este”, de exemplu, un
ritm, sunetul unui cuvânt, o rimă – şi totuşi este şi
altceva, un altceva pentru ascultători sau cititori. Şi
asta depinde întotdeauna de ce aduc cu ei
ascultătorii şi cititorii în bagajul lor empatic-
intelectual.

Grădinile sunt în noi, a scris Octavio Paz şi
fiecare cititor caută ceva în poem. Şi nu este ciudat
că îl găseşte: îl avea deja în el .

„La început a fost cuvântul”
Evanghelia după Ioan începe cu fraza tainică,

„La început a fost Cuvântul”. Ce înseamnă

„cuvântul” în această propoziţie? Ce înţelege Ioan
prin asta?

Conform experienţei noastre ca oameni, care
pot auzi şi vorbi, cuvântul este cel mai mic bloc de
construcţie atât într-un text vorbit, cât şi într-un
text scris. Dar, deoarece cu siguranţă nu a existat
niciun text scris „la început”, doar un cuvânt rostit
poate fi de o însemnătate majoră spre a înţelege ce
vrea, ce exprimă poezia.

Cine vorbeşte aici? Ce se spune? Şi cui i se
spune ceva? Deoarece „la început” nu a existat
nimeni care să audă cuvântul rostit şi nici ceva care
să poată fi numit şi mărturisit prin cuvânt, această
propoziţie nu poate însemna decât că cineva (deci
Demiurgul) s-a dat drept fiinţă vorbitoare
manifestată prin voinţă şi percepere absolută.

În fraza sa de deschidere divină, Ioan se leagă
în mod evident de prima frază a Bibliei. Geneza
începe cu expresia „La început Dumnezeu a creat
cerul şi pământul”. Şi apoi urmează relatarea
creaţiei ca operă a limbajului: Ioan spune:„ Şi a zis
Dumnezeu: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină.”.
Dumnezeu creează vorbind; el creează prin
cuvântul său.

În Cuvântul său etern, Dumnezeu se pronunţă
pe sine prin sine însuşi. El se revelează ca o unire
misterioasă şi opusă: Dumnezeu vorbeşte şi
Dumnezeu aude. Dumnezeu a fost şi este şi va fi o
conversaţie eternă! O conversaţie de dragoste!

„Limba ta te trădează!”
În timp ce Isus din Nazaret este interogat de

Pontius Pilat, Petru rămâne afară şi îşi încălzeşte
mâinile la foc. Aşa spune Biblia. La întrebarea:
„Nu eşti şi tu unul dintre discipolii lui?” El
răspunde: „Nu-l cunosc pe acest om”. S-a trădat
deja cu această scurtă propoziţie. „Eşti unul din
Galileea, limba ta te trădează”.

Ioana Diaconescu are un mod foarte personal,
foarte idiosincratic de a aborda subiectele poeziilor
ei şi de a pune stăpânire pe ele. Poeziile ei cresc
dintr-o lume senzuală pentru a atinge
transcendentalul. Este o înţelegere mondială a unei
ascultări, a unor sentimente foarte receptive pentru
apropierea transcendentului cu lumea. Uneori
poate fi şi faptul că un poem prezintă la prima
citire ceva ce pare a fi superficial – dar în curând
se dovedeşte că acesta este doar fundalul jocului
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prezentului. În orice caz, Ioana Diaconescu este o
poetă a timpului ei, a timpului nostru. Cu ultimul
ei volum de poezie vrea să transforme orice temă
în transcendent sau în metafizică. Încearcă să ţină
în mîini un buchet alcătuit din toate florile şi în
mod fericit reuşeşte.

Această armonie la final reintroduce armonia
leibniziană prestabilită între sine şi lume. În
filosofia critică a poeziei, – credinţa iluministă a
lui Kant – descoperă că lumea este făcută pentru
noi şi că noi o supunem voinţei dar şi imaginaţiei
noastre . 

Această metafizică, speranţele de a arunca
balastul prin iluminare, de a şterge raţiunea
instrumentală şi de a o înlocuii cu sensibilitatea dar
şi cu raţiunea poetică.

Friedrich Schlegel a fost primul care a reuşit
această formă de estetică de la primele sale eseuri
până la operele sale de artă definitive.

Experienţa sublimului formulează
paradigmatic pentru modernitate o teorie succintă
a dorinţei de reflectare a eşecului. Constelaţia ego-
ului şi a lumii sunt sub semnul negativ pe care
poeta îl transpune în sublim. În sublim – exemplele
proto-romantice ale lui Kant sunt un ocean de
frumuseţe şi armonie ca şi întinderea nesfârşită a
unui peisaj sau a unui munte!

Al doilea pas al sublimului este auto-
împuternicirea ca subiect. La rândul său Kant
constată că reflexivitatea salvatoare a epistemiei
este absolutul.

Acest moment de unio mistica este cel actual,
bine oglindit în poeziile cărţilor ei, deci forma de
urmărire a unio mistica, înţeleasă ca unirea
holistică a conştientizării şi a experienţei
absolutului în intuiţia imediată.

Acel „Weltpassung” a lui Kant este tradus într-
o teorie critică a adaptării lumii rupte prin poezie.
Spunem poveşti consecvente despre noi şi prin
urmare, ne localizăm în lume reflectând poetic
asupra relaţiei noastre dintre lume şi ego.

Unele asemănări cu Giacomo Leopardi, care
dezvoltă poetic logica operelor de artă şi care este
un caz paradigmatic pentru implementarea literară
a logicii reprezentării în arta modernă, mă
obsedează citind poemele Ioanei Diaconescu.
Intenţionată sau doar absolut întâmplătoare, aceste

paralele pot fi doar „scotocite” de mintea mea de
cititor şi la rândul meu cea de creator.

Faimoasa idilă a lui Leopardi transformă
tensiunea dintre subiect, experienţa de moment şi
peisajul sublim pe care îl cunoaştem din sublimul
kantian, când acel moment foarte idilic este
adevăratul impuls a mişcării – infinitul abundenţei
senzuale – mutat din eul liric în sine, asemenea
„Izolării” lui Lamartine din Méditations poétiques.

Limbajul poetei, cu mai multe substraturi şi
bogăţia de forme îşi urmează propria afirmaţie
asupra veridicităţii poetice necondiţionate: Poemul
este un cuvânt compus din litere.

Ioana Diaconescu are un mod foarte personal,
foarte idiosincratic de a aborda obiectele poeziei ei
şi de a pune stăpânire pe ele. Poeziile cresc dintr-o
lume senzuală pentru a atinge transcendentul. Este
o înţelegere universală a unei ascultări şi
sentimente foarte sensibile pentru întâlnirea sinelui
cu lumea şi a lumii cu sinele.

Cartea de poezie aruncă o privire asupra unei
vieţi trăite, a frumuseţii şi a trecerii. Trăieşte din
cuvinte calde, compoziţii deosebite şi titluri
frumoase care trezesc curiozitatea cititorului de
poezie adevărată.

În orice caz, Ioana Diaconescu este o poetă a
timpurilor noastre!
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Un moralist din stirpea lui Ibrăileanu se
dovedeşte a fi în noua sa carte intitulată „În
plină lumină”, apărută la Editura Babel din
Bacău, criticul şi istoricul literar Constantin
Călin. Şi fiindcă l-am pomenit pe Ibrăileanu,
mă grăbesc să citez din admirabilul portret,
sub formă de confesiune (altminteri toate
textele din volumul la care mă refer sunt, în
fond, confesiuni) pe care i-l creionează
marelui critic de la „Viaţa Românească” şi
moralistului din „Privind viaţa”. Pentru
Constantin Călin, Ibrăileanu este un spirit la

care „recurge din ce în ce mai des ca la un medic
sufletesc”, ca la „o călăuză intelectuală şi un om
deplin”. Mărturisindu-şi admiraţia, biograful şi
exegetul lui Bacovia trasează totodată câteva linii
definitorii la profilul unui clasic mereu viu: „Îmi
plac delimitările şi disocierile lui. Recitindu-l nu o
dată mă opresc la sublinierile mai vechi din pagini,
şi din nou îmi pare just, în ciuda regimului de
campanie, polemic, în care a formulat cutare sau
cutare afirmaţie. Nimic hazardat, nimic dincolo de
marginile decenţei. Totul e firesc, lucid şi ferm.
Melancolic şi ironic. Cu faţa la cititor, colocvial.
Dozat atent, limpede şi memorabil. Îmi place cum
atacă şi cum contraatacă: abordarea «chestiei»,
strategiile de a o impune, măsura, tactul, ştiinţa.
Îmi place că ţine cumpăna între viaţă şi literatură,
între idei şi exemple [...] Îmi place că nu cedează o
iotă de la «cinstea inteligenţei», principala sa
calitate şi supremul său criteriu în judecarea
celorlalţi”. 

În acest portret recunosc trăsături ale lui
Constantin Călin însuşi. De fapt, cred asta cu tărie,
atunci când evoci sau caracterizezi pe cineva, mai
ales pe cineva pe care îl admiri, proiectezi în

imaginea sa şi ceva din propria ta personalitate, din
propriul tău spirit. Încât, poate şi de aceea, am fi
îndreptăţiţi să-l somăm pe cutare sau cutare:
Spune-mi ce şi pe cine admiri, ca să-ţi spun cine
eşti! Ca să nu mai vorbim că a admira este un
exerciţiu foarte dificil, de care nu oricine e capabil.
Remarc o reflecţie a lui Constantin Călin: „La fel
ca ura, admiraţia are inerţiile ei”. În stilul lui Marin
Preda, sunt tentat să spun: E bine mon cher că şi
admiraţia are inerţiile ei! Le prefer multor altor
inerţii!

Autorul şi-a subintitulat cartea: Breviar şi a
grupat în cele aproape 300 de pagini ale ei texte
apărute începând cu anul 2003 şi până de curând în
mai multe publicaţii, vreo şapte la număr.
Breviarul este şi un fel de jurnal al unui scriitor la
gazetă, un jurnal de idei, care se ridică deasupra
evenimenţialului, adică la semnificaţie, la sens, iar
asta nu doar în notaţiile ce ţin mai mult de genul
aforistic. Cum observam şi cu alte prilejuri,
Constantin Călin pare să confirme un postulat al
lui Călinescu: „Omul de cultură adâncă trebuie să
fie şi un jurnalist în sensul bun al cuvântului, adică
un educator de minţi”. Or, el „iese” din bibliotecă
şi în postura de publicist plonjează, lucid şi ferm,
în actualitatea imediată, în realitatea epocii
postdecembriste, una de confuză, perpetuă
tranziţie fără orizont, şi nu doar contemplă tabloul
ei deloc tonifiant, cu fauna politică şi
(pseudo)culturală care îl populează, ci compară,
decupează scene şi figuri, ridiculizează moravuri,
rememorează, corectează gafe monumentale de
limbă, de logică şi de comportament, denunţă
incompetenţa, lipsa de măsură şi de etică din
perspectiva intelectualului preocupat de
problemele timpului în care i-a fost dat să trăiască
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şi să scrie. Polemizează cu eleganţă, ceea ce nu
înseamnă întotdeauna şi cordial, discursul său,
uşor preţios pe alocuri, are nu o dată accente mai
tari, de pamflet sau caricaturale. În ele se fac vădite
pana de scriitor, de portretist, dar întâi de toate
rigoarea analistului şi ochiul moralistului. Logica
stringentă şi topica impecabilă îţi întăresc
sentimentul că un cuvânt nu poate avea decât un
singur loc într-o frază. Textele de mici  dimensiuni
– „miniaturi încrustate cu exemple istorice şi
culturale”, ca şi cele de mare întindere şi
cuprindere din atâtea alte cărţi ale lui Constantin
Călin ilustrează un principiu enunţat chiar de
autorul lor: „În «stil» mai importantă decât fluenţa
e consistenţa. Să curgă deci textul, dar ca uleiul,
sau ca mierea, nu ca apa”. În fine, portretistului îi
reuşesc câteva schiţe in aqua forte necruţătoare.
Una dintre ele îl înfăţişează pe cel care era gata-
gata să fie preşedintele Republicii. Să mi se
permită aici o mică paranteză. Incultura, inclusiv
cea politică, boală grea a României de azi,
necunoaşterea Constituţiei în litera şi spiritul ei,
inclusiv a celor care ar trebui să o viseze, îşi pun o
amprentă invalidantă îndeosebi pe limbajul
jurnalistic. Dar nu numai. Politicieni agramaţi,
moderatori şi reporteri agresivi, comentatori cu
pretenţii de mari analişti obiectivi, dar de fapt nişte
jalnici mercenari, vântură toată ziua, de dimineaţă
până seara, sintagma „şeful statului”. Or,
magistratura „în chestie” este cea de preşedinte al
Republicii România. În perioada postbelică, şefi
de stat au fost Regele, Ion Antonescu şi Nicolae
Ceauşescu. Nici măcar Gheorghiu-Dej nu a fost,
cel puţin formal, şeful statului. România
postdecembristă este o republică esenţialmente
parlamentară sau, cel mult, semiprezidenţială.
Oricum, sintagma „şeful statului” e flagrant
nejustificată constituţional. Închid paranteza şi
revin la „Micul Titulescu” văzut de Constantin
Călin: „Cine i-a dat această poreclă cetăţeanului
Victor Viorel Ponta a glumit prost, căci n-a trecut
dincolo de mască. Dar nici pe aceasta n-a «citit-o»
prea bine. În afară de înălţime şi de «faţa
mongolică», mai e ceva care să sugereze vreo
asemănare între cei doi? Titulescu arăta a domn din
cap până în picioare; exprima distincţie. Ponta
merge ca un cosaş, iar când se apleacă puţin e leit

contrabasistul din formaţia de jazz Monty
Alexander. Un «fan» de-al său mi-ar putea replica:
ei bine, «cosaşul» a ajuns prim-ministru! N-am
uitat, însă întreb: A remarcat cineva, în
manifestările sale, calităţi de «om aparte»? A ţinut
undeva vreun «discurs strălucit»? În interviurile de
la radio şi televiziune a impresionat vreodată prin
întinderea cunoştinţelor şi dialectică? Pus în
situaţia să polemizeze, a vorbit altfel ca «dincolo
de barieră»? Retorcările lui s-au situat peste
nivelul glumiţelor şi impertinenţelor?”. Un alt
personaj, întâmplător prieten al „Micului
Titulescu”, este şi mai rău „pictat”: „Cea mai
nepotrivită formulare auzită, la televiziuni, în
lunile din urmă, a fost aceea de «Domnul Ghiţă».
Şi nimeni nu zicea imediat «Pardon!». E cumva
sus-numitul un personaj pozitiv? Îl consideră aşa
doar consumatorii de «dezvăluiri incendiare» şi
«revelaţii» incontrolabile. Dar, oricât l-ar gonfla
mamelucii de la televiziunea sa, figuri de chelneri
şi de spălătorese cu poalele-n brâu, Ghiţă nu-i decît
o canalie contemporană, nicidecum un erou...
Profilul său e de turnător”.

O secţiune dintre cele trei ale volumului „În
plină lumină” – celelalte două se intitulează
„Asteriscuri” şi „Zigzaguri” – conţine ceea ce
Constantin Călin numeşte: „Dispersii”. Sunt
gânduri, idei, observaţii, reflecţii formulate
aforistic. Ele îl reprezintă mai cu seamă pe
moralist, deşi formulările cu caracter sentenţios nu
lipsesc din aproape toate microeseurile, portretele,
notaţiile cuprinse în această carte pe care o citeşti
dintr-o răsuflare; o lectură incitantă care te prinde
şi te implică, o lectură gânditoare. Cele mai multe
dintre cugetările lui Constantin Călin sunt
memorabile, aşa cum o presupune de fapt genul
sau specia. Nu chiar toate sunt la fel de, cum să zic,
scăpărătoare, dar toate se bazează pe observaţii
profunde. A spune că genul, atât de strălucit ilustrat
în istoria culturii şi atât de prizat de amatorii de
exerciţii intelectuale fecunde, este dificil prin
însăşi condiţia sa, e un truism. Unii contemporani
ai noştri, români sau străini îl practică intens. La
noi, cel mai prolific mi se pare a fi infatigabilul
cugetător Gheorghe Grigurcu. Dar aceasta a fost
încă o paranteză. Mai profitabil e să revin la
„Dispersiile”, atât de convocante spiritual, ale lui
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Constantin Călin. Faţă de asemenea scrieri, pentru
comentator cred că soluţia cea mai la îndemână,
dar şi cea mai potrivită, e cea a citării. Vreau să
întâmpin astfel şi o speranţă a autorului, altfel
îndreptăţită, exprimată, cum altfel, decât aforistic:
„Trufie. Sper ca, barem în câteva chestiuni, pe
măsură ce voi fi citit, să fiu citat”. Voilà!:
„Adevărata inteligenţă e melancolică”; „E
cutremurător să afli că întotdeauna are, totuşi, un
capăt”; „Ca şi (folosit cel mai adesea când nu
trebuie) denotă mai degrabă o pervertire etică,
decât o preocupare gramaticală”; „Cea mai mare
dintre libertăţi: libertatea interioară”; „Ruşinea s-a
născut la sat şi s-a pierdut în naveta ce duce la
oraş”; „«Eficienţă didactică»: să faci, precum
învăţătorii de altădată «din pom om şi din ţigan
domn»”; „Observator bun e acela ce rămâne
neobservat; ceilalţi sunt reporteri”; „Nu avem
cultura consecvenţei, pentru că nu avem cultura
refuzului. Şi invers!”; „Toleranţa nu înseamnă
numai consimţire, ci şi – nu o dată – complicitate”;
„Memorialistica bazată pe memorie e cea mai
îndoielnică literatură”; „Moralistul e insul lucid
care nu-i lasă pe contemporani să se iluzioneze în
mod inutil”; „Aforismele nu ţin seama de
excepţii”; „Omul e singura fiinţă care se roagă, iar
măreţia lui constă în faptul că îşi poate îndrepta
gândurile spre cer”.

Psihologia poporului român, maladiile care ne
rod, unele ce par nevindecabile, miturile nătângi,
pentru a folosi o expresie a lui Nichita Stănescu,
care mai mult ne inhibă decât ne stimulează,
printre cele mai nefericite fiind mitul străinătăţii,
dar şi acele însuşiri ale noastre ce s-au dovedit
salvatoare în multe situaţii dramatice de-a lungul
istoriei, precum patriotismul, credinţa în
Dumnezeu, cultul rădăcinilor, inteligenţa sau
umorul, iată teme abordate de istorici, sociologi,
psihologi, antropologi, scriitori, jurnalişti, în fine,
teme de meditaţie şi analiză aş spune obligatorii
pentru ca să nu ne trezim alienaţi de tot. Chiar dacă
nu sunt tratate direct şi explicit, ele, aceste teme, se
insinuează discret în gândirea, scrisul ori discursul
oral ale oricărui intelectual veritabil al acestei ţări.
Şi când spun intelectual am în vedere etimologia
acestui cuvânt şi cred că orice om inteligent şi cu o
simţire profundă, chiar netrecut prin şcoli înalte

sau pentru care biblioteca se limitează doar la
Biblie, poate medita şi descoperi sensuri adânci ale
unui destin colectiv şi poate dialoga cu istoria, cu
Cosmosul. Adrian Marino afirma că nu poţi trăi o
criză mistică într-un lan de porumb. Dacă l-ar fi
auzit şi l-ar fi luat în serios un mare om de spirit ca
Alexandru Paleologu, i-ar fi replicat că mai ales
într-un lan de porumb se poate trăi o criză mistică.
Îmi prilejuieşte această cam lungă digresiune o
tabletă din volumul „În plină lumină” al lui
Constantin Călin intitulată „Ţăranul către
Mackensen”, în care criticul remarcă opera de
„arheolog literar” a lui Constantin Bostan, editor al
manuscriselor lui G.T. Kirileanu, cărturarul
nemţean fost bibliotecar al Casei regale, filolog,
istoric, etnograf, „un autor cu plăcerea vorbelor
neaoşe şi a proverbelor, slobod în relatări”.
Constantin Călin reproduce una din „relatările”
sale:

„Mareşalul german Mackensen, în timpul
ocupaţiei României, făcea vizite prin sate însoţit de
un aghiotant care ştia româneşte./ La o casă a spus
aghiotantului că ar avea nevoie de closet. Acesta
întreabă pe săteanul [de acolo] unde-i closetul.
Săteanul îi arată un loc afară. Mareşalul, indignat,
ocăreşte ţara asta necivilizată. Iar săteanul, aflând
despre cauza ocărilor, dă un răspuns la care
mareşalul a făcut mult haz: 

– Dacă am fi ajuns să avem şi noi closet, ne-am
fi câcat noi în ţara Dumneavoastră, iar nu
Dumneavoastră în ţara noastră!”. „Răspuns
valabil, încă, şi azi”, zice Constantin Călin. Şi are
perfectă dreptate. Nu e locul aici de a evoca fapte
şi evenimente ce justifică pe deplin această
aserţiune. Este însă momentul să mai citez un
aforism din cartea la care m-am referit: „Cea mai
înaltă apreciere primită ca autor: «Când te citesc,
îmi vine să scriu»”. 

Ori de câte ori îl citesc pe Constantin Călin, îmi
vine să scriu!
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Născut la 11 noiembrie 1951, la Braşov, poetul
Christian W. Schenk, eseist, editor şi traducător,
este recunoscut drept una din marile personalităţi
culturale din diaspora. Membru al Uniunii
Scriitorilor din România şi Germania, poetul şi-a
petrecut copilăria într-o mică localitate,
Concordia, de lângă Braşov, unde viitorul medic
chirurg a fost educat în trei limbi (germană,
maghiară şi română), asemenea concitadinului
său, doctorul Nicholas Catanoy. După studii
liceale şi susţinerea bacalaureatului în 1974,
poetul va părăsi România, stabilindu-se definitiv
în Germania. Acolo îşi va desăvârşi pregătirea
intelectuală, urmând cursurile Facultăţii de
medicină de la Mainz, susţinând un doctorat
(1985), actualmente practicând medicina în oraşul
Boppard pe Rin.

Scrie cu egală pasiune în limbile germană şi
română şi se angrenează într-o vastă activitate de
traducător din literatura română. Practic, medicul-
poet Christian W. Schenk a devenit o veritabilă
instituţie de promovare a limbii şi culturii noastre
în lume, infinit mai eficientă decât institutele
culturale sau ambasadele româneşti, specializate
mai ales în organizarea periodicelor alegeri
electorale. A efectuat cea mai vastă traducere a
poeziei lui Mihai Eminescu în limba germană, la
care s-au adăugat numeroase traduceri ale poeziei
româneşti moderne. Din prodigioasa activitate a
traducătorului, amintim, cu titlu de exemplu, doar
volumele apărute la editura Dionysos în ultimii
ani (2018-2019), selecţii atente din lirica unor
poeţi precum: Radmila Popovici, Ana Blandiana,
Ion Hadârc, Ioana Diaconescu, Adi Cristi,
Cassian Maria Spiridon, Varujan Vosganian,
Marin Sorescu, George Bacovia, Ştefan Aug.

Doinaş, Marin Mincu, Emil Manu, Florentin
Palaghia, Mircea Petean, Mihail Eminescu, Ion
Caraion, Ion Cristofor. Gellu Dorian, Marius
Chelaru, Viorela Codrean Tiron, Paulina Popa,
Valeriu Stancu. La aceste volume individuale se
adaug alte dou antologii în care limba român e la
mare cinste: Antologie de poezie clasică germană
în română şi Antologie de lirică română în
germană.

Ultima dintre recentele apariţii ale editurii
Dionysos e un volum de corespondenţă a poetului
cu prietenii săi români. Volumul, intitulat Scrisori
1991-2002, conţine, în cele 586 de pagini cât
numără masivul op, epistole de la scriitori şi
oameni de cultură precum: Eugen Ionesco,
Mircea Eliade, Ion Caraion, Ştefan Baciu, Eugen
Simion, Ştefan Aug. Doinaş, Al. Clenciu,
Dumitru Micu, Marin Mincu, Ovid. S.
Crohmălniceanu, Aurel Sasu, Marin Sorescu, Ana
Blandiana, Cezar Ivănescu, M. N. Rusu, Mihai
Ursachi, Adrian Marino, Alexandru Lungu,
Traian T. Coşovei, Ştefan Gane, Mircea Zaciu,
Gheorghe Bulgăr, Emil Manu, Radu Cârneci,
Ioana Diaconescu, Cassian Maria Spiridon, Ion
Cristofor, Lucian Vasiliu, Gellu Dorian, Ştefan
Borbély, George Vulturescu, Mircea Petean,
Gavril Matei Albastru, Lucian Chişu, Magda
Cârneci, Gabriela Melinescu, Alexandru
Cistelecan, Radu G. Ţeposu, Iustin Panţa, Ioan
Ţepelea, Alexandru Pintescu, Vasile Copilu-
Cheatră, Joachim Wittstock, Dan Tărchilă, Radu
Beligan, Silviu Stănculescu, Dinu Ianculescu,
Klaus Heitmann.

La o sumară socoteală, constatăm că sunt
cuprinşi în volum 88 de corespondenţi, cu
epistole scrise în perioada a 11 ani de
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corespondenţă. Cum autorul acestei vaste colecţii
de documente nu a inclus corespondenţa de
dinainte de 1991 şi cele de după 2002, poetul
originar din România ne asigură că acestea vor
face obiectul unor noi apariţii.

Răsfoind volumul de corespondenţă publicat
recent de editura Dionysos avem în faţa ochilor o
vastă panoramă a vieţii literare şi culturale din
perioada de după Revoluţia din decembrie 1989.
Nu au fost ignorate nici documentele epistolare
ale unor personalităţi ce trăiau în diaspora (Eugen
Ionesco, Mircea Eliade, Ştefan Baciu, Ion
Caraion, Dinu Ianculescu, Nicholas Catanoy,
Gabriela Melinescu, George Astalos, Ilie
Constantin, M. N. Rusu, Alexandru Lungu, Ovid.
S. Crohmălniceanu) cu care Christian W. Schenk
are o bogată corespondenţă. Poetul a prevăzut
ediţia de faţă cu câte o scurtă prezentare
biografică a corespondenţilor săi, cu facsimilele
unor scrisori şi cu o savuroasă galerie de
fotografii, materiale ce sporesc importanţa
documentar-ştiinţifică a actualei ediţii.

Vasta corespondenţă a poetului din Germania
cu prietenii săi români, cei mai mulţi scriitori,
colegi de generaţie cu Christian W. Schenk, adică
aparţinând aşa numitei generaţii optzeciste
(Traian T. Coşovei, Cassian Maria Spiridon,
George Vulturescu, Lucian Vasiliu, Ion Cristofor,
Augustin Pop, Ştefan Borbély, Alexandru
Cistelecan, Ioan Moldovan, Radu G. Ţeposu,
Iustin Panţa, Ioan Ţepelea, Mircea Petean,
Alexandru Pintescu) sau unei generaţii mai
vârstnice (Eugen Simion, Ştefan Aug. Doinaş,
Vasile Copilu-Cheatră, Al. Clenciu, Valeriu
Anania, Dumitru Micu, Mircea Zaciu, Marin
Mincu, Aurel Sasu, Marin Sorescu, Ana
Blandiana, Cezar Ivănescu, M. N. Rusu, Mihai
Ursachi, Adrian Marino), indică starea de spirit a
unor intelectuali buimăciţi de transformările unei
societăţi ce a cunoscut o revoluţie brutală, o
transformare precipitată, cu nenumărate deziluzii
şi aşteptări neîmplinite. Cei mai mulţi
corespondenţi ai poetului din Germania se plâng
de noua lor situaţie socială. „Am mari probleme
cu serviciul. Cred că mă aşteaptă «divorţ», am
devenit o persoană incomodă pentru cei puşi pe

rele şi pe autoîmbogăţire” scrie, la 17 iunie 1991,
criticul Mircea N. Rusu de la Bucureşti. Alţii sunt
excedaţi de sarcinile noilor posturi în care i-a
plasat noua realitate socială, cum e cazul poetului
Marin Sorescu, suprasolicitat („foarte ocupat cu
traducerile şi cu ultimele formalităţi la editură,
evident şi la cabinet”). Actorul Silviu Stănculescu
constată schimbările dramatice din noua
societate: „Cresc patima, interesul, intoleranţa,
rezultând ură chiar. Vai de cei ce s-au lăsat
dominaţi de ofensiva agresivităţii ce-o descoperi
în scris, în gesturi, în pretenţii…”. De altfel
destinatarul epistolelor din care am citat, va sesiza
el însuşi, foarte repede, faţa schimonosită a
democraţiei care se va instaura după 1990 în
România. Într-o scrisoare pe care o adresează
mentorului său din tinereţe, poetului Vasile
Copilu-Cheatră, poetul de la Kastellaun emite
câteva avertismente ce se vor adeveri integral în
cele trei decenii scurse de la sângeroasa Revoluţie
din decembrie 1989: „În cel mai bun caz în 10 ani
ţara se va putea redresa, în cel mai rău caz,
pornind de la logica îndoctrinării la care a fost
supusă, în următorii 10-15 ani văd o nouă
dictatură, sub masca democraţiei, corupţie la
nivel înalt, control mascat, persecuţii rafinate… o
nouă securitate KGB-istă cu rolul de a induce în
eroare valorile democraţiei. Nu vreau să ajung
până la George Orwell!...”. Scrisoarea scrisă la 7
iulie 1991 de Christian W. Schenk e, din păcate, o
pagină de profeţie împlinită. Puţine spirite lucide
l-ar putea contrazice.

Numeroase dintre scrisorile trimise sau
primite de Christian W. Schenk fac abstracţie de
marasmul climatului politic din ţară, mulţumindu-
se să abordeze probleme legate de unele iniţiative
culturale. Unul dintre aceste proiecte culturale
este alcătuirea unei antologii de poezie
românească, Streiflicht/Lumină piezişă, o apariţie
importantă, ce va selecta 81 de autori în spaţiul a
200 de pagini. Această antologie realizată de
Christian W. Schenk va apărea în 1994, cu un
argument (Tabletă pentru cititorul român) semnat
de criticul Mircea Zaciu. Numeroase dintre
scrisori se referă la alcătuirea şi difuzarea acestei
antologii, care i-a solicitat un mare efort
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traducătorului german. Acesta nu are doar dileme
şi întrebări legate de selecţia poeţilor, ci şi unele
de detaliu, cum ar fi cele referitoare la ortografia
limbii, recent modificată printr-o discutabilă
decizie a Academiei Române. Reputatul profesor
Gheorghe Bulgăr îi solicita poetului german, într-
o scrisoare trimisă la 28 aprilie 1994, să practice
„ortografia nouă: sunt, blând, urcând, însângera,
împânzi etc”. În epistola de răspuns a poetului
german, acesta încearcă să-i răspundă
profesorului că are în vedere  „ortografia pe care
mi-o propuneaţi  „, însă nu e  „ deloc sigur că este
corectă” (p. 215). Pentru a înlătura orice confuzie,
poetul originar din România îi comunică
ilustrului său corespondent că s-a adresat în acest
scop Academiei Române, care îi trimite un
„răspuns foarte amabil” prin care „îi recomanda
să adopte noua ortografie, însă scrisoarea
Academiei „e scrisă după vechea regulă
ortografică cu î din i şi nu cu î din a”, cum i s-a
sugerat.

Poetul de la Kastellaun e pur şi simplu
exasperat de „harababura nemaipomenită” în ce
priveşte reglementarea ortografiei. Starea de
stupefacţie revine şi în scrisoarea adresată lui
George Vulturescu (p. 218). Desigur problematica
epistolelor e mult mai vastă şi poartă amprenta
stilului epistolar dintr-o epocă în care românii
utilizează din plin acest gen literar, devenit tot
mai rar în perioada din urmă, graţie utilizării
telefonului celular şi internetului. Mihai Ursachi
se plânge în epistola datată „Iaşi, 6 mai 1995” nu
numai că „sistemul de represiune intelectuală a
devenit aproape la fel de dur ca pe vremea
vechiului dictator, cu diferenţa că am câştigat
ceva (dar nu foarte mult) în subtilitate”. Printre
argumentele cunoscutului poet din Ţicău e şi
amănuntul că majoritatea scrisorilor din
străinătate îi  „este sistematic fie oprită, fie în mod
ostentativ controlată” (p. 267). De altfel
reproşurile adresate Poştei române sunt un
laitmotiv în numeroase dintre epistolele cuprinse
în acest masiv volum documentar. La p. 311, într-
o epistolă datată „Târgu Mureş, 10 februarie
1996”, criticul Al. Cistelecan constată că „Din
păcate, Poşta Română nu-şi riscă doar admirabila

sa reputaţie, ci şi comunicarea dintre oameni care
n-au de gând să comploteze împotriva siguranţei
statului, cum e cazul nostru“. Poetul german
înregistrează cu empatie, cu superioară înţelegere
toate plângerile confraţilor români, după cum
reiese şi din argumentul ce deschide şi justifică
publicarea masivului volum de documente
epistolare:  „Eu am fost martorul vieţii lor, ei au
fost martorii vieţii mele, cel puţin o parte din ea,
despre care nu se scrie în cărţi. Evident nu a
tuturor, dar al multora dintre ei”.

Cu inerentele idiosincrazii, orgolii şi mici
bârfe tipice vieţii literare, volumul editat de
Christian W. Schenk oferă un inedit spectacol al
vieţii spirituale din România de după Revoluţia
din decembrie 1989, un tablou veridic al
preocupărilor unei elite culturale care încearcă să
se acomodeze la noul capitalism ce se instalează
cu agresivitate în acea epocă. Adeseori mai
pasionantă decât un roman, cartea editată de
poetul german va deveni, suntem siguri, o
preţioasă sursă documentară pentru toţi cei ce
studiază mentalităţile lumii noastre, dar şi
biografia unor mari scriitori, prezenţi în paginile
acestei cărţi inedite.
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Voi scrie în ultimele trei numere ale
revistei Convorbiri literare pe anul acesta
despre trei debuturi, despre care am tot amînat
să scriu, aşteptînd, ca de altfel şi cei care le-au
scris, să le vînă rîndul.

Prima poetă este Nicoleta Onofrei, o poetă
din Galaţi, încă una în şirul gălăţencelor
bîntuite de poezie. Nicoleta Onofrei, după
cele spuse în felul lui de Mihail Gălăţanu în
cuvîntul înainte, scrie versuri de cînd se ştie.
A şi ieşit în diverse publicaţii, nu prea multe,
a obţinut şi premii, printre care şi pe cel al
Editurii Timpul din Iaşi în 2013 la „Porni

Luceafărul…”. Cartea a apărut în 2014, sub titlul
Chimera între ziduri. Nu ştiu dacă între timp poeta
a mai publicat vreo carte de poezie. Această primă
carte este concludentă pentru a marca un debut
editorial. Poeziile ei sunt izvorîte parcă din lecturi
abandonate, care au marcat-o, aşa cum vedem şi din
motoul ales din Ion Mureşan, unul ce ar vrea să
anunţe o oarecare euforie, iscată la rîndu-i din
preocupări consacrate cu talent în poezie de poetul
clujean: „Acolo, la o masă de sticlă au mîncat, au
băut şi au dormit/ Iar în ţara lui începuse să se
vorbească o altă limbă”. Îndemînarea cu care
Nicoleta Onofrei strunjeşte versurile poate fi
remarcată chiar de la primul poem din prima
secţiune –  Fruncile – , ce pare a arăta o preocupare
ciudată a poetei, în zona zoologică a vieţii: „şi-au
ridicat umerii/ şi-au ridicat şi oamenii umerii/ şi-au
pus epoleţii/ au tras clopotele/ ghiulelele iubirii au
pornit/ şi-au luat slipii de plajă/ s-au aşezat mici pe
marginea apei/ s-au hrănit dintr-o gură în alta/ au
format haite/ iar iubirea s-a răsfirat ca puful
înecăcios/ şi de neadunat/ al unui plop în primăvară”
(maimuţele, p. 13). Preocuparea merge mai departe,
la „animalele fără pene”, care „aveau să se lovească
unele de altele” (p. 16). O „selecţie” în acest regn

trebuie făcută, în aşa fel ca „specimenele de hîrtie
slabă/ şi cu tăişul de ceară” să fie uitate „de
dumnezeul prostituţiei” (p. 17). Nu lipseşte nici
„cioara cu ochi verzi”, care „îşi ascute unghiile de
parcă (ar fi cuţite” (p. 18), iar „gîndacii stăteau
agăţaţi de perdele/ ca beculeţele de crăciun în pom”
(p. 19). Şi aşa se iveşte un limbaj poetic sau mai
curînd un vocabular specific acestei debutante, ce
astfel se îndepărtează de locurile comune ale noii
poezii. Poate fi un cîştig, dar şi o particularitate
care, pe viitor, ar putea-o izola, pentru că mişcările
poetice de la noi, cele mai recente, sunt mai curînd
grupări afine, ce elimină corpurile ce par a fi străine.
Nu ştiu dacă Nicoleta Onofrei îşi dă seama de acest
aspect (sau poate că între timp s-o fi adaptat la noul
limbaj poetic comun?), însă ceea ce apare acum în
această carte publicată în 2014 îi dă o anume
distincţie. Iată cît de simplu se poate spune despre
furnici: „au aprins candela/ să îşi lumineze galeriile/
păianjenii şi viermii le-au săpat gropi/ în nisip/
insectele au fost prinse şi mîncate/ fără judecată” (p.
21). Cînd nu mai ai ce spune despre semeni, despre
sentimentele lor, despre modul lor de viaţă, despre
comunicarea între semeni, încerci un refugiu în
lumea insectelor, o lume ce ar putea crea alegoria ca
replică dată acelei lumi din care fugi. Nicoleta
Onofrei nu se îndepărtează de lumea în care trăieşte,
dar îi narată că există şi alte forme de viaţă care pot
fi luate în seamă şi despre care se poate scrie chiar
poezie. Nu este ea, desigur, prima poetă, primul
autor, care scrie poezie despre o astfel de
încrengătură a vieţii, dar o face acum, cînd tentaţiile
poetice sunt altele, cu mize mari. Minimalismul
pare a fi unul redivivus, în alte forme, despre alte
nimicuri decît despre complexele lumii în care
trăieşte, despre mizeriile ce se dau a fi scopul estetic
al formei noi de viaţă. Modul în care o face este unul
curat, nonşalant, cu talentul atîta cît este, fără să
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explodeze, aşa cum bine a remarcat Mihail
Gălăţanu. Chiar şi fără explozie, poezia Nicoletei
Onofrei este una demnă de atenţie, chiar dacă, într-
un viitor apropiat nu te vei întoarce la ea.
Memorabil este aerul ce străbate aceste însemnări
despre nimicurile de lîngă tine, despre care, de
altfel, nimeni nu se mai apleacă se le treacă în
poezie. Poeta scrie cu consecvenţă şi îşi împlineşte
astfel un proiect:” ceaţa îmi pîlpîie deasupra
ochilor/ spuse cea mai slobodă dintre guri/ atunci
taci şi aşteaptă/ spuse omul calm detectiv cu un
zîmbet ironic/ şi cu un ciocan deasupra capului/
ceaţa asta n-o să se ridice/ dar dacă o să se ridice/ ne
vom aşeza la mese/ şi ne vom continua cina” (p. 26).

Coborîrea în altă lume se face pe scările
beciului, în cea de a doua secţiune a cărţii, unde nu
omul este cel prezent, de prim plan, ci alte vietăţi,
cum ar fi păianjenul: „în beci/ lucrau în linişte/ nu-i
deranjam/ lucrau sigur/ n-am crîcnit/ am fost
companioni/ cînd piciorul patului a fost stîlp/ de
casă pentru unul dintre ei/ nu-i deranjam şi n-am
crîcnit/ iar a doua zi nici măcar atît” (p. 31). Omul
este doar cel care contemplă: „obiectele se scurg pe
pereţi pe podea/ neîmprăştiate tăcute mute/ se
lovesc unele de altele distincte/ pustii/ indiferente/
un om se uită la ele” (p. 32). Acest tablou desprins
parcă din Salvator Dali este încă un cîştig al
disponibilităţii Nicoletei Onofrei de a crea imagini
care să devină de la sine putere poezie. Nu e puţin
lucru. În aşteptări lucrurile, se schimbă puţin şi
trimiterile metafizice duc discursul poetic în altă
parte: „cînd le-am spus lui petru şi pavel că nu pot
respira/ mi-au zis să aştept” (p. 34). În această
aşteptare se petrec multe, peste care teama pare a fi
o mantie de ceaţă ce domină totul, interiorul şi
exteriorul fiinţei şi peste toate, cînd nu se mai poate
respira, nu se mai poate vorbi, nici nu se mai poate
vedea, se aude „doar rîsul” peste nemişcarea astfel
sugerată. Acesta pare a fi poemul întreg, bine
construit al cărţii, pe linia căruia Nicoleta Onofrei ar
trebuie să meargă. Are miză şi se respiră poezie în
el. De aici încolo parcă se şi scrie altfel de poezie,
este abordată o altă stare poetică, o altă atitudine
faţă de finalitatea textului.

Şi asta este evident în Gargoyle, cea de a treia
secţiune a cărţii, în care lumea îngheboşată a
ipsosului, a anchilozei capătă expresie şi elocvenţă
estetică. Fragmentele acestei secţiuni se constituie

într-un poem, care evidenţiază o altă capacitate şi o
altă disponibilitate creatoare. Dar regnul zoologic
rămîne: „o groapă cu şerpi şi vulpi/ lipitori se
dădeau dame bine/ un punct a rămas în afară/
omida-fluture/ zburînd numai cînd şi cît vrea să
zboare/ ochii-mii forfoteau în jurul razelor/ se
închideau şi se deschideau/ miopi/ omida-fluture
pufăia/ pe rotocoale de fum/ pe şiruri rotocoale de
perle –  mărgele/ cu spatele gol omida –  fluture s-a
retras/ ochii îi străluceau ca lumînările/ şi nu avea
nevoie de altă lumină” (p. 49). Iar garguiul
îngheboşat, căruia „i-ar fi mirosit sarea din păr/ i-ar
fi mîngîiat nisipul picioarelor” (p. 50), „obişnuieşte
să îşi măsoare suflul/ între vîrful bocancilor şi
acoperişurile caselor/ printre carcase de porci/ odată
cu bătaia aripei drepnelei negre/ zburătăcind mai
sus de şoimi/ bate cimentul ca bongosul sîngele/ în
timp ce aborigenii îşi ascut limbile/ în gîtlejurile
fripte de sete/ afară –  forfotă/ şi doar izvorul în care
îşi adapă setea se aude” (p. 51). Garguii sunt fiinţele
de ciment ale clădirilor, se transformă aici în spinări
îngheboşate ale versurilor, devin limbaj poetic, cu
conotaţii ce par a duce într-o zonă a aridităţii lumii,
pe care Nicoleta Onofrei o contemplă şi o redă aşa
cum este. Explicaţia cuvîntului nu era necesară, dar,
probabil, pentru a clarifica elementul stilistic al
imaginii create, poeta s-a simţit datoare să o facă. O
face şi în alt poem, mai la vale, dînd impresia că
doreşte să dea o notă doctă cărţii sau abordării
specifice, ceea ce ar duce poezia ei într-o zonă de
cerebralitate. Poate fi şi acolo, însă dincolo de
aceste artificii rămîne poezia, aşa cum s-a aşezat ea
în pagină şi în structura acestei cărţi care emană un
aer de din afara poeziei, fapt ce-i conferă o notă
aparte. 

De altfel „chimera între ziduri” nu este nimic
altceva decît această lume a garguilor, aşa cum i-am
putut vedea pe zidurile catedralei pariziene secole la
rînd sau aşa cum îi vedem pe unele case, figuri
monstruoase ce au menirea de a speria şi a alunga
duhurile rele din preajma acelui loc, în maniera rău
pe rău se alungă. Paşii pe care i-a urmat poeta, de la
insecte la fiinţe ale întunericului din beciuri, duc la
aceste figuri sculptate în piatră şi devenite motiv
poetic într-o carte de debut remarcabilă.
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Nimic nu-mi poate șterge amintirea felului
special de a-l cunoaște, la cei 20 de ani ai mei
de atunci (era anul Tezelor din iulie, cumplitul
an 1971), pe A.E. Baconsky. Un domn tînăr, cu
părul alb, elegant și cu mișcări bine cîntărite.
Purta în acea zi un costum gri deschis, impeca-
bil și sub gulerul cămășii imaculate, o lava-
lieră. Deschisese ușa încăperii în care mă
aflam, împreună cu Alexandra Târziu, la Casa
Scriitorilor (căuta un album de artă Skira din
celebrele serii ale nu mai puțin celebrei edi-
turi), apoi înaintase și se așezase pe un scaun
de plus, după care scosese, cu mișcări studiate
o tabacheră de argint. Deschizînd-o înspre noi,
oferindu-ne țigări fine. Părea un om prosper.
Nimic din înfățișarea lui nu trăda ce i se întîm-

pla de fapt: nu i se mai publica nicio carte, nu avea
mijloace de subzistență și suferea de amărăciune
cronică. Poate doar silueta sa mult prea subțiratică
era semnul unei frămîntări erodante...Si pentru ca
tragismul destinului său să-și pună definitiv
amprenta, avea să dispară violent în cutremurul din 4
martie 1977... Ca într-o premoniție cutremurătoare
poetul va scrie: „/…/ E oare o țară, un tărîm? E un
zid, pretutindeni un zid/ Voi pleca de aici lăsînd
moștenire o lungă trenă de sînge, de zgură, de
fum/.../”.

Reproduc un fragment (care adaugă esențialul
impresiilor mele de atunci) dintr-o notă din 20 mai
1975, înregistrată de un informator și apoi reprodusă
în Dosarul de urmărire informativă, volumul 1,
“Modernistul” (Arhiva CNSAS), de fapt, o
mărturisire a poetului făcută perfidului (posibil)coleg
de scris, sau chiar prieten: „[...] Un întreg eșafodaj
de foruri editoriale a cenzurat cu atîta strășnicie
ultimele mele două cărți inedite încît mi-a anulat
orice posibilitate de apariție... De aproximativ 6

ani lipsesc total din librării, atitudinea Consiliului
Culturii și Educației Socialiste față de persoana
mea îmi apare inexplicabilă. [...]”.

*  *  *
Anatol E.  Baconsky, poet, prozator, traducător,

eseist și teoretician al literaturii, născut la 16 iunie
1925, în Cofa, județul Hotin, decedat la 4 martie 1977
la București, fiul preotului Eftimie Baconsky, a urmat
liceul la Chișinău și la Râmnicu Vâlcea. Între 1946 și
1949 va urma cursurile Facultății de Drept a
Universității din Cluj. Debutează la 18 ani cu versuri
pentru copii, publică eseuri în Tribuna nouă din Cluj
în 1945, iar editorial își va face debutul în 1950 cu
volumul Poezii. Între 1953 și 1959 a fost redactor-șef
al revistei Almanah literar, viitoarea revistă Steaua
de la Cluj. Începînd cu Fiul risipitor (1964) și mai cu
seamă cu Cadavre în vid (1969), atitudinea sa radi-
cală împotriva opresiunii spiritului devine declarată.
Ultima carte, Corabia lui Sebastian, respinsă de
autorități în timpul vieții autorului, este publicată
postum în 1978.

*  *  *
Volumul 1 al DUI „MODERNISTUL” din Arhiva

CNSAS se deschide ca “dosar individual pentru des-
fășurare de activitate de diversiune în sectorul ideo-
logic al creației literare”. De asemeni, din “fișa
biografică” efectuată de Securitate în 1958 aflăm că
„[…]Baconsky A. și membrii mai de seamă ai
redacției Steaua își tolerează reciproc slăbiciunile
elaborînd directivele unei literaturi apolitice care
ignoră aspectele literaturii socialiste, ploconindu-se
în fața culturii occidentale.” În crescendo, acuzațiile
asupra poetului și conducătorului de revistă literară
sunt înspăimîntătoare și dezgustătoare: Alăturat
depun materialul ce-l posedăm asupra numitului
Baconsky Anatol, responsabil redactor la
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<Almanahul literar>[viitoarea revistă Steaua] din
Cluj. Din material rezultă că este un element
dușmănos, iar lucrările pe care le-a făcut în calitate
de ziarist au fost rupte de viață, pentru care fapt a
fost criticat de mai multe ori de către <Scânteia>, la
fel a încercat să mai introducă în literatură și unele
idei cosmopolite. Propun să fie trecut în evidența de
suspect. [semnat indescifrabil].

În aceste condiții, oroarea care va urma în timpul
conducerii de către A.E. Baconsky a revistei Steaua,
este de așteptat.

*  *  *
În dosarul de urmărire informativă al lui A.E

Baconsky există un număr considerabil (27) de poezii
manuscrise (în fotocopii) aparținînd poetului, care au
fost sustrase de Securitate din biroul său de la revista
Steaua în perioada cînd conducea, ca redactor –șef,
această publicație literară (A.E. Baconsky a fost
redactor-șef al revistei Almanah literar, devenită
ulterior Steaua de la Cluj între 1953 și 1959).
Manuscrisele fotocopiate se află în DUI-ul poetului,
în secțiunea „Materiale de arhivă burgheză –
Corpuri delicte sau o notă în care se menționează
denumirea și enumerarea corpurilor delicte pre-
cum și locul uinde se păstrează ele”. Și mai departe:
„Deținem informații sigure că numitul Baconsky A.,
redactor – șef al revistei Steaua Roșie (sic!) din Cluj
a avut în repetate rînduri manifestări dușmănoase la
adresa regimului și a URSS, lucru ce și l-a manifestat
și îl manifestă uneori într-un mod foarte subtil și în
unele scrieri ale lui care urmează a fi publicate în
revista al cărui redactor-șef este susnumitul”. Este
mai mult decît probabil că aceste “scrieri” nu sunt
altele decît poemele inedite sustrase poetului de către
Securitate.

Una dintre concluzii va fi că: „[…] împotriva
tuturor criticilor primite, cultivă o literatură apolitică,
lipsită de spirit partinic, evazionistă și idealistă, influ-
ențată de scrierile lui Lucian Blaga”.

Grupajul de versuri inedite pe care-l reproduc mai
jos face parte din multele poeme sustrase poetului și
fotocopiate de către Securitate, pe care le-am găsit în
dosarul său de urmărire informativă din Arhiva
CNSAS. Prigoana va continua în crescendo, pînă la
excluderea lui A.E. Baconsky de la conducerea revis-
tei Steaua, în 1959. Și după aceea, pînă la final.

MELANCOLIE DE MARE
Plajă galbenă – marea violetă și verde
Norii îngînă chipuri de oameni adormiți în pădure
Cîțiva brazi rătăcesc pe nisip căutînd zadarnic

*  *  *
Însă vara a zburat spre miază-zi
A gonit-o vîntul din Carelia
Au gonit-o tăcutele gînduri
Și veghea târzie

*  *  *
De acum ceața și somnul
Visele pline de mesteceni
Și nevăzută vine noua vîrstă
Mereu, mereu mai mare, tot mai mare

*  *  *
Cuvinte cuvinte care zburați prin văzduh ca petalele
Încep să mă înalț deasupra voastră
Mi-e sufletul mai mare decît voi
Sărut înaltul prag de purpură
Al fiecărei zile care vine,
Și trec în fruntea marelui convoi

MĂRTURISIRE
[…]
Rup flori mirositoare de salcîm
Și le strivesc în dinți cu voluptate;

Iarna pe ninsoare îmi place să ies noaptea
Mă ucid zăpezile la întîmplare
Cînd e viscol întotdeauna mi se pare că aud melodii
Pe care ascultîndu-le
Somnul mi-alină
Nu mă-nspăimînt de dușmani
Cu toate că adesea uitîndu-i
Armele lor mă pot lovi în plin
Dar toate rănile-mi trec
Vindecate de o flacără ascunsă
Și iarăși mă cuprind în calea vîntului
Și iarăși trec nepăsător
Numai la ceasul cînd se dezlănțuie
Monotonele clopote
Mi se pare că cineva drag
Plînge în păduri
Vai cît am rămas de neschimbat
Pretutindeni aș înălța un drum poeziei
Aș semăna o pădure
După chipul
Arborilor cu forme de cai
Ascunzînd în troiene zăpada străvezie
Povara tîrzie a stelelor
Srăbătînd toate cătunele – chiar și pe-acelea



Mai reci decît restriștea lui Ianuarie – 
Fără să bag de seamă că înțelepții zîmbesc în tăcere
Clătinînd capetele cu îngăduință
Ca și cînd ar rosti fără grai
O mustrare sau poate-o adînc tăinuită
Părere de rău după vîrstă

*  *  *
Numai cînd amintirile mă-nvăluie
Întreb de mine însumi cînd se întîmplară toate
Unde sunt anii care le-au cuprins
Și dacă se zăresc pe trunchiul meu
Inelele lor de aramă coclită
Și singur ne știind ce să-mi răspund
Stărui tăcut alături de-ntrebare
Și-mi reazem fruntea de pervazul galben
Al zilei care vine și dispare

SUD
Marea și muntele viețuiesc împreună
Și iarna fuge de căminul lor
Fluturii ei albi cînd se așează pe magnolii
Pe eucalipți și pe arborii de camfor
Pe liniștiții palmieri – dispar curînd
Atinși de-o moarte nevăzută, stranie
Și omizile nu se mai nasc.
Oamenii umblă amețiți de lumină
Și se-ntorc întotdeauna dintr-o veghe
Mersul lor e ca un dans al vîntului din zori pe străzile goale

COBORÎND DIMINEAȚA 
PE PLAJA ÎNGUSTĂ
Coborînd dimineața pe plaja îngustă
Am sărutat apa sărată a mării
M-am închinat orizontului palid
Și m-am întins pe nisipul roșcat
Atunci au venit păsările sudului
Cu zborul lor ca sunetele harpei
S-au rotit asupra mării calme
Atingând cu pieptul alb apele albastre
Și s-au oprit pe țărm nu departe de mine
De parcă locul ar fi fost pustiu.
Desigur au crezut că dormeam
Sau poate m-au luat drept unul dintre cei înecați
Pe care marea în zori îi aduce înspre coastă
Ca să doarmă în pămînt somnul cel mare.
Așa mă gîndii și zîmbii gîndului meu
Și-mi era atît de bine printre acele păsări,
Puternic și totuși întins pe nisip
Gol ca bătrînul Adam lîngă mare,
Atît de bine îmi era că am regretat
Și am înțeles că din asemenea clipe
Zboară de obicei și visul.

Coborînd dimineața pe plaja îngustă
Am uitat păsările sudului
Și cînd ele au zburat peste apele calme
Mi-am dat seama că lutul din care-s făcut e mai greu.
Și-am rămas cu nisipul roșcat și cu pietrele
În timp ce ele zburau mai departe mereu
Mai departe mereu.

ELEGIE
Noaptea plutesc pe mare spre Batumi
Tîrziu e și pe cea mai înaltă punte
Un marinar bătrîn clătinînd capul îmi spune
După ce toate s-au potolit mai rămîne doar lumea

*  *  *
Nu pot să dorm fără să știu de ce
Somnul bătrînului marinar a pierit în valuri demult
Luna, spune el, luna și îmi arată pe ape
Trena de aur mlădiindu-se lin

*  *  *
Muntele-am rănit rătăcind pe mările lumii
Fetele au îmbătrînit și-au murit sau mai umblă bolnave
prin porturi
Ceilalți demult au coborît în mare.

Mi-a rămas dintre toate doar luna
Luminînd lungile drumuri pe care am umblat
Odată cu ea mă trezesc, odată mă duc spre odihnă
Și visez la cele ce-ar fi putut să fie și n-au fost.
După ce toate s-au potolit mai rămîne doar una
Singură sau cu păsările te urmează un timp
Pe urmă un val îți închide pleoapele
Și pleci îndepărtîndu-te de toate

OAMENII VENIȚI DE LA NORD
Oamenii veniți de la nord
Se odihnesc privind chiparoșii
Umblă în grupuri pe plajă
Ca niște pinguini pe-un țărm de miază-zi
Rup cîte-o frunză din arbori
Și-i încearcă gustul amărui
Iar seara în port urmăresc plecarea vapoarelor
Fredonînd melodii monotone
Noaptea se trezesc uneori
Cînd vîntul care vine dinspre mare
Aduce mireasma sărată a apelor
Și tremură șoptind la fereastră
În veci neliniștitele frunze 
Ale eucalipților
Și multă vreme nu pot adormi
Și chiar cînd vine somnul
Visează că sunt treji
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Spre primăvară, spiritul se descumpăneşte,
amurgul se îndură de rostul din muguri, de
întoarcerea în vorbele înşirate ca vrăbii pribege în
tărâmuri uitat-legendare. Te bântuie luminişuri de un
lirism deliberat şi originar, nume sfredelitoare în
soare ca şerpii, pătrunse de duh, cantonate în viroage
de linişti uitate ca să-şi vegheze umbra pământească
de săbii amorţite, de pulberi de floare cufundate în
ţărna de o netăgăduită identitate.

Spre nordul originar al Moldovei se păşeşte cu
maximă prudenţă. În cea mai primejduită răscruce a
istoriei noastre, din toată aventura devenirii contează
nu fasonarea prin eliminare sau absorbţie, dar
relevarea fondului de identitate prin prezenţa a ceea
ce este de neînlocuit. Aici a fost centrul ca o inimă a
Moldovei dintâi, aici rezistă poarta de corn a
Florintei, citadelă a romanităţii confirmate livresc
prin transfer cultural direct italo-român încă din 1592
de când datează prima traducere a cărţii „Fiore di
virtu” şi mai dinainte, atestată documentar prin dania
de moşie a lui Ştefan cel Mare din 1487, când
ctitoreşte biserica Pătrăuţi pe Suceava. Cruciaţii lui
Tasso bat la poarta Florintei din secolul al XVI-lea,
cu zgomot de arme persan şi elemente de
onomasiologie greceşti, ca în cazul Clorindei, eroina
poemului „Ierusalimul dezrobit”, nume
corespondent derivatului Florinta de origine latină.

Prima cruciadă (1096-1099) avea să influenţeze
major destinul poporului armean desţărat, supus
emigrărilor, instalat şi în Moldova de Sus, şi el
antrenat în luptele religioase ale ţinutului, şi care
contribuie la conservarea numelui topic Florinta, cu
nostalgia grădinii de acasă, cunoscuta Valea Florilor
din risipita lor cetate ANI. Dar, pragul Florintei îl
trec şi Aron Pumnul mai puţin cunoscut ca istoric, şi
voievodul portretisticii bucovinene din toate
timpurile, George B. Löwendal (27 aprilie 1897,

Petersburg – 18 februarie 1964, Bucureşti).
Lingvistic, Florinta este un element de

incredibilă rezistenţă al microtoponimiei. Formal, de
din văi de Bucovină, cântă un nume de copilă, în
fond, amintiri răsădite dintr-o grădină devastată de
care se înfioară călugării atraşi de virtuţile ascetice
ale florilegiilor, pornite din Bologna secolului al
XIII-lea. Neîndoielnic, „Fiore di virtu”, cea mai
reprezentativă operă din literatura florilegiilor, va fi
influenţat şi botezul topicului Florinta, aleasa poartă
spre Moldova de Sus.

Rezonanţa exotică, livresc epopeică a numelui
din leagănul sucevean adie fragilitate îndârjită,
credinţe tari şi entuziasm eroic, lămurite numai în
contextul socio-istoric al vecinătăţii fluctuante,
identificabile evului mediu.

* * * 
Astăzi, cătunul Florinta rezistă prin 34 de case,

90 de locuitori cu parohie proprie şi o suprafaţă în
intravilan de 24,7 ha, din comuna Şcheia, alături de
satele Mihoveni, Trei Movile şi Sfântu Ilie. Tema
Flor-, străveche de pe timpul etruscilor, a fost
preluată de romanii care îşi numesc colonia
Florentia, actualul Firenze, prin intermediul formei
Fiorenţa din aceeaşi rădăcină latină, unde locuitorul
îşi zice fiorentino. 

Poate părea exagerat dacă amintim numele
oraşului brazilian Florianopolis, dar de mai mare
folos botezul peninsulei Florida descoperită la 1513,
în chiar pascua florida (sp. duminica Floriilor), de
către Juan Ponce de Leon. De altfel, în literatura
spaniolă pastorală, onomastica simplă sau compusă
de la tema Flor- confirmă nu numai vechime, dar
bogăţie creativă cu o catifelată rezonanţă
hipocoristică: Florisia, Floridora, Florisbella sau
Floralba, dar şi Florenta, un paronim al toponimului
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bucovinean.
Nu putem ignora frecvenţa ingenioasă a numelor

cu tema în varianta Clor- (de la numele zeiţei gr.
Chloris, identică Florei) şi care populează lumea
literară a evului mediu, de o sonoritate atât de
apropiată aceleia româneşti: Clorinda, Clorida sau
Cloridea.1

Deşi numai la 7-8 km de Suceava, Florinta
dăinuie în zona unei istoricităţi mai compatibile cu
misterul decât cu proclamarea esenţială a
conţinutului acumulat, posibil primenitor prin
degajarea actuală a orizontului cercetării.

* * * 
Tărâm de frumuseţi râvnite, Florinta a aparţinut

mănăstirii de maici din Pătrăuţi, zidită de Ştefan cel
Mare în 13 iunie 1487, după ce biruia pe Hroet în
unire cu Balibeg trimisul sultanului în 6 Martie
1486. Altarul de gratitudine era înzestrat cu satele
Pătrăuţi pe Suceavă şi Mihoveni.2 Localitatea a fost
strămutată din apropierea Sucevei ameninţate de
vijelii în vecinătatea estică a satului Lipoveni, la vest
cu Hatna, sat al comunei Costâna, iar la sud şi sud-
est cu râul Suceava şi coloniştii Iţcanilor-Noi.

Astăzi, Florinta mai ţine alături de comuna
Stroieşti, marginea de sud-vest a Mihovenilor, dar
oferă nemijlocit acces spre satul Costâna al comunei
Todireşti, din hotarul nord-vestic. Aşadar, moşia
Florinta aparţinuse mănăstirii de la Pătrăuţii de
lângă Şcheia Cetăţii de Apus3 aceasta situată la 2,5
km nord-vest de Suceava, pe botul de deal zis
Şeptilici, şi numai la 800 m. nord de mănăstirea
armenească Zamca, alt platou legat organic de
dealul Şeptilici.4 Florinta a fost mereu în hotarul
Costânei, cândva comună, legată de Mihoveni prin
Florinta, o moşioară, o câmpie, numită şi metohul
Florinta, stăpânit fără documente de mănăstirea
Sântu Ilie.5 Nu evidenţa istoricităţii sucevene
epatante, emancipate de real, dar obstinată de lustrul
trecutului, îl mai atrage pe cercetătorul de astăzi.
Dacă mai cauţi misterul, deloc mai puţin fastidios
decât evidenţa, atunci ieşi din Cetate!, vânzoleala
lumilor din Hotarul domnesc şi mai ales, urmele
comunităţii armeneşti se cer redescoperite.

Câmpia, moşioara, arena imaginativă a unui
amfiteatru natural, dintre Vâlcele pe pârâul Ilişeşti,
Florinta a fost cuibul unei creştinătăţi statornicite,
dar pentru grădina ei veşnic înflorită, închipuit

rezumat al Paradisului dintr-un timp al prelungitei
renaşteri româneşti, era jinduită şi de călugări şi de
păgâni. Adia acolo ceva din simbolismul mistic al
grădinii persane, o incintă oglindită, altarul umbrelor
feminine cu clopot care cheamă din cântec..., dar
grădină ferecată, cu fântâna acoperită şi izvor
pecetluit...

Florinta este moşia cu care Ştefan cel Mare
înzestra mănăstirea Pătrăuţi, din iunie 1487, unica
mănăstire de maici întemeiată de neobositul nostru
voievod cruciat. Scopul zidirii formulat de Aron
Pumnul este de tot interesant, căci legământul celor
angajate viza îngrijirea soldaţilor, aşadar un feliu de
spital pentru ostaşii cei răniţi în multele războaie ce
le purta Ştefan Voevod.6 Dar, cum uricele s-au
pierdut, de la 1487 până în 1711, anul reînfiinţării
mănăstirii, dincolo de apa Sucevei, istoria locului se
reconstituie din invazii şi jaf turceşti, leşeşti,
căzăceşti, ori tătărăşti, încât unui aşezământ de femei
este de mirare că i s-a păstrat şi numele...

Dintre primele biserici cunoscute din vremea lui
Ştefan cel Mare, Pătrăuţi este o piesă de excelenţă,
deşi cea mai modestă dintre ctitoriile Voievodului,
impune prin proporţionalitatea perfectă a structurii
şi, mai ales, prin măiestria iconografică, cea dintâi
ilustrare a şcolii moldoveneşti de pictură, se înţelege,
cu maeştri ai Apusului. Norocos bine  păstrată, dar şi
cea mai interesantă sub raport istoric, este marea
compoziţie a Cavalcadei Împăratului Constantin cel
Mare de deasupra uşii de intrare, scenă
nemaiîntâlnită în pictura religioasă a celorlalte ţări
ortodoxe,7 iar în Moldova, repetată doar la Biserica
Arbure. O veritabilă epopee grafică trimite la
poemele eroice medievale din ciclul Regelui
perioadei carolingiene. Aici, eroismul conceput la
nivel cosmic pare să devanseze ideatic divinul. Suita
celor 16 sfinţi militari călare, în somptuoase hlamide,
tineri şi subţiri, în pas de liniştită defilare transmite
siguranţa în victoria proorocită de apariţia pe cer a
semnului crucii, tocmai arătat împăratului de către
Arhanghelul Mihail. Oricât s-ar specula mesajul de
luptă antiotomană al imaginii, până la concepţia
despre funcţiile artei a Voievodului!, compoziţia
transmite un pios omagiu împăratului Constantin cel
Mare autor al  edictului de toleranţă în favoarea
creştinismului (313) şi care întărea limesul dunărean.
Scena ilustrează alegoric momentul de linişte atentă
de la finalul războaielor cu turcii, dar rana pierderii
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Chiliei şi a Cetăţii Albe (1484) sângera dintre planuri
de îndârjită speranţă.

Meşterilor zidari şi cioplitori în piatră brută
constructori ai lăcaşului trebuie că li se atribuie şi
portalul uşii de intrare cu uşciorii şi arhivolta
profilate, cu chenar în arc frânt gotic, dar de
interferenţă tipică artei armeneşti, cum firidele
alungite cu ferestre de la abside.

În ţara lor de piatră vulcanică, armenii învăţau
meşteşugul cioplitului odată cu limba maternă. În
malurile râpoase ale râurilor îşi tăiau locuinţe cu etaj,
de mici temerari căţărători schelari, devin
constructori tehnicieni îndemânatici şi ingenioşi de o
largă expansiune în Rusia prin intermediul Georgiei
şi la noi, direct, din Crimeea, sau prin popoarele
slave din sudul Dunării. B. P. Hasdeu admite că în
Muntenia armenii trec după ce ţara le fusese nimicită
de mongoli (1239), din Balcani şi în special din
Bulgaria unde erau foarte numeroşi.8 Sigur că
devenim bănuitori când vine vorba despre şcheii
ziditori la Braşov veniţi din Ţârnareca Meglenului
Bulgariei, porecliţi şi trocari pentru meşteşugul
cioplirii în lemn, se vede că scobeau troace şi coveţi,
cum moţii Apusenilor, ciubere şi bărbânţe, aceştia tot
pigmentaţi, dar mai istroromâni decât megleniţi. 

Dar, dintre armeni s-au format talentaţii arhitecţi
ai Orientului. Arta armeană străluceşte inconfundabil
şi astăzi în ornamentele, mai ales exterioare, de la
Curtea de Argeş, Mănăstirea Dealul sau Biserica Trei
Ierarhi (Iaşi). Sigur că pietrarii Moldovei au fost şi
saşi şi poloni, că Moldova avea mai multă cărămidă
decât piatră, dar din moment ce problema
armenească atinge subtilităţi etnice, spuse verde
dinspre Iorga şi Dimitrie Dan, prudenţa antrenează
reticenţe, nepropagare şi omisiuni.

Chenarul ferestrei de la biserica din Dolheştii
Mari, zidită de Şendrea portarul Sucevei, cumnatul
lui Ştefan cel Mare, identic acelora din palatul
prinţilor Mangop al Crimeii, ale căror imagini le
publică specialistul în influenţele artei caucaziene
asupra arhitecturii româneşti, Gh. Balş9, nu mai pot
fi contestate. Împletiturile ciubucelor rotunjite
profilate încadramentelor sunt specifice rafinatei
armonii de împodobire arhitecturală armenească. Pe
fondul stilului constant gotic al ferestrelor bisericilor
moldave ale secolelor XV-VI, atribuit meşterilor
pietrari poloni şi saşi, Gh. Balş punctează evidenţa
influenţei armene motivând relaţiile de familie la

vârf, dintre Moldova şi Mangop, prin căsătoria
Voievodului Ştefan cu Maria de Mangop, sora
ultimului suveran al provinciei.

Bocitoare tocmită, C. Gane10 are suficiente
lacrimi şi pentru nefericirea acestei Doamne răpuse
de infidelitate. Din neamul împăraţilor Comneni de
Trapezunt, căzut la 1461, refugiată în Crimeea ale
cărei coaste erau sub genovezi, familia Mariei se
instalează lângă Caffa, în castelul bizantin Mangop.
Este un teritoriu înnobilat de armeni Caffa, după
marea lor emigrare din sec. al XIII-lea, scrie N.
Iorga, a fost marea aşezare armenească, unde arta
bisericilor îngropate s-a dezvoltat vreme de decenii.
În vremea lui Ştefan cel Mare, Caffa încă era un
antrepozit al comerţului moldovean, care se făcea de
genovezi şi de moldoveni de pe vremea lui Alexandru
cel Bun11... Luată de turci, din a doua jumătatea a
sec. al XV-lea, nimic n-a mai rămas din Caffa, cum
nimic n-a rămas din castelul din apropiere Mangup,
sau din cei doi Sfinţi Theodor, Tiro şi Stratelate.12

Încerci fiorul frumuseţii stranii în faţa Cavalcadei
Împăratului Constantin cel Mare din Biserica Sfânta
Cruce din Pătrăuţi când între cei 16 sfinţi militari
descoperi pe cei doi Teodori, Tiro şi Stratelate...,
alături de Gheorghe, Dumitru, Procopie, Mercurie,
Nestor...Mai strălucesc nimburile în mişcarea
strunită a cailor de un alb nuanţat...Armenii au venit
spre noi din Caffa încă din veacul al XIV-lea, înainte
de fondarea ţării moldoveneşti, astfel încât
principatul a găsit pe armeni în Moldova, adaugă
Iorga, ei nu sunt colonişti, ei sunt fondatori în
adevăratul înţeles al cuvântului...

Principatul din sud-estul Crimeii, Mangop,
remarcabil centru de cultură bizantină cu o masivă
populaţie de emigraţie armeană din sec. al XIII-lea,
când s-a şi constituit, a durat până la 1475 când cade
sub turci. Principelui Alexandru de Mangop, căruia
Ştefan cel Mare îi era cumnat, i s-au trimis ajutoare
armate din Moldova.

Este de înţeles că odată instalată în Moldova,
Doamna de neam împărătesc să fi fost însoţită de o
suită de apropiaţi care să-i şi rămână alături. La fel se
întâmplase când Domnul aducea pe ruteanca
Evdochia de la Kiev şi tot astfel avea să se petreacă
şi când Vasile Vodă se însura cu Ecaterina Cercheza
din ai cărei companioni abhazi a evoluat o ramură a
neamului Abaza.

Martoră a prăbuşirii casei sale imperiale şi mereu
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îngrijorată de soarta soţului şi a noii patrii, vlăguite
de şirul războaielor, Maria de Mangop se
îmbolnăveşte şi se stinge înaintea Crăciunului din
1477. Acoperământul de mormânt al Mariei de
Mangop de la Putna topeşte în tristă poezie şi
resemnare calmă vecia orientală şi fastuoasă a
prinţesei. Pare aşezată în jilţ, cu coroana bizantină şi
armele Paleologilor cusute în colţurile stofei,
capodoperă a broderiei medievale româneşti,
deopotrivă mărturie a clasei iconografice cartonul
după care se execută broderia, neîndoielnic opera
unui mare artist. Această tulburătoare icoană cu
chipul răposatei, brodată după desen, aşternută pe
piatra funerară, pare că se cere înălţată aşa cum
imaginea fotografică ne-o dăruieşte, sau după
aceeaşi tehnică veche a perdelelor de icoane, a
perdelelor de altar sau a perdelelor de mormânt din
tezaurul de la Putna, dar conservate până azi drept
iconostas al bisericii armeneşti. Aparatul ornamental
este specific oriental stufos, dar imaginea de
ansamblu se limpezeşte în sobrietatea esenţială a
portretului funerar care subordonează ca să
armonizeze.

Cusute sau ţesute, astfel de piese delimitate
cronologic într-o organizare ştiinţifică, fac obiectul
conferinţei „Ţesăturile”, rostită de N. Iorga la 9 mai
1934, în Sala Dalles. Concluzia neasemuitului istoric
de o rafinată aplecare artistică este că punctul de
plecare pentru ţesăturile moldoveneşti din această
categorie, de o rară ştiinţă tehnică, se află în chiar
timpul însoţirii lui Ştefan Vodă cu Maria din
Mangopul Crimeii, unde trăia Statul Sfinţilor
Teodori. Iorga avansează că împreună cu Maria, din
castelul vecin cu Caffa, cetate de splendidă
civilizaţie de sinteză între Orient şi Apus, a venit
grupul de femei care a lucrat necontenit la
înzestrarea principalei fundaţii a lui Ştefan cel
Mare.13

Meşteşugul avea să se dezvolte în mai toate
mănăstirile Moldovei şi nu numai.

* * * 
Florinta adună toată frumuseţea primăverii din

Ţara Fagilor, reeditează sărbătorile Floralia din
Dacia romană prelungite în Florilia prepascală. Pare
moşia de zestre a Florei dezmierdată de Zefir şi
brăzdată de Izvor, paradisul ovidian...14

La miezul nopţii de Paşte, porţile Templului erau

deschise. Moştenind această tradiţie, creştinismul
primitiv aşteaptă întoarcerea lui Hristos în noaptea
de Înviere şi celebrează priveghiul pândind bătăile
celui înviat la poarta lumii.

Floriile prepascale sunt podul de salcie înflorită
al maicii care îşi caută Fiul, sunt pragul şi poarta
împodobite în aşteptare. Cetate a sălciilor reînvierii
Florinta de odinioară, o mladă de fată din mitul
Maicii, jefuită de iubire, poate călugărită la Pătrăuţii
de pe ţărmul nefericit al Sucevei. Nu de puţine ori,
neputincioasele flori de salcie salvează femeia prin
alegerea amorului consolator din lumea de dincolo...
Dar, bucovinenii reîncarcă mitul şi Sărbătoarea
Paştelui înseamnă aici bucuria deplinei evlavii, de
aceea şi începută din Duminica Floriilor, zisă şi
Duminica Stâlparilor, când se sfinţesc mugurii
mâţişorilor de salcie. 

La zidirea din 1487 a mănăstirii, Ştefan cel Mare
o înzestra cu moşiile Pătrăuţi şi Mihoveni, din care
Mihoveni făcea parte şi o groapă (vâlcea) cam de 15
fălci, cu un pomăt şi o bucată de pământ arabil,
numit metohul Florinta.15 Până la 1538, când turcii
pustiesc mănăstirea, maicile au stăpânit Florinta,
mormintele din 1595, 1600 şi 1632 mărturisesc
revenirile mereu tulburate.

Între 1 Mai şi 15 Octombrie 1488, Ştefan cel
Mare zideşte mănăstirea de călugări Sf. Ilie, în
imediata vecinătate, din sudul Mihovenilor şi sud-
vestul actualei Florinta. Curios este că în acelaşi an,
în răstimpul 26 Mai – 14 Septembrie, Ştefan Vodă
ridică mănăstirea Voroneţ. Nu credem că numai
imboldul evlaviei îndesea lăcaşurile ortodoxe,
pretendentul Hruet fusese răpus la Şcheia din martie
1486, dar îl ştim pe Ştefan prevăzător şi un mare
strateg pentru care mănăstirile erau şi redute. După
căderea Chiliei şi a Cetăţii Albe din 1484, turcii
ţintesc inima Moldovei, aici masează Ştefan forţe
puternice, de nădejde, dintre care armenii nu lipsesc,
întrucât documentele hotarului domnesc al Sucevei îi
confirmă neîntrerupt.

Alungarea din cuib a măicuţelor (1538) face ca
moşioara Florinta să treacă în folosinţa călugărilor
de la Sfântu Ilie, care, la 1711, când ele se întorc, nu
se îndură să le-o mai înapoieze. Bătrânul episcop de
Rădăuţi Calistru (1708-1728) ajutat de starostele de
Cernăuţi, banul Dimitrie Macri, renovează şi
reînfiinţează mănăstirea Pătrăuţi pe Suceava, o
repopulează şi o reaşează în drepturi asupra moşiilor
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Pătrăuţi şi Mihoveni (12 Mai 1711), din care vecinii,
mănăstireşti sau particulari, muşcaseră cu lăcomie.
Documentele proceselor de revendicare a metohului
numit Florinta16 [şi o dată Florentin17], cu sentinţe
domneşti sinuoase, dovedesc susţinerea mănăstirii
Sânt Ilie al cărei egumen Macarie era şi dichiul18

Mitropoliei. Întrucât actul de proprietate al
călugăriţelor era camuflat între documentele
mănăstirii Putna, metohul este din nou pierdut, prin
hotărârea lui Mihail Racoviţă Vv., din 11 Novembre
1727. Această sentinţă şi, mai ales documentele celor
mai bine de zece ani de anchetă, lămuresc hotarele
câmpiei Florinta, trecută în proprietatea mănăstirii
Sânt Ilie, cum se întâmplase şi cu moşia Gropile,
luată armenilor prin anularea suretului lui Ieremia
Movilă Vv., cu judecată întărită de Mihai Racoviţă
Vv. (1726). Procesul armenilor cu mănăstirea Sânt
Ilie se relua după răpirea Bucovinei şi avea să dureze
28 de ani cu grave urmări pentru armeni.19

* * *
De mirare că însingurată şi aproape uitată,

seninătate oglindită din nume, Florinta încearcă
poarta eroică a epopeii. Pe când materia i se subţiase
şi specia părea ca şi stinsă, haţeganul cu studii
ardelene Aron Densuşianu (1837-1900), din 1881
universitar şi publicist ieşean, cheamă cu insistenţă la
revigorare din izvoarele latinităţii mitologice, şi ca
efect al curentului european de care ginta română se
pătrunsese. Un erudit, cunoscător al literaturilor
clasice, admirator al lui Budai-Deleanu şi Andrei
Mureşan, Aron Densuşianu face istorie şi critică
literară, cu nerv, mai bolovănos, naţionalist în fond şi
latinist împiedicat în iţe pumnulene. Antijunimismul,
neinspirata polemică agravantă cu liderul şi
afronturile la vârf, vizând pe Alecsandri şi Eminescu,
îl compromit de neiertat şi-i anulează substanţa,
adevărul neamului de preoţi de la Densuş care îşi
ridicase biserica la sfârşitul sec. al XIII-lea din piatră
de la monumentele romane din Ulpia Traiana.
Clădirea, de plan central, amintind construcţiile cu
mult mai vechi din arhitectura creştină, păstrează
urme de pictură din sec. al XV-lea.

Epopeea „Negriada” (1879-1884) în
douăsprezece cânturi a dascălului intransigent, spirit
liber şi cald, excelent creator de personaje din simple
şi credibile motivaţii psihologice, cum Dochia,
Vântoasele, Gerul, Somnul sau Umbra lui Traian,

elementul de strat esenţial în procesul etnogenezei
pe care grupul de români condus de Negru Vodă îl
caută să i se supună, regăseşte poezia Ceahlăului
mitologic. Călătoria iniţiatică a întemeietorului
Neagoe-Negru prin locurile marcate de Virgiliu,
Ovidiu, Dante sau Tasso sunt adevărurile pe care
sufletul românesc le-a căutat mereu în vremurile
confuze şi rafinate. Se vede că nici Regele, nici
Împăratul nu îi ofereau suficient leac împotriva
neliniştii. Recitindu-i epopeea, eşti prins de poveste,
miraculosul, mai ales păgân, pare că abia permisese
delimitarea paradisului de infern, bântuite de stihii,
îmblânzite de cele două zâne surori, Cosânzeana –
partenera lui Făt-Frumos, şi Floriola – iubita
Zefirului ovidian. 

* * * 
Nu la fel stau lucrurile cu epigonul lui Aron

Densuşianu într-ale epopeii, I.I. Bumbac (1843-
1902), fratele lui Vasile (1837-1918) şi amicul din
prima tinereţe a lui Eminescu, pe care idealurile
politice din perioada vieneză avea să îi separe
iremediabil. I.I. Bumbac încerca din 1878-1879
variante la epopeea etnogeniei româneşti „Florinta”.

Primele două Cânturi se tipăresc în volum la
1880, precedate de un tractatu despre lirica şi epica
română poporală şi clasică. Apologet al lui
Alecsandri, recunoscut susţinător al bucovinenilor în
general şi un apropiat al familiei Hurmuzachi mai
ales, pentru al cărei fecior şi nepot Dimitrie Petrino
intră în conflict cu Iacob Negruzzi, I.I. Bumbac
afirmă încrederea în valoarea documentară a creaţiei
populare şi în tezaurul limbii poetice. Mişcat şi el,
deşi anacronic, de mitul Dochiei, I.I. Bumbac
conduce până în pragul războaielor cu goţii
Răsăritului, al căror rege Tihar nebiruitul peţeşte sub
ameninţarea sabiei pe neasemuita fiică a Banului
Craiovei, Florinta.

Cu pregătirile de război ale Banului se încheie al
doilea cânt şi ultimul cunoscut, fără ca povestea să
ne pară de tot nepătrunsă. De altfel, studiul precedent
opului decriptează în dorul înălţării erudite: Florinta,
sufletul întregii epopei, frumoasa Helena română
este cauza năvălirilor barbare.20

* * * 
Pelerinul de la 1941 numeşte ANI tot oraş în

doliu.21 Nici stradă nu-i, nici flori şi nici păstorii,
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paragini jefuite de corul rugăciunii...Scheletice zidiri
mijesc livresc: Biserica Păstorului, cu două etaje;
Domul decapitat, catedrala zidită de regele armean
Sembat la 980 şi terminată în 1001 de regina
Catranida, un giuvaer din dalta arhitectului armean
Tiridate, acelaşi constructor de mai târziu al
inegalabilei Sfânta Sofia din Constantinopol. Nu
lipsesc nici turnul de observaţie, nici Geamia, nici
Biserica Georgiană, conform supremaţiilor epocale,
pe care par să le împace instalaţiile de ulei, ciclopice
dolmane din dalta pietrei groase, de jur împrejurul
sfintelor lăcaşuri pentru nesfârşitul izvor al luminii.

Din oraş, departe o colină înaintează spre râul
Akhurian arătându-şi coastele frânte şi surpările
rostogolite, biserici mutilate, urme de locuinţe şi
resturile unui palat de tot dărâmat. Este Citadela,
fosta Acropolă a oraşului. De acolo a început
întemeierea capitalei ANI, căci acolo s-a găsit zidită
cea mai veche inscripţie armenească de până la
1940. Acolo se aflau palatul regal, tezaurul,
biblioteca şi mormintele Bacratizilor.

Palatul Bacratizilor, cu trei etaje, mai mult o
cazarmă din prudenţă militară, părea camuflat în
extremitatea zidurilor de nord, într-un pripor zis
VALEA FLORILOR. Intrarea impresiona prin
ornamente cioplite în piatră de diferite culori.
Pelerinul este îndemnat să urce Citadela dinspre
Biserica Sfântul Grigore Luminatorul, pentru ca
panorama să ofere, înapoi, cele trei porţi ale
oraşului, cu sugestia celor trei panouri ale
iconostasului bisericii armeneşti, şi dincolo, în afara
zidurilor, satul turcesc zis Ani, ai cărui locuitori
cultivau legume în Valea Florilor. Pe ambele părţi ale
Văii, ca şi în valea râului Akhurian erau peşteri
artificiale, locuinţe şi prăvălioare cu două şi trei etaje
tăiate în pământ pietros vulcanic.22 În aceeaşi vale a
râului Akhurian, o stâncă izolată poartă resturi de
ziduri, de turnuri şi ruinele unei biserici de
nemaipomenite minuni, ridicate după căderea
dinastiei Bacratizilor. Stânca se numeşte Kîz-Kala
(Fortăreaţa tinerei fete). La orizont, bătrânul Ararat,
albit în veghea Leului ostenit de vâltori.

Capitala Bacratizilor armeni (901-1044), ANI
căzu în voia grecilor, perşilor, georgienilor şi
tătarilor, până când Timur Lenk (1336-1405) o
distruge cu totul, în 1387. Desţăraţi, armenii şi-au
reclădit-o acolo unde au ajuns şi au hotărât să
rămână. Nordul Moldovei dintâi este şi al lor, i-am

căutat dinadins, în hotarul Sucevei.

* * * 
Armenia a cunoscut atâtea năvăliri, cuceriri

distrugătoare, conflicte cu turcomanii şi egiptenii,
încât până la 1080, Armenia Mare era cucerită de
turci şi o diasporă masivă este consemnată în
Ierusalim, Cezareea, Antiohia, Seleucia,
Constantinopol, Cipru, Trapezunt, parte colonizaţi de
bizantini, formau o avangardă împotriva turcilor.
Descendenţi ai marilor familii armene erau trimişi să
întărească graniţa dinspre Damasc şi Alep.
Strălucirea titlurilor oferite de Bizanţ s-a dovedit
înşelătoare, Bizanţul mai făcuse transplantări, scrie
Iorga, şi Armeniei a vrut să-i creeze o nouă patrie.
Cruciata nu este nici opera lui Urban II, nici a lui
Petru Ermitul, nici a predicării de la Piacenza sau
de la Clermont, apasă Iorga, cruciata începuse cu
mult înainte de cruciată (1096-1099).23 Începutul
cruciatelor trebuie căutat, insistă Iorga, în politica
primului Rupenid (cca 1080, Rupen I cel Mare, rege
în Taurus), ai cărui urmaşi, mai ales Constantin, sunt
creatorii unei lumi armene orientate către franci.

Se zice că moştenirea legală a vechii Armenii
(Armenia Mare) ar fi fost preluată de faimosul Kogh
Vasil (Vasile Hoţul), al cărui admirator se arătase şi
Vasile Lupu, voievodul Moldovei, care ar fi adunat
în jurul său pe reprezentanţii vechii lumi armene
împrăştiate de musulmani. Dar, cei mai mulţi dintre
armeni l-au însoţit pe Gagik al II-lea Bacratidul care
pierduse capitala de la Ani şi se statornicesc în
Cezareea, străini în mijlocul grecilor, exilaţi,
dezmoşteniţi de suveranitatea lor naţională. Gagik
este ucis de dregătorii greci, armenii emigrează din
nou şi fără nimic, trec în Cilicia unde pun stăpânire
pe multe districte, fortăreţe şi castele.

Iorga consideră relaţiile Armeniei noi cu francii şi
aportul primei cruciade o veritabilă infuzie de sânge
occidental, dătătoare de vigoare, determinantă,
altfel, statul atât de mic al lui Constantin s-ar fi
pierdut în lumea bizantină asemenea aceluia cu mult
mai puternic al lui Kogh Vasil, căci Bizanţul nu a
renunţat niciodată la pretenţiile sale teritoriale şi
afirmarea drepturilor.24 Armenia prinde rădăcină
nouă într-un pământ nou adus de invazia cruciaţilor.
Este Franţa din Armenia, declară Iorga, o ţară a
francilor, o ţară de cruciadă care, altoită pe tradiţia
armenească se fixează în defileurile sale.25
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Viziunea lui Iorga este şi a Istoricilor armeni ai
cruciadelor cu privire la dezvoltarea regatului
Armeno-Cilician, pe care Torquato Tasso îi
aprofundează în vederea elaborării poemului
„Ierusalimul dezrobit” (1574-1575), o capodoperă a
Renaşterii. Un erudit, Tasso îşi clădeşte
universalitatea pe temelii de o dovedită cultură.
Destinul poetului este marcat de steaua nefastă a
naşterii odată cu începutul Contrareformei, în
deceniul cinci al sec. al XVI-lea (n. 1544 martie 11),
ca să se stingă în 1595 aprilie 25, pe când
Contrareforma biruia şi ultima redută a Veneţiei.
Mărturisesc satisfacţia cercetătorului de azi, la
îndemână cu mijloacele aprofundării istoriei
încercatului, eroicului popor armean ca să o
regăsească şi să-i identifice eroii în minunea poetică
a lui Tasso, cel devorat de propria operă. 

Regatul lui Constantin a existat în mare parte
graţie cruciadei, orizonturilor deschise, dar preluând
esenţele trecutului, ale tradiţiei neamului. Peceţile
regilor vor fi numai în alfabet armenesc şi limba
naţională. Cruciaţii bat monedă în formulele
Bizanţului şi îşi grecizează numele. O monedă a lui
Tancred, personaj istoric real şi principal în poemul
lui Tasso, zicându-şi Tankredos, conţine invocaţia
grecească: Is, nika, kirié boéthé (Isus învinge,
Doamne, ajută-ne). Tancred, adevăratul erou al
primei cruciade, confirmat de cronicarii armeni,26

este cel mai mare dintre toţi credincioşii, viteazul
campion al lui Dumnezeu, şi Tasso ştie aceste, căci
lui îi dăruieşte iubirea Clorindei. Conducătorul
principal al cruciadei, Godefroi de Bouillon – la
Tasso, Goffredo – este fratele lui Balduin care îi şi
succede la tronul Ierusalimului, la un an după
cucerirea oraşului. Bate şi el monedă, pe una dintre
ele, în veşminte occidentate, însă inscripţia rămâne
grecească: Baldouinos, doulos kyriou, slujitorul
Domnului. Richard de Maraş, (Rikardos, la Tasso –
Ricardo), oferă a treia monedă cu acelaşi kirié
boéthé.

Dar, oricâtă monedă s-ar bate pe minunata epocă
a regatului Ciliciei, când naţiunea, cot la cot cu
Cruciaţii, împotriva Sarazinilor, intră în relaţii mai
strânse ca oricând cu naţiunile Europei, epoca
eroică şi încântătoare când Franţa şi Armenii trăiră
cea mai frumoasă pagină a istoriei,27 cronicarii
armeni se plâng că însuşi Balduin, pe jumătate
armenizat, prin căsătoria cu Arda, fiica lui Thoros I

şi nepoata lui Rupen cel Mare în Tauros (1100) voia
să-l orbească pe arhiepiscopul armean care se
menţinea alături de cel al latinilor şi că locuitorii îl
răscumpără, de la francii incomozi, violenţi şi
lacomi.28 Armenii Ciliciei ajung să urască naţia
turbată a francilor care aduseseră ţara la ruină şi o
pustiiseră, care îi şi masacrează ca la Ablastan.29

Episodul cvasilegendar al icoanei Maicii
Domnului adăpostite în veghea candelei din altarul
templului subpământean al francilor, consemnat de
Istoricii armeni ai cruciadelor, preluat de Tasso în
Cântul II al „Ierusalimului liberat”,30 conţine intriga
simplă a eposului şi introduce în scenă pe
misterioasa Clorinda, amazoana în sprijinul regelui
Ierusalimului, Aladin, furul icoanei. Clorinda
detensionează conflictul care atinge cotele unui
iminent masacru. Matei din Edessa detaliază că
Toros, adică Teodor, fiul lui Constantin şi nepotul lui
Rupen I, luase în grija sa icoana lăsată la Maraş de
prinţul prinţilor bizantin, că răzbună pe Gagik
omorând pe ucigaşii săi seniori romani şi că
redobândeşte tezaurul regal, cu cruci de argint şi
statuile sale de aur şi Cilicia devine ţara lui Toros.
La Tasso, jertfa fecioarei Sofronia împacă în
lacrimile milei pe creştini şi pe păgâni deopotrivă şi
rugul se stinge la apariţia fetei războinice în armura
din ţară depărtată, recunoscută prin tigrul de pe
coiful ca oglinda. Venea acum de pe meleagul pers să
vadă cui se pregătise rugul, prăpăd să facă prin
creştina oaste. 

În slujba profetului, Clorinda este un spirit
justiţiar ascuns, este iubită de viteazul creştin
Tancred care o şi ucide în luptă, nerecunoscând-o.
Istoriografic, mereu între Beatrice şi Laura, pentru
echivalenţa valorică, ori o vergiliană Camilla
botezată prin depunctarea religios-contrastantă,
Clorinda este mai mult decât Muza iubită născătoare
de universalitate, ea este destinul ales, flacăra
nestinsă care iscă şi mistuie, este eroina războinică
fără patrie, tragică prin singurătate, de o frumuseţe
blondă şi aparent fragilă, nebotezată din bigotismul
eunucului căruia mama, creştină abisiniană, i-o
încredinţează, înaintea celor şaizeci de zile impuse
fetiţelor în vederea sfintei taine. Coborâtoare dinspre
izvoarele Tigrului, Clorinda insuflă imaginea unei
Armenii străvechi, dinaintea creştinării.

De la Eliodor, Tasso preia legenda femeii
însărcinate privind o pictură, ca în cazul Persianei
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sugestionate de imaginea lui Perseu, eliberând-o pe
Andromeda, şi care naşte o fetiţă albă, pentru ca
reginei Etiopiei să i se întâmple asemenea, privind
icoana Sfântului Gheorghe cu tânăra de sacrificiu
căreia Clorinda avea să-i semene.

De la Tasso, se aud sunetele sufletului,
sentimentul este geniul lui, pe fondul unei
înlăcrimate realităţi istorice şi religioase. Tasso este
eruditul preocupat de adevărul istoric, dar poetul
iubitor de fantastic şi cavaleresc, catolic şi păgân
deodată, elegiacul neliniştit care caută şi nu găseşte.

Moartea Clorindei este unică, poate părea
frumoasă ca a Laurei, dar departe de aceea a
Beatricei îngrozite de strălucirea dumnezeirii. Fiinţă
solară, în clipele de la urmă, se teme pentru
întunecimile sufletului şi roagă de trup i se despartă/
spălat prin sfânt botez mântuitor. Botezul frunţii
dezvelite din undele mărunte ale coifului, răsplătit cu
zâmbet, murind de bucurie inundată, şi abia aici
catolicul Tasso îşi plăteşte tributul dantesc, îl aduc pe
Tancred în cumpăna zădărniciei din care se lasă
renunţarea: Pe moarte-i el şi-i mort în draga-i
moartă.31

Caracter mut, Clorinda devine inteligibilă şi
umană abia în clipa morţii, iar Tancredi eroul
excepţional, cavalerul nobil, liric şi subiectiv, în care
pătrunde suflul timpurilor celor mai moderne, ca în
Hamlet, scrie De Sanctis,32 este Tasso însuşi. Dar Ea,
păgâna lui iubită, cine să fie, dacă nu cealaltă
emisferă a sufletului, absorbită în sine, răstălmăcită,
predestinată înfiorării, nevoia dublei convulsii,
nimicitoare lui Tasso.

* * * 
Tasso trăise vârful succesului în vara lui 1573,

când pastorala „Aminta” i se reprezenta pe insula
Belvedere de pe Pad, cu o memorabilă punere în
scenă, dăruindu-i râvnitele plăcere şi onoare,
încoronarea operei drept cel mai frumos madrigal al
literaturii italiene. Numeroasele traduceri şi imitaţii
imediate în Franţa, Anglia, Spania şi Germania nu
puteau lăsa indiferente marile spirite ale Europei.
Numai în ultimii douăzeci de ani ai sec. al XVI-lea,
„Ierusalimul dezrobit” apare în 300 de ediţii, Tasso şi
Shakespeare se întâlneau în mit şi în stea.
Shakespeare scria în 1594 (un an înaintea morţii lui
Tasso) „Doi tineri din Verona”, „Chinurile zadarnice
ale dragostei” şi capodopera „Romeo şi Julieta” a

căror inspiraţie, cu toate strădaniile de anglicizare ale
lui Shakespeare, ca de obicei în cazul
împrumuturilor din afara graniţelor Angliei, conduce
spre „Metamorfozele” lui Ovidiu, cum poemul
„Lucrece” are evidenţa inspiraţiei din cartea a doua a
„Fastelor”. Încă din 1598, Francis Meres era
îndreptăţit să spună că sufletul lui Ovidiu a înviat în
Shakespeare.

Înapoi la mitologie, Tasso visa, în plin
cavalerism, şlefuirea aştrilor războinici prin ivirea
minunii creştine, fata salvată de Sf. Gheorghe,
travestită, excepţională în toate, din iubire şi iertare
secându-şi izvorul nefast, o floare a virtuţii secerată
din nerecunoaştere, metamorfoză a chiparosului
însângerat, nerivalizând cu vreo sfântă, ceea ce
tocmai rupe rândurile galeriei îndumnezeite de
Vergiliu-Dante-Petrarca.

* * * 
Onomasiologia feminină intervine cu fineţuri

derivative, ca în cazul alternanţei sufixelor – da şi –
ta: Krimhilda, Isolda, Semiramida, Clorinda/
Florinta, Assunta, Cichitta...îndulcire hipocoristică a
consoanei cu sugestia unei vechi romanităţi italice şi
spaniole. Florinta descinde livresc, din literatura
florilegiilor, din antologia „Fiore di virtu”, bănuită
opera călugărului benedictin Tommaso Gozzadini de
pe Monte Cassino, de unde şi numele legendarei
Casia a cărei istorioară se află numai în traducerea
românească din 1620, Codex Neagoeanus.

„Fiore di virtu” este elaborată în sec. al XIII-lea,
copiştii o multiplică, dar este tipărită abia în 1474 la
Veneţia şi atât de gustată, încât până la 1540 are vreo
patruzeci de ediţii, călătorind prin toate literaturile
Occidentului până în Orient: tradusă în sârbă,
română, greacă, rusă şi armeană. În literatura
noastră a pătruns încă din sec. al XVI-lea, devenind
o adevărată carte populară.33

Dovada că a fost tradusă din italiană în română se
află în copia manuscrisului transpunerii din română
în rusă din sec. al XVIII-lea, păstrată în muzeul
Rumjancov din Moscova. Iată şi titlul primei
traduceri: Floarea darurilor (virtuţilor) şi a
păcatelor tradusă din limba italiană în valahă sau
bogdănească de către Gherman Vlahul, iar din vlahă
tradusă în slavă de Veniamin Ieromonahul Rusin, la
anul 1592.

Informaţia inedită a lui N. Cartojan se dezvoltă
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justificativ prin relaţiile Moldovei cu Veneţia, din
păcate, puţin cam simplist şi cu prea puţine
argumente: soliile lui Ştefan cel Mare şi Alexandru
Lăpuşneanu la Veneţia, mariajul fiicei lui Petru
Şchiopul sau studiile lui Radu Mihnea.34 Venerabilul
profesor, care în 1927 comunica de la pupitrul
Academiei Române, ignora volumul lui Iorga,
esenţial în materie de relaţii comerciale directe ale
Moldovei cu Occidentul, în general, şi cu Republica
Veneţia în special, prin Cetatea Albă.35 Fiore di virtu
se tipărea în 1498 în spaniolă, la 1530 în franceză, la
1529 în limba greacă, la 1675 în armeană, dar în
1592 în limba română, pe când în Moldova domnea
Aron Tiranul (1591-1595), fiul lui Alex.
Lăpuşneanul. Cel mai probabil este că armenii,
dovedit prezenţi şi frecvenţi în Basarabia şi Moldova
de Sus, instalaţi în deplină legalitate prin hrisovul lui
Alexandru cel Bun din 1401 iulie 30 de întemeiere a
episcopiei armeneşti din Moldova, care includea şi
enoriaşii Basarabiei, vor fi contribuit la
comercializarea exemplarelor italiene şi traducerea
în limba română.

Bolognezul călugăr autor Tommaso Gozzadini
din sec. al XIII-lea!, de o rafinată cultură şi de un
remarcabil bun gust, potriveşte cele 35 de capitole
ale antologiei într-o citadelă a firii pe care numai
plivirea păcatelor ar ofili-o de aceea, în numele
credinţei nu se pune la zid, dar se ia aminte. Din
coabitarea seminţelor aurii şi întunecate ale acestei
unice flori s-au înfruptat toate literaturile lumii.

Genială, alegerea bestiei care ne stăpâneşte, este
prezentă în a doua parte a fiecărui capitol, migăloasă
căutare în tratatele de zoologie ale latinităţii
medievale, celebrele Bestiari cu corespondentul
Fisiolog grecesc. Împărtăşesc inorogul, revendicat
de Blaga, mai potrivit sieşi decât lui Dimitrie
Cantemir, darul vulnerabilităţii poetice care îşi alege
victima din desişul genelor şi induce minunea vorbei
din taina nefăcutului. Dar, îndepărtarea lui atât de
demult justifică stufoşenia simbolistică şi, din când
în când, rama emblematică a enunţului princeps
impune zăbava transcrierii: leoncornul are multă
dulceaţă, ca să şază lângă fată şi deacă veade vreo
fată, el îndată merge la dânsa şi adoarme în braţele
ei; şi atuncea vin vânătorii de-l prind;...într-alt chip
nu se poate prinde.36

Iată că era mai leu decât cal, simbol al autorităţii
ordinului călugăresc benedictin (îngeri cu chip de

leu), al efortului nedomolit de a imita măreţia divină
şi a tainei comunicării cu Dumnezeu, aidoma leului
despre care se spune că şterge urma propriilor paşi
când fuge de vânător. Leul este emblema
evanghelistului Marcu şi Leul lui Iuda din întreaga
Scriptură este însuşi Hristos, dar în iconografia
medievală, doar partea anterioară a leului este de
natură dumnezeiască, cealaltă, susceptibilă de
slăbiciune, corespunde naturii umane. 

Ataşarea cornului întăreşte ideea de eminenţă,
după modelul lui Dionysos, Alexandru cel Mare este
reprezentat cu coarne, putere şi geniu care aproprie
de divinitate, încât leul cu corn leoncornul devenit
licornă trebuie să fie echivalenţa animalieră care să-i
reprezinte pe autorii călugări ai antologiei Fiore di
virtu. Cornul este trofeul puterii, corniculum de pe
casca soldatului roman învingător, asemenea lui
Moise din reprezentaţiile Evului Mediu. Sigur că nu
putem ignora simbolul virilităţii de care nici
călugării nu erau absolviţi, dar convertirea metatetică
în ispită dă bine în scena adormirii din braţele fetei.
Invincibilă prin corn, povestea cheamă poveste şi
licorna nu poate fi capturată decât prin şiretenia fetei
care o îmbată cu mireasma laptelui virginal. 

Somnul învăluie în taină tocmai esenţialul
moment al adormirii, încât parcă tot Blaga, şi el un
împătimit al miresmelor virginale, oferă tot ce se
putea spune mai curat şi mai frumos despre inorogul
lui. Dai mereu peste un înger în sinea poetică
blagiană. Un Îndemn de poveste invocă sfinţenia
inorogului trimis la curtea Frumoasei, îl mână
înaintea ispitei, dar nimereşte într-o zi de septembrie
şi se alege cu clipa gândului fără greş, dintre frunza
ce cade/ şi ramura goală...

* * * 
Întreagă Fiore di virtu este un îndemn la poveste,

din cerul trecut al luminii de ieri mai pogoară o fată,
în haină cernită, Casia de la Monte Cassino, a cărei
legendă, necunoscută prototipului italian apare în
Codex Neagoeanus (1620) cu numele de Nastasia.
Frumoasă şi înţeleaptă, pierde în faţa Theodorei
tronul de împărăteasă a Bizanţului, din pricina
schimbului de replici cu împăratul: – Prin femeie ne-
au venit toate relele, vizându-o pe Eva, şi: – Prin
femeie s-a născut şi binele, mântuirea lumii, referitor
la Sfânta Fecioară.

Identificabile secolului al X-lea, personajele de
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mult legendare se regăsesc în jurul împăratului
bizantin Teofil şi el prins în vârtejul distrugător al
luptelor dintre iconoclaşti şi iconolatri încât, la
capătul cercetării sutelor de ani, reconstituindu-li-se
biografiile, s-a putut afla tâlcul replicilor care au
făcut înconjurul lumii.

Umilită de retractarea alegerii împăratului, Casia
întemeiază o mănăstire în care rămâne tot restul
vieţii, scriind şi compunând piese religioase, mândră
între icoane, împărăteasă în împărăţia cerului, dar
refuzata mireasă tăioasă. Dovedit este că luptele
religioase descumpănesc dogmele, încurcă Biserica
şi opţiunile împărăteşti, căci împăratul era
iconoclast şi Casia, iconofilă.37

Şi preferinţa mirelui a fost norocoasă, întrucât
Theodora de Paflagonia, soţia împărăteasă a lui
Teofil, a pus capăt luptelor iconoclaste.

Note:
1. Cf. Christian Ionescu, „Mică enciclopedie

onomastică”, Buc., 1975, p. 141;
2. Cf. Erast Hostiuc, „Istoricul fostei Mănăstiri de

maici din Pătrăuţi pe Suceava”, Cernăuţi, 1929, p. 14;
3. Ibidem;
4. Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, „Cetatea Şcheia”,

Ed. Academiei R.P.R., 1960, p. 13;
5. Preot dr. Erast Costea, „Mănăstirea Sînt Ilie”,

Cernăuţi, 1940, p. 16;
6. Aron Pumnul, „Privire repede peste două sute

şasezeci şi şapte din proprietăţile aşa numite Moşiile
mănăstireşti din carile s-au format măreţul Fond
Religionar al bisericii dreptor. răsăritene din Bucovina”,
Cernăuţi, 1865, p. 82;

7. I. Caproşu, „Biserica Sfânta Cruce din Pătrăuţi”, în
vol. „Monumente istorice din Mitropolia Moldovei şi
Sucevei”, Iaşi, 1974, p. 48;

8. B.P. Hasdeu, „Etymologicum Magnum Romaniae”,
C. 1696, urm.;

9. Gh. Balş, „Influences arménienne et georgienne sur
l’arhitecture roumaine”, Vălenii de Munte, 1931, p. 14; 

10. C. Gane, „Trecute vieţi de doamne şi domniţe” I,
1941, p. 34 şi urm.;

11. N. Iorga, „Armenii din România”, în Ararat,
septembrie 1931; 

12. N. Iorga, „Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii
Albe”, Buc., 1899, p. 43;

13. N. Iorga, „Vechea artă religioasă la Români”,
Vălenii de Munte, 1934, p. 141;

14. Ovidiu, „Fastele”, V, 208-212, Buc., 1965;
15. Erast Hostiuc, „Istoricul fostei Mănăstiri de maici

din Pătrăuţi pe Suceava”, Cernăuţi, 1929, p. 19;

16. Preot dr. Erast Costea, „Mănăstirea Sânt Ilie”,
Cernăuţi, 1940, Anexa XXXII/Iaşi, 1723, Sept. 25, p. 139;

17. Pr. prof. M. Şesan, „Biserica Sf. Ilie Suceava”, în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1959, nr. 1-2, p. 80;

18. dichiu/ administrator/ econom;
19. Pr. dr. Erast Costea, „Mănăstirea Sânt Ilie”, p. 38;
20. I.I. Bumbac, „Florinta” Epopee naţională în V

cântece, Cânt I şi II, precedată de lucrarea „Unele puţine
asupra liricei şi epicei romane poporale şi clasice”,
Cernăuţi, 1880, p. 41;

21. G. Basmagian, „ANI (impresii)”, în Ararat, mai
1941;

22. Ibidem; 
23. N. Iorga, „Trei Conferinţe despre Armenia

Ciliciană”, în vol. „Nicolae Iorga Scrieri istorice despre
Armeni”, Ararat, 1999, p. 78-79; 

24. Ibidem, p. 79; 
25. Ibidem, p. 80;
26. Matei din Edessa, în „Historiens armeniens des

croisades” I, Paris, 1869, p. 82; 103; 
27. Arşag Ciobanian, „Femeia armeană în decursul

secolelor”, Ani 1942-1943, Buc., 1943, p. 285; 
28. Cf. Iorga, Op. cit., p. 133;
29. Matei din Edessa, Ibidem, p. 80-81;
30. Buc., 1969, p. 37 şi urm.; 
31. „Ierusalimul liberat”, II Cântul XII, 1969, în

traducerea lui Aurel Covaci, p. 62;
32. „Istoria Literaturii Italiene”, Buc., 1965, p. 632;
33. Nicolae Cartojan, „Fiore di virtu”, în „Cărţile

populare în literatura românească” I, Buc., 1929, p. 196; 
34. Ibidem, p. 201; 
35. N. Iorga, „Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii

Albe”, Buc., 1899;
36. Cf. N. Cartojan, Op. cit., p. 197;
37. Nicolae Cartojan, „Fiore di virtu în literatura

românească”, în Memoriile Academiei Române, Secţiunea
literară, SIII, TIV, extras, Buc., 1928-29, p. 11, Şedinţa din
15 aprilie 1927.
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Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, Parlamentul României şi alte spaţii
funcţionalizate ideologic (cluburi politice, întâlniri
electorale) sunt martorele unei tranziţii particulare
dinspre gândire spre vorbirea politică. În lipsa
traducerilor din literatura de specialitate (filosofie
şi teorie), calitatea vorbirii politice depinde de
modul în care aceasta se lasă mediată şi modelată
de practicile literare. Uneori, sunt suficiente
referinţele la Shakespeare, Hugo, Lamartine,
Schiller, Musset sau Byron pentru activarea unui
proces de decodare culturală ce va asocia automat
numele acestor scriitori cu ideile de ordine
universală, autoritate, regalitate, democraţie,
umanitarism, libertate sau anarhie. Spre exemplu,
Shakespeare va fi adjudecat de „doctrinari”
conservatori precum Mihai Eminescu sau P.P.
Carp, ultimul debutând ca traducător al pieselor
Othello şi Macbeth şi ca subtil exeget al operei
divinului brit la întâlnirile „Junimii” ieşene. Un
liberal moderat precum Mihail Kogălniceanu va
prefera în schimb să traducă din Bürger şi Schiller,
traducătorul fiind la rându-i dublat de prozatorul
romantic, condus de pasiunea pentru istoria
naţională a Moldovei (Ştefan cel Mare în târgul
Băiei, Un vis al lui Petru Rareş), pe care o va
percepe ironic în antiteză cu prezentul (Adunări
dănţuitoare, Un nou chip de a face curte, Iluzii
pierdute. Un întâi amor, Filosofia provincialului la
Iaşi, Tainele inimei). Tot astfel înţelegem opţiunea
unui liberal radical precum C.A. Rosetti pentru
traducerea lui Byron sau Vigny, precum şi
înclinaţia sa spre notaţia pătimaşă în genurile liric
sau diaristic. Fiindcă fondatorul ziarului
„Românul”, liderul liberalilor radicali („roşii”), are
un temperament ardent care îşi reclamă

discursivizarea în forma nudă a Jurnalului şi a
poemelor din Ceasurile de mulţumire (detalii
semnificative despre activitatea literară a unor
oameni politici ai secolului al XIX-lea se găsesc în
Dicţionarul literaturii române de la origini până la
1900, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1979, pe
care l-am consultat cu folos pentru textul de faţă). 

Necesitatea iniţierii în treburile statului se
desprinde nu numai din idealul emancipării şi
cultivării claselor de jos, cât mai ales din idealul
profesionalizării, în vederea ocupării noului aparat
administrativ, a unor elite politice care să fie
diferite de vechea protipendà boierească. Căci pe
măsură ce oratorii parlamentari deprind „alfabetul”
politicii, vom putea observa o mai bună focalizare
a temelor de dezbatere şi o mai precisă definire a
termenilor. În plus, aceasta se reflectă şi în
maturizarea estetică a discursului politic. Ca atare,
s-ar putea constata o sofisticare a gândirii politice
datorită dezvoltării resurselor expresive ale vorbirii
politice. 

Mulţi dintre literaţii cu reale şanse de afirmare
vor renunţa la o posibilă carieră de scriitor,
convertindu-şi talentul literar în elocinţă
parlamentară. Drept exemplu stau Mihail
Kogălniceanu, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Petre
Grădişteanu, Alexandru Lahovary, P.P. Carp, Take
Ionescu, Nicolae Filipescu ş.a. Literatura oratorilor
va trece totuşi în textul politic sub formă de semn,
deja codată şi abreviată (în butade, clişee,
proverbe), sintetizând o serie de experienţe
culturale, de obicei importate din culturi mai mari.
Cu scopul de a suplini penuria vocabularului de
specialitate, din literatură se desprind acum
„buchile” unui nou abecedar politic. De altfel,
Leonidas Donskis, unul dintre cei mai fini
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interpreţi ai relaţiei dintre literatură şi politică,
susţine că la baza terminologiei politice
specializate se află, de fapt, literatura – şi nu invers,
cum se crede îndeobşte (cf. Putere şi imaginaţie.
Studii de politică şi literatură, traducere de
Ramona Lupu şi Silviu Miloiu, Târgovişte, Editura
„Cetatea de Scaun”, 2012). 

Înainte de ne lansa într-un joc lexical pornind de
la construcţia „alfabetizare politică” (de aici,
„analfabetism politic”, „alfabet politic” ş.a.m.d.),
se cuvine să ne întrebăm dacă o astfel de translare
a noţiunii political literacy se justifică într-o
carenţă conceptuală a câmpului oratoriei politice
româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. În cazul în care abordarea s-ar încadra în limite
funcţional-pragmatice (analiză retorică, analiză a
discursului), problema „alfabetizării politice” (i. e.
a modului în care se impune un cod şi un vocabular
al vieţii publice) interesează mai puţin. Totuşi, dacă
acceptăm ipoteza ascendentului gândirii şi
literaturii occidentale asupra vieţii publice
româneşti din secolul al XIX-lea, trebuie să ne
întrebăm în ce măsură anumite practici literare –
lectură, traducere, creaţii originale – contribuie la
fixarea unui nou alfabet politic.

Educaţie civică şi angajament politic în
Parlamentul României

Trebuie să ne întrebăm mai întâi dacă se poate
transfera formula political literacy, decantată într-o
cultură mare, bazată pe o solidă tradiţie
democratică, între realităţile socio-economice ale
unei ţări mici, prinsă între interesele Orientului şi
Occidentului şi abia pornită pe calea modernizării.
Apoi, trebuie să cercetăm dacă aceasta poate fi
lărgită şi lipsită de determinările sale contextuale.
Cert e că ideea de political literacy apare pe fondul
unor statistici din anii ’60 ai secolului trecut
privind „implicarea” sau „angajamentul” unor
anumite grupe de vârstă în viaţa politică a Statelor
Unite. Datele au dus desigur la consideraţii despre
raportul direct proporţional dintre „implicarea
politică” şi „sofisticarea elitelor” sau la generalizări
despre felul în care capacităţile politice ale
civilizaţiei occidentale au fost antrenate de cotele
tot mai înalte ale nivelului de educaţie. În anii ’80,
cercetătorul britanic Bernard Crick aduce noţiunea

în sfera pedagogiei/ didacticii, punând problema
„predării şi învăţării” democraţiei în şcoli. Semn că
o şi mai aplicată circumscriere era necesară în
domeniul educaţiei, acelaşi cercetător este
însărcinat două decenii mai târziu să alcătuiască un
„raport” în care aşa-zisa political literacy este
inclusă între „competenţele civice” pe care
generaţia „milenaristă” – reacţionând destul de
apatic, cinic şi dezimplicat la treburile publice –
trebuie să şi le însuşească. Raportul lui Crick
instituie sinonimia între „alfabetizarea politică” şi
„educaţia politică”, punând-o la baza noilor idei
despre convertirea democraţiei reprezentative în
democraţie participativă. Ca atare, o persoană
„alfabetizată politic” este cineva care poate folosi o
terminologie specifică, fiind capabilă să înţeleagă
evenimente, gesturi şi comportamente cu
semnificaţie politică. Observăm, pentru moment,
că nu numai culturile tinere, ci şi marile tradiţii
democratice resimt, pe diferite paliere sociale şi în
anumite momente ale evoluţiei lor, nevoia
„alfabetizării politice”. Iar aceasta se petrece mai
ales în acele momente când formula politicului
glisează când în favoarea teoriei, când în favoarea
practicii (cf. Bernard Crick & Alex Porter, Political
Education and Political Literacy, London,
Longman, 1978; Crick Report: Education for
Citizenship and the teaching of democracy in
schools. Final Report on the Advisory Group on
Citizenship, London, Qualification and Curriculum
authority, 1998; Bernard Crick, Essays on
Citizenship, London, Bloomsbury Academic,
2000).

Este meritul unui specialist în retorică precum
C.H. Knoblauch acela de a stabili, în funcţie de
poziţionările şi atitudinile ideologice, o taxonomie
a „alfabetizărilor”. El distinge între „alfabetizările
conservatoare”, „alfabetizările liberale” şi
„alfabetizările stângiste”, evidenţiind totodată
intenţionalitatea esenţial politică a oricărei
„alfabetizări”. Cercetări recente au stabilit că la un
oarecare nivel de „alfabetizare politică” se poate
ajunge mai ales pe calea „mobilizării cognitive”.
De unde şi importanţa unor ştiinţe-mediatoare
precum istoria sau economia în dezvoltarea
facultăţilor de înţelegere practică a vieţii cotidiene
şi de recunoaştere/ acceptare imediată a
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proximităţii conflictului (cf. C.H. Knoblauch,
Literacy and the Politics of Education, în Andreea
A. Lunsford, Helen Moglen & James Slevin, The
Right to Literacy, New York, MLA, 1990, p. 74-80
şi C. H. Knoblauch& Lil Brannon, Critical
Teaching and the Idea of Literacy, Portsmouth,
NH, Boynton, 1993). 

Revenind acum la situaţia României veacului al
XIX-lea, vom descoperi că există o relaţie directă
între nivelul de alfabetizare politică şi gradul de
mobilizare cognitivă: educaţia politică nu se poate
face în absenţa curiozităţii (suscitate de presa
internaţională sau de limbajul specializat al teoriei
politice) şi a reflecţiei filosofice. Totuşi, doar o mică
parte a aristocraţiei se interesează de afacerile
externe şi poate exprima o poziţie personală faţă de
acestea: simpatizează sau nu cu unioniştii italieni;
aprobă sau nu „cezarismul” lui Napoleon al III-lea
ş.a.m.d. De pildă, în jurul anului 1865, la curtea lui
Răducanu Rosetti de la Căiuţi se citeau gazete
precum Indépendence Belge, Débats, Figaro, La
Liberté, Gaulois, La Revue des Deux Mondes, La
Revue de Paris, L’Illustration, Neue Freie Presse
sau Illustrated London News. – însă relevanţa şi
obiectivitatea informaţiei se judecă adesea conform
„imaginaţiei idilice” (despre care vorbea Virgil
Nemoianu în Micro-Armonia) dezvoltate de aceşti
cititori ce se plângeau adesea de întârzierea
curierului. Totuşi, ştirile externe se bucură de o reală
difuziune abia în momentul în care oratorii
parlamentari aleg să devină ei înşişi îndrumători
profesionişti. Nu de puţine ori Titu Maiorescu, Take
Ionescu, N. Fleva sau N. Blaremberg citează şi
traduc simultan fragmente din presa internaţională,
ştiind precis că acestea vor fi preluate, la rândul lor,
de Monitorul Oficial al României – publicaţie ce
devine treptat o lectură obligatorie, „un abecedar”
atât pentru comunitatea parlamentarilor români, cât
şi pentru alegătorii acestora.

Tot oratoria politică vehiculează numele unor
teoreticieni şi practicieni politici celebri (Charles
Fox, William Pitt cel Tânăr, Benjamin Disraeli,
William Gladstone ş.a.), cu toate că aceste „nume”
sunt destul de greu de asimilat de publicul cititor, în
lipsa traducerilor din literatura de specialitate. Deja
modelată de intermediarul francez, terminologia
politică englezească ajunge la noi într-o formă

hibridă, greu de înţeles, un clasic precum John
Stuart Mill, de pildă, fiind tradus cu On Liberty abia
în 1902, cartea circulând până atunci în tălmăciri
franceze sau italiene. Iar filosofia lui Karl Marx
pătrunde în cultura română abia un secol mai târziu,
printr-un ordin de traducere dat de Comitetul
Central al Partidului Comunist Român, deşi
Kogălniceanu vorbeşte despre „comunişti” încă din
anul 1861. 

Oratorie şi „politica de vorbe”
În sfârşit, tinerii educaţi în străinătate par dispuşi

să iasă din apatia generaţiilor trecute. Printr-un efort
intelectual dublat de imaginaţie estetică şi morală,
aceştia îşi vor mobiliza resursele cognitive spre a
înţelege şi importa o serie de concepte destul de
abstracte, relativ îndepărtate de realităţile locale:
„republică”, „democraţie”, „constituţie”,
„parlament/ adunare legiuitoare”, „libertate”,
„egalitate”, „opinie publică” etc. S-a observat că
unii politicieni români – I.C. Brătianu, de pildă
(Nicolae Suţu, Memoriile Principelui Nicolae Suţu,
mare logofăt al Moldovei. 1789-1871, Humanitas,
Bucureşti, 2014) – preferă să împingă dezbaterile
parlamentare în spaţiul conceptual şi oarecum
securizat al temei constituţionale, eludând realităţile
imediate (împroprietărirea ţăranilor). Deşi poate fi
considerată şi ca o formă de precauţie electorală,
opţiunea pentru discursivizarea unor chestiuni
abstracte precum regimul constituţional sau
protocolul parlamentar se justifică, fără îndoială, şi
în precara alfabetizare politică a elitelor
conducătoare. Insuficient pregătiţi pentru o lectură
politică a vieţii obişnuite, unii politicieni se definesc
exclusiv ca oratori „parlamentari”. Maiorescu însuşi
se vede nevoit să suporte ironia lui Delavrancea,
care observă tendinţa liderului junimist de a ridica
discuţia concretă la înălţimea „gândirii
filosoficeşti”: „Vine însă dl. Maiorescu, un om de
altă importanţă, rectorul Universităţei, un om cu
pretenţiunea de a nu fi «pasionat în politică», un om
care afirmă că «nu vrea nici un portofoliu», deşi
vrea să stea în bune relaţiuni cu toate portofoliurile
de pe acea bancă, vine d-sa şi spune: domnul
Teţcanu, ca un neexperimentat parlamentarist, n-a
îndrăznit să pună punctul pe «i», dar eu,
nepasionatul, dar eu, omul drept şi logic, am să pun
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punctul pe «i». Şi a pus un cogeamite punctul pe un
«i» foarte mic, acuzându-mă pe mine, direct şi
categoric, că aş fi revoluţionat întregul judeţ Bacău.
[…] D-sa are obiceiul de a afirma frumos, şi crede
că frumosul poate înlocui vreodată proba cuvenită”
[Barbu Ştefănescu Delavrancea, Discursuri,
antologie, postfaţă şi bibliografie de Constantin
Călin. Bucureşti: Minerva, 1977). Semnalată ca
patologie a discursului public la începutul secolului
al XX-lea, „politicianismul” sau „politica de vorbe”
(cf. Simion, Mehedinţi, Politica de vorbe, în Omul
Politic şi politica de vorbe, Bucureşti, Viaţa
românească, 1920) decurg şi din insuficienta
educare a patimilor, şi din etichetarea imprecisă a
realităţilor politice. 

Pe scurt, alfabetizarea politică a oamenilor noi
se poate schiţa ca un mănunchi de procese: 1.
afilierea ideologică (după epuizarea entuziasmului
naţional-liberal paşoptist şi a celui unionist,
reformele lui Cuza conduc la dizolvarea
unanimităţilor, catalizând mesajele conservatorilor,
ale liberalilor radicali şi ale liberalilor de centru); 2.
legitimarea istorică a doctrinelor (înfiinţate destul
de târziu, adică în 1875 şi respectiv 1880, Partidul
Naţional Liberal şi Partidul Conservator se
definesc nu prin doctrine, ci prin calitatea lor de
„partide istorice”); 3. simbolizarea experienţelor şi
destinelor individuale (biografiile oamenilor de stat
se scriu în strânsă legătură cu biografia ideii de
stat); 5. uzajul şi interpretarea codurilor puterii
(monarhia constituţională, dinastia, guvernământul
reprezentativ, viaţa parlamentară, ritmul electoral,
autonomia şi inamovibilitatea magistraturii etc.); 6.
în fine, edificarea, prin mijloace discursive, a unei
identităţi naţionale. Aşa cum se petrece cu orice
„alfabetizare”, la lectura cursivă se ajunge datorită
recursului la memoria mecanică, ceea ce presupune
imitarea, repetarea şi apoi crearea unor figuri.
Formându-şi un set de figuri, diseminate apoi în
întreaga reţea a dezbaterilor publice, oratorii
politici români vor deveni şi principalii vectori ai
alfabetizării. 

Amalgam de alfabete politice: translaţii şi
erori creatoare

Răsfoind cele câteva capitole ale rapidei
modernizări prin care trece statul român în a doua

jumătate a veacului al XIX-lea, vom observa că
imediat după stingerea ecourilor declamatorii ale
„proclamaţiilor”, „protestaţiilor” şi „apelurilor”
paşoptiste, discursivizând un denunţ (al tiraniei
domnilor regulamentari) şi un ideal poetic (al
libertăţii individuale), oamenii politici români vor
încerca tot mai mult să croiască un model de
autoritate după nevoile ţării. 

Observăm însă că neologismele „tiran” şi „rege”
se impun destul de greu în faţa termenilor „domn”
şi „voievod”. La proclamarea regatului, e nevoie de
intervenţia unui jurist experimentat ca Vasile
Boerescu pentru a demonstra că noile titulaturi de
„rege”/ „regat” sunt mai precise decât vechile
denominaţii de „domn” şi „principat (cf. Vasile
Boerescu, Discursuri politice, vol. II. 1873-1883,
Bucureşti, Atelierele Grafice Socec, 1910). Deşi
experienţa domniilor anterioare îi avertizează
asupra pericolului transformării conducătorului
providenţial într-un „tiran” (aşa cum, din păcate, va
fi fixat şi domnitorul Alexandru Ioan Cuza de
memoria generaţiilor următoare), îi surprindem pe
politicienii români cum îi cer lui Carol I să se
comporte nu ca un „rege” constituţional, ci ca un
domn de modă veche, pre-constituţional.
Solicitându-i-se să intervină mai autoritar în ritmul
vieţii politice româneşti, regele îşi va depăşi rolul
reprezentativ şi va impune, la sfârşitul secolului al
XIX-lea, principiul „rotativei guvernamentale”,
care era, de fapt, un reziduu al legitimării de drept
divin. Mai mult, noţiunile de „regim autocratic”,
„omnipotenţă”, „cezarism”, „tiranie” şi chiar
„dictatură” sunt folosite – surprinzător! – pentru a-l
defini pe prim-ministrul Ion C. Brătianu, şi nu pe
rege. Inexact aplicate formelor puterii, aceste
neologisme se impun greu în conştiinţa publică.
Prin urmare, oratorii vor recurge la un fond lexical
oriental nu numai în scop peiorativ, ci şi din raţiuni
de acurateţe a limbajului politic: Gh. Gr.
Cantacuzino este supranumit „Nababul”, iar Ion C.
Brătianu – „Vizirul”. În jurul lui 1884, oratorii
Opoziţiei Unite folosesc destul de des substantivul
„tiran”, atribuindu-l eronat primului ministru, în
ciuda consumării unui număr suficient de dezbateri
în marginea Constituţiei. Activându-şi talentele şi
amintirile literare, Al. Lahovary şi, în trena sa, Take
Ionescu invocă, în discursurile lor, trei modele
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clasice ale tiraniei care se referă desigur la împăraţi
şi nu la „guvernatorii” lor: tirania ipocrită (August),
tirania violentă (Tiberiu), tirania bufonă (Caligula)
(Take Ionescu, Discursuri politice, vol. I. 1886-
1892, editate de Christu S. Negoescu, 1897). 

Constituit prin fuziunea celor două „adunări”
din Principatele valahe, corpul legiuitor al
României este numit destul de repede „Parlament”,
deşi nu funcţionează nici pe departe după modelul
westminsterian. Având în vedere că în Franţa
termenul de „parlament” nu este folosit decât la
jumătatea secolului al XX-lea (documentele
referindu-se ori la „Assemblée nationale”, ori la
„Senat”), împrumutul termenului direct din
vocabularul politic englezesc este o îndrăzneală
lexicală care generează câteva situaţii de
inadecvare. Într-un discurs, Al.G. Djuvara arată
diferenţele esenţiale între instituţia politică
românească şi tradiţia parlamentarismului englez
(cf. Alexandru G. Djuvara, Cumulul. Două
discursuri prununţate în Şedinţa Adunărei
deputaţilor din 23 şi 24 februarie 1887, Bucureşti,
Carol Göbl, 1887). În sensul său original, un
membru al parlamentului (MP) trebuia să fie un
profesionist al dezbaterii publice şi un depozitar al
tradiţiei politice, pe când în România secolului al
XIX-lea, activitatea parlamentară nu e o profesie în
sine, ci e complementară altor ocupaţii. Drept
urmare, în „parlamentarismul” românesc subzistă
sensul termenului francez assemblée, înţeles ca
„adunare” sau chiar „adunătură”. Parlamentul
românesc, la începuturile sale, nu pare a fi un loc al
organizării discursului politic, ci unul al coruperii
sale. De altfel, sensul spaţial al „Camerei
deputaţilor” (după termenii englezi chamber sau
House of Lords/ House of Commons) se impune
destul de greu, fiind preferat sensul colectiv, de
„Adunare a deputaţilor” (după modelul francez dat
de Assemblée nationale). 

La rândul lor, grupările politice nu se
legitimează prin texte ideologice (în acest sens, tot
discursurile politice rămân singurele forme de
textualizare a doctrinelor), ci prin calitatea lor de
participante la evenimentele istoriei recente.
Partidul Naţional Liberal, înfiinţat în 1875, şi
Partidul Conservator, înfiinţat în 1880, se prezintă
în primul rând ca „partide istorice”. În lipsa

temeiurilor doctrinare, a „programelor”, liberalii îşi
leagă numele de Revoluţia paşoptistă, de întronarea
unui suveran dintr-o casă domnitoare europeană, de
Războiul de Independenţă şi de proclamarea
Regatului. Din aceleaşi motive, conservatorii
asumă Unirea mică, cauza dinasticismului şi
consolidarea ordinii şi a statului de drept. Şi unii, şi
alţii aplică o strategie metonimică, propunând, în
locul ideilor politice, numai nişte „evenimente”. 

Nici valorile democratice nu au norocul unor
definiri mai precise. În 1881, P. P. Carp afirma că
„libertatea” şi „egalitatea”, clamate de liberali, nu
sunt decât nişte vase goale care pot fi umplute sau
golite de sens, conform nevoilor retorice ale
momentului. La fel ca Eminescu în satire sau în
articolele sale politice, un bun vorbitor precum
Constantin Dissescu echivalează ideea de „stat
constituţional monarhic” prin imaginea roiului de
albine iar pe aceea de „republică” prin imaginea
muşuroiului de furnici. Pentru acelaşi autor,
termenul de „opinie publică” e explicat prin „gura
lumei”. Deşi depune mari eforturi să explice
funcţionarea „opiniei publice” într-un cadru
„constituţional” (constituţia garantând dreptul la
libertatea de exprimare prin întruniri publice, teatru
şi presă), Dissescu îi acordă o putere anarhică,
asemănătoare intrigilor de palat de pe vremea
fanarioţilor (cf. C. Dissescu, Opiniunea publică, 27
februarie 1885, Bucureşti, Haimann, 1885).

Nu trebuie uitat totuşi că necesitatea de a învăţa,
perfecţiona şi aplica unui nou alfabet politic vine
pe fondul uitării accelerate a memoriei politice
premoderne (din epoca fanariotă dar şi mai de
dinainte). Căci, aşa cum spunea Radu Rosetti în
memoriile sale, niciuna dintre naţiunile europene
nu pare să fi fost atât de dispusă să-şi discrediteze
propriul trecut şi propria istorie din pricina
fascinaţiei pentru civilizaţia apuseană. Cercetând
câteva situaţii semnificative, prezentate succint mai
sus, am descoperit însă că „trecutul” acesta uitat
reapare ori de câte ori, provocat de împrejurări,
discursul politic ajunge într-un impas. Ceea ce nu-
i, de bună seamă, un lucru întru totul rău, după cum
s-ar putea crede.
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De-a lungul timpului, scrierile maioresciene au
fost analizate doar dintr-o perspectivă pur estetică.
Această orientare a interpretărilor literare relevă
un interes scăzut faţă de viziunea retorică, pe care
Titu Maiorescu a atribuit-o operei sale. Din această
motiv, încadrarea studiilor critice În lături! şi
Oratori, retori şi limbuţi (din volumul Critice), dar
şi a articolului istoric Revizuirea Constituţiei şi
căderea Ministerului Brătinanu de la 1883 până la
1888 (din volumul Istoria contemporană a
României) într-unul dintre genurile oratoriei antice
va susţine caracterul retoric al argumentărilor sale.
De asemenea, această fază a tendinţei retorice
aparţine aceluiaşi nivel al alcătuirii discursului, şi
anume inventio, etapă care organizează întreaga
structură argumentativă, în funcţie de genul
oratoric abordat.

Încă din Antichitate, retorii au oferit o atenţie
desăvârşită spaţiului constructiv al discursului.
Aristotel, Cicero şi Quintilian au propus un sistem
al expunerii singular.  În acest fel, schematizarea
discursurilor a devenit, în epocile următoare, un
proces de dezvoltare al elocinţei, accesibil,
indiferent de caracterul scris sau oral. În Retorica
sa, Aristotel este primul care problematizează
structura discursului în funcţie de elementele
propice evoluţiei (vorbitor, subiect, auditoriu).

Prin intermediul acestora, Stagiritul constată
existenţa a trei genuri oratorice: genul deliberativ,
genul judiciar şi genul demonstrativ (Aristotel). La
rândul lor, oratorii latini, Quintilian şi Cicero, au
urmărit teoretizarea categoriilor oratorice în
manualele de retorică (Cicero – Arta oratoriei şi
De oratore, Quintilian – Arta oratorică). Astfel,
fiecare varietate oratorică ne va permite să
observăm elementele asupra cărora Titu Maiorescu

s-a axat în lungul proces de dovedire. Chiar dacă
scopul expunerilor sale este fixat de la bun început,
trăsăturile genului oratoric abordat determină
stadiile evolutive ale prelegerii. 

Înainte de toate trebuie să menţionăm
preocuparea categoriilor oratorice. Prin urmare,
genul deliberativ vizează susţinerea şi combaterea
unei prelegerii, în timp ce genul demonstrativ
cuprinde felicitările şi dezaprobările pe care un
orator le adresează unui antevorbitor al pupitrului
parlamentar sau dicanicesc. În cele din urmă,
genul judiciar se caracterizează prin cele trei părţi,
pe care le înglobează: acuzarea, apărarea şi
verdictul (Quintilian). Revenind la încadrarea
articolului istoric (Revizuirea Constituţiei şi
căderea Ministerului Brătianu de la 1883 până la
1888) şi a studiilor literare (În lături!, Oratori,
retori şi limbuţi) într-una dintre cele trei categorii,
vom remarca totodată şi opţiunea argumentelor
maioresciene. 

Genul demonstrativ a fost definit ca un gen
orientat către prezent, în care domină atât
perspectiva oratorului, cât şi cea a auditoriului. La
nivelul chestiunii, acesta determină calificarea
faptelor, dublând planul deciziei prin cunoaştere.
Chair dacă atitudinea priveşte lauda şi blamul,
criteriul estetic şi moral influenţează audienţa
concentrată în spaţiul public al comunităţii. În
această privinţă, studiul literar În lături! se
încadrează pe deplin în predicamentul
demonstrativ, fiindcă planul ilustrării cuprinde un
timp al prezentului narării, în care viziunea
oratorului înrâureşte audienţa atât la nivel estetic,
cât şi moral. De asemenea, discursul întrebuinţat
de Maiorescu relevă o perspectivă a
contramandări, care contestă critica literară
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practicată de filologul Aron Densuşianu.
Inacceptarea teoriilor literare denotă un spaţiu

al tipicului. În toată critica sa literară, Maiorescu a
conturat o lume a neprevizibilului prin intermediul
personalităţii sale pasionate de frumos şi adevăr.
Doctrina adevărului şi a valorii estetice poate fi
receptată indiferent de obiectivul pe care studiul
literar sau articolul istoric îl înfăptuie. În acest fel,
dezaprobarea exegetului, în ceea ce priveşte scara
percepţiei poetice stabilite de Densusianu, relevă o
condamnare publică a unei atitudini. Din această
perspectivă, articolul polemic corespunde
categoriei antice, blamul. 

La fel ca în cazul genului demonstrativ, genul
deliberativ deţine acelaşi set de caracteristici.
Aşadar, genul deliberativ a fost caracterizat ca un
gen orientat către viitor, în care domină viziunea
publicului. La nivelul chestiunii, acesta indică
dezvoltarea fundamentelor, marcând totodată şi
diferenţele din planul deciziei (ceea ce trebuie
făcut şi ceea ce nu trebuie făcut). Chiar dacă
atitudinea urmăreşte îndemnarea sau temperarea
auditoriului, criteriul utilităţii îndrumă audienţa
din cadrul adunărilor publice sau parlamentare.
Urmărind setul caracterologic, putem afirma faptul
că studiul politic Oratori, retori şi limbuţi se
încadrează pe deplin în genul deliberativ, fiindcă
invocă un timp al viitorului concret, în care
opţiunile auditoriului determină evoluţia întregului
studiu. 

De asemenea, îndrumarea şi temperarea
publicului (lectorului) se realizează prin
întrebuinţarea exemplificărilor concrete, care
denotă atitudinea omului politic Titu Maiorescu,
atât faţă de oratorii reprezentativi ai unei perioade,
cât şi faţă de publicul care stabileşte „gustul”
retoric. În acest sens, pe parcursul întregului
studiu, Maiorescu a urmărit evoluţia discursurilor
parlamentare, care de la o generaţie la alta, au
devenit principalele mijloace de decodificare a
valorii oratorice româneşti. Lectura retorilor antici
se remarcă cu uşurinţă în studiile politice sau
literare ale lui Maiorescu, fiindcă autoritatea
oratorului şi viziunea publicului român s-au
numărat întotdeauna printre trăsăturile elementare
ale discursurilor.  Astfel, cele două elemente
oratorice primordiale au stabilit de fiecare dată

scopul studiilor sale. 
În primul rând, autoritatea oratorului

Maiorescu nu trebuie îndepărtată din planul
discursurilor. În Antichitate calitatea prelegerilor
deliberative se remarca prin menţinerea autorităţii
pe tot parcursul expunerii. Fiind specifice
adunărilor pubilice şi parlamentare, discursurile
aveau drept scop determinarea auditoriului, în
privinţa adoptării unor decizii (Quintilian). În al
doilea rând, opinia auditoriul dirijează
desfăşurarea oricărei prelegeri. Ca factor
primordial, aceasta condiţionează adoptarea unei
atitudini specifice, dar şi alegerea structurii
argumentative. 

Cu toate acestea, fiecare reprezentant al
oratorie româneşti se încadrează într-una dintre
categoriile stabilite de Maiorescu. Prin utilizarea
valorii drept criteriu („valoarea permanentă”,
„valoarea trecătoare”, nonvaloare) Maiorescu
denotă calitatea parlamentarilor români
(Maiorescu). Datorită analogiilor făcute
identificăm următorii reprezentanţi ai categoriilor
de vorbitori: Mihail Kogălniceanu – oratorul
individualizat de „valoarea permanentă”; Take
Ionescu – retorul caracterizat de „valoarea
trecătoare”; I. Brătescu – limbutul definit de
nonvaloare. 

În contrast cu cele doua studii, articolul istoric
Revizuirea constituţiei şi căderea Ministerului
Brătianu de la 1883 până la 23 martie 1888
prezintă o problematică aparte. Încadrarea acestuia
pe deplin într-una dintre cele trei categorii
oratorice este imposibilă, fiindcă în procesul de
alcătuire al articolului Titu Maiorescu a recurs la
procedeul povestirii, fapt remarcat şi de Nicolae
Manolescu în lucrarea dedicată personalităţii
maioresciene. Raportarea argumentelor la
elementul povestirii concretizează caracterul unic
al expunerilor.

Adunarea deputaţilor din opoziţie, în casa lui
Take Ionescu pare a fi o pagină extrasă din scrierile
politice specifice comunităţilor occidentale: „[...]
se adună la Take Ionescu, în strada Ştirbei-Vodă,
deputaţii opoziţiei de toate nuanţele, N. Felva, C.
C. Arion, Al. Djuvara, Caton Lecca etc. Şi
junimiştii P. Carp, Al. Marghiloman, Laurian Nica,
Stroici şi Maiorescu” (Maiorescu). De asemenea,
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în fragmentul extras remarcăm obiectivitatea
scriitorului, care în momentul narării se depărtează
de propria personalitate („Stroici şi Maiorescu”).
În acest fel, articolul istoric capătă pe lângă marca
subiectivă a contextului şi o marcă obiectivă, în
ceea ce priveşte segmentarea perspectivei
personale. 

Chiar dacă nu se încadrează într-unul dintre
cele trei genuri oratorice, prefaţa istorică
înglobează o serie de trăsături ale acestora. În altă
ordine de idei, introducerea istorico-politică este
orientată către trecut (genul judiciar), încât punctul
de vedere nu aparţine doar oratorului, ci şi
publicului (genul demonstrativ). La nivelul
chestiunii, faptele (genul judiciar) şi calificarea
acestora (genul demonstrativ), determină planul
deciziei prin cunoaştere (genul demonstrativ)
odată cu cel al alegerii (ceea ce este bun şi ceea ce
nu este bun – genul deliberativ). Chiar dacă
atitudinea este specifică genului demonstrativ şi
genului deliberativ, criteriul este orientat atât către
justiţie (genul judiciar), cât şi către utilitate (genul
deliberativ). 

După cum putem vedea, articolul istoric
Revizuirea constituţiei şi căderea Ministerului
Brătianu de la 1883 până la 23 martie 1888 nu
poate fi încadrat într-un gen anume, însă
întrepătrunderea dintre categoriile oratorice antice
ne determină să afirmăm că prefaţa istorică conţine
elemente ale dimensiunii oratorice textuale. Prin
urmare, dimensiunea oratorică a scrisului
maiorescian se păstrează la nivelul articolului
revizuirii odată cu autoritatea textuală, care îi
conferă o aură distinctă. În aceeaşi măsură se
concretizează şi cazul articolelor În lături! şi
Oratori, retori şi limbuţi. 

În urma încadrării documentelor maioresciene
am remarcat faptul că Maiorescu operează în
cronica sa elemente specifice oratoriei antice. Prin
intermediul acestora, îndrumătorul literaturii
române din secolul al XIX-lea a implementat o
serie de procedee tipice discursurilor sale literare
şi parlamentare. Astfel, prima etapă a construirii
discursurilor (inventio) contribuie la stabilirea
argumentelor maioreciene prin intermediul
categoriilor argumentative şi a specificităţii
criteriilor oratorice. În acest fel, dimensiunea

oratorică textuală a scrisului maiorescian se
menţine în timp prin sprijinul elementelor
menţionate, la primul nivel al construcţiei. 

Prin urmare, figura oratorului politic şi a
oratorului literar se concretizează atât la nivelul
scrierii, cât şi la cel al vieţii publice. Cu siguranţă,
trăsăturile elementare ale scrierilor maioresciene
(procedeele oratorice şi mijloacele literare) pot fi
aplicate în orice articol sau studiu cultural. Acestea
au relevat caracterul primordial al retoricii
întrebuinţate de estetul culturii. Fără existenţa unui
îndrumător dedicat culturii, literatura
contemporană ar fi întâmpinat o serie de
neajunsuri la nivel estetic. Aşadar, lucrarea de faţă
a examinat dimensiunea oratorică scrisă – însă cu
mici trimiteri la activitatea publică – a cronicii lui
Maiorescu, ce a rămas în timp unica mărturie a
convingerilor maioresciene, fondate pe
fundamentele redutabile ale logicii şi filosofiei
dreptului.

Bibliografie:
Aristotel, Retorica, Editura  Univers

Enciclopedic, Bucureşti, 2004.
Cicero, De oratore, Editura Casa Şcoalelor, ediţie

în limba română de G.D. Neştian, Bucureşti 1925;
Cicero, Arta oratoriei, Editura Saeculum I.O.,

ediţie în limba română de Traian Diaconescu,
Bucureşti 2006;

Maiorescu, Titu, Critice, Editura pentru literatură,
ediţie îngrijită de Paul Georgescu şi Dominica
Stoicescu, Bucureşti 1966;

Maiorescu, Titu, Critice, Vol. I, ediţie îngrijită de
Dominica Filimon Stoicescu, Editura pentru
literatură, Bucureşti 1967;

Maiorescu, Titu, Istoria contemporană a
României, ediţie îngrijită de Dana-Irina Voicu,
Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti 2002.

Quintilian, Arta oratorică, vol. I-III BPT, ediţie în
limba română de Maria Hetco, Editura Minerva,
Bucureşti 1974;

Sălăvăstru, Constantin, Mic tratat de oratorie,
ediţie îngrijită de Dana Zămosteanu, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2010.

142142 CONVORBIRI  LITERARE



Cea mai mare parte a războiului (aug. 1914 –
sept. 1917) şi-o petrece în lagărele austriece, ca
urmare a potenţialului pericol pe care îl reprezenta
el pentru autorităţile imperiale, după cum singur
declară, într-o intervenţie din Camera României, în
care fusese ales ca deputat al circumscripţiei Dorna,
în noiembrie 1919:

„D-l Aurel Onciul, în numărul de Paşte, din
1914, scrie, într-un articol de fond [al ziarului Die
Wahrheit], despre elementele primejdioase statului
austriac. Şi între aceste elemente erau numiţi cei
dintâi profesorii tineri români de la Liceul român
din Cernăuţi şi profesorii tineri de la Liceul român
din Suceava. […] Toţi profesorii tineri de la aceste
două licee au avut să sufere tot felul de prigoniri din
partea autorităţilor austriece. Răposatul Ion
Grămadă, care a murit la Cireşoaia, luptând vitejeşte
pentru întregirea neamului românesc, cu mine şi cu
d-l Dimitrie Marmeliuc şi alţi tineri profesori, am
avut atunci să îndurăm toate suferinţele, toate
umilinţele din partea d-lui preşedinte al ţării de
atunci, care era contele de Meran. Atunci ni s-a pus
în vedere că rostul nostru în Bucovina s-a sfârşit, că
noi trebuie să ne alegem, ori suntem buni cetăţeni
austrieci şi rămânem acolo, sau să ne ducem în altă
parte, unde credem că avem un teren mai prielnic,
mai rodnic pentru munca noastră”1.

Mărturiile contemporanilor concordă şi aduc
precizări. Invocatul Ion Grămadă, în articolul
Goana contra românilor bucovineni, din ziarul
bucureştean „Dimineaţa” (An. XI, nr. 877, 2 sept.
1914, p. 1), informează opinia publică: „Profesorul
Liţu, de la liceul statului din Cernăuţi, a fost arestat
în Vatra-Dornei şi dus în fiare spre Innsbruck sau
Linz, unde va fi împuşcat,pentru că, într-o discuţie
cu agentul austriac care-i deputatul Chisanovici, şi-
a arătat simpatia pentru România”. Un an mai
târziu, Aurel Morariu înregistrează şi el acest

episod, în cartea Bucovina: 1774-1914
(Bucureşti, 1915, reeditare, ediţie şi notaţii
bibliografice de Nicoae Cârlan, la Editura
Lidana din Suceava, 2012, p. 155-156):
„Profesorul Vasile Liţu trecu, într-o excursie,
de la Dorna la Gura-Negri, în România, şi
reîntorcându-se în Bucovina povesti, într-un
restaurant din Vatra-Dornei, că opinia
publică din România este ostilă Austriei şi că
chiar regele României e aspru criticat pentru
ţinuta sa germanofilă. Denunţat pentru
vorbele aceste, d-l Liţu fu arestat, pus în
lanţuri şi dus la Munkàcz”.

Acelaşi Aurel Morariu vine cu întregiri de
la sursă în pomenita şedinţă a Camerei
Deputaţilor: „D-l Vasile Liţu, profesor
secundar şi în prezent deputat al
circumscripţiei Dorna, a fost, aşişderea,
arestat şi maltratat de jandarmii d-lui Fischer
şi iată ce spune d-l Liţu despre acele suferinţe
îndurate de d-sa: «O lună după izbucnirea
războiului, la 4 septembrie 1914, am fost
chemat de sergentul major de jandarmi Schwarz la
primărie şi deţinut aici. După o noapte petrecută sub
baionetele a doi jandarmi, îmi declară jandarmul
Schwarz a doua zi că sunt arestat şi mă întemniţă în
arestul Judecătoriei din Dorna. Cauza arestării mi-a
fost comunicată abia după zece zile, şi iată care erau
punctele de acuzaţie: 1) că am scris articole
împotriva Monarhiei austro-ungare şi a dinastiei
Habsburgice; 2) Că am luat parte, între anii 1906
până la 1913, la toate manifestaţiile duşmănoase
Monarhiei; 3) Că întreţin relaţii cu bărbaţii politici
din România şi, îndeosebi, cu d-l profesor Nicolae
Iorga; 4) că sunt membru la Liga culturală; 5) că aş
fi declarat, într-o vorbire ţinută la Bucureşti, că
dorinţa mea şi a tuturor românilor bucovineni este
să se unească cu Patria Mamă; 6) că aş fi zis cândva
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că e datoria românilor bucovineni să sară în ajutorul
românilor din Ardeal, atunci când aceştia se vor
răzvrăti împotriva ungurilor». Apoi d-l Liţu descrie
cu amănunte tot calvarul suferinţelor, insultelor şi
maltratărilor îndurate până a ajuns în tabăra
internaţilor din Thalerhof, unde a rămas până la 10
decembrie 1914, fiind apoi continuat în Graz, până
în septembrie 1917”2. 

Revenit în ţară, este participant activ la
organizarea întrunirii reprezentanţilor poporului
român din octombrie 1918, după care se înscrie pe
lista combatanţilor cu pana în coloanele gazetei
cernăuţene „Glasul Bucovinei”, preocuparea de
predilecţie fiind, ca de altfel pe parcursul întregii
vieţi, îmbunătăţirea stării materiale şi spirituale a
ţăranilor, mai ales a celor a căror viaţă o cunoştea
mai bine, din zona Câmpulung – Vatra-Dornei.
Titlurile articolelor de fond vorbesc de la sine, aşa
încât nu facem decât să le inventariem: Generalul
Zadik şi ţăranii (An. II, nr. 47, 12 ian. 1919, p. 1),
Ţăranii au căpătat pământ ( nr. 52, 6/19 ian. 1919,
p. 1-2), Problema social-economică la munte (nr.
205, 31 iul. 1919, p. 2), Contactul cu ţărănimea ( nr.
248, 25 sept. 1919, p. 2), Poporul nostru şi
minorităţile (nr. 271, 23 oct. 1919, p. 3),
Intelectualii (nr. 310, 12 dec. 1919, p. 1).

În aceeaşi perioadă (1919-1920), ca deputat în
Parlamentul României, se străduieşte să obţină
condiţii mai bune de trai pentru ţăranii de la munte,
vitregiţi de ororile războiului, care mai ales acolo
făcuse prăpăd. Dar, om de acţiune fiind, consideră
că a trecut vremea vorbelor şi trece la fapte.
Împreună cu un tovarăş, iniţiază înfiinţarea unui
gimnaziu particular la Vatra-Dornei, oraş care era
lipsit de o astfel de instituţie de învăţământ. La 31
octombrie 1922, Gr. Todaşcă publică în „Glasul
Bucovinei” articolul Gimnaziul român în Vatra-
Dornei, din care aflăm că: „Acum doi ani, d. prof. V.
Liţu şi dirig. şcol. V. Huţanu, la rugămintea şi
stăruinţa părinţilor cărora le era prea greu să-şi
trimită odraslele la învăţătură prea departe, din
pricina scumpetei şi a lipsei de supraveghere a
copiilor, s-a înfiinţat un gimnaziu particular, cu
programa analitică ce este în vigoare în Vechiul
Regat”, că s-au făcut în luna iunie două inspecţii şi
că „Rezultatele acestor inspecţii au fost cât se poate
de bune şi de mulţămitoare, aşa că şi ocârmuirea
Bucovinei s-a interesat de aproape de rostul, nevoia

şi mersul acestui gimnaziu”, astfel încât „gimnaziul
dornean este recunoscut şi subvenţionat de
autorităţile şcolare în drept”.

Deşi i se pomenise numele încă de la începutul
articolului, pe parcurs este „sărit” de la mulţumirile
răsunătoare (acordate, evident, oficialităţilor), căci
uitarea începuse să-şi facă simţită prezenţa încă din
timpul vieţii lui Vasile Liţu (pe atunci grav bolnav),
semn că recunoştinţa (sau măcar pomenirea) este o
rara avis la români, după cum şi laudele sunt
acordate cu parcimonie şi numai potrivit intereselor.
În paralel cu înfiinţarea gimnaziului, deschide şi o
librărie de carte românească, iar intenţia fermă era
să aibă şi o tipografie menită tipăririi de cărţi
româneşti. Dar…

Odată cu decesul, înregistrat la 6 decembrie
1922, urmare a unei tuberculoze contractate pe
vremea lagărelor austriece, prietenii săi vechi sar să-
l omagieze aşa cum se cuvine. Primul, în ordine
cronologică, este Leca Morariu, care evocă anii de
liceu sucevean, prin 1899-1900, când „Liţu ajunsese
a fi un fel de căpitan al nostru” şi „Târziu pe înserate
ne furişam, unul câte unul, în bordeiul lui V. Liţu,
din strada Dragoş. Şi cutare ori cutare prindea a
cuvânta, povestind una-alta din viaţa neamului
românesc… Dar cel mai aprig între noi, fără
îndoială, V. Liţu era. Cu Liţu doar Ion Grămadă,
dintre noi işti mai brudii, să se fi putut măsura din
cuvinte. Veneau însă, la aceste tainice sfaturi de
noapte, şi tovarăşi mai mari decât noi: G. Vataman,
V. Greciuc, N. Cotos, I. Piticariu ş.a. Şi-i venea
fiecăruia rândul să-şi spuie cuvântul. Uneori, în
nopţile de vară, sfaturile le ţineam la Cetate. Şi unde
nu ne putea ajuta învăţătura cărţilor să înnodăm
povestea, ne mai învăţau pietrele cetăţii lui Ştefan
Vodă”. Şi, în încheiere: „Om al faptei, Vasile Liţu le-
a dat dornenilor un liceu, şcoală pe care el cu atâtea
jertfe a râvnit-o cât a fost elev şi pe care acum o
preţuia atât de mult. Şi, om al faptei, cum ziceam, îşi
înjghebase şi o librărie de carte românească. Ba mai
astʼvară îmi vorbea şi de o tipografie şi de cărţi
româneşti tipărite la el…”3.

Grigore Nandriş, după ce relatează
Înmormântarea lui Vasile Liţu (cu „unsprezece
perechi de boi” care „trăgeau carul mortuar învelit
în covoare şi cetină de brad”, cu şapte preoţi, patru
buciume şi „o mulţime cât prindeai cu ochii înainte
şi îndărăt”)4, publică şi cuvântul pe care l-a ţinut La
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groapa lui Vasile Liţu, ca fost elev şi coleg la Şcoala
Normală de învăţători din Cernăuţi, din care
extragem: „Am pierdut pe unul dintre luptătorii cei
mai aleşi, cei mai încercaţi; pe unul dintre cei mai
oţeliţi în grele şi lungi lupte, unul din cei mai
credincioşi şi devotaţi luptători ai unui ideal. Un
luptător plin de avânt şi credinţă, un caracter nobil,
o fire bogat înzestrată, un suflet în care se găsea
totdeauna căldură şi dragoste pentru apărarea
binelui şi a dreptăţii neamului lui, uitând totdeauna
de persoana sa, care pentru el însemna numai un
mijloc de continuă luptă”5.

Doctorul Ilie Piticariu evocă momentul din urmă
cu 25 de ani, când V. Liţu („mărişor, slăbuţ, albineţ,
cu nişte ochi pătrunzători, de te fixau pe loc”)
poposea în Suceava, după vreo trei ani petrecuţi prin
Moldova (Mănăstirea Neamţ, unde, după ce şi-a
vindecat mâna ruptă, a intrat „în şcoala de fraţi
pregătitoare pentru starea monahală”, şi Şcoala
militară din Iaşi, unde l-au dus „nişte ofiţeri mari”),
cu „desagii săi plini de cărţi aduse de la Iaşi” şi
vorbind „româneşte ca pe dincolo, frumos”. Dar să-
l lăsăm pe Dr. Piticariu să glăsuiască, rotunjind
unele dintre informaţiile/amintirile lui Leca
Morariu:

„Ne povestea multe din istoria românilor, ne
învăţa cântece româneşti şi făcea cu noi instrucţie
militară română. Aşa era pe vremea aceea în mintea
lui, precum ne învăţa şi pe noi, că puterea armatei
române este o străşnicie şi că într-un conflict viitor
această armată va distruge orice obstacol, pentru a
înfăptui Unirea tuturor românilor.

Vasile Liţu înfiinţase pe atunci o adevărată
şcoală, care îşi căpăta tot mai mulţi adepţi. Scurtă
vreme după aceea, credincioşii acestei şcoale se
constituiră într-o societate secretă, care avea de scop
de a procura cărţi şi reviste româneşti. Membrii
societăţii ţineau adunări săptămânale, la care se
ţineau conferinţe, se făceau comunicări de lucrări
libere şi se discutau diferite chestiuni de interes
naţional şi politic, aşa cum le înţelegeam noi. La
şcoală, Vasile Liţu era de asemenea printre cei
dintâi. 

Prin recitări, conferinţe, teatru şi, mai târziu, şi
adunări, Vasile Liţu căuta să trezească în popor
acelaşi ideal care văzuse că l-a sădit mai întâi în
inimile noastre.

Nu dorea să obţină nimic pentru sine, nici mărire

şi nici oarecari avantaje. Pentru Vasile Liţu erau,
vanităţile obişnuite, noţiuni inexistente. Soarta lui îl
preocupa prea puţin. Lucra şi se pregătea numai
pentru a fi în stare să facă fapte mari şi bune pentru
ţară  şi popor”6.

Tot cu ocazia morţii sale, N. Iorga avea să
consemneze: „niciunul n-avea dârzenia
neînduplecată, focul în privire, hotărârea în glas,
însuşirile care fac pe cineva în stare să târască
mulţimile după dânsul, ca frumosul câmpulungean
sprinten, cu faţa fină, mărturie de rasă bună şi veche,
care a fost Vasile Liţu”, pentru a se întreba, retoric:
„De ce, pe urmă, când izbăvirea a venit, n-a arătat
nicio dorinţă de a se manifesta într-o viaţă politică în
care era nevoie şi de francheţa, de energia lui? S-a
mulţumit cu un loc în învăţământ, şi moartea l-a
prins la şcoala lui”7.

Fără a epuiza subiectul Vasile Liţu, am încercat,
prin trecerea în revistă a unor jaloane temporale, nu
să reparăm ceva din percepţia unei figuri care ieşea
din rânduri (lucru imposibil), dar măcar să mai
îndulcim/atenuăm efectul negativ al trecerii
timpului asupra unui om care a pendulat între o viaţă
„ascunsă” şi una „în lumina reflectoarelor”.

Note:
1. Bucovineni în parlamentul României întregite, vol. I,

sesiunea 1919-1920, Cuvânt înainte de Ion Agrigoroaiei,
Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de
Rodica Iaţencu şi Marian Olaru, Indice de nume de Rodica
Iaţencu, Ed. Acad. Rom., Bucureşti, 2015, p. 93-94 –
şedinţa din 4 februarie 1920.

2. Bucovineni în parlamentul României întregite, vol. I,
sesiunea 1919-1920, Cuvânt înainte de Ion Agrigoroaiei,
Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de
Rodica Iaţencu şi Marian Olaru, Indice de nume de Rodica
Iaţencu, Ed. Acad. Rom., Bucureşti, 2015, p. 115 –
interpelare a lui Aurel Morariu în şedinţa din 4 februarie
1920.

3. Leca Morariu, † Vasile Liţu, în „Glasul Bucovinei”,
An. V, nr. 1145, 8 dec. 1922, p. 1.

4. Gr.N., Înmormântarea lui Vasile Liţu, în „Glasul
Bucovinei”, An. V, nr. 1147, 12 dec. 1922, p. 2-3.

5. Grigore Nandriş, La groapa lui Vasile Liţu, în
„Glasul Bucovinei”, An. V, nr. 1149, 14 dec. 1922, p. 2-3.

6. Doctorul Piticariu, Profesorul Vasile Liţu, în  „Glasul
Bucovinei”, An. V, nr. 1152 şi 1154, 17 şi 27 dec. 1922, p.
2 şi 2-3.

7. N. Iorga, Vasile Liţu, în Oameni cari au fost, Vol. III,
Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”,
Bucureşti, 1936, p. 109-110.

145145CONVORBIRI  LITERARE
I S T O R I E  L I T E R A R Ã



Pe calea spre statul național unitar.
Unificarea puterii legislative în România Mare.

La 10 septembrie 1919, statele învingătoare în
primul război mondial au impus Austriei semnarea
tratatului de pace la Saint-Germain. Guvernul
I.I.C. Brătianu a refuzat semnarea tratatului,
întrucât prevederile referitoare la protecția
minorităților naționale din statele moștenitoare/
succesoare ale Imperiului Austro-Ungar lezau
suveranitatea României. La 12 septembrie 1919
guvernul Brătianu și-a prezentat demisia, pentru a
da altui guvern posibilitatea de a soluționa
disensiunile cu marile puteri, care somau România
să semneze tratatul. Brătianu a sugerat regelui să
încredințeze formarea noului guvern lui Iuliu
Maniu, conducătorul celui mai puternic partid din
teritoriile unite, Partidul Național Român. Acesta
a declinat misiunea oferită de rege argumentând
că el, ca transilvănean nu se poate pune „de acord
cu politica lui Take Ionescu”1 (de împărțire a
Banatului între Serbia și România, n.n.) și nu
poate semna un tratat respins și de șeful Partidului
Național Liberal. Maniu se temea că rivalii politici
voiau să-l compromită prin faptul de a fi acceptat
un tratat nefavorabil României. „Probabil
politicienii vechi, chiar și Brătianu, asta o doreau,
să compromită pe cel ce va fi cel mai primejdios
rival”, era de părere Sextil Pușcariu. Refuzul lui
Maniu avea în vedere și faptul că, noul guvern
trebuia să facă alegerile parlamentare proiectate
încă din noiembrie 1918. Fiind recent intrat în
viața politică a României, Maniu considera că nu
este el cel mai indicat să conducă un guvern de
alegeri pentru că nu cunoaștea oamenii și stările
de lucruri2.

În această situație, Brătianu a sugerat regelui
formarea unui guvern din afara partidelor politice
condus de Corneliu Manolescu-Râmniceanu. Era,
de fapt, un guvern liberal camuflat, pe care

opoziția l-a respins și propunerea a căzut. Pentru a
pune capăt crizei politice, regele Ferdinand a decis
formarea unui guvern neutru, de militari și
tehnicieni, condus de generalul Arthur Văitoianu,
care nu avea mandatul de a semna tratatul cu
Austria, ci de a organiza alegerile parlamentare.
Noul guvern s-a constituit la 27 septembrie 1919,
având în componență doi miniștri reprezentând
Basarabia, unul reprezentând Bucovina și trei
reprezentanți ai Transilvaniei3.

Generalul Văitoianu, sub influența lui I.I.C.
Brătianu, a vrut să fixeze data alegerilor
parlamentare la 5 octombrie, pentru ca opoziția să
nu aibă timp îndelungat pentru campania
electorală. Sub presiunea opoziției, guvernul va
fixa alegerile pentru Camera Deputaților și Senat
în perioada 3-8 noiembrie 1919.

În Vechiul Regat și Basarabia alegerile s-au
desfășurat pe baza Legii electorale promulgate
prin decretul-lege din 14/16 noiembrie 1918 cu
modificările ulterioare (D.L. 3600/1919), ce
prevedea organizarea de alegeri parlamentare pe
baza votului obștesc (universal, dar de fapt numai
pentru bărbați), obligatoriu, egal, direct, secret și
cu reprezentare proporțională, un deputat la 30000
de alegători și un senator la 70000 alegători.
Pentru Camera Deputaților votau alegătorii
bărbați de la vârsta de 25 ani împliniți, iar, pentru
Senat, de la 40 ani împliniți. În Bucovina era
valabil un Decret-lege similar în conținut celui din
Vechiul Regat. În Transilvania, era valabilă legea
electorală votată de Marele Sfat Național la 6
august 1919, promulgată de rege prin
D.L.3621/24 august 1919, care prevedea votul
universal, dar nu cu reprezentare proporțională, ci
pe bază de scrutin uninominal cu majoritate
absolută. În circumscripțiile unde era un singur
candidat, biroul electoral îl declara ales prin
aclamații4. Iuliu Maniu considera că această lege
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stabilea un sistem care ne permite ca, la alegerile
pentru Constituantă, noi de dincoace de Carpați să
pășim uniți și în număr cât mai mare5.

În toată România Mare urmau a fi aleși 568
deputați, în 79 circumscripții electorale și 236
senatori în 78 circumscripții electorale6. Guvernul
a restrâns cenzura (a înlocuit cenzura preventivă
cu cenzura represivă) și a reglementat
desfășurarea întrunirilor publice. S-a zis despre
acest guvern că a favorizat PNL în campania
electorală7. 

La alegeri au participat candidați ai partidelor
din Vechiul Regat și din provinciile românești
unite în 1918. Au fost primele alegeri
parlamentare din România Mare. Ele trebuiau să
constituie un singur organ legislativ al statului, iar
acesta să aleagă/ emane guvernul, un singur organ
executiv, adică structurile centrale ale statului
unitar. Au fost primele alegeri din România Mare
bazate pe legea votului universal.

Partidul Național Liberal din Vechiul Regat
și-a desfășurat campania electorală pe baza
următoarelor idei: liberalii au înfăptuit Unirea
Principatelor, Independența, proclamarea
Regatului și au contribuit esențial la organizarea
socială și economică modernă a țării; partidul
liberal apără drepturile teritoriale, neatârnarea și
suveranitatea statului respingând clauzele pe care
„cei din străinătate” vor să ni le impună la
Conferința păcii; P.N.L. este adeptul reformelor
democratice, votul universal și împroprietărirea
țăranilor; liberalii se pronunță pentru asigurarea
drepturilor minorităților. Programul-manifest al
PNL din 4 octombrie 1919, îndemna pe alegători:
„Rostindu-vă pentru politica Partidului Național
Liberal, dați (țării, n.n.) hotarele ei firești, și
neamului neatârnarea ce nu i s-a tăgăduit până azi
și întemeiați în România Mare o democrație
adevărată, care să înainteze spre îndeplinirea
menirii sale culturale istorice”8. 

PNL nu a depus candidaturi în noile provincii,
încă nu avea organizații acolo, dar își exercita
influența prin intermediul românilor refugiați
înainte și în timpul războiului în Vechiul Regat,
întorși la vetrele lor. În Bucovina, Ion Nistor,
fostul președinte al Societății refugiaților

bucovineni în regat, înființase Partidul Democrat
al Unirii, care a participat la alegeri obținând 20
mandate9. 

Principala forță politică din noile provincii
participantă la alegeri a fost Partidul Național
Român din Transilvania. Programul partidului
era rezoluția adunării de la Alba Iulia din 1
decembrie 1918. După moartea lui Gheorghe Pop
de Băsești, sub conducerea noului său președinte,
Iuliu Maniu, P.N.R., care avea majoritatea în
Marele Sfat Național și în Consiliul Dirigent,
organe ale autonomiei administrative a
Transilvaniei, a început punerea în aplicare a
rezoluției de la Alba Iulia. La 6 august 1919,
Marele Sfat Național a votat legea votului obștesc,
direct, egal, secret pentru bărbați de la 21 ani
împliniți, promulgată de regele Ferdinand prin DL
3621/24 august 1919. Marele Sfat Național a
adoptat la 12 august 1919 legea agrară prevăzând
exproprierea parțială a moșiilor de peste 500
iugăre (288 ha) și împroprietărirea țăranilor,
promulgată de rege la 10 septembrie 1919. Pentru
sprijinirea acțiunii de împroprietărire, Marele Sfat
Național a înființat Banca agrară10. 

Consiliul Dirigent, organ dominat de PNR, a
impus administrația românească pe teritoriul
eliberat de armata română și forțele ardelene de
sub stăpânirea Ungariei, până la granița de vest
stabilită de Conferința de la Versailles, a sprijinit
activitatea delegației române condusă de I.I.C.
Brătianu la Conferința de pace, a românizat
învățământul și a înființat Universitatea
românească a Daciei Superioare. 

Toate acestea au asigurat PNR o largă susținere
populară în alegeri. Totuși, unii dintre fruntașii
partidului nemulțumiți de anumite măsuri, ori
dornici de afirmare independentă s-au desprins de
PNR. Fostul organizator și conducător al
Senatului român din Cluj, Amos Frâncu,
concurent al CNRC, după ce a recunoscut
autoritatea CNRC și a acționat pentru Unire, s-a
despărțit de PNR și a format Partidul armoniei
sociale. Alți fruntași ai PNR (O. Goga,
O.Tăslăuanu, A. Imbroane, T. Mihali) au dus
tratative de colaborare sau fuzionare cu Liga
Poporului. Personalități neînregimentate în PNR,
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precum Ion Rusu Abrudeanu conducătorul
„Legiunii moților” făceau opoziție PNR, iar
intelectualii de la revista Renașterea română din
Sibiu militau pentru înființarea unui partid
țărănesc în Transilvania11. 

Campania electorală și perspectiva de a ajunge
la guvernare au impus lui Iuliu Maniu să ia măsuri
pentru reorganizarea partidului și de adoptare a
unui nou program, în octombrie 1919. Noul
program era axat pe ideile contribuției partidului
la desăvârșirea unității naționale și înfăptuirea
dreptății sociale, privite prin prisma interesului de
partid: menținerea autonomiei administrative a
Transilvaniei și consolidarea poziției dominante a
grupului conducător al PNR12. 

Partidul Țărănesc din Vechiul Regat era în
curs de organizare, încă nu avea organizații în
toată țara. Consfătuirile din 15-16/28-29 iulie și 8-
9 octombrie 1919 (la care au participat
reprezentanți din 12 respectiv 17 județe ale
Vechiului Regat) au stabilit principiile și au
adoptat măsurile de organizare unitară a
partidului.

Programul Partidului Țărănesc din Vechiul
Regat era formulat în Actul de constituire al
partidului din 5/18 decembrie 1918 și în
manifestul publicat, în septembrie 1919, sub titlul
„Ce vrea partidul țărănesc”. Cu o săptămână
înaintea alegerilor, s-a publicat un program mai
radical intitulat „Declarație de principii” în 27
puncte cuprinzând: stabilirea răspunderilor
(guvernelor din timpul războiului); exproprierea
fără limită a moșiilor, socializarea pădurilor,
minelor, petrolului, carierelor, etatizarea BNR,
sprijinirea cooperației populare etc13. Noul
program era menit să atragă electoratul Ligii
poporului și al Partidului Socialist, care
anunțaseră că sabotează (nu participă) alegerile. 

Campania electorală a Partidului Țărănesc din
Vechiul Regat s-a desfășurat pe baza ideii luptei
de clasă inclusă în programe ca principiu de
organizare și activitate a partidului. Organizațiile
partidului aveau directive de a colabora/ a se
întovărăși cu organizațiile Partidului Naționalist-
Democrat și ale Ligii Poporului, dar nu cu cele ale
partidelor conservatoare ori ale Partidului

Național Liberal14. 
Liga Poporului, organizație politică înființată

la 1 aprilie 1918 sub conducerea generalului
Alexandru Averescu, își propunea, prin actul
constitutiv: „intrarea în viața constituțională prin
aplicarea nefățarnică și nedenaturată a art. 31 din
Constituție, în care se arăta: „Toate puterile
statului emană de la națiune, care nu se poate
exercita decât numai prin delegați și reguli așezate
în Constituția de față”; „stabilirea răspunderilor
pentru abuzurile și nenorocirile care s-au abătut în
ultimii ani asupra țării, fie ca vinovații să tragă
urmările, fie însă mai cu seamă pentru a se garanta
că în viitor nu se va mai repeta, făcând ca
răspunderile să nu mai fie o vorbă goală, ci să
implice o sancțiune; reforma agrară, cu trecerea
efectivă și imediată a pământurilor în mâinile
sătenilor prin mijlocirea obștilor sătești; reforma
electorală prin introducerea votului universal,
direct, secret și obligator, cu reprezentarea
minorităților, întrucât aceasta nu va stânjeni
manifestarea liberă a individualităților politice,
descentralizarea administrativă”15. 

Liga Poporului a fost primul partid din Vechiul
Regat care și-a creat aliați (filiale) în provinciile
unite. În iunie 1918, Nicolae N. Alexandri a creat
la Chișinău o Ligă populară care a colaborat cu
Liga Poporului16. A contribuit la aceasta prestigiul
militar și politic al generalului Averescu, dar și
faptul că era originar din Basarabia, de la Ismail.

În anii 1918-1919, Liga va trata colaborarea
sau fuziunea cu aproape toate partidele și
grupurile politice existente – cu excepția
liberalilor. Pentru alegerile din noiembrie 1919 a
reușit să obțină colaborarea grupului Teodor
Mihali în Transilvania, a Partidului Național al
Unirii condus de Iancu Flondor și a grupării
Vladimir de Herța în Bucovina și fuziunea
grupului independent Sergiu Niță în Basarabia17. 

Acțiunea politică a Ligii s-a bazat pe
popularitatea generalului Averescu. Acesta, putea
să folosească susținerea masei de alegători țărani
pentru a câștiga alegerile și a ajunge să guverneze,
ori, după cum spera Constantin Argetoianu să
instituie un regim dictatorial devansând fascismul
și nazismul. Având altă concepție, Averescu voia
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să folosească susținerea masei ca factor de
presiune asupra regelui pentru a i se încredința
formarea guvernului după demisia lui I.I.C.
Brătianu (12 septembrie 1919). Nereușind, a optat
pentru abținerea de la vot aprobată la primul
congres al Ligii Poporului (2 octombrie 1919)18.
În fapt, exista temerea că popularitatea generalului
n-ar fi asigurat succesul în alegeri și accesul la
guvernare, în condițiile în care, experiența trecută
arăta că guvernul Văitoianu putea asigura victoria
liberalilor. După decizia de abținere de la vot,
Averescu s-a străduit să obțină înlocuirea
guvernului Văitoianu cu un „guvern în care să fie
reprezentate toate curentele vii și toate partidele
care au făcut Unirea, inclusiv liberalii”, care să
facă alegerile pentru o adunare națională, care să
voteze o nouă Constituție, în baza căreia să se
guverneze. Eșuând și în acest proiect, Averescu s-
a străduit să atragă și alte partide pentru abținerea
la vot, dar nu a reușit decât cu Partidul Socialist
din România19.

În Partidul Naționalist-Democrat condus de
Nicolae Iorga și A.C. Cuza se desfășura un proces
de clarificare/definire doctrinară. A.C. Cuza, după
desăvârșirea unității statale, căuta să dea doctrinei
partidului, naționalismul, o interpretare xenofobă
(antisemită). Folosind ziarul partidului, Neamul
românesc, Nicolae Iorga a făcut cunoscută
concepția sa, a partidului, asupra naționalismului:
„...Noi înțelegem și azi, ca și mai înainte,
naționalismul ca o datorie de a lucra din răsputeri
pentru ca, în țara lui, românul să-și aibă tot dreptul
lui fără a nedreptăți pe nimeni, dar fără a se lăsa
nedreptățit de nimeni. Îl înțelegem ca un sprijin
dat românilor celor mai harnici și mai trecuți cu
vederea, țăranii care au fost pentru întregirea
României neîntrecuții noștri ostași ai Marelui
război”. P.N.D. concepea democrația ca „dreptul
poporului de a lua parte la cârmuirea țării sale” și
își asuma misiunea de „a-l lumina”, pregătindu-l
pentru aceasta20. 

Programul adoptat de PND în octombrie 1919
prevedea exproprierea moșiilor de peste 100 ha și
împroprietărirea țăranilor, recunoașterea
sindicatelor, impozite progresive etc. Promovarea
concepțiilor democratice și a reformelor au

asigurat o receptare favorabilă a PND de către
alegători. 
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1. Anastasie Iordache, Ion I.C. Brătianu, Editura

Albatros, București, 1994, p. 461.
2. Sextil Pușcariu, Memorii, Editura Minerva,

Bucureșțti, 1978, p. 459.
3. Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne și guvernanți

1916-1938, Silex, Casă de Editură și Impresariat,
București, 1996, p. 32.

4 Matei Dogan, Analiza statistică a „democrației
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Democrat, București, 1946, p. 20. 

5. Patria nr 142 din 13 august 1919, apud M. Mușat, I.
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6. Matei Dogan, op. cit., p. 19-20.
7. M. Mușat, I. Ardeleanu, Viața politică..., p. 110.
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10. M. Mușat, I. Ardeleanu, Viața politică..., p. 150-152
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14. M. Mușat, I Ardeleanu, Viața politică... p. 210,211
15. C. Argetoianu, op. cit., anexa XXVIII, partea a V-a,

p. 1162, apud M. Mușat, I. Ardeleanu, Viața politică..., p.
242.

16. Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, vol.I,
Universitas, Chișinău, 1993, p. 29.

17. M. Mușat, I. Ardeleanu, Viața politică..., p. 245,
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La 7/19 august 1858 se semna Convenţia de la
Paris, prin care era stabilit noul statut al
Principatelor Moldovei şi Valahiei în contextul
internaţional generat de încheierea Războiului
Crimeii. Cele două formaţiuni politice primeau
unele organisme comune (Comisia Centrală de la
Focşani, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) şi era
lăsată deschisă perspectiva unei şi mai mari
apropieri legislative şi instituţionale între ele.
Unirea solicitată de Divanurile Ad-hoc convocate
în toamna anului precedent (şi înţeleasă în
termeni centralizării politico-administrative), era,
totuşi, dacă nu exclusă, cel puţin amânată pe
termen nedefinit. Principatele aveau să fie
guvernate separat. Structuri parlamentare
unicamerale (Adunările Elective-Legislative), ai
căror alegători erau selectaţi pe baza unor condiţii
de avere restrictive urmau să aleagă doi domnii la
Iaşi şi Bucureşti. 

Campania pentru alegerea celor două Adunări,
deschisă imediat după semnarea Convenţiei, a
adus, inevitabil, în discuţie, şi problema
candidaturilor la tron. În Moldova, aşa-numita
„partidă naţională”, care îi grupa pe cei mai mulţi
dintre liderii unionişti, a refuzat, pentru moment,
să pună problema desemnării unui candidat,
aşteptând rezultatele alegerilor pentru Adunare. În
ceea ce îi privea pe separatişti, ei s-au grupat în
jurul fostului domn Mihail Sturdza, considerat,
datorită experienţei politice şi considerabilei sale
averi, cel mai redutabil candidat1.

Pe lângă aceste două grupări, care se
pregăteau să-şi reia competiţia din perioada
alegerilor pentru Divanul Ad-hoc, s-a conturat şi
o a treia, cu un profil mult mai greu de definit.
Liderul şi candidatul său la domnie era Grigore

Mihail Sturdza, nimeni altul decât fiul mai mic al
pretendentului separatist. Tânărul candidat era
educat în Franţa şi Germania; în plus, el avea
experienţa serviciului militar în războiul Crimeii,
în timpul căruia ajunsese general în armata
otomană. Dezavantajele sale, şi ele semnificative,
erau absenţa îndelungată din ţară şi reputaţia de
violenţă dobândită ca urmare a participării sale la
reprimarea mişcării ieşene din martie 1848.

Grupul său de susţinători avea, şi el, un profil
complicat. Fără a fi lipsit de personalităţi
capabile, micul „partid” se remarca printr-o
componenţă foarte eterogenă: foşti lideri unionişti
se întâlneau cu foşti separatişti de vază, iar vechi
participanţi la evenimentele din 1848 – cu
adversarii lor implacabili de altădată. Coeziunea
grupării era bazată pe ataşamentul faţă de
persoana conducătorului şi pe relaţii de familie ori
interese materiale. Pe lângă vizibilul său deficit
de idei, grupul „gregorian” (aşa cum era numit în
epocă) avea şi dezavantajul târziei apariţii pe
scena politică moldovenească. În 1857-1858,
prinţul Grigore îşi adunase puţini partizani, fiind
mai preocupat să îşi asigure sprijinul Turciei şi al
Franţei. Calculul său se dovedise însă greşit:
soarta tronului nu avea să se mai hotărască, aşa
cum se întâmplase în trecut, în capitala unei mari
puteri. Constatând, după semnarea Convenţiei de
la Paris, că „domnia nu spânzură decât de la
alegire”, Grigore Sturdza a început o campanie
intensivă pentru atragerea de susţinători în rândul
electorilor moldoveni2. Printre mijloacele sale de
persuasiune şi legitimare s-a numărat şi editarea
unui ziar de campanie, numit „Constituţionariul”.

Gazeta patronată de Grigore Sturdza a apărut
la 10/22 noiembrie 1858, la Iaşi. Profilul celor
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care au făcut posibilă editarea ei era în consonanţă
cu tabloul pestriţ al grupării pe care o reprezenta.
„Redactor răspunzătoriu” al publicaţiei a fost mai
întâi Grigore Balş, prefect al poliţiei Iaşilor şi
director al Ministerului de Interne în timpul
căimăcămiei antiunioniste din 1857-1858. La
începutul lunii decembrie, el a fost înlocuit prin
Nicolae Ceaur-Aslan, şi el un fost înalt funcţionar
separatist (director în Ministerul Cultelor, în
1857). Alţi colaboratori ai gazetei aveau însă un
trecut cu totul opus. Constantin Hurmuzachi era
cea mai importantă „achiziţie” unionistă a
prinţului Grigore: el fusese unul dintre liderii
proeminenţi ai „partidei naţionale” în timpul
campaniei pentru alegerea Divanului Ad-hoc. La
fel de interesant era cazul lui Jean Alexandre
Vaillant, fost profesor la Bucureşti, „mentor” al
paşoptiştilor valahi, dar şi apropiat al lui Mihail
Sturdza. Acest versatil personaj, nu lipsit de
influenţă în cadrul ministerului de externe de la
Paris, pe care îl reprezenta în calitate de agent
oficios în Moldova, s-a ocupat de publicarea
materialelor în limba franceză.

Ambiguitatea doctrinară a ziarului
(consonantă cu biografiile contradictorii ale
redactorilor săi) a fost vizibilă încă din primul
articol de fond, semnat de Grigore Balş.
Declaraţiile privind respectarea strictă a
„constituţiei” (Convenţiei de la Paris) nu
împiedicau deschiderea spre „reforme în toate
privinţele”; respectarea drepturilor şi libertăţilor
„care formează baza tuturor constituţiilor
staturilor civilizate” se îmbina cu respectul faţă de
autoritate, cu respingerea „utopiilor”, a „plantelor
exotice”, a „măsurilor revoluţionare sau
socialiste”. „Constituţionariul” se declara în
favoarea votului cenzitar, dar într-o formă mai
„democratică” decât cea care funcţiona atunci în
Principate. Într-o revistă politică publicată câteva
zile mai târziu, nesemnată, dar redactată probabil
tot de Balş, se cerea reducerea substanţială,
„macar la giumătate” a censului prevăzut de
Convenţia de la Paris pentru alegătorii Adunării
Elective-Legislative şi pentru aspiranţii la
mandatul de deputat. 

Programul lui Grigore Sturdza, redactat chiar

de pretendent şi publicat la 1/13 decembrie de
„Constituţionariul” era, la rândul său, atât de
general, încât ar fi putut fi subscris, cu mici
amendamente, atât de redactorii „Stelei Dunării”
(principalul ziar unionist), cât şi de cei ai „Patriei”
(publicaţia de tendinţă separatistă). El cuprindea:
apărarea autonomiei şi „dezvoltarea naţionalităţii
române”; aplicarea strictă şi „pentru toţi
deopotrivă” a legilor; meritocraţia; dezvoltarea
instituţiilor locale; guvernarea reprezentativă;
constituţionalismul; respectul pentru proprietate
şi ameliorarea situaţiei sătenilor; dezvoltarea
învăţământului, a economiei, a căilor de
comunicaţie, a armatei; îmbunătăţirea situaţiei
clerului, din punct de vedere material şi moral;
„întemeierea” libertăţii presei, dar fără a fi
tolerate derapaje licenţioase. În privinţa atitudinii
faţă de unirea Principatelor, Grigore Sturdza
evita, diplomat, asumarea unei poziţii tranşante.
Candidatul declara doar că „interesele comune ale
Principatelor-Unite” urmau să ocupe un loc
central în preocupările sale, în eventualitatea în
care avea să fie ales domn.

Redactorii „Constituţionariului” au acordat
multă atenţie raporturilor dintre puterile şi
instituţiile statului. Caracterul personalizat al
campaniei lor i-a făcut să exagereze rolul
viitorului principe, minimalizându-l pe cel al
Adunării Elective-Legislative. Domnul
reprezenta, astfel, principiul unităţii statului.
Misiunea sa era „împăcarea intereselor” şi
depăşirea „partidelor”, a „aristocraţiei” ca şi a
„democraţiei”. În acelaşi timp, principele avea să
devină garantul „legilor noi”. Vaillant scria,
astfel: 

„Pământul sănătos al legilor noi este principul
din 1789./ Temelia aşăzată pe acest pământ
sănătos este suveranul./ [...] puterea sau
slăbiciunea suveranului face soliditatea sau
slăbiciunea acestui edificiu legal”.

În schimb, rolul deputaţilor era cu totul
minimalizat; în cel mai rău caz, ei puteau deveni
o nouă „oligarhie primejdioasă”, care avea să se
substituie vechii elite tradiţionale. Procesul
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legislativ se bucura de şi mai puţină stimă, fiind
redus la un simplu efort de compilaţie. Pentru a
limita cât mai mult libertatea deputaţilor-electori
şi a transforma, pe cât posibil, alegerea viitorului
domn într-una directă, „gregorienii” promovau
intens metoda „mandatului imperativ”. Alegătorii
erau îndemnaţi să le ceară candidaţilor pentru
Adunare, în schimbul votului lor, promisiunea că
aveau să îl susţină pe Grigore Sturdza.

Încercarea de a face apel la categorii cât mai
largi şi contradictorii de alegători, (conservatori şi
progresişti, separatişti şi susţinători ai unirii
Principatelor), insistenţa asupra unităţii puterii şi
a preponderenţei şefului statului în dauna
„reprezentanţei naţionale”, apelul la „principiul
din 1789” pentru legitimarea acestei perspective
cvasi-autoritare apropie „gregorianismul” de
bonapartismul francez, care îşi trăia, sub domnia
lui Napoleon al III-lea, ultima epocă glorioasă.
Asemănarea nu este nici întâmplătoare, şi nici
rezultatul exclusiv al unor circumstanţe ţinând de
poziţia lui Grigore Sturdza în lumea politică a
Moldovei. Încă din 1856, pretendentul cultivase
intens prietenia oficialilor francezi din Turcia şi
Moldova. El reuşise să obţină sprijinul lui
Édouard de Thouvenel, reprezentantul celui de-al
doilea Imperiu francez în capitala otomană şi pe
acela al lui Victor Place, consulul din Iaşi. Place
se implicase, de altfel, intens în campania
prinţului: în august-septembrie 1858, el
întreprinsese un veritabil „turneu” prin ţinuturile
moldovene, pentru a-i susţine candidatura.

Grigore Sturdza nu s-a mulţumit însă cu atât.
La 9/21 septembrie 1858, el i-a adresat o scrisoare
împăratului Napoleon al III-lea. Conţinutul
misivei era lipsit de orice echivoc: prinţul se
declara dispus să devină un „locotenent fidel” al
suveranului francez, un promotor de încredere al
politicii sale orientale. Și în privinţa unirii
Principatelor, Grigore Sturdza promitea să
urmeze (în înţelegere cu caimacamul din Valahia,
Alexandru Dimitrie Ghica), dispoziţiile
imperialului „protector”. Chiar şi în cazul
izbucnirii unui război european, Napoleon putea
conta pe sprijinul fiului lui Mihail Sturdza, care
făgăduia să lupte contra „duşmanilor Franţei” nu

doar pe teritoriul Principatelor, ci şi prin
provocarea unei „diversiuni” în Transilvania şi
Ungaria3. Nu se cunoaşte reacţia împăratului
francezilor la epistola lui Grigore Sturdza. După
toate indiciile, el nu s-a grăbit să susţină campania
celui care era dispus să promită atât de mult
pentru a-şi asigura ascensiunea la tron. Cu toate
acestea, Franţa şi Napoleon au apărut în
materialele publicate în „Constituţionariul”, fie în
forma unor comparaţii discrete între prinţul
Grigore şi împărat, fie prin asumarea unui
presupus patronaj francez. 

Cel mai dificil aspect al campaniei, atât din
punct de vedere publicistic, cât şi politic, a rămas,
totuşi, cel intern, iar impedimentele întâlnite s-au
dovedit prea serioase pentru a putea fi depăşite
prin apelul la sentimentele francofile ale înaltei
societăţi moldoveneşti. La scurt timp după
apariţia „Constituţionariului”, candidatura lui
Grigore Sturdza a intrat în atenţia „Stelei Dunării”
– cel mai influent periodic al „partidei naţionale”,
editat de Mihail Kogălniceanu. Biografia
pretendentului oferea suficiente vulnerabilităţi,
care au fost exploatate pe larg de gazetarii
unionişti. Serviciul său în armata otomană era
considerat un semn de „deznaţionalizare”;
„isprăvile” sale din 1848 erau o mărturie a
caracterului şi a ideilor sale periculoase; averea şi
experienţa sa în funcţii publice erau insuficiente.
În fine, cel mai redutabil argument privind
„imoralitatea” pretendenţei lui Grigore Sturdza la
tron era rivalitatea dintre acesta şi tatăl său, fostul
domn moldovean. 

Atacurilor „Stelei” le-au răspuns, în paginile
„Constituţionariului”, publicişti de talent, printre
care s-a remarcat mai ales Constantin
Hurmuzachi. Ei au subliniat, nu fără exagerări,
calităţile personale ale lui Sturdza, au prezentat
stagiul său otoman ca o perioadă de luptă
„alăturea cu armatelor naţiilor celor mai civilizate
din lume, pentru liberarea Principatelor române şi
pentru întinderea hotarelor lor” şi au încercat să
acrediteze ideea popularităţii fiului de domn.
Chiar şi rolul candidatului la domnie în
reprimarea mişcării paşoptiste era justificat: „Au
scăpat societatea noastră de anarhie, de
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răscoală, de jacherii (sic!) şi de invaziune
streină”.

„Constituţionariul” a rămas activ pe durata
alegerilor pentru Adunare, desfăşurate în luna
decembrie, publicând proteste privind presupuse
ilegalităţi ale administraţiei şi ţinând publicul la
curent cu rezultatele scrutinului. Periodicul a
dispărut de îndată ce şi-a încheiat misiunea
electorală: ultimul său număr a fost publicat la 31
decembrie 1858/12 ianuarie 1859. Editarea
„Constituţionariului nu a putut, desigur, influenţa
în mod decisiv rezultatul competiţiei politice de la
finalul lui 1858. Alegerile s-au încheiat cu un
rezultat dezamăgitor pentru prinţul Grigore, care
a trebuit să se mulţumească cu un simplu mandat
de deputat. 

Metodele bonapartiste de guvernare şi de
legitimare a deciziilor politice, dar şi colaborarea
strânsă cu cel de-al doilea Imperiu francez nu au
rămas totuşi obiectul unor simple promisiuni sau
speculaţii intelectuale. Ele au devenit realitate în
timpul domniei candidatului care a câştigat, în
cele din urmă, atât tronul Moldovei cât şi pe cel al
Valahiei – Alexandru Ioan Cuza. În schimb,
Grigore Sturdza a fost rapid uitat în capitala
Franţei. În 1863, Drouyn de Lhuys, ministrul de
externe al împăratului, declara, într-o conversaţie
cu agentul român, că nu cunoştea nici
„antecedentele” şi nici „valoarea politică” a
fostului aspirant la domnie, propus acum pentru
funcţia de prim-ministru. Pe lângă faptul că
ignora total vechea francofilie a lui Sturdza,
înaltul oficial îşi exprima îngrijorarea cu privire la
„tendinţele pronunţate” de simpatie pe care acesta
le-ar fi putut manifesta faţă de Rusia4.

În istoria presei ieşene, „Constituţionariul” a
rămas o apariţie ale cărei semnificaţii au depăşit
durata scurtă a existenţei sale şi impactul practic
modest pe care l-a avut. „Oficiosul” gregorian a
fost unul dintre primele ziare politice
moldoveneşti. Printre colaboratorii şi redactorii
săi s-au numărat personalităţi interesante, al căror
destin politic nu s-a oprit odată cu eşecul
campaniei din 1858. Constantin Hurmuzachi,
Grigore Balş şi, mai ales, Grigore Sturdza şi-au
păstrat vizibilitatea publică; mai mult, Balş şi

Sturdza au mai arătat, şi cu alte ocazii, interes
pentru lumea presei. Cel dintâi a editat, în 1861,
ziarul „Viitorul”, iar prinţul a patronat apariţia
gazetelor „Constituţiunea” (1866) şi „Democraţia
Naţională” (1879-1880). În sfârşit, contextul
epocii şi jocul politic au făcut ca bonapartismul
efemerei publicaţii ieşene să nu rămână fără
impact pe termen lung. Nu Grigore Sturdza a fost
însă cel care i-a dat formă şi durabilitate, ci un
personaj diferit prin biografie şi afinităţi
(Alexandru Ioan Cuza). Domnia fostului
„tulburător” de la 1848 nu a însemnat, astfel, nici
pe departe, instaurarea „anarhiei” de care se
temea Constantin Hurmuzachi, ci punerea în
practică a modelului autoritar pe care un prinţ al
lumii vechi îl propusese, fără succes, în timpul
campaniei pentru alegerea domnului Moldovei.

Note:
1. Mihai Cojocariu, Partida naţională şi constituirea

statului român (1856-1859), Iaşi, 1995.
2. Simion-Alexandru Gavriş, Viaţa şi opiniile prinţului

Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), Iaşi, 2015, p. 95-137.
3. Scrisoarea este publicată în Acte şi documente

relative la istoria renascerei României, publicate de
Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza şi Dimitrie C.
Sturdza, vol. VII, Bucureşti, 1892, doc. 2080, p. 398-399.

4. R.V. Bossy, Agenţia diplomatică a României în Paris
şi legăturile politice franco-române sub Cuza-Vodă,
Bucureşti, 1931, anexa CVIII, p. 262-264.
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SCORPION 
Am întors fiecare piatră de pe munte,
niciun scorpion: aceasta a fost în copilărie.
Dar în ce an, în ce zi?
Acum m-am întors,
pinii de munte sunt mai groși, mai înalți,
și dintr-o despicătură de stâncă gălbuie
un scorpion, cu coada în sus,
vine spre mine.

Ochi în ochi, într-o singură clipă,
eu sunt pietrele de sub picioarele lui.

1986 

BALADA DESPRE VARÎKINO 
pentru Pasternak
O lumânare arde,
scriitorul scrie în timpul iernii.
Întreaga Rusie este epuizată
și încă o dată respirația furtunii de zăpadă
se oprește sub stiloul lui.
Noapte, tăcere,
oricine se trezește
ar fi uimit de frumusețea lumii distruse
și de pacea ei de moment.
Poate că ești norocos. –
Soarta ți-a luat totul

în afara unei mese de pin,
mai mult decât suficient 
pentru un poet al acestor vremuri,
în afară de povara propriei vieți, 
soția adormită, tristețea
nopţii liniștite de iarnă. 
Scrie, poetule, la fel ca nemuritorul Pușkin, 
ca rostirea să-ți fie asemenea aurului,
transformând suferința în muzică. 
Lumânarea aprinsă
arde pe masa de pin,
apoi freamătul stiloului
încetează –
ceva vine peste câmpul înzăpezit,
rece și amenințător.
Poetul se neliniștește. Bucuria vibrantă a
rândurilor sale 
se contractă.

Cum poate suporta inima lui să includă
respirația aspră a lupilor?
Cum poate să lase moartea
să profaneze acest tărâm de cristal albastru?
Stiloul rezistă.
Poetul are dreptate.
De ce nici măcar o noapte bună 
în toți acești ani amari?
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De ce nu puțină pace
și prin cuvintele noastre
să îndepărtăm moartea încă o dată?
Strălucește cerul înstelat,
pe poetul care crede că arta este mai presus de
orice
altceva, să-l lăsăm să șteargă muzica tragică.
Când doarme, un poem terminat
ar trebui să se aştearnă pe masa de pin,
delicat ca o broderie, simplu și curat.
Lumânarea arde 
și stiloul aleargă iarăşi pe pagină.
Rândurile îşi bat ritmurile 
în ciuda semnelor destinului.
Dar lupii tot urlă,
lupii se apropie.
Poetule, de ce nu țeși sunetul lor teribil
în rândurile tale?
De ce închizi ciocnirea mortală dintre om și
fiară 
într-un vis împovărat de regrete?
Poetule pur, ceea ce ai lăsat în afara poemului
va intra în lume cu mai multă sălbăticie
decât rândurile strălucitoare ale colților de lupi
ce distrug viața umană,
deja suficient de aproape ca să muște.
O prevestire!
Poemule neputincios,
cum se poate micșora
imensitatea terorii?
Poetul îşi pune jos stiloul.
Urletele lupilor pătrund totul,
urcând din adâncurile nopții înzăpezite,
la intervalele dintre un cuvânt
și altul.
Lumânarea arde.
Cum putem continua să scriem 
când cuvintele nu pot suporta povara lucrurilor,
când nu putem spune
dacă plânsul înfiorat se înalță de pe câmpul
înzăpezit din jur
sau din inimile noastre.

1989, Beijing

EUGENE, ZĂPADĂ
Zăpada grea dincolo de fereastră cade mai
mult.
Nicio poveste fără zăpadă.
Dimineața, crengi albe, veverițe vioaie,
omul de zăpadă al vecinului, salutându-te,
poate va avea loc o luptă cu bulgări de zăpadă
cu fiul tău.
Dar singura motivație pentru această poezie
este liniștea pe care zăpada o aduce.
Cel care scrie târziu în noapte
trebuie să găsească, înainte ca lumea să fie
acoperită de zăpadă,
rădăcinile propriului limbaj,
trecând printre cuvinte, apropiindu-se
de singura fereastră care nu va îngheța
vreodată.
Apoi nimic altceva decât zăpadă, zăpadă,
zăpadă.

1996, Eugene, SUA

Prezentare și traduceri de 
Elena Liliana POPESCU
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DRAGOSTE VREMELNICĂ
imic nu este etern.
Fenicienii
au inventat moneda
însă aceasta nu le-a cumpărat 
veşnicia.
Arta durează 
însă Biblioteca din Alexandria,
incendiată de Cezar,
a ars din temelii într-o singură zi.
Afacerile sunt o mare putere 
însă Turnurile Gemene din New York
s-au prăbuşit într-o clipă!

Tronurile dispar, 
imperiile se prăbuşesc, corăbiile se scufundă,
podurile din oţel se fac bucăţi... 

Cât despre tine, 
ar trebui 
o dragoste vremelnică 
să te facă să suferi?

IRONIE
Liniştea se apropie de cerurile de neoprit,
spuzite de stele de bronz.

Unde s-au dus cuvintele,
cine va mai spune acum 
că ramurile sunt verzi
şi brun pământul?
Ah, voi, cavaleri moderni,
ce platoşă subţire-i ironia!
Insulta, o zgârietură uşoară,
săgeata însă e otrăvitoare...
Sufletul se dezintegrează în atomi,
iar voi, ţanţoşi, 
îmbrăcaţi în întunericul strălucitor, 
vă puneţi zâmbetul cel mai nou
cu acest prilej. 

APUS NEAŞTEPTAT 
Cu ce să compar
soarele...? 
Un Levantin
pornit spre Vest.
Un atotputernic sclav,
legat de o trăsură din aur.
Un zeu mitic 
(cu nume egiptean, Ra,
sau elen-Helios),
un producător zilnic
de clorofilă,
un prieten neobişnuit 
care gratis 
mă încarcă energetic... 

Cu ce să compar
Soarele?
El a fost deja comparat
cu orizontul spaţial.
Soare, dragul meu,
nu sări în spatele culmii!
Cum să îndur întunericul
printre atâtea
suflete asemenea liliecilor? 

ISCODIND FOCUL 
Nimic nu e mai lipsit de sens 
decât ce se întâmplă
de fapt.

După ce încrezători am intrat în foc,
izbucnim acum în flăcări de furie,
scăpărăm de ură
laolaltă. 

Ce rost au sentimentele aprinse 
fără zborul cugetului?...
Scânteia care îi taie calea
e doar o funingine... 

Traduceri de Olimpia IACOB

GUEORGUI KONSTANTINOV
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Editurii Plamak (1992). A fost parlamentar în a Patra Mare Adunare Naţională (1992); Ministru deputat al Culturii (1995);
Preşedintele Centrului bulgar PEN (2001). Este autorul unui număr de treizeci şi cinci de volume de poezie. 
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Chikakchiev, Spas, Lujdmila Kolechkova, Lili Putova, Vesselin Izmirliev. Iglika Vassileva. Poemele de mai jos sunt
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Opera de artă totală (Gesamtkunstwerk) cere
un spectator de artă total. În lipsă, se mulțumește
și cu snobii, cu începătorii, cu spectatorii parțiali,
care percep și pricep după puteri și care dibuiesc
intuitiv le je-ne-sais-quoi et le presque-rien, acel
acut moment al duratei transmutat în prezent
etern de emoția estetică. În cazul cunoscătorilor
fini, al decadenților de belle époque, a căror lume
e oricum à rebours, întoarsă cu prioritățile prag-
matice pe dos, emoția estetică e una quasi-reli-
gioasă, iar artistul desăvârșit e un (semi)zeu a
cărui prezență artistică este echivalentul unei hie-
rofanii. În acest sens, s-ar putea spune că singurii
adevărați „consumatori” de artă nu sunt mulțimi-
le anonime care bântuie prin marile muzee ale
lumii cu ochi rătăciți și gândul la selfie, ci doar
acei oameni care încap în marja de eroare a sta-
tisticilor dar consolidează temelia de adevăr (deci
și de bine, și de frumos) a lumii noastre prin
„împărtășirea” cu frumosul în toate ipostazele
sale. O lume a noastră definită cândva drept
”civilizația europeană”, dar care nu mai e nici
civilizație, nici europeană, de când s-a lăsat tra-
dusă în termeni de publicitate globalistă, în lim-
baj antitradițional, de improvizată satisfacere
imediată a tuturor poftelor născătoare de „dreptu-
ri”. Civilizație fără tradiție nu există, deși sloga-
nurile deceniilor de consumerism postbelic au
impus ideea că „civilizat” e doar/ tot ce merge
împotriva tradiției.

Un astfel de spectator de operă total e Dragoș
Cojocaru, profesor universitar de italiană și spa-
niolă și meloman împătimit, a cărui carte,
Lornionul galactic: Cu Plácido Domingo prin
universul teatrului liric (Iași: Timpul, 2015), nu e

ce pare a fi. Cartea nu e, așa cum ne-au obișnuit
multe dintre producțiile autohtone de gen, o călă-
torie discografică, un „sejur împrejurul camerei
mele” (pace Xavier de Maistre) al unui diletant
(în sensul etimologic al cuvântului) care își com-
pilează „atlasuld e sunete fundamentale” de la
distanța CD-urilor. Nici vorbă. Dragoș Cojocaru
chiar călătorește cu/pe urmele lui Plácido
Domingo prin universul teatrului liric, cartea
adunând texte scrise după vizionarea lui Plácido,
la fața locului, pe marile scene lirice ale lumii:
Metropolitan din New York, Scala din Milano,
Covent Garden din Londra, teatrele de operă din
Viena, Barcelona, Madrid, Sevilla, Paris, Berlin
ș.a.m.d.. Capitolele cărții lui Dragoș Cojocaru
cuprind, fiecare în parte,  o analiză amănunțită a
spectacolelor „consumate” pe viu, la locul faptei
(Simon Boccanegra, Trubadurul și alte opere de
Verdi, Don Giovanni a lui Mozart, Bajazet/
Tamerlano a lui Haendel, Boema lui Puccini,
Cyrano de Bergerac a lui Alfano, Carmen de
Bizet, opere de Donizetti, Rossini, Wagner,
Gounod, Massenet), polemici operatice cu croni-
carii marilor ziare sau  ai periodicelor de specia-
litate, analize ale discografiei mai vechi sau mai
noi ale fiecărei opere vizionate, comparații între o
reprezentație și alta ale aceleiași montări sau între
diferitele versiuni regizorale ale unei opere (cu
aceiași soliști sau cu garnituri diferite), observații
asupra scăpărilor sau reușitelor vocale, actoriceș-
ti și dirijorale care au marcat fiecare spectacol,
evocarea atmosferei din sală (câte minute s-a
aplaudat, cine a plâns, cine a huiduit, câte buche-
te de flori s-au aruncat pe scenă și din ce unghi)
și, last but not least, micronarațiunea întâlnirilor
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dintre Dragoș Cojocaru și Plácido Domingo (în
culise, pe stradă, în restaurant) sau alți mari soliș-
ti de operă cum ar fi Erwin Schrott sau Joseph
Calleja.1

Ce am vrut să sugerez prin această frază nes-
fârșit-enumerativă e caracterul nesățios, de ahtiat
al operei, care îl caraterizează pe autorul
Lornionului galactic. Omul are, realmente, când
vine vorba de operă, doar când vine vorba de
operă, apetitul și faconda unui Cyrano de
Bergerac cu panaș extrem de exigent. Exigent din
iubire față de teatrul liric, nu din alte pricini.
Cojocaru vede enorm și simte monstruos tot ce se
întâmplă pe scenă sau în cercurile imediat con-
centrice ei. Nu-i scapă nimic și notează totul, cu
acribie onestă, nu meschină. Pentru el, totul face
parte din marele spectacol al operei a cărei meni-
re e de a ne face mai buni revelându-ne, cu ajuto-
rul resorturilor teatrale, sub imperiul sau vraja
muzicii și grație generozității și empatiei implici-
te jocului actoricesc de înalt nivel, umanitatea din
noi. Traian Herseni spunea cândva că arta sau
cultura în genere e „un triumf al omului asupra
lui însuși”, cu alte cuvinte un triumf al aspirației
asupra biologiei. Pentru Dragoș Cojocaru, opera
e unul dintre momentele misterioase ale existe-
nței; misterioase nu pentru că întunecoase, ci toc-
mai pentru că luminoase. Opera e, pentru Dragoș
Cojocaru, o oază de lumină inexplicabilă. Din
acest punct de vedere, Plácido Domingo îi apare

lui Cojocaru ca un „Superman” sau „Zeu” pentru
că a reușit, de-a lungul unei cariere care a cuprins
circa o sută cincizeci de roluri și mii de reprezen-
tații, să deschidă în jurul lui cel mai mare ochi de
lumină posibil.2 Modul în care Plácido Domingo
a asumat umanitatea – prin varietatea rolurilor,
gravitatea arhetipurilor întruchipate, modestia și
empatia dovedite în umanizarea și nuanțarea psi-
hologică a tuturor acestor arhetipuri – îl indică pe
tenorul spaniol (catolic și monarhist) ca fiind
interpretul total al operei de artă totale (compuse,
în viziunea lui Cojocaru, nu de Wagner, ci de
Verdi).

După cum o dovedește această filiațiune,
Cojocaru e un romantic. Și, ca orice romantic,
ceea ce ne oferă el în acest volum nu sunt croni-
ci seci, ci o serie de causeries care, iată, se citesc
și mai bine în volum decât în paginile
Convorbirilor literare, unde au apărut prima
dată. Probabil efectul e datorat și faptului că nu
trebuie să aștepți o lună pentru a vedea unde te
mai poartă elegantul globetrotter, ci te poți aban-
dona în voie peregrinării prin universul micro-
armonic al autorului. Această capacitate de a
construi din foiletoane un micro-univers coerent
îl așază pe Dragoș Cojocaru în descendența unor
autori, dragi mie, precum Sainte-Beuve sau
Delphine de Girardin (a.k.a. Charles de Launay/
Vicomte Delaunay), ambii din epoca romantică. 

Jumătate Sainte-Beuve, jumătate Claymoor
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(Mișu Văcărescu, nu doar cronicar monden, ci și
unul dintre pionierii criticii noastre de film),
Dragoș Cojocaru ne apare ca unul dintre rarii,
autenticii reprezentanți ai unui contact reușit din-
tre România și civilizația, adică tradiția, europea-
nă. Opera, ca gen artistic, suprapune în vernis
străluminos mai multe straturi ale acestei tradiții:
muzical, poetic, teatral, instituțional și cultural în
sens larg. Ca profesor de italiană și spaniolă și ca
vechi anglo- și francofil și –fon (Antantist, care-
vrasăzică), ca autori de cărți despre Dante și des-
pre tradiția petrarchistă și trubadurescă, Dragoș
Cojocaru are – fără a fi fantomatic – acces i-
mediat la ascunsul filon literar care alimentează
subteran opera așa cum o știm noi. Posesorul de
lornion galactic (avem aici și o trimitere ghidușă
la faptul că microbistul Plácido Domingo e un
pătimaș susținător al echipei Real Madrid, „Los
Galacticos”) e, probabil, cel mai bun cunoscător
al libretelor de operă din România. 

La toate acestea se adaugă și faptul că, prin
Lornionul galactic, Dragoș Cojocaru contribuie
la tradiția literaturii românești de călătorie. Și,
aici, Dragoș Cojocaru merită pus nu pe raftul
celor care au publicat însemnări jăluitoare de
boieri bejenari sau monografii topografice pre-
cum cea a lui Milescu Spătarul. Nu e nici pe raf-
tul celor care s-au minunat pe dinafară de arhitec-
tura și împlinirile civilizaționale ale Apusului.
Mai degrabă, reluând firul tradiției romantice
românești, a pașoptiștilor și junimiștilor care erau
acasă și în România, și în Apus, unde aveau intra-
re în saloane, la Michelet, Lamartine, Quinet, la
aristocrația de sânge și cultură engleză sau fran-
ceză, Dragoș Cojocaru ne pune în pielea unui
voiajor român perfect acasă într-o conversație
public-poliglotă sau confidențial-
spaniolească/italiană în tête-à-tête cu Plácido
Domingo. Și, trebuie reținut, Dragoș Cojocaru
face aceste lucruri nu pe banii statului, ca parte a
vreunui program de diplomație culturală, ci pe
banii lui, de profesor și traducător, de hidalgo
care își acoperă cu mantia operei și a culturii
sărăcia staturii românești în Europa de astăzi.

Eu, unul, aștept cu nerăbdare volumul al doi-

lea și sper la o ediție într-o limbă de circulație
internațională a ambelor sau a unei selecții din
ambele volume, cel prezent și cel ca va să vină.

Note:
1. „Însoțit de două nostime señoras aflate la vârsta

înțelepciunii, Erwin o face la stânga și se îndreaptă spre
parcare. Noi, după el. Să nu cumva să dispară într-o
mașină. Împreună cu noi, un stol de admiratoare. Ajuns
în spatele unui automobil, face stânga împrejur și mă
vede cu mapa în mână: îi fac semn cu pixul, iar el spre
mine „Hola, buenas noches” și își încheie conversația
telefonică. Fetele din stol își închipuie că suntem amici
și se dau smerite la o parte. Mie nu-mi vine să cred,
chiar mă simt amic cu el de când lumea și pământul.
Convorbirea e poliglotă, cum se întâmplă îndeobște în
lumea operei (...) Facem pozele. Mă înșfacă pe după
umeri. Eu îmi promit să mă reapuc de sport. Cât mai
curând (...). Erwin vede, printre pozele aduse de noi, una
în care îl joacă pe Don Giovanni la Opera din
Washington, unde Domingo e director general.
Mânuiește o spadă, ca un nou Errol Flynn autentic. O
producție care i-a convenit: o montare tradițională. Se
miră că mi-a plăcut mizanscena de la Sevilla. Eu îi zic
că a fost magnific. De fapt, încă mai am părul măciucă
de la faza cu comandorul. Chiar ne-a plăcut? Dacă
Mozart a scris cum a scris, iar Mozart e un geniu, ce rost
are să tot transpunem în timp și spațiu? Sunt de acord cu
el. Dar n-am adormit la ariile lui Don Ottavio. L-a
deranjat că a adus-o în lumea mafiei? Nu, dar l-a lipsit
de dimensiunea mistică, taie scurt Erwin” (Cojocaru,
Lornionul galactic, 24-25).

2. „Apoi, în timp ce încercam împreună să
introducem frumosul portret înapoi în sacoșă, s-a
aplecat spre mine și mi-a șoptit, așa, ca între noi: „Și să
știi că nu mi-am vândut sufletul diavolului...”. Eu, să
cad jos, nu alta: „Maestre, mi-ați citit articolul!”.
(Scrisesem acolo că, deși creștin recunoscut, dată fiind
tinerețea-i perpetuă, unii l-ar putea bănui de
”misterioase pacte cu însuși Mefistofel”...) Care va să
zică, între un spectacol cântat alaltăieri la Viena și unul
dirijat ieri la Paris, avusese timp să citească și articolul
meu? „Da...” mi-a răspuns Placido Domingo, cu acel
surâs care, de treizeci de ani încoace, m-a îndemnat să
pășesc, pe cât pot, și mai mult decât atât, pe calea
binelui!” (Cojocaru, Lornionul galactic, 49).
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În lucrarea sa intitulată The Beauty of Infinity,
David Bentley Hart ne pune la dispoziţie, printre
multe alte lucruri, şi o teologie a creaţiei, în centrul
căreia se găsesc două mari idei, după părerea
noastră, incompatibile. Este vorba, mai întâi,
despre ideea analogiei fiinţei şi, mai apoi, despre
ideea deplinei gratuităţi a creaturii. Găsim astfel în
textul său o teorie a raportului analogic dintre fiinţa
creaturii şi Divinitate, dar şi o interpretare a
doctrinei creaţiei ex nihilo în sensul unei gratuităţi
absolute a lumii făcute. Pasajul pe care-l
considerăm a fi cel mai elocvent în această privinţă
şi care cuprinde ambele idei este următorul:

Diferenţa dintre fiinţă şi fiinţe, atunci când este
înţeleasă într-o manieră creştină, este, de
asemenea, (în sfera onticului) şi diferenţa dintre
fiinţe şi nefiinţă; este condiţia contingenţei
absolute care defineşte existenţa creaturală. Orice
fiinţă finită este lipsită de temei, lipsită de orice
esenţă originală sau ultimă în ea însăşi, un moment
al fortuităţii neocazionate, mereu trezindu-se din
nimic şi învăluind mereu în lăuntrul său un interval
nocturn al nimicului, o uitare interioară care este
în acelaşi timp spaţiul a ceea ce Augustin numea
memoria, locul în care sufletele noastre se deschid
către perspectiva acelei lumini înţelepte şi
iubitoare care le iluminează din exterior1.

După cum putem constata, pasajul acesta
cuprinde două mari fraze, fiecare dintre ele
referindu-se cu precădere la una dintre cele două
marii idei menţionate anterior, fraze pe care le vom
analiza pe rând. Astfel, în opinia lui Bentley Hart,
se pare, cele două diferenţe, cea dintre fiinţă şi
fiinţe, pe de o parte, şi cea dintre fiinţe şi nefiinţă,
pe de altă parte, sunt în aceeaşi măsură infinite.
Fără îndoială, nu ne putem împotrivii ideii conform
căreia între a fi şi a nu fi există o distanţă absolută,

dar între fiinţă şi fiinţe distanţa pare a fi mai puţin
radicală, chiar dacă gândim fiinţa în termenii
infinităţii şi fiinţele în termenii finitudinii, lucru
care, după cum vom vedea, este la rândul său
criticabil. Dar ca să nu credem că distincţia pe care
o facem aici între cele două diferenţe este doar una
terminologică, trebuie să adăugăm că distanţa
dintre fiinţă şi fiinţe este organizată analogic, fapt
pe care Bentley Hart îl afirmă în mod repetat, un
lucru care nu poate fi afirmat şi despre distanţa
dintre fiinţe şi nefiinţă. Cu alte cuvinte, în pofida
nesfârşirii ei, distanţa dintre creatură şi Creator
păstrează totuşi putinţa analogiei, putinţă care nu
există şi în cazul celeilalte distanţe, ceea ce
înseamnă că între cele două distanţe nu se poate
pune semnul egalităţii. Faptul că Bentley Hart
afirmă totuşi această egalitate este cu atât mai puţin
explicabil cu cât el însuşi dezvoltă o amplă teorie
referitoare la caracterul analogic al raportului
dintre fiinţă şi fiinţe, fără să atribuie totuşi însuşiri
similare sau echivalente şi celuilalt raport.

Bazându-se pe analogie, el afirmă că gândirea
creştină „a reuşit să unească o metafizică a
participării cu doctrina biblică a creaţiei”2,
creştinismul elaborând în felul acesta adevărata
idee de transcendenţă. Pornind de la această teză,
Hart critică apoi poziţia adoptată de Karl Barth,
care considera că doctrina analogiei fiinţei este o
formă a teologiei naturale, propunând în locul ei o
analogie a relaţiei, căreia îi lipseşte, evident, orice
suport ontologic şi care-l reduce pe Dumnezeu la
statul unei simple fiinţe. În absenţa unei analogii a
fiinţei, Divinul devine fie o sublimă absenţă, cel cu
totul altul, ajungându-se astfel la un dualism teist
care-l subordonează pe Dumnezeu fiinţei, fie
trebuie identificat în mod panteist cu existenţa
lumii, reducerea adevărului la identitate sau la
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absolută alteritate conducând în egală măsură la
nihilism. Pe de altă parte, susţine pe bună dreptate
Hart, analogia fiinţei nu-l pune pe Dumnezeu într-
o relaţie analogică cu creatura sub raportul
existenţei sale, aşa cum se temea Barth, ci
dimpotrivă analogizează fiinţa creaturii în
contextul diferenţei ontologice dintre aceasta şi
Dumnezeu. Mai mult, adaugă tot Hart, Dumnezeu
este el însuşi această distanţă nesfârşită3, fapt care
face ca distanţa dintre fiinţe şi fiinţă, gândită ca
distanţă între finitudine şi infinit, să nu fie o
distanţă până la Dumnezeu, ci o distanţă în
Dumnezeu, analogia devenind astfel temeiul
ontologic al epectazei, al înălţării sufletului întru
Dumnezeu, cum ar spune Bonaventura. 

Aşadar, date fiind aceste teze elaborate de
Bentley Hart, ni se pare paradoxală insistenţa lui
asupra egalităţii distanţei dintre fiinţă şi fiinţe, pe
de o parte, şi dintre fiinţe şi nefiinţă, pe de altă
parte.

La fel de problematică ni se pare, de asemenea,
şi folosirea fiinţei pentru a explica natura analogiei
dintre creatură şi Creator, mai ales în condiţiile în
care Hart respinge existenţa unei analogii
esenţialiste4. În primul rând, în opinia sa, distanţa
nesfârşită dintre creatură şi Creator ar face
imposibilă o analogie la nivelul esenţelor, ca şi cum
această distanţă nu ar putea afecta în aceeaşi
măsură şi categoria fiinţei. La urma urmei, fiinţa nu
este cu totul străină de statutul esenţelor, dat fiind
faptul că dispune de contrariu, ceea ce face din ea
un mod. Mai mult, nu doar neexistenţa esenţelor se
poate concepe, ci şi nefiinţa, dacă e gândită ca
punct terminus al dispariţiei tuturor esenţelor. Dacă
toate esenţele sunt contingente, atunci se poate
gândi neexistenţa tuturor, un gând echivalent cu cel
al nefiinţei, în ciuda opiniei lui Hart că „fiinţa,
simplu afirmată, nu poate fi redusă la fiinţe sau
negată de ele”5. Este adevărat că fiinţa nu se reduce
la fiinţe, însă nici despre fiinţă nu se poate vorbi în
absenţa fiinţelor. Fără îndoială, Parmenide nu a
greşit atunci când a declarat că nu putem gândi
nefiinţa, dar adevărul constatării sale rămâne doar
pentru că filosoful s-a referit la putinţa de a avea
gândul pozitiv al nefiinţei, care, într-adevăr, nu
există. Totuşi, faptul că, în pofida acestui lucru,
rămânem conştienţi de ea nu poate fi totuşi neglijat.

De asemenea, ideea că fiinţa nu este un predicat nu
elimină nici ea natura eidetică a fiinţei, raporturile
intraeidetice dintre fiinţă şi celelalte determinaţii
eidetice neavând nimic de-a face cu relaţia
analogică dintre eide, luate în totalitatea lor, şi
originea lor supremă. Analogia dintre creatură şi
Creator, după cum bine ştim, nu este în
exclusivitate una a fiinţei, ci este mai degrabă una
a eidetică, adică, în acelaşi timp a fiinţei şi a
esenţelor. În această analogie eidetică se cuprinde,
cu tot cu privilegiul ei, şi analogia fiinţei, pentru că
pe o analogie eidetică se întemeiază posibilitatea
numirii divine, inclusiv a numirii conforme fiinţei.

Mai mult, dacă folosim termenul de fiinţă
pentru a desemna supra-fiinţa, nu facem altceva
decât să atribuim fiinţei caracteristicile supra-
fiinţei, deformând astfel ambele noţiuni. În acelaşi
timp, dacă spunem că fiinţa este natura lui
Dumnezeu, recunoaştem implicit că fiinţa este o
natură, adică, un mod, care, fără îndoială, precede
ontologic oricare alt mod. Analogia fiinţei,
înţeleasă aşa cum trebuie, nu îngăduie afirmaţia că
fiinţa este natura lui Dumnezeu, pentru că natura
lui Dumnezeu nu se află la capătul unei succesiuni
finite de paşi, confundându-se cu universalul
suprem, decât dacă vrem să facem din Dumnezeu o
realitate ontică. La fel stau lucrurile cu oricare altă
însuşire pe care o transformăm în atribut divin,
inclusiv cu ideea de natură. Aşadar, vom fi mai
aproape de adevăr dacă am spune că Dumnezeu
este în ordinea fiinţei sau analog fiinţei, aşa cum
este analog şi însuşirilor pe care le atribuim ulterior
fiinţei; iar în privinţa esenţei sale, nu putem spune
decât, tautologic, că este Dumnezeu. El nu este
reductibil la altceva sau descriptibil prin altceva, în
afară de sine. Aşadar, deşi eu sunt este un nume
divin care precede oricare alt nume divin, el
rămâne totuşi supus legii analogiei. 

Din punctul nostru de vedere, analogia fiinţei
nu este decât o formă privilegiată de analogie
eidetică sau esenţialistă, iar pentru că orice esenţă
este un cum şi pentru că orice cum este a ceva,
îndrăznim să afirmăm că acest ceva nu este fiinţa,
ci supra-fiinţa, fiinţa fiind cum-ul ei analogic
privilegiat, care este în continuare determinat de
celelalte esenţe. Fiinţa este intermediarul analogic
dintre supra-fiinţă şi fiinţe şi, prin urmare, forma
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fundamentală a analogiei dintre creaturi şi Creator.
Dar, pentru că Hart nu pătrunde cu gândul până la
nivelul supra-fiinţei, el consideră că analogia nu
poate fi înţeleasă decât pornind de la ideea că
Dumnezeu e fiinţa tuturor lucrurilor şi că, implicit,
fiinţa se află dincolo de orice determinare.
Perspectiva lui nu este greşită decât sub raportul
faptului că fiinţa comportă aspecte determinative,
întrucât a exista înseamnă ceva.

Pe fundalul aceleiaşi intuiţii, Hart susţine că,
fără analogia fiinţei, conceptul de revelaţie e
contradictoriu şi că nu rămâne posibilă decât o
legislaţie venită din partea unui Dumnezeu complet
diferit6,  afirmaţii cu totul corecte, întrucât revelaţia
nu este atât un mesaj adresat creaturii, cât mai
degrabă un transfer de viaţă divină pe care-l
accesăm doar la modul fiinţării. În felul acesta se
certifică şi faptul că accesul creaturilor la
înţelegerea lui Dumnezeu nu este intermediat
fundamental de preluarea conceptuală a unor
esenţe discrete, ci mai degrabă de faptul că
creaturile deţin în profunzimea lor infinitatea lui
Dumnezeu, o profunzime care, deşi este a lor, trece
dincolo de existenţa lor determinată. Dar tocmai
lucrul acesta confirmă supra-fiinţa ca instanţă
ultimă, în locul fiinţei, care păstrează încă
amprenta determinării. 

Acum, dacă supra-fiinţa ar fi temeiul fiinţei şi
nu ar păstra cu ea doar un raport analogic
preferenţial, supra-fiinţa ar fi pentru creaturi o
alteritate absolută, nu principiul suprem al lumii şi
nici sursa ei transcendentă. Într-un astfel de
dualism, după cum am văzut deja, slava lui
Dumnezeu ar însemna negarea frumuseţii lumii,
care rămâne totuşi o expresie a iubirii divine.
Astfel, numai datorită analogiei putem vorbi despre
Dumnezeu, fără a cădea în capcana visului
metafizic al temeiului, temeiul fiind o idee
deterministă şi fatalistă. Privită ca nesfârşire
analogică, relaţia dintre creaturi şi Dumnezeu
explică şi modul în care el este unu, respectiv, prin
unicitatea rolului său în raport cu lucrurile, mai
degrabă decât în sens numeric. Cu alte cuvinte,
pentru creaturi, Dumnezeu este unul în virtutea
diferenţa sale în raport cu ele. Lucrul acesta nu se
poate însă afirma şi despre fiinţă, care diferă de
fiinţarea lucrurilor numai prin absenţa

determinărilor eidetice suplimentare şi nu dispune
de o distanţă infinită în raport cu existenţa
creaturilor. În plus, pentru că fiinţa are alteritate,
unicitatea ei nu rămâne în întregime curată de
sensurile numerice ale unicităţii.

În sfârşit, analogizarea noastră întru asemănare
crescândă cu Dumnezeu este sensul vieţii
duhovniceşti şi chiar al vieţii veşnice, ceea ce
înseamnă că devenirea creştină nu are nimic tragic
în sinea ei, pentru că nu este gândită în contextul
morţii, ci în termenii vieţii, Dumnezeu nefiind
nimicul pe fundalul căruia ar apărea lucrurile, ci
plenitudinea la care participă orice determinare.
Devenirea creştină extinde existenţa, în loc să o
submineze, pentru că fiinţarea noastră întru
Dumnezeu este un dar nesfârşit al harului sau, aşa
cum se exprimă Bentley Hart, „devenirea este
extaz”7. Foamea de Dumnezeu este modul în care
fiinţa umană se alimentează din el, epectaza fiind
energizată de o tensiune a Duhului care ne
transportă dinspre ceea ce suntem către ceea ce
vom fi. În condiţiile în care nu există rupturi
violente în relaţia cu esenţa noastră originală, nici
chiar exteriorul nu reprezintă un exil, ci mai
degrabă o ieşire în Logosul divin, creaţia culturală
devenind astfel o formă a iubirii libere a tuturor
lucrurilor, în dragostea de Dumnezeu. Oscilaţia
între potenţă şi actualitate e străduinţa creştinului
de a se ridica spre esenţa sa şi felul în care el
participă la convertibilitatea lui Dumnezeu cu actul
iubirii sale, Divinul fiind abisul frumuseţii în care
subzistă orice esenţă. Prin urmare, creştinul nu este
motivat de anxietatea vreunei tragedii, pentru că
numai păcatul produce anxietate, ci este atras de
ceea ce Hart numeşte „amintirea principiului
imemorial”8. 

Iată de ce, continuă teologul american,
„analogia fiinţei este o emancipare de tragedia
identităţii, care este adevărul cel mai intim al
oricărei metafizici sau teologii... care nu gândeşte
fiinţa analogic”9.  Analogia nu este între substanţe
discrete, între esenţa mea şi esenţa lui Dumnezeu,
ci între existenţa mea şi actul transcendent al supra-
fiinţării sale. După cum am văzut, reducerea
adevărului ultim la identitate sau la o alteritate
absolută conduce în aceeaşi măsură la nihilism,
motiv pentru care se poate afirma că criza
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adevărului a început în momentul în care s-a născut
ideea temeiului absolut. Iată de ce analogia fiinţei
oferă o mai strânsă părtăşie între Creator şi creatură
decât gândirea identităţii. Ea ne îngăduie să
înţelegem retragerea supra-fiinţei în favoarea fiinţei
fiinţelor, în cazul oricărui lucru cele care se văd
fiind susţinute de cele care nu se văd. 

Partea a doua a pasajului citat la începutul
acestui eseu, adică, partea referitoare la creaţia ex
nihilo, încearcă să descrie contingenţa fiinţelor în
termenii neantului, când de fapt această
contingenţă trimite mai degrabă la neafectarea
Creatorului şi mai puţin la nimicnicia creaturilor.
Cu alte cuvinte, creaturile nu sunt rezultatul unui
act gratuit, decât în sensul că actul acesta nu
modifică sub nicio formă condiţia celui care-l face.
Neafectarea Creatorului nu implică însă expedierea
în neant a creaturilor, ci îngăduie definirea lor ca
instanţe ale chipului său. Fără îndoială, esenţele nu
se întemeiază în ele însele, ca şi cum ar exista un al
doilea pol ontologic opus Primului Principiu, însă
lucrul acesta nu le împiedică să-şi aibă originea în
Principiul respectiv, într-o manieră analogică.
Aşadar, în virtutea cărei necesităţi îşi permite
Bentley Hart – şi mulţi alţii ca el – să afirme că o
creatură este un moment al fortuităţii neocazionate,
care ascunde în centrul său un interval nocturn al
nimicului? Dacă creatura este din nimic, ea este
nimic şi nu poate nimicul să ia forma slavei lui
Dumnezeu, ceea ce creaţia este totuşi, decât în
cazul în care Dumnezeu însuşi este nimic. Repet,
esenţele nu se întemeiază în ele însele şi nici nu
există un temei metafizic al lor, însă de la
constatarea acestui lucru până la aruncare lor peste
bordul fiinţei se deschide un interval care îngăduie
poziţii intermediare, poziţii pe care nu avem
dreptul să le neglijăm. Este de-a dreptul
contradictoriu să afirmi, pe de o parte, că universul
e „o revărsare inepuizabilă de sine a lui Dumnezeu,
în calitate de loc... al lui non-Dumnezeu”10,
revărsare care îşi are evident originea în
Dumnezeu, în timp ce, pe de altă parte, susţii că
întreaga creaţie ascunde în inima ei un interval
nocturn al nimicului. 

Dacă fiinţele sunt nimic din cauza finitudinii
lor, aşa vor rămâne pentru totdeauna, pentru că
niciodată ele nu-şi vor putea depăşi condiţia, fără o

contribuţie din partea infinitului, contribuţie care le
anulează în profunzimea lor finitudinea şi,
împreună cu ea, presupusul nimic. În plus, între ele
şi Dumnezeu ar rămâne în eternitate o diferenţă
radicală, fapt care nulifică orice doctrină a
analogiei. Aşadar, ideea că creatura este din nimic,
în sensul stabilit de Hart, nu este un argument în
favoarea măreţiei harului divin, ci mai degrabă un
argument în favoarea dispreţuirii creaţiei lui
Dumnezeu. Faptul că nu merităm nimic nu
înseamnă că derivăm din nimic, ci dimpotrivă, că
avem totul din Dumnezeu. El este Tatăl nostru, nu
cel care ne spânzură deasupra abisului nefiinţei.
Este adevărat că, în raport cu infinitul, finitudinea
este puţin lucru, însă planul unei raportări directe
de felul acesta nu există, ci rămâne fundamental
analogic. Nu ne întâlnim niciodată cu Dumnezeu
de aşa manieră încât să ne putem constata nulitatea,
iar lucrul acesta face parte din planul divin. Nu
există o continuitate de substanţă între Creator şi
creatură, dar există o continuitate analogică şi de
viaţă, pentru că lumina înţeleaptă şi iubitoare nu o
luminează din exterior, ci din interior.

Aşadar, chiar dacă creaţia nu este necesară, în
sensul de a fi obligatorie pentru Creator, ea nu este
nici complet gratuită, pentru că lucrul acesta ar
anula proiectul analogic. Creaţia nu este un reziduu
sau o glumă divină, ci este arătarea slavei şi a
bunătăţii lui Dumnezeu; şi este la fel de liberă sau
de necesară pe cât este o astfel de manifestare.
Când Creatorul a creat, el nu a constatat că toate
erau cu totul gratuite, ci a declarat că toate erau
bune.

Note:
1. David Bentley Hart, The Beauty of Infinity (Grand

Rapids, MI.: William B. Eerdmans Publishing Company,
2003), p. 250.

2. Ibid., p. 241.
3. Ibid., p. 242.
4. Ibid.
5. Ibid., p. 243.
6. Ibid., p. 242.
7. Ibid., p. 244.
8. Ibid.
9. Ibid., p. 245.
10. Ibid., p. 248.
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„Am îndesat lucruri multe în cuvinte puține, ca să
fie ușoare de ținut minte”1. Prin aceste cuvinte
Maxim Mărturisitorul (580-662) oferă un fel de
definiție a genului kεφάλαια (capete, capitole).
Textele trebuiau să fie în așa fel formulate încât să
fie ușor memorate de către destinatari, chiar dacă se
întâmpla frecvent să nu fie evidentă o legătură între
ele. Prin intermediul scrierii informația trebuia
transmisă în forma sa cea mai concisă2. Uneori,
Maxim grupează aceste capita în grupuri de câte o
sută și formează centuriae (ἑκατοντάδες).

Genul capita are o tradiție bine conturată mai ales
în perioada patristică de limbă greacă, cu precădere
în mediul monastic, unde întâlnim „capetele practice
(πρακτικά) și gnostice (γνωστικά) sau mai frecvent
capetele neptice (νηπτικά)”3. Dacă exegeții sunt
unanim de acord că Evagrie Ponticul (346-399) este
cel dintâi autor creștin care apelează la acest stil de
a scrie – păstrându-se de la el doar în siriacă și în
armeană celebrele Kephalaia Gnostica (CPG 2432)
–, elemente ale genului capita se regăsesc și la
autorii „din afară”4, precum Porphyrius, Epictetus și
Sextus Empiricus5.

Maxim a citit fără nicio îndoială scrierile lui
Evagrie, mai ales Kephalaia gnostica (aşa cum a
arătat cu argumente Viller6). A. Lévy reține două
puncte esențiale din discuția savanților cu privire la
influența lui Evagrie asupra lui Maxim: 1.
Mărturisitorul a citit Kephalaia – totuşi, el a citit
această scriere în siriacă, deoarece nu citează după
versiunea originală, ci după cea amendată de
redactorul siriac (Filoxen de Mabbug, cel mai
probabil). Această cunoaştere a limbii siriace (de
către Maxim) confirmă Viaţa cu aceeași origine:
până la mijlocul secolului al VII-lea, siriaca este
limba vorbită în mănăstirile palestiniene, înaintea
limbii grecești; 2. Maxim se inspiră din scrierile

evagriene – mai exact din locurile în care acestea din
urmă, au fost în mod artificial alcătuite după o
interpretare conformă cu a Părinților (şi cu a lui
Dionisie implicit) pierzându-și astfel ceea ce dădea
savoarea lor heterodoxă. Situație ce-l determină pe
A. Lévy să inverseze teza lui I. Hausherr7, potrivit
căreia Maxim prin cuvinte dionisiene a exprimat
idei evagriene) şi să afirme că Evagrie este suprapus
peste Dionisie şi nu invers: prin cuvinte evagriene,
Maxim nu a făcut decât să exprime idei dionisiene8.

De la Maxim s-au păstrat o serie de scrieri ce
aparțin genului capita, cum sunt, spre exemplu:
Capita de caritate (CPG 7693); Capita theologica
et oeconomica (CPG 7694); Capita XV (CPG
7695); Diversa capita ad theologiam et
oeconomiam spectantia deque virtute et vitio (CPG
7715) – Peter Van Deun spune că această scriere nu
provine direct de la Maxim9. Într-adevăr, „într-un tip
de literatură  fundamental tradițională, nu
originalitatea este căutată în primul rând”10.

De curând, în cadrul prestigioasei colecții Corpus
Christianorum Series Graeca a fost publicat
volumul Maximi Confessoris Capita de duabus
Christi naturis necnon Capita gnostica. Edidit
Katrien Levrie, CCSG 89, Turnhout, Brepols, 2017.
În acest volum, Katrien Levrie realizează o ediție
critică pentru două colecții de kεφάλαια atribuite de
către unii exegeți Sfântului Maxim Mărturisitorul,
însoțite de un amplu aparat critic.

În primul rând, este îmbucurător faptul că
cercetători tineri sunt atrași de textele patristice, de
editarea și traducerea lor, fiind astfel continuatori ai
savanților care se ocupă de ceva vreme de editarea
critică a textelor atribuite Sfântului Maxim, precum
Carl Laga, Carlos Steel, José H. Declerck, Bart
Janssens, Peter Van Deun, Bram Roosen, Christian
Boudignon, Basile Markesinis et alii. Maxim fiind
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considerat unul dintre autorii cei mai dificili ai
perioadei patristice, stilul său de a scrie a ridicat
dificultăți majore nu doar exegeților contemporani,
ci chiar eruditului patriarh Fotie (810/820-893).

Editoarea acestor texte, Katrien Levrie, a realizat
o teză de doctorat, sub coordonarea clasicistului
Peter van Deun, despre două scrieri atribuite lui
Maxim Mărturisitorul, Capita Gnostica (CPG
7707.11) și De Duabus Christi Naturis (CPG
7697.13): «L’ordre du désordre: la littérature des
chapitres à Byzance. Edition critique et traduction
du De duabus Christi naturis et des Capita gnostica
attribués à Maxime le Confesseur » (Louvain, 2014,
575 p.). O parte din cercetările sale au fost
valorificate într-o serie de articole11.

În introducerea amplă (p. 27-279) pe care o
realizează K. Levrie sunt prezentate date despre
viața Sfântului Maxime și perioadele când au fost
scrise anumite texte maximiene. De asemenea, este
analizată structura și conținutul fiecărui opuscul
editat, fiind prezentată în detaliu și tradiția
manuscrisă directă și indirectă a celor două scrieri.
Textele grecești – De duabus Christi naturis (pp. 1-
13) et Capita gnostica (p. 15-72) – sunt urmate de
Indici (p. 73-96).

Prima dintre scrierile editate critic este De duabus
Christi naturis (CPG 7697.13) și aparține colecției
formate din douăzeci și șapte de opuscule numite de
exegeți Opuscula theologica et polemica (CPG
7697). Nu întâmplător această scriere are 10
capitole, numărul 10 fiind considerat în perioada
patristică unul perfect, reprezentând totodată
numele Mântuitorului, deoarece începe cu ιώτα (=
10). „Maxim a scris mai multe opuscule de 10
capete: Les Capita X (CPG 7694a), precum și două
lucrări anti-monotelite (les Capita X de duplici
voluntate Domini [CPG 7697 (25)] și Capita X de
voluntatibus et energiis [CPG 7707 (19)])”12. Nici
un exeget nu s-a îndoit vreodată de autenticitatea
opusculului De duabus Christi naturis; ele aparțin
cu siguranță Sfântului Maxim, deoarece, așa cum
afirmă editoarea opusculului, „stilul și conținutul ne
dau impresia că este vorba despre un text
maximian”13.

Capita gnostica (CPG 7707.11) aparțin categoriei
de texte numite de Bram Roosen în teza sa de
doctorat14 Appendix Maximiana, adică este vorba
despre o scriere pseudo-maximiană. I. Hausherr

considera și el că acest opuscul nu este autentic
maximian. Totuși, pe de altă parte, un exeget de talia
lui H.-U. von Balthasar era convins că avem de-a
face cu un text ce aparține Sfântului Maxim, fiind o
scriere de tinerețe a acestuia. Un alt cercetător avizat
al scrierilor patristice, apreciază că „paternitate
maximiană este îndoielnică, însă nu poate fi
exclusă”15. Editoarea acestei scrieri, K. Levrie,
analizează Capita gnostica prin raportare la Capita
XV și Diversa capita și consideră că acest text nu
este autentic maximian16.

Într-adevăr, „această centurie gnostică nu a primit

decât puțină atenție”xv, totuși, primele șapte capete
din Capita gnostica sunt traduse în română de Ioan
Ică jr. în lucrarea sa de doctorat în teologie:
Mystagogia Trinitatis. Probleme ale teologiei
trinitare patristice şi moderne cu referire specială la
triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, 1998,
pp. 516-517. Singura traducere a acestui opuscul –
chiar dacă parțială – este menționată de K. Levrie în
nota 103 de la p. 265. Tot din acest loc aflăm că
această „disertație nu este publicată”. Din nou, slaba
cunoaștere a literaturii autorilor din Estul Europei
împinge la astfel de afirmații. Nu este prima dată
când traduceri din scrierile lui Maxim sau texte
dedicate acestuia nu sunt nici măcar menționate,
nicidecum utilizate, de cercetătorii apuseni.
Disertația doctorală a lui Ică jr. este publicată la
Editura Deisis din Sibiu, în anul 1998 (ISBN: 973-
9344-20-8).

În dreptul celuilalt text pe care îl editeză critic (De
duabus Christi naturis), K. Levrie menționează
traducerile moderne ale acestei scrieri realizate de
Ponsoye, Piret și cea parțială a lui Garrigues17.
Totuși, acest opuscul este tradus și în alte limbi, nu
doar în franceză. O traducere în neogreacă a realizat
I. Sakalès (1985); în română a fost tradus de D.
Stăniloae (1990), PSB 81, pp. 254-257, reeditat în
2012, pp. 384-388. În italiană traducerea acestui text
a realizat-o D. De Angelis (2007). Într-adevăr,
fiecare ediție critică publicată „constituie un progres
considerabil pentru studiul lui Maxime
Mărturisitorul”18, însă secțiunea dedicată
traducerilor moderne ale acestor opuscule editate de
K. Levrie este incompletă și aruncă un ușor con de
umbră peste o muncă impresionantă realizată în ani
de cercetare.
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Note:
1. Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste,

Prolog ; trad. Stăniloae, în Filocalia II, 2005, p. 50. 
2. Paul Géhin, „Les collections de kephalaia

monastiques: naissance et succès d’un genre entre
création originale, plagiat et florilège”, în Theologica
minora. The minor Genres of Byzantine Theological
Literature, edited by Antonio Rigo in collaboration
with Pavel Ermilov & Michele Trizio, Byzantios.
Studies in Byzantine History and Civilization, 8,
Brepols: Turnhout, 2013, pp. 1-50; Peter Van Deun,
„Exploration du genre byzantin des kephalaia: la
collection attribuée à Théognoste”, în Theologica
minora…, p. 51-66. 

3. Paul Géhin, op. cit., p. 1. 
4. Endre von Ivanka, „KEΦΑΛAIA. Eine

byzantinische Literaturform und ihre antiken
Wurzeln”, în Byzantine Zeitschrift (47), 1954, pp.
285-291. 

5. Paul Géhin, op. cit., pp. 31-34; Peter Van Deun,
„Exploration du genre byzantin des kephalaia…”, p.
278-281. 

6. Marcel Viller, „Aux sources de la spiritualité de
S. Maxime: les œuvres d’Évagre le Pontique”, în
Revue d’ascétique et de mystique (11), 1930, p. 156-
184. 

7. Irénée Hausherr, „Ignorance infinie”, în
Orientalia Christiana Periodica (2), 1936, p. 351-
362. 

8. Antoine Lévy, Le créé et l’incréé. Maxime le
Confesseur et Thomas d’Aquin: aux sources de la
querelle palamienne, Paris, J. Vrin, 2006, p. 488. 

9. Peter Van Deun, „Les extraits de Maxime le
Confesseur contenus dans les chaînes sur l’Evangile
de Matthieu”, în Philohistor: Miscellanea in
Honorem Caroli Laga Septuagenarii, edited by A.
Schoors and P. Van Deun, Orientalia Lovaniensia
Analecta, 60, Louvain, Peeters, 1994, p. 297; Idem,
„Les Diversa Capita du Pseudo-Maxime (CPG
7715) et la chaîne de Nicétas d’Héraclée sur
l’Évangile de Matthieu (CPG C 113)”, în Jahrbuch
der Österreichischen Byzantinistik (45), 1995, p. 19-
24

10. Paul Géhin, op. cit., p. 40. 
11. Katrien Levrie, „Pour une histoire de la

tradition imprimée du « De duabus Christi naturis »
de Maxime le Confesseur”, în Sacris erudiri (51),
2012, pp. 391-411; Idem, „À la recherche d’un ordre
perdu. Structure et composition des “Capita

gnostica” (CPG 7707.11) de Maxime le Confesseur”,
în  Byzantion (84), 2014, pp. 241-56; K. Levrie and
Eva De Ridder, „Capita Literature in Byzantium”, în
On Good Authority. Tradition, Compilation and the
Construction of Authority in Literature from
Antiquity to the Renaissance, edited by R. Ceulemans
and P. De Leemans, Lectio Studies in the
Transmission of Texts and Ideas, vol. 3. Turnhout,
Brepols, 2015, pp. 123-37; Idem, „Byzantine Chapter
Collections. Investigations into the Roots of a
Genre”, în Medioevo Greco. Rivista di Storia e
Filologia Bizantina (16), 2016, p. 145-159.

12. Peter Van Deun, „Exploration du genre
byzantin des kephalaia…”, p. 52. 

13. Maximi Confessoris Capita de duabus Christi
naturis necnon Capita gnostica. Edidit Katrien
Levrie, Corpus Christianorum Series
Graeca, 89, Turnhout, Brepols, 2017, p. 35. 

14. Bram Roosen, Epifanovitch Revisited.
(Pseudo-) Maximi Confessoris Opuscula varia: a
critical edition with extensive notes on manuscript
tradition and authenticity, Leuven, 2001 (teză de
doctorat care nu a fost publicată). 

15. Peter Van Deun, „Exploration du genre
byzantin des kephalaia…”, p. 52. 

16. Maximi Confessoris Capita de duabus Christi
naturis necnon Capita gnostica…, p. 48. 

17. Ibidem, p. 44. 
18. Ibidem, p. 171. 
19. Ibidem, p. 5. 

Maximi Confessoris Capita de duabus Christi naturis
necnon Capita gnostica. Edidit Katrien Levrie,
Turnhout, Brepols (Corpus Christianorum Series
Graeca, 89), 2017.
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Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947) a
fost metafizician, filosof, teoretician al esteticii şi
critic de artă, născut în Ceylon, cunoscut pentru
lucrările sale, toate scrisă în engleză, dintre care
amintim: The Dance of Siva; History of Indian and
Indonezian Art; The Christian and Oriental, or
True, Philosophy of Art; Hinduism and Buddhism;
Figure of Speech or Figure of Thought; Time and
Eternity. În 1930, Ananda Coomaraswamy a
descoperit opera lui Rene Guenon, care l-a orientat
definitiv către „gîndirea tradiţională” devenind un
colaborator constant al revistei „Etudes
traditionnelles”. Împreună cu Rene Guenon, Julius
Evola şi Frijtof Schuon, Ananda Kentish
Coomaraswamy este unul dintre fondatorii
curentului perenialist sau tradiţionalist care a
dominat esoterismul primei jumătăţi a secolului al
XX-lea. După studii universitare la Londra,
Ananda Kentish Coomaraswamy, fascinat de
hinduism şi budism, devine director de cercetare la
Muzeul de Arte Frumoase din Boston, publică sute
de articole despre istoria artei, estetică, simbolism.
Parte din aceste articole sînt oferite cititorului
român în recenta apariţie editorială Principiile artei
tradiţionale (texte alese), traducere din limba
engleză de Alexandru Anghel, Bucureşti, Editura
Herald, colecţia „Philosophia perennis”, 2019, 272
p.

Mult timp tratatele de istoria esteticii de cele
mai multe ori îşi începeau parcursul cu tragicii
greci şi îl urmau neabătut fără vreo privire în afara
continentului european şi a consideraţiilor care ar
veni dinspre alte orizonturi culturale, artistice,
spirituale. Se arăta prin aceasta că arta asiatică nu
era tocmai asemănătoare celei europene, dar rareori
discuţia privea principiile artei sau consideraţiile
estetice. Ananda Kentish Coomaraswamy a sesizat

aceasta şi s-a grăbit să îndrepte lucrurile nu înainte
de a afirma că „a privi pentru prima dată arta
asiatică înseamnă a te afla în pragul unei lumi noi.
Pentru a te simţi confortabil în acest univers
cultural ai nevoie de sensibilitate, inteligenţă şi
răbdare. Rolul istoricului de artă este să elibereze
caracterul intrinsec al unei arte, să îl facă accesibil.
Acest lucru se poate face în mai multe feluri, mai
degrabă complementare decît alternative.” Unul
dintre principiile călăuzitoare ale cercetării
întreprinse de cărturarul Ananda Kentish
Coomaraswamy este cel al evitării actului
comparaţiei atît în sînul artei orientale, cît şi în ceea
ce priveşte arta occidentală, pe de o parte, şi arta
orientală, pe de altă parte. Adevărata descoperire a
Indiei de Occident, este vorba de întîlnirea
intelectuală, nu de descoperirea geografică, a avut
loc în epoca Luminilor. S-a înfiinţat la College de
France prima catedră de sanscrită, a început
traducerea în limbi europene a marilor cărţi ale
culturii indiene, astfel devenind posibilă
înţelegerea culturii indiene ca o unitate spirituală
vie, o diversitate în unitate.

La începutul secolului al XX-lea Edmund
Husserl scria că Grecia antică este locul spiritual de
naştere a Europei, al iruperii filosofiei, iar către
sfîrşitul aceluiaşi secol Francois Chenet afirma că
în cursul istoriei lumea greacă a fost în contact cu
lumea indiană, Grecia şi India dezvoltînd de-a
lungul timpului relaţii şi schimburi comerciale,
culturale, intelectuale. Pot fi identificate numeroase
asemănări între proiectele filosofice grec şi indian,
după cum un anumit relativism cultural dezvăluie
pluralitatea culturilor şi implicit diferenţe,
ireductibilităţi, ceea ce la limită înseamnă că în
exterior rămîn multe gînduri care nu pot fi
comunicate şi înţelese. Amintim toate acestea aici
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pentru că Ananda Kentish Coomaraswamy scriind
despre moduri de expresie si moduri de gîndire
face dese trimiteri la Platon, la concepţia estetică a
acestuia, la scopurile spirituale ale artelor, la
katharsis, la imitaţie, trimiteri în strînsă corelaţie
cu arta indiană, orientală care ne pot elibera de
toate obscurităţile esteticilor moderne care
îngrădesc căile de înţelegere a integrităţii artei. În
acest context devine extrem de interesant de aflat
care este natura artei budiste, mai cu seamă cînd
răspunsul îl oferă un oriental şcolit în Occident,
director al unui muzeu de arte frumoase. Ananda K.
Coomaraswamy discută despre antropomorfism,
despre imaginea lui Buddha, despre simbol, despre
ceea ce Platon numea „imaginile lipsite de suflet”
şi „zeii însufleţiţi”, despre ceea ce se presupune că
au fost imaginile originale şi imaginea
iconometrică: „Interpretată în acest fel, iconografia
nu mai poate fi gîndită ca un produs fără temei al
realizării sau idealizării convenţionale, ci devine o
realitate stabilită; forma nu este o invenţie umană,
ci este revelată şi «văzută», în acelaşi sens în care
imnurile vedice sînt considerate ca fiind revelate şi
«auzite». [...] Practica unei arte nu este, din punct
de vedere tradiţional, aşa cum este pentru noi o
activitate seculară sau chiar o chestiune de
«inspiraţie» afectivă, ci un rit metafizic.” Artistul
nu va fi un imitator al stilului primelor imagini, nu
va fi un copiator servil, ci va reda forme şi idei, un
spaţiu în care artistul îşi va arăta deplina libertate,
în care se vor împleti sensibilitatea şi
spiritualitatea.

Maurice Merleau-Ponty spunea despre adevărul
orientalului că nu este ca un orizont al unei serii
indefinite de cercetări, nici ca o cucerire şi
posedare intelectuală a fiinţei, ci este mai curînd un
tezaur dobîndit într-o viaţă, un şir de comentarii.
Constatarea filosofului francez nu are nici o urmă
de răutate, toţi exegeţii fiind de acord că filosofia
indiană a fost mai bine de un mileniu locul
comentariilor asupra textelor religioase sau a
reluării unor comentarii sedimentate succesiv. De
fapt imensa literatură filosofică în sanscrită este o
înlănţuire de comentarii suprapuse, rafinînd
subtilităţi şi articulaţii secundare. Care sînt datele
de ordin sociocultural care ar fi comandat în India
tradiţională dezvoltarea unei activităţi privilegiind

comentariile, glosarea pe marginea unor texte
anterioare, revizitate şi ele la rîndul lor? Este una
dintre întrebările la care răspunde Ananda Kentish
Coomaraswamy nu numai în această carte, ci în
multe ale locuri. Gîndirea indiană a vrut să exprime
permanenţa Adevărului, a Ordinii lumii de la
începuturi, ordine fundamentală a Legii eterne
(sanatana dharma), prin care hinduşii desemnau
credinţele lor şi care se dorea a fi expresia cea mai
adecvată. Totdeauna, indiferent de loc, gîndirea
filosofică s-a afirmat în orizontul dialogului, piatra
de încercare decisivă, în orizontul înfruntării
contradictorii, controversei şi dezbaterii publice, ca
locuri ale aprofundării reflecţiei filosofice şi al
elaborărilor doctrinale. La originea tuturor
speculaţiilor filosofice în India se află „enunţurile
prin enigme” (brahmodya), discuţii rituale purtate
asupra unor teme cosmogonice sau cosmologice, şi
se derulau pe modelul întrebare-răspuns. Literatura
brahmanică dă seamă despre numeroase exerciţii
de inteligenţă instituite adeseori de regi care
recompensau  învingătorul din astfel de dispute.
După tradiţia clasică, dezbaterea filosofică formală
cuprindea trei forme paradigmatice principale:
prima consta în dezbaterea de natură pozitivă şi
constructivă, opunînd interlocutori care susţineau
teze contradictorii, animaţi de dorinţa de a
descoperi adevărul; a doua formă se numea
controversă şi era animată mai curînd de dorinţa de
a triumfa în faţa adversarului; a treia formă era de
natură exclusiv negativă, critică şi respingătoare
pentru că nu urmărea stabilirea adevărului, ci
victoria asupra adversarului, ruinarea poziţiei sale.
În orice lucrare filosofică indiană, teza adversarului
este prezentată în mod necesar şi respinsă înainte
ca opozantul să-şi prezinte propriul punct de
vedere. Mai bine de un mileniu, între secolele V-
XVII, s-a menţinut un înalt nivel al reflecţiei
filosofice hrănite cu argumente şi contraargumente,
dovedind o sofisticare crescîndă a gîndirii, Ananda
Kentish Coomaraswamy fiind un strălucit
continuator al acestei şcoli de înaltă performanţă
intelectuală.
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„poezia înseamnă cîteva cuvinte pe hîrtie
neliniştea pe care o porţi în tine
fata care dispare în gloată
pasienţa de pe masă
glonţul din cefă
aceasta-i poezia de care se vorbeşte
aceasta-i poezia pe care o taci”
Czesław Dzwigaj (n. 1950), Cîteva cuvinte – minut de

reculegere

În revista Poezia au apărut, cale de mai multe
numere, poeme ale autorilor care se regăsesc în
această amplă antologie care a văzut lumina
tiparului la Editura Academiei. Şi prin textele
publicate în „Convorbiri literare” Nicolae
Mareş, fost ambasador al României la Varşovia,
este un nume cunoscut cititorilor, fie prin
traduceri, fie prin propriile creaţii. Pe de altă
parte, în februarie 2008 semnalam, tot la „Cartea
străină”, o altă selecţie alcătuită de Nicolae
Mareş, anume Antologia poeziei poloneze,
apărută în 2007, la Nădlac, sub oblăduirea lui
Ondrej Štefanko, la editura Societăţii Culturale
şi Ştiinţifice Ivan Krasko, sub egida căreia
apărea revista Oglinzi paralele (Rovnobe né
Zrkadlá), care a oferit cititorilor, ca supliment,
în colecţia Punţi, o serie de volume de poezie,
unele bilingve (mai ales română-slovacă). Parte
le-am semnalat cititorilor noştri la vremea lor.

Scriind despre cealaltă antologie alcătuită de
Nicolae Mareş notam că, s-a spus, Polonia nu a
avut o generaţie de mari poeţi născuţi, cum a fost
în diverse alte locuri din Europa, în preajma
anului 1880. Mai multe voci au afirmat, în timp,
că primii poeţi moderni, care pot fi consideraţi
de anvergură europeană, s-au născut către

ultimul deceniu al secolului al XIX-lea,
începutul celui de-al XX-lea. Acum însă Nicolae
Mareş îşi începe cuvântul de deschidere vorbind
despre anii începuturilor literaturii poloneze şi
locul pe care îl are lirica. Cuvântul său de
deschidere (România şi Polonia sub semnul
centenarului – 1918- 2018), în contextul în care
antologia cuprinde autori din perioadele
apropiate nouă, începe cu vorbele „părintelui”
literaturii poloneze, Mikolaj Rej, despre limba
sa („au polonezii nu sunt gânsaci/ şi limba lor o
au”), şi continuă cu bardul Jan Kochanowski, a
cărui operă îi era cunoscută lui Dosoftei ş.a. 

Dar, spuneam, antologia aceasta se
concentrează pe vremuri apropiate nouă. „Mi-a
fost dat să cunosc nemijlocit, în Polonia, trei
generaţii de poeţi”, scrie Nicolae Mareş,
admirându-le „curajul, forţa expresiei din verbul
lor, dragostea faţă de Polonia şi, nu în ultimul
rând, bogata cultură reflectată în scrierile lor”.
Antologatorul consideră că această selecţie
„capătă o rezonanţă universală aparte” pornind
şi de la aceea că printre autorii care pot fi
regăsiţi în paginile ei se află cea „mai de seamă
personalitate a secolului XX”, Papa Wojtyla.
(De altfel, Nicolae Mareş a publicat în volum
separat, cu ceva timp în urmă, poeme ale Papei
Wojtyla, la editura ieşeană Junimea).

Bună parte dintre poeţii antologaţi în cartea
despre care facem acum vorbire se regăsesc şi în
cealaltă selecţie amintită. De pildă scriitorul
avangardist, fostul ambasador Julian Przyboś
(1901-1970), „un sincer admirator al creaţiei
brâncuşiene, al culturii româneşti şi al României

169169CONVORBIRI  LITERARE

Marius CHELARU

C A R T E A  S T R Ã I N Ã



în general”, Leopold Staf (1878-1957),
Kazimiera Iłłakowiczówna (1892-1983),
Jarosłav Iwaszkiewicz (1894-1979) – afirmat în
cadrul grupului Skamander, Kazimierz
Wierzyński (1894-19569) – printre fondatorii
grupării/ revistei Skamander, ca şi Julian Tuwim
ori Antoni Słonimski, Władyslaw Broniewski
(considerat „un Maiakovski al literaturii
poloneze”), Janina Brzostowska (cea care a
tradus prima în limba polonă un grupaj de
poezie eminesciană), Włodzimierz Słobodnik,
membru al grupării literare Smok1, şi Aleksander
Wat. Majoritatea sunt nume care contează, nume
importante ale literaturii poloneze. Unii dintre
aceştia au emigrat în România, pentru scurte
perioade, în preajma celui de-al doilea război
mondial – printre aceştia Czesław Miłosz, Julian
Tuwim, Kazimiera Iłłakowiczówna –
traducătoare şi poetă care a învăţat româneşte
pentru a-l putea citi pe Eminescu în limba
noastră, traducându-l apoi în polonă; a tradus şi
din Sorescu, Blaga, Bacovia ş.a. 

De data aeasta, prin paginile sale de început,
Nicolae Mareş oferă cititorilor posibilitatea unei
mai bune familiarizări cu ce înseamnă literatura/
poezia de limbă polonă, felul în care au curs
etapele şi care au fost parte din momentele/
numele de referinţă. Cunoscător al culturii, al
literaturii şi istoriei literaturii Poloniei, la fel ca
în cazul celeilalte antologii, a ales nume care au
un loc bine definit în istoria literaturii ţării lor,
care, să nu uităm, este beneficiara a patru Premii
Nobel pentru literatură, din care două pentru
poezie. Fiecare dintre autorii antologaţi a avut
un rol remarcat şi atunci, considerat important şi
de critici/ istoricii literari. Interesant este şi
faptul că nu sunt puţini cei care au avut, într-un
fel sau altul, legături cu literatura română, cu
autori români. Astfel (în afara celor amintiţi
deja), Emil Zegadłowicz, după ce l-a cunoscut
pe Aron Cotruş, a început să traducă şi din limba
română, fiind primul scriitor polonez traducător
al unui grupaj din Eminescu, piese de teatru ale
sale au fost jucate în România. Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska, considerată „o

maestră a miniaturilor poetice”, a emigrat, prin
România, în Occident. Kazimiera
Iłłakowiczówna a emigrat în timpul celui de-al
doilea război mondial în România, stabilindu-se
la Cluj, a învăţat româna pentru a-l traduce pe
Eminescu (este „singura poetă poloneză şi din
lume” care a tradus şi publicat poemul Rugă),
apoi Bacovia, Blaga, Sorescu, primind în 1938
Ordinul Coroana României. Włodzimierz
Slobodnik a tradus din Eminescu; în paginile
revistei Poezia, condusă de Marian Piechal, au
apărut ades grupaje de poezie românească,
Stanisław Ryszard Dobrowolski a publicat, în
1960, prima culegere din Eminescu, din
perioada de după război, apoi o plachetă din
lirica lui Arghezi (din care au mai tradus şi alţii,
între care Tadeusz Nowak). Tadeusz Hollender,
cel care a vizitat ţara noastră, despre care a
publicat reportaje în Polonia ş.a. Sau un nume cu
siguranţă de remarcat în acest sens, Ludmiła
Marjańska (1923-2005), care, împreună cu
Danuta Bieńkowska, a tradus din Eminescu,
Mihai Codreanu, Ion Minulescu, George
Topîrceanu, Miron Radu Paraschivescu, Ilarie
Voronca. 

Citind şi aceste două antologii ale lui Nicolae
Mareş, dar şi alte traduceri din literatura polonă
pe care le-am semnalat în Poezia sau în
Convorbiri literare, mi-am întărit convingerea
că între literaturile noastre există legături
interesante, de profunzime, care ar merita să fie
studiate/ analizate în lucrări distincte.

Pe de altă parte, aceşti 101 de autori
antologaţi aici conturează, prin poezia, prin
activitatea lor, nu doar în domeniul scrisului, un
tablou al evoluţiei literaturii şi, din anumite
perspective, şi al societăţii poloneze, al felului în
care se raportau Polonia şi literatura poloneză la
ce se petrecea ţările în jur şi în lume. „Trecem”,
lecturând aceste pagini, prin etapa grupării
poetice „Czartak”, înfiinţată de Zegadlowicz, cu
rol semnificativ în Polonia devenită
independentă, apoi ne apropiem, cu Jerzy
Wittlin, de poezia expresioniştilor, de cea a
futuriştilor, prin Aleksander Wat, 1900-1967 (pe
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numele adevărat Chwat, născut într-o familie de
evrei varşovieni), care considera că în poezie
nu-şi mai au locul metaforele, apoi vin cei de la
gruparea şi revista Skamander, de care am
amintit deja ş.a., pînă la, mai aproape de noi,
Maciej Niemic şi Noul Val sau, al 101-lea autor
antologat, născut în 1961, Jakub Ekier. Subscriu
la opinia antologatorului că poezia celor 101 de
autori antologaţi este de o bogăţie stilistică/
formală, tematică şi ideatică, un bagaj tehnic şi o
inventivitate aparte. Am remarcat, de asemenea,
şi numărul semnificativ al revistelor de profil, al
grupărilor literare, publicaţiilor pe care le-au
promovat/ fondat şi rolul pe care l-au jucat pe
plan local, unele şi naţional. Am amintit
„Skamander”, „Czartak”, dar sunt multe altele
notate în antologie: „Smok”, „Kwadryga”
(înfiinţată de S.R. Dobrowolski), „Zagary” ş.a.

Patriotismul şi curajul, felul în care au dorit
scriitorii/ poeţii să participe la ce se petrecea cu
ţara lor şi cum au făcut faţă repercusiunilor de
tot felul este, de asemenea de remarcat, mulţi
luptînd efectiv fie pe front, fie ca partizani, în
rezistenţă ori pe baricade pentru libertate şi
pentru Polonia. Mulţi din aceşti autori antologaţi
aici ar merita traduceri mai ample în română. De
altfel, probabil deloc întîmplător în ultimii ani
au apărut atîtea volume colective sau de autor
ale poeţilor polonezi traduse în română, dintre
care un număr consistent, de ordinul zecilor, le-
am semnalat deja cititorilor noştri. Dacă
adăugăm la cele spuse acum despre această
antologie pe cele despre prima selecţie alcătuită
de Nicolae Mareş (în ambele autorii fiind
antologaţi în ordinea anului naşterii), asupra
cărora nu mai revenim acum cu detalii despre
diverse alte etape/ curente/ reviste amintite
atunci, obţinem un tablou complex care relevă
din plin spectaculozitatea, efervescenţa
literaturii, a poeziei poloneze, despre care mulţi
spun că mai mereu este foarte dificil de tradus2. 

Una peste alta, prin cele două antologii ale
sale, cu accent pe aceasta din urmă, şi pentru că
la ea ne referim în mod special acum, însă şi
pentru că este sensibil mai complexă în ce

priveşte felul în care este alcătuită, dar şi prin
tabloul pe care îl redă, autorii antologaţi, avem
de a face cu un efort de remarcat. Încheiem
scurta noastră privire asupra acestei antologii cu
un poem de Aleksander Nawroki, care ne-a
vizitat oraşul, anume Poeţilor: „NU vă certaţi
precum politicienii,/ Fraţilor!/ Ei doar se prefac./
Voi de ce vă înjunghiaţi?”, şi un altul, al lui
Ryszard Krynicji (n. 1943), Poezia vie: „Poezia-
i/ ca o transfuzie de sînge/ care menţine
activitatea inimii:/ cu toate că donatorii de mult
au murit/ în accidente tragice, sîngele lor/
trăieşte – circulă prin arterele altora/ să-nvioreze
buze străine”.

101 poeţi polonezi, selecţie, prefaţă şi note de
Nicolae Mareş, ilustraţii: Czeslaw Dźwigaj, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2018, 552 p.

Note:
1. Dragon, drache, drakan, limba ploneză: smok;

dragonul – popular în folclorul local.
2. Balcerzan, Edward, Poetic translation and the

system of literary culture, Paul Coates, trans. Hanna
Dziechcinska, ed. Problems of Translation and
Literary Common Places, Wrocaw, Polska Akad.
Nauk, 1985. 7-22.
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Este înscrisă în condiția ontologică a omului
tentația aventurii dictate de dorința de a cunoaște,
de a experimenta, de a afla ce este dincolo de
mediul de viață obișnuit și confortabil, banal prin
repetarea acelorași activități, în aceleași repere
spațiale; este o chemare fără glas, o invitație
ispititoare la aventură, căci nimeni nu poate bănui
cum ar putea sfârși aceasta, mai ales când scopul
călătoriei, declarat sau nu, este găsirea unor
himere, despre care s-a auzit, despre care s-a
crezut, despre care s-a spus (impersonal) ceva.
Simbolic, himerele iau naștere din exacerbarea
unor dorințe, care, neîndeplinite, produc agitație
sufletului și gândului ce se lasă ispitit de
încercarea de a le găsi după îndelungată căutare,
aceasta fiind sugestiv definită în paremiologia
noastră de zicătorile: ,,a umbla după cai morți, ca
să le iei potcoavele” sau ,,a căuta ce n-ai pierdut”.
În călătoria pornită spre un topos ficțional, creat
de imaginația unui scriitor, temerarii trăiesc o
viață în care se întâlnesc, după afirmația lui Mario
Vargas Llosa: ,,amuzamentul, magia, jocul,
exorcismul, nonconformismul, revolta, dorința de
libertate și plăcerea”. În mitologie, se spune că
himerele îl duc la pierzanie pe îndrăznețul ce se
lasă ispitit de ele. Paul Diel, creatorul psihologiei
motivației, a considerat că himerele sunt, de fapt,
deformări psihice ce se caracterizează prin
imaginație fecundă și necontrolată, prin care se
măsoară ,,primejdia exaltării imaginative”. 

O asemenea călătorie săvârșesc personajele
Olgăi Tokarczuk (cunoscută scriitoare poloneză,
aflată pe lista nominalizărilor pentru Premiul
Nobel) din Călătoria oamenilor cărții, un roman
captivant, rezultat al imaginației rodnice și al
fanteziei creatoare, cu o acțiune când alertă,
zbuciumată, când lentă, potolită, cu dialoguri mai
mult sau mai puțin filozofice, dar tentante,

atractive, cu întâmplări incredibile sau obișnuite.
Himera respectivei călătorii era Cartea în care
Dumnezeu a închis perfecțiunea sa, nemărginirea
și nesfârșitul. Aceasta a trecut din urmaș în
urmaș, până ce a ajuns la Enoh, pe care
Dumnezeu l-a luat într-o călătorie până la al
șaptelea cer, pentru a-i arăta lucrarea divină,
pomul Cunoașterii binelui și a răului, dar și
pomul Vieții, timp de șase jubilee. În Cartea
Sfântă se afla adevărul cu privire la lumea de sus
care se regăsea în lumea de jos. După ce, bătrân
fiind, Enoh s-a urcat la cer, Cartea s-a pierdut. A
apărut în 1378 la arabi, de unde a fost furată de un
tânăr olandez H.R.C, care a revenit în Europa, în
Spania, după ce a trecut prin Africa de Nord, iar
acesta a ascuns-o undeva, într-un defileu, în
Pirinei, într-o mică mănăstire, cu gândul că o va
lua când oamenii vor fi fost pregătiți să accepte
puterea nemărginită a cărții. Dar istoria a pregătit
altceva lumii (războaiele), H.R.C. n-a mai ajuns
în Pirinei, dar înainte de moarte a schițat o hartă a
locurilor respective. În ,,Cercul oamenilor cărții”
(o societate tainică de persoane sus-puse pe care
le reunea presentimentul că lumea în care trăiau și
acționau, în care iubeau și duceau micile lor lupte
personale, era un surogat al lumii adevărate), se
discuta despre Carte, mai ales că un membru de
seamă al acesteia, Domnul de Chevillon, cel mai
bătrân dintre ei, era încredințat că aceasta există.
Unii dintre membrii frăției vedeau în ideile
societății eliberarea definitivă de sub tirania
timpului și ieșirea din acesta, trecerea dincolo de
locul concret și dincolo de sine. 

Din cercul strâmt al inițiaților, făceau parte
numai zece bărbați, diferiți ca poziție socială,
prestigiu și stare materială. Numai cei care
ajungeau la ultima treaptă a inițierii aflau despre
Carte, care însemna pentru fiecare altceva, dar
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toți credeau în sacralitatea și înțelepciunea ei
finală, referitoare la rezolvarea enigmaticei vieți,
prezentate în numele lui Dumnezeu. Dintre cei
zece, unii nu erau încă pregătiți s-o accepte, iar
alții credeau că aceasta era în stare să schimbe
istoria. Doar patru ,,aventurieri”: Marchizul,
înțeleptul Domn de Chevillon, bogatul De Berle
și Cavalerul D’Alby, crezând cu tărie în existența
Cărții, au hotărât să plece în căutarea acesteia.
Găsirea ei ar fi însemnat pentru Marchiz
împlinirea unui ideal și o dovadă că discuțiile lor
nu au fost sterile; pentru De Berle, misterioasa
carte conținea o culegere de axiome a căror
cunoaștere oferea imaginea unei lumi perfecte,
stabile, definind forme concrete de construire a
unei asemenea realități; Cavalerul D’alby, cel mai
tânăr, bogat, tipul nobilului destoinic, dinamic și
afectiv, o considera o promisiune pentru
schimbarea aventurii într-o revelație, însemnând
Graalul, Lâna de Aur, Apa vie (sau toate acestea
la un loc); pentru cel mai bătrân dintre ei, domnul
de Chevillon, care avea un minunat castel la
Chateauroux, cartea era cheia tainică de accedere
la înțelepciunea finală, la cunoașterea
Dumnezeirii, a Absolutului, a tuturor tainelor.
Avea o minte sclipitoare, o limbă ascuțită, de care
se temeau toți și era deținătorul hărții cu drumul
spre locul în care zăcea uitată Cartea. Dar el a
trebuit să renunțe, pentru că se simțea prea bătrân,
fiind și bolnav, De Berle a avut premoniții care l-
au făcut să rămână acasă, lângă familia pe care o
iubea, iar D’Alby, n-a mai ajuns la întâlnire,
pentru că, implicat într-un duel, a fost arestat. În
cele din urmă, temerarii au fost Marchizul,
Veronica, întreținuta lui D’Alby, și Gauche,
tânărul mut care devenise vizitiu din întâmplare și
care avea o singură dorință, aceea de a putea să
vorbească.

Visata călătorie a pornit sub auspicii
nefavorabile, cei trei trecând prin sate sărace, prin
orășele modeste, cum era Montreaux, unde se
,,instalase” ciuma, au poposit la hanuri lipsite de
confort, s-au întâlnit cu oameni de diferite
condiții sociale, de la slugi la stăpâni. Popasul cel
mai comod, dar și cel mai curios, a fost în munți,
la căsuța lui Delabranche, care știa totul despre ei

și-i aștepta, care cunoștea scopul călătoriei lor și
destinația. Era un sihastru din proprie voință.
Punându-și întrebări cu privire la existență, la
modul în care omul își poate trăi viața, cercetând-
o de la distanță sau trăind în ea, el a ales să
trăiască. Era un savant cu o bibliotecă imensă,
impresionantă, cu manuscrise și cărți foarte vechi
și rare. Era dominat de dorința de a crea ceva
unic. Le-a arătat o Creatură, un omuleț
(homunculus) ce plutea într-un borcan, fără să-și
miște mâinile și picioarele, pe care a conceput-o
,,în afara trupului femeii” (această posibilitate
fusese menționată în vechi scrieri filozofice),
dezvăluindu-le taina. Nu era un miracol, pentru
că minunile nu existau (existau doar încercările
de a defini fenomene rare, având cauze
necunoscute), iar orice carte scrisă de oameni ar
fi trebuit să fie o reflectare a celeilalte Cărți.
Oamenii trăiau într-o lume a reflectărilor, a
umbrei, a imperfecțiunii, ceea ce nu însemna că
perfecțiunea nu exista. Cea mai grea era, însă,
umbra din ,,interiorul sufletului” și doar
descifrarea acesteia și a rădăcinilor morții ar fi
însemnat găsirea luminii unei noi planete, pentru
a ieși de sub influența nefavorabilă a planetei
Saturn. Continuându-și drumul, Marchizul,
Veronica și Gauche au avut de înfruntat o vreme
foarte rece care a provocat îmbolnăvirea și
moartea Veronicăi, Marchizul reușind să ajungă
în locul descris pe hartă, obosit și bolnav. N-a mai
fost în stare să coboare în valea care se deschidea
ca un rai în fața ochilor uimiți și dornici să vadă
mănăstirea. Doar Gauche s-a dus, a găsit Cartea
care era prea mare și prea grea, având coperte de
lemn putregăite; a deschis-o curios, fremătând de
neliniște și de teamă, dar n-a văzut decât un
furnicar de semne, linii vălurite și desene și iar
semne mici și negre, mii de pagini: n-a înțeles
nimic și, simțindu-se dezamăgit, a început să
plângă cu hohote, din ce în ce mai puternice,
glasul eliberându-i-se de tăcere. Țipa, iar țipătul
său despărțea ziua de ieri de prezentul lui ,,azi”,
între ieri și azi încăpând milenii de teamă și de
durere, de singurătate și de speranțe. Țipătul a
devenit tot mai sonor și în el s-a recunoscut pe
sine. A pus cartea la loc și, ieșind afară, s-a
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adresat scheletelor rămase înăuntru, care păreau
că-l privesc, strigând: ,,Sunt Gauche”! Dorința i
se împlinise. La întoarcere l-a găsit pe Marchiz
mort, căci, deși a avut voința de a supraviețui, nu
a găsit în sine și forța necesară, lăsându-se
acoperit de zăpada înghețată. Țelul călătoriei nu a
fost atins, căci cartea, deși găsită, a rămas acolo,
nedestăinuită oamenilor, iar drumul spre țintă și-
a pierdut sensul. Totuși, era posibil ca ,,până la
urmă, cineva s-o găsească și s-o aducă lumii;
atunci, cu siguranță, nu va mai rămâne nimic de
scris”. 

Căutarea idealului s-a sfârșit tragic,
confirmând ideea idealului ,,în veci neatins”.
Povestea rămâne poveste despre o călătorie care
poate fi considerată doar un pretext, pentru a
dezvălui adevăruri la care a meditat autoarea,
prezentate prin comentarii pertinente despre
geneză, alchimie, artă, creație, iubire, viață,
relația omului cu Dumnezeu, despre mituri și
religie, despre cunoașterea prin magie (inițiere) și
prin știință, prin care îl atrage pe cititor într-o
rețea de speculații datorate inteligenței și
imaginației.

Este surprinzătoare capacitatea Olgăi
Tokarczuk de a se substitui personajelor sale, pe
care le implică în dialoguri simple sau savante,
dezvoltând propriile idei cu privire la o mulțime
de aspecte ale existenței, în care săvârșirea și
creația au locul lor. Și trebuie să știm sau să
învățăm că fiecare carte scrisă de om îi
supraviețuiește; că omul care scrie o carte se
depășește pe sine, pentru că săvârșește o încercare
curajoasă de a cunoaște și a se cunoaște; în sine,
omul este doar acțiune și mișcare haotică, însă
cartea îi definește acțiunea și mișcarea, îi conferă
conotație și sens, relevându-i semnificația. Și
dacă fiecare carte seamănă cu omul creator,
atunci aceasta va conține o parte distinctă a
adevărului, o parte independentă, vie și dramatică
(o versiune a adevărului) și o provocare eroică
aruncată adevărului, pentru ca acesta să ni se
dezvăluie, pentru ca să ne putem permite să
continuăm, să existăm în binecuvântarea deplinei
cunoașteri. Se insinuează în textul romanului o
anume curiozitatea legată de cât, cum și ce poți

cunoaște prin literatură. S-a spus că pictorul
Uccello a vrut să picteze realitatea, fără cusur,
încercând s-o surprindă în toate momentele, la
lumina soarelui sau a unei lumânări, în umbra
unui copac sau a norilor, apelând și la calcule
algebrice sau de geometrie. A ajuns la concluzia
că realitatea l-a păcălit, pentru că n-a putut s-o
surprindă așa cum și-ar fi dorit. Plecând de la
această relatare, Olga Tokarczuk crede că orice
creație artistică înseamnă multiplicarea falsului și
a iluziei, dar și reconstruirea de miraje care să
ademenească realitatea. Scriitoarea se întreabă
(dar și întreabă) dacă literatura poate oferi
cunoaștere, prin renunțare la rațiune și prin
încredere în capricioasa și întortocheata intuiție.

Călătoria eidetică pare a fi fost ruptă de
realitatea de care călătorii nu au ținut cont; e
cazul Marchizului care a lăsat impresia că a uitat
de rațiune, când a părăsit o viață minunată, plină
de fast și de bogăție, pentru a-și urma visul ce l-a
condus la găsirea ,,himerei”, de care nu s-a putut
bucura. Lucrul acesta i s-a părut inexplicabil
englezului Burling, pentru scurt timp compagnon
al călătorilor, care, adept al raționalismului lui
Descartes, nu a înțeles motivația călătoriei, decât
în momentul în care, printr-o revelație bruscă,
Cartea i-a apărut ca simbol al tuturor legilor ce
guvernează materia, o concretizare mentală a
țelului tuturor căutărilor, cercetărilor,
experiențelor, experimentelor și descoperirilor
umane. Fiind numită ,,Cartea vieții”, ar fi fost
posibil ca aceasta să ascundă și formula elixirului
tinereții veșnice. S-a vorbit de atâtea ori de faptul
că orice carte scrisă este o încununare a activității
unui autor (cel puțin pentru sine, dacă respectiva
creație nu se bucură de aprecierea celorlalți).
Scriitoarea împărtășește această opinie,
mărturisind că toate cuvintele folosite în creație,
nu sunt ,,proprietatea” oamenilor, deci nici a
autorilor de romane (cărți). Acestea sălășluiesc
într-o altă lume, aceea a lucrurilor (sunt sufletul
lucrurilor) și ies din acestea doar la contactul cu
oamenii. Se conturează clar ideea că puterea
omului, în general, și a scriitorului, în special, stă
în cuvinte, pentru că în cuvinte se pot ascunde
taine, gânduri, sentimente. Rostind cuvinte,
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oamenii dobândesc putere asupra lucrurilor
definite de acestea. Când scriitorii modelează
cuvintele, imprimându-le afectivitate și culoare,
conferindu-le sensuri, sonoritate și muzicalitate,
ei modelează, de fapt, ceea ce există, dându-i
formă scrisă, concretă. Scriitorul care dorește să
se exprime și nu-și găsește cuvintele cunoaște una
dintre ,,torturile diabolice destinate îndeosebi
poeților”. Poezia nu se explică și nu se ,,traduce”,
fiindcă, explicată și nereușit tradusă, ,,se
transformă în propria umilință”. Scriitoarea pare
pasionată și de alchimie, făcând un scurt istoric al
acesteia, oferind, prin tehnica povestirii în ramă,
istorisiri despre diverși alchimiști, a căror
curiozitate n-a putut fi potolită, încercările lor
trecând ca vântul peste praf, ridicându-l și
lăsându-l să cadă în alt loc. Unii, care chiar au
reușit, au fost supuși de oamenii puterii torturii,
fără ca alchimiștii să-și trădeze metodele, plătind
cu moartea secretul.

Surprinzătoare este și credința autoarei în
îmbinarea magiei cu știința, considerând că
Magicianul bun este omul care posedă știința
tuturor lucrurilor, care cunoaște legăturile
naturale dintre cauze și efecte, care știe să
determine, să numească și să elucideze firesc
fenomenele uluitoare care au loc în natură, sau,
altfel spus, să releve adevărul în esența lui. Pe de
altă parte, adevărul, însoțit de muncă, smerenie și
modestie, este mijlocul cel mai bun pentru ca
omul să se simtă departe de zgomotul sau de
haosul din afara lui, fiindcă fiecare om trăiește în
timpul său ca într-o carapace protectoare,
asimilându-și timpul, deslușindu-l lent ,,cu
oarecare ezitare, pentru a fi sigur că rămâne în
sfera adevărului”. Ca și cum ar fi intuit
eventualele observații cu privire la afirmațiile
sale, autoarea își pune personajele în situații
dilematice, provocate de părerile contradictorii
ale celor implicați în dialogurile pe temele
amintite, care oferă, la rândul lor, argumente
pentru a-și susține opiniile. În felul acesta, se
ajunge la concluzia că adevărul oamenilor este
relativ (spre deosebire de adevărul Absolut, unic,
pe care l-ar fi oferit Cartea ce cuprindea esența
dumnezeirii). Elocventă este una dintre multele

concluzii ale autoarei, (care îmbracă, pe rând,
haina personajelor sale, punând întrebări
provocate de curiozitatea sa vie, aducând
argumente când i s-a părut că unele afirmații ale
sale au trezit neîncredere sau contrazicând
considerațiile neîntemeiate ale interlocutorilor
săi): ,,Marchizul considera că un mod de
cunoaștere a semnificației îl reprezentau Magia și
Inițierea. Era pe-aproape (de adevăr). Veronica
credea că semnificațiile care conferă rost
lucrurilor sunt Dragostea și Visele. Nici ea nu era
departe (de adevăr). De Berle intuia că
semnificația se afla în însăși esența lucrurilor, că
lucrurile înseamnă ceea ce sunt de fapt. Nu era o
filozofie prea complicată, dar și el avea dreptate.
Gauche credea în cuvânt, pe care niciodată nu
reușise să-l rostească, și nici el nu era departe”.

Așadar, fiecare s-a apropiat de ceea ce a
considerat adevăr, niciunul nu a fost departe de
adevăr, dar care a fost/era/este/va fi, în fond,
adevărul cu privire la esența și semnificațiile
cunoașterii? Primul pas spre adevăr ar fi fost
înțelegerea cauzelor, ale căror efecte ar fi fost
uluitoare, și a faptului că nu există fenomene care
să nu poată fi explicate printr-o cauză naturală.
Găsirea Cărții ar fi însemnat răspunsul la toate
întrebările și tainele filozofilor, magicienilor,
savanților, dar o întrebare (mă) neliniștește: având
răspunsurile, oamenii ar fi respectat cuvântul
adevărului dezvăluit de Cartea Vieții? Sau ar fi
trebuit să apeleze la cuvântul ,,lor” ca semn al
inteligenței puse în slujba căutărilor care dau sens
existenței? N-ar fi mai bine ca omul să ajungă
singur la adevăr, prin cunoașterea celor doi poli ai
vieții, aflați într-o veșnică tensiune ce constituie
motorul tuturor schimbărilor? Trebuie (sau ar
trebui) să existe în matricea ființei dorința de a se
perfecționa în cunoaștere, prin meditație, nu prin
luptă, căci lupta cu lumea (și tot ce ține de aceasta)
este, de fapt, o formă a luptei cu sine, luptă din
care nimeni nu poate ieși victorios, fără săvârșire
și încredere în destin. Sau fără o renunțare. Sau un
compromis. Sau o nedreptate. Când omul va
descoperi singur esența vieții, mizând pe
înțelepciune, va putea avea acces la Carte (sau,
poate, nu va mai avea nevoie de aceasta).  
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Şi totuşi, mărimea contează. E ceea ce
descoperă nefericitul arhitect reconvertit la
literatură, în pană de idei, când comite ultrajul
suprem de a citi pe furiş jurnalul soţiei sale…

Anatomie de l’amant de ma femme
(Anatomia amantului soţiei mele) este primul
roman al lui Raphaël Rupert (Ed. L’Arbre
vengeur, 2018) şi a reţinut atenţia juraţilor
jurnalişti ai unui premiu elitist, fondat în 1994
de Carole Chrétiennot şi Frédéric Beigbeder
(actualul preşedinte), ca încoronare a cenaclului
literar ce frecventează celebra Café de Flore
situată în cartierul Saint-Germain-des-Prés din
Paris, un cartier şi o cafenea cu lungă tradiţie
intelectuală, amestec de boemă şi avangardă.
„Naşa” primei ediţii a fost cunoscuta scriitoare
Françoise Sagan. Prix de Flore recompensează
de 25 de ani un talent promiţător cu un cec de
6100 de euro şi – supremă distincţie „gauche
caviar” – cu un pahar gravat cu numele său,
pentru „a consuma fără moderaţie” din
excelentul (şi deloc ieftinul!) vin Pouilly-Fuissé
vreme de un an de zile.

După mai multe tururi de scrutin, în 2018
juriul a decis în favoarea unui arhitect urbanist
de 41 de ani, Raphaël Rupert, care semnează o
autoficţiune în trompe l’oeil, oscilând între
erudiţie livrescă şi erotism deşănţat, cu umor şi
amor de literatură. „O mare parte a literaturii se
învârte în jurul adulterului feminin”, constată
autorul. „Ba chiar pare a fi cel mai exploatat
motiv din literatură. Lista e lungă: Anna
Karenina, desigur, Madame Bovary, Prinţesa de
Clèves, Lady Chatterley. Şi multe altele:
Madame de Rênal în Roşu şi Negru, Ariane

Deume în Frumoasa Domnului, Marthe în
Neastâmpăr. Câte şi mai câte poveşti cu femei
adultere. Există filiaţii între toate aceste
romane, motive care se repetă. Întotdeauna se
termină prost. Un destin funest urmăreşte
sexualitatea vinovată. Sinuciderea e nedezlipită
de adulterul feminin. După mica moarte, vine
cea mare. Anna Karenina: sub roţile trenului.
Emma Bovary: cianură. Ariane Deume: otravă.
Un alt motiv prezent în romanele menţionate:
toate aceste femei au soţi tâmpiţi sau slabi de
înger... Tulburarea neplăcută pe care o
provoacă adulterul feminin îi nelinişteşte şi îi
încântă pe romancieri în cel mai înalt grad.” Pe
lângă aceştia, Melville, Lacan, Bataille, Valéry,
Kundera sau Leonardo da Vinci sunt tot atâtea
voci chemate să susţină un exerciţiu literar
construit ca un joc de piste.

Aşadar, personajul Raphaël îşi abandonează
slujba de arhitect independent pentru a deveni
scriitor. Altfel, totul părea să funcţioneze de
minune într-un cuplu aparent banal, cu doi copii.
Dar cum divina inspiraţie e deseori absentă la
apel, fragedul aspirant la glorie o caută în zadar
pe YouPorn. În disperare de cauză, se aruncă pe
jurnalul soţiei sale, Laeticia, ea însăşi scriitoare
de succes, descoperind câteva rânduri în care
este entuziast lăudată potenţa virilă a unui
anume Léon, mult mai înzestrat decât el, fapt
care i-a deschis nebănuite orizonturi senzoriale
infidelei consoarte. Prilejul e numai bun pentru
ca umilitul soţ să se lanseze într-o suită de
consideraţii, oscilând între sarcasm şi absurd,
dar pline de umor, despre viaţă, sexualitate şi
literatură, despre o societate bolnavă de
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„realizarea sexuală”, dar din care a cam dispărut
fiorul aşteptării şi forţa imaginarului. În paralel
cu meditaţiile-i dezabuzate, Raphaël, proaspăt
detectiv amator, caută indicii care să-i permită
identificarea priapicului beneficiar al favorurilor
domestice, continuându-şi în acelaşi timp
propria elaborare ficţională în jurul elegantei
teme alese: nazism şi flatulenţă.

Cartea e nostimă, fără a fi o capodoperă, dar
nici uşuratică nu e. Teoriile aiurite ale
naratorului, care asociază concepte
schopenhaueriene cu problema dimensiunii
penisului masculin sunt stranii, burleşti,
neaşteptate, de un comic neverosimil, explorând
ambiguităţile geloziei, plăcerile vinovate ale
încălcării interdicţiei, virajele depresiei sau
chinurile creaţiei. Nu e mai puţin adevărat că, în
această scriitură dezinvoltă, eficace şi fluidă se
nasc reflecţii serioase privind raporturile dintre
bărbaţi şi femei, viaţa de cuplu, dorinţa în
general şi cea de creaţie artistică în special, sau
rolul imaginaţiei în literatură. Răutăcioasă şi
dureros de comică, e ca o miniatură de Philip
Roth.

Consideraţiile metanarative nu sunt nici ele
neglijabile, subliniind dileme şi dificultăţi cu
care orice scriitor se confruntă înainte de a

aşterne prima frază: „Pe la prânz, am ieşit să mă
plimb puţin şi mi-am amintit de ceva legat de
începuturile de roman. Mai precis, introducerea
personajelor principale într-o povestire. Autorul
se simte uneori nevoit să justifice alegerea
identităţii pe care le-a rezervat-o personajelor
sale. O anecdotă privitoare la geneza patron-
imului, sau la sonoritatea acestuia, explică de ce
Cutare se numeşte Cutare şi nu Cutărică. Şi cu
cât anecdota pare mai credibilă, cu atât autorul
încearcă, într-un efort cumva zadarnic, să-şi
justifice alegerea, alegerea primei pietre pe care
se va sprijini întregul edificiu al ficţiunii sale”.

Sfârşitul – poate determinat de voinţa de a nu
reproduce tipare cunoscute – rămâne enigmatic,
dar bine întors din condei, piruetă neîncheiată,
un vag narativ ce poate fi privit fie ca o
stângăcie, fie ca un efect literar reuşit. Cititorul
va alege. E greu de anticipat ce va mai scrie
Raphaël Rupert – dacă o va face –, dar acest
prim roman ieşit binişor din canoanele clasice
scoate la iveală o scriitură tranşantă şi poetică
totodată, brutală şi ironică, paradoxală şi
năucitoare adesea.
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Laura Mesina, Uitarea Romei. Studii de
arheologie a imaginarului, Iaşi: Institutul
European, 2013, reed. 2015.

Volumul prof. Laura Mesina, Uitarea Romei,
a apărut ca parte a unui diptic, împreună cu
Imaginarul medieval. Forme şi teorii (Iaşi:
Institutul European, 2013, reed. 2015). Pornind
de la fondarea noii capitale imperiale de către
Constantin I, la 11 mai 330 d.H. (mergînd însă
spre rădăcinile democraţiei greceşti şi ale
principatului roman), cartea este dedicată
treptatei despărţiri de Roma, marcate la nivel
imagistic de o schimbare a acelui funus
imaginarium, spectacol al morţii purificatoare
prilejuit de moartea împăratului: în jurul
catafalcului defila un cortegiu de măşti ale
strămoşilor, percepuţi în sensul total al
termenului (marile personalităţi istorice şi
politice). Capitala răsăriteană renunţă la acest
obicei, chiar de la începuturile sale, şi anume
funeraliile lui Constantin I, care avea să fie
însoţit de cortegiul simbolic al apostolilor. În
timp, imago, masca de ceară, glisează spre
portretul regal sacralizat (în mozaic, în pictura
murală şi în tablou), iar „strămoşii” sînt înlocuiţi
– conturînd o descendenţă de altă factură – de
sfinţi. 

În mod explicit, cartea este nu o istorie a
ritualului funerar, ci o „arheologie a
imaginarului”, justificată într-un întreg capitol
(„Este posibilă o arheologie a imaginarului?”),
care precedă cele trei secţiuni: Semantică şi
ritual. De la kolóssos la imagines, Gândirea
greacă, despre politic şi imagine, Imaginarul
puterii creştine de rit bizantin.

Aşa cum se cuvine într-un volum care pune

în cuvinte imaginile, centrul îl reprezintă o
aşezare în dialog a două statui: antica Togatus
Barberini şi Pietà Bandini a lui Michelangelo
(prima şi ultima dintre cele 29 de ilustraţii care
prefaţează cartea, dublînd-o într-o altă
dimensiune): „romanul priveşte spre viitor,
ocrotind şi fiind ocrotit de trecut (busturile
strămoşilor săi)”, iar renascentistul priveşte „pe
deasupra trupului christic, pe care îl susţine el
însuşi, penitent şi îndurerat” (p. 259). Paralela
dintre două lumi diferite, continuată în lumile
succesive, influenţate de originile lor, este
vizibilă în reprezentările artistice alese şi este
inteligibilă prin desfăşurarea bine strunită a
demonstraţiei. Este o carte despre uitare, dar este
– mai presus de toate – o declaraţie de iubire
pentru Roma Aeterna, o iubire eternă, care este
argumentată pas cu pas, fără a-şi pierde nimic
din frăgezime.
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La nici o săptămână după consumarea
fericitelor evenimente consemnate în cronica
precedentă, eroul nostru şi al ultimului secol de
teatru liric a avut de suportat un atac concertat de
linşaj mediatic, iniţiat de o activistă neo-feministă
printr-un articol publicat de o agenţie de presă
nord-americană şi preluat, între parşivenie
interesată şi iresponsabilitate crasă, de alte canale
de presă scrisă şi audio-vizuală. În manipulanta
poveste pusă în circulaţie, tristele relatări ale unor
femei legate de fapte din urmă cu câteva decenii –
relatări legate de unele presupuse avansuri
amoroase ale masculului alfa, combinate cu
nefericirea lor în carieră şi plasate masiv sub
protecţia „binevoitoare” a anonimatului – erau
acum răstălmăcite şi prezentate ca acte de hărţuire
sexuală şi de abuz de putere, înfăţişându-l, peste
noapte, pe seducătorul nostru tenor planetar ca pe
un scelerat de primă mână, ce nu merită altceva
decât oprobiul public la nivel, de asemenea,
mondial. Condamnarea eroului era asigurată,
întrucât, ca prin farmec, trei instituţii muzicale
americane unde, ca să vezi, Plácido Domingo
fusese invitat în mod excepţional (şi pe unde, la
drept vorbind, ne întrebăm ce-ar fi căutat) şi-au
retras „spontan” invitaţiile sub pretextul că îşi
protejează astfel mediul muncii, dând astfel apă la
moară scandalului proaspăt declanşat şi care
trebuia să capete proporţii. În acelaşi sens
orwellian al ostilităţii, invocând curăţirea morală a
locurilor de muncă din instituţii, Opera din Los
Angeles, pe care Domingo a adus-o în frunte şi
căreia i-a slujit ca manager general, l-a suspendat
din funcţie şi a deschis o anchetă privată, angajând
un cabinet de avocatură privat. Acum, pentru toţi
cei care îl cunosc cât de cât pe marele tenor

spaniol, absurdul acestei schimonosiri a
imaginii sale reale, în urma căreia cel mai
desăvârşit gentleman şi unul dintre cei mai
mari făcători de bine din ultimul veac, model
de comportament civilizat pentru nenumăraţi
semeni, inclusiv semnatarul prezentei
cronici, ca să nu mai vorbim, unul dintre cei
mai vânaţi bărbaţi din lume de către femeile
de tot soiul şi prin toate mijloacele, ne este
brusc înfăţişat ca un prădător lipsit de
scrupule, persecutor implacabil de inocente
victime feminine, este de un absurd
comparabil doar cu fanteziile distopice ale
celor mai pesimişti autori de întunecată
anticipaţie. Fapt este că, într-o lume mai
largă decât aceea a publicului de operă,
această campanie josnică de defăimare
produce, cel puţin deocamdată, efectele
negative urmărite, şi asupra carierei marelui tenor,
şi asupra vieţii sale private. Iar dinaintea acestor
incredibile abuzuri provenite de peste mare,
publicul european a ţinut să-şi spună cuvântul la
Salzburg, când, la prima ieşire pe scenă a
interpreţilor, înainte de începutul versiunii
concertante de Luisa Miller, toţi cei prezenţi în
Sala Mare a Festivalului s-au ridicat în picioare (de
această dată, cu spontaneitate autentică) şi i-au
acordat marelui Plácido o ovaţie mai puternică şi
mai impresionantă ca oricând, zguduitoare pentru
el şi pentru ei deopotrivă, într-o atmosferă de o
înflăcărare de nedescris. Iar marele Plácido a
încasat ovaţia cu înlăcrimata demnitate a
cavalerului defăimat, dar cu sufletul curat.
Spectacolele au fost două la număr, iar reacţia
publicului, ca şi purtarea cum altfel decât
impecabilă a lui Domingo, au fost similare. Voi

179179CONVORBIRI  LITERARE

„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

VICTORIA DE LA SALZBURGVICTORIA DE LA SALZBURG

Dragoş COJOCARU

A R T E

L
O

R
N

IO
N

U
L

 G
A

L
A

C
T

IC



180180 CONVORBIRI  LITERARE

lăsa distinsul cetitor să îşi imagineze singur
atmosfera de la sfârşitul fiecăreia din cele două
reprezentaţii, când ovaţia atitudinală iniţială a fost
potenţată de succesul unei performanţe de un nivel
interpretativ şi de o temperatură artistică ajunsă
până la pragul de topire... 

În primul rând, eroul nostru s-a prezentat într-o
formă vocală eclatantă, producând un volum de o
amploare ce m-a făcut să mă întreb, iniţial, dacă nu
cumva s-a introdus şi la Salzburg amplificarea
microfonizată: ei bine, nu, torentul vocal care
inunda urechea spectatorului era emisia naturală a
lui Domingo, ce revenea acum menţinând ştacheta
herculeană a lui Otello şi a marilor roluri dramatice
care l-au consacrat pe prima poziţie a soliştilor din
toate timpurile. Iar participarea sa actoricească, la
fel ca întotdeauna în aceste versiuni concertante
(preferabile oricând păcătoaselor montări
moderne), a fost una pe măsură, de o tensiune şi de
o vibraţie periculoase pentru cardiaci: pe scurt,
după toate probabilităţile, cea mai emoţionantă şi
mai copleşitoare performanţă din câte mi-a fost dat
să trăiesc până în clipa de faţă. 

Antrenaţi de vijelia dominghiană, toţi ceilalţi
solişti ai distribuţiei – şi care încă din „calculul
hârtiei” asigurau, pe fiecare rol în parte, succesul
reprezentaţiei – şi-au pus în aplicare virtuţile

artistice creând, împreună şi separat, sub riguros
verdiana conducere muzicală a lui James Conlon şi
pe fundalul asigurat de pururi admirabila orchestră
Mozarteum, o Luisa Miller practic inegalabilă. În
dificilul rol titular, Nino Machaidze a strălucit din
toate punctele de vedere, dubla ei mare frumuseţe
(fizică şi vocală) fiind la rândul ei dublată de o
frazare impecabilă şi de accente dramatice de mare
clasă. Tenorul Piotr Beczala (Rodolfo) şi-a
întrecut, prin inspiraţie şi elan poetic, propria mare
performanţă din stagiunea precedentă, iar basul
Roberto Tagliavini (Contele Walter) a avut parte de
un debut fericit, soldat cu o reacţie asurzitoare a
publicului după marea sa arie, ce includea şi o
impresionată acută, parcă interminabilă. Negativul
Wurm a fost şi el întruchipat convingător şi
cavernos de John Relyea, în perfecta acustică
garantată de Sala Mare a Festivalului, iar mezzo-
soprana Yulia Matochkina a adus cu sine o surpriză
de proporţii, atât prin timbrul vocal învăluitor, cât
şi prin mlădierile fascinante ale unei frazări
perfecte. În completare, soprana Cecilia Molinari a
fost o Laura cu posibilităţi artistice, în mod
limpede, mai întinse decât acest rol, care i-a oferit
totuşi o bună şansă de afirmare; iar tenorul Oleg
Zalytskiy (Un ţaran) şi făcut şi el treaba cum a ştiut
mai bine, schimbând costumul albastru de la

Foto Marco Borelli



matineu cu un smoking negru la spectacolul de
seară, pentru închiderea Festivalului. 

A fost, însă, această fulminantă Luisa Miller,
înainte de toate şi după toate, o mare victorie,
artistică şi umană, a lui Plácido Domingo: care, el
însuşi, vorba baritonului David Ohanesian, „nu
dezminte legătura fundamentală dintre marele
artist şi marele om”. 

* * *
Opereta Orfeu în infern a lui Jacques

Offenbach a fost jucată la Opera din Iaşi în
perioada adolescenţei subsemnatului. Am văzut un
singur spectacol, în urmă cu circa treizeci şi cinci
de ani, şi îmi mai amintesc doar crâmpeie din
prestaţia actoricească a doi dintre corifeii
instituţiei din acea vreme (încă de aur): baritonul
Ion Humiţă în rolul lui Jupiter (metamorfozat în
zumzăitoare albină pentru seducerea Euridicei) şi
basul George Popa în rolul lui Marte (reprezentat
ca un boxer echipat pentru meci şi cu nasul înroşit
în urma consumului excesiv de spirtoase); din
punct de vedere muzical, mai ţineam minte doar
faimosul can-can, pe care oricine îl poate auzi,
atunci ca şi acum, în diverse medii nu neapărat
strâns legate de teatrul muzical. Însă partitura
acestei capodopere a genului e plină de momente
de mare inspiraţie, justificând prin ea însăşi
prezenţa titlului pe afişul celui mai important
festival muzical al planetei. Mai puţin inspirată,
cel puţin în viziunea covârşitoarei majorităţi a
criticilor muzicali, s-a dovedit a fi mizanscena
semnată de Barrie Kosky (într-o coproducţie cu
alte două teatre din spaţiul germanic): o producţie
care îngroaşă la limită şi mizează pe scufundarea
cvasi-sufocantă în grotesc a unei intrigi (cea
originală) în care ironia îşi are partea leului din
capul locului, cu dese incursiuni în registrul mai
nemilos al sarcasmului. În spumosul libret al
acestui Opéra-bouffon în două acte şi patru
tablouri rezultat din colaborarea lui Hector
Cremiéux şi Ludovic Halévy, tema limitelor iubirii
conjugale, tratată încrucişat cu problema falsităţii
comportamentale la nivel social în lipsa unor
instanţe morale rezonabile şi cu chestiunea
libertăţii înţelese ca opţiune între ticăloşie şi
libertinaj, i-a prilejuit lui Offenbach o etalare

scânteietoare a geniului său melodic, printr-o
succesiune de arii, ansambluri şi pasaje orchestrale
în care spectaculozitatea nu exclude niciodată un
preţios rafinament, în aşa fel încât izbucnirea
explozivă a can-can-ului mai sus menţionat
marchează, printr-o veritabilă desfrânare muzicală
(deliberată), un puternic contrast ce ilustrează
momentul final al renunţării definitive la normă şi
al disoluţiei morale ireparabile. Din păcate, pe tot
parcursul reprezentaţiei, concepţia regizorală, din
care nu lipsesc momentele comice izbutite,
alunecă nu o dată din zona hilarului către aceea a
ridicolului trivial, când până şi un cunniligus
practicat cu hărnicie de zeul zeilor metamorfozat
în albină păleşte, la o adică, dinaintea feluritelor
eructaţii şi flatulenţe emanate pe parcurs de
oameni şi zei deopotrivă. În acest context
(denaturat, în pofida accentuării unor
„comportamente” până la urmă... naturale),
picioarele mătăsos înciorăpate ale dansatoarelor
(de ambe sexe) implicate în „infernalul” dans de
cabaret nici nu mai suscită interesul scontat. 
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Spectacolul a beneficiat însă de măiestria
dirijorală a lui Enrique Mazzola şi de o echipă de
interpreţi de o mare dezinvoltură scenică, iar
vizionarea reprezentaţiei în teatru atenuează
oarecum unele aspecte mai puţin digerabile
(aspecte evidenţiate, dimpotrivă, în transmisiunea
televizată a uneia din serile precedente). La
aplauzele finale, de cel mai mare succes s-a
bucurat Max Hopp, interpretul lui John Styx (care
prelua ca ventriloc majoritatea pasajelor vorbite
ale celorlalte personaje), urmat, îndeaproape, de
temperamentala soprană Kathryn Lewek în rolul
Euridice; însă nici Martin Winkler (Jupiter), nici
Marcel Beekman (în rol dublu: Pluton şi Aristeu)
nu au evoluat cu mai puţină dăruire şi talent.
Restul interpreţilor din numeroasa distribuţie şi-au
adus şi ei contribuţia după puterea fiecăruia, cu un
profesionalism împăcat adesea cu nu tocmai cea
mai fericită tratare regizorală a rolurilor respective.
În incinta Haus für Mozart, atmosfera s-a încins
treptat, reprezentaţia soldându-se cu un succes de
public incontestabil, în ciuda numeroaselor
comentarii acide cu care criticii de specialitate au
pedepsit această iniţiativă a festivalului şi, mai cu
seamă, transpunerea ei în faptă. 

* * *

Cel de-al treilea titlu de producţie la care am
asistat, în teatru, la ediţia 2019 a Festivalului de la
Salzburg a fost verdianul Simon Boccanegra. În
istoria cronicii noastre, era pentru prima oară când
rolul titular nu era cântat (şi jucat) de Plácido
Domingo (angajat, în aceleaşi zile, cum am văzut,
în versiunea concertantă a nu mai puţin verdienei
Luisa Miller). Aşadar, ne puteam permite această
„variaţiune baritonală”, iar surpriza plăcută a fost
că Luca Salsi s-a prezentat la înălţime, nu doar
vocalmente (emisia sa este una pompată
gospodăreşte, iar cu acest prilej a găsit şi
modalităţi expresive mai subtile, sugerate fireşte şi
de complexitatea rolului şi a situaţiilor dramatice),
ci şi actoriceşte (într-o montare minimalist-
modernă ceva mai cuminte decât altele). Cortina se
ridică dezvăluind un pâlc de angajaţi traşi la
costum de corporaţie şi adânciţi în conversaţii
tastate pe telefonul mobil, în timp ce un ecran de
fundal afişează frânturi de mesaje electronice tip
Twitter sau Instagram cu conţinut politic şi
electoral (cu precădere lozinci: pozitive, gen
„Trăiască Nu-ştiu-cine”, sau negative, de tipul „Jos
cutare”). Înainte de a se încarna ca personaj, Maria
va apărea mai întâi configurată din alăturarea unor
ecrane de tabletă cu imagini parţiale desprinse din
fizionomia sa, iar „dogele” îşi face face somnul pe
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un pian din zonă, la a cărui claviatură îşi exersase,
în prealabil, Gabriele Adorno deprinderile în
materie de serenade. O spadă expusă pe un perete
lateral pare singura legătură palpabilă cu lumea lui
Verdi şi a lui García Gutiérrez, ea trecând din mână
în mână între protagonişti, în marea scenă a
consiliului, în manieră rizibilă la modul nedorit.
Iar aneantizarea generică vehiculată de concepţia
de ansamblu se extinde şi la nivelul „traducerii”
din subtitrări, astfel încât un schimb de replici, din
cadrul aceluiaşi furtunos consiliu, între Simon şi
Paolo, şi care sună (în originalul italian şi în
urechile spectatorului): „– Iată un mesaj de la
pustnicul de pe Sorga. El pentru Veneţia imploră
pace.// –  Să-şi vadă de rimele lui cântăreţul
blondei din Avignon” devine, în scris, pentru
ignarii cărora li se adresează, dar despre care se
presupune că ştiu măcar să citească, în germană
sau în engleză: „Veneţienii cer pace”// „Să-şi vadă
de treaba lor”... În fine, o producţie ce nu merită
prea mult detaliată în scris, de altmineri facând
parte din seria devenită majoritară a mizanscenelor
moderne, în principiu nereuşite, dar stârnitoare de
reacţii, adoptate potrivit ideii că e mai bine să fii
criticat decât trecut cu vederea. Şi această
producţie a avut parte de o transmisiune televizată,
câştigându-şi astfel discutabila şansă de a intra în
colecţiile amatorilor (ba, cine ştie, poate chiar de a
fi editată pe DVD de vreo casă de producţie). 

Mult mai bine s-a mişcat reprezentaţia din
punct de vedere muzical, nu doar datorită prezenţei
la pupitru a maestrului Valery Gergiev în fruntea
Orchestrei Filarmonice din Viena, ci şi prin aportul
trupesc şi sufletesc al protagoniştilor: baritonului
italian mai sus lăudat i s-au alăturat exponenţi de
frunte ai categoriilor vocale reprezentate, precum
soprana Marina Rebeka (o Maria/Amelia cu spirit
de iniţiativă), tenorul Charles Castronovo (un actor
simpatic şi foarte talentat) şi basul René Pape
(contrar aşteptărilor cunoscută fiind firea sa
ursuză, singurul care, după reprezentaţie, a părăsit
recepţia din teatru şi a ieşit să salute admiratorii
care aşteptau la intrarea artiştilor, văzându-şi mai
apoi de drum, cu bărbătească graţie, pe o trotinetă
electrică). Dintre rolurile mai puţin întinse, o
remarcă îmbucurătoare merită conferită tenorului
Long Long (o fi rudă cu îndemânatecul pianist

Lang Lang?), un Căpitan cu voce şi intonaţie
demne de un Mario Cavaradossi. Poate că vom
mai auzi de acest nume, deocamdată foarte sonor
doar prin el însuşi...

În concluzie, am contemplat o ediţie a
Festivalului de la Salzburg ce a culminat cu
triumful muzicii verdiene şi cu o victorie personală
a Maestrului Plácido Domingo, dătătoare de
speranţe că Vechiul Continent se va opune şi mai
departe cu succes Nimicului ce ameninţă să-l
cotropească de la Apus, de peste Ocean.

G. Verdi: Luisa Miller. Salzburg, Grosses
Festspielhaus. 25 (matineu) & 31 August 2019. Versiune de
concert. Luisa: Nino Machaidze; Rodolfo: Piotr Beczala;
Miller: Plácido Domingo; Conte di Walter: Roberto
Tagliavini; Federica: Yulia Matochkina; Wurm: John
Relyea; Laura: Cecilia Molinari; Un ţăran: Oleg Zalytskiy.
Concert Asociaţia de Concert a Corului Operei de Stat din
Viena. Orchestra Mozarteum din Salzburg. Dirijor: James
Conlon. 

J. Offenbach: Orphée aux enfers. Salzburg, Haus für
Mozart. 26 August 2019. L’Opinion publique: Anne Sofie
von Otter; John Styx: Max Hopp; Eurydice: Kathryn
Lewek; Orphée: Joel Prieto; Aristée/ Pluton: Marcel
Beekman; Cupidon: Nadine Weissmann; Vénus: Lea
Desandre; Jupiter: Martin Winkler; Junon: Frances Pappas;
Mars: Rafał Pawnuk; Diane: Vasilisa Berzhanskaya;
Mercure: Peter Renz. Vocalconsort Berlin. Orchestra
Filarmonicii din Viena. Dirijor: Enrique Mazzola.
[Mizanscenă: Barrie Kosky. Scenografie: Rufus
Didwiszus; Costume: Victoria Behr; Lumini: Franck Evin.
Un grup de balerini conduşi de Silvano Marraffa.
Coregrafie: Otto Pichler; Dramaturgie: Susanna Goldberg.
[Coproducţie cu Komische Oper Berlin şi Deutsche Oper
am Rhein]. 

G. Verdi: Simon Boccanegra. Salzburg, Grosses
Festspielhaus. 27 August 2019. Simon Boccanegra: Luca
Salsi; Jacopo Fiesco: René Pape; Amelia: Marina Rebeka;
Gabriele Adorno: Charles Castronovo; Paolo Albiani:
André Heyboer; Pietro: Antonio Di Matteo; Un căpitan:
Long Long. Vocalconsort Berlin. Orchestra Filarmonicii
din Viena. Dirijor: Valery Gergiev. Mizanscenă: Andreas
Kriegenburg. Scenografie: Harald B. Thor; Costume: Tanja
Hofmann; Lumini: Andreas Grüter; Video: Peter Venus.
Dramaturgie: Julia Weinreich.
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Despre Constantin Popescu s-ar putea spune că s-
a născut pe platoul de filmare, tatăl său fiind reputatul
director de producţie Titi Popescu. A ajuns la film
trecând prin filologie (a absolvit Filologia în cadrul
Universităţii din Bucureşti) şi o vreme (1993 – 2003)
a fost asistent de producţie la o serie de filme de
Lucian Pintilie. Tot atunci avea să regizeze primele
scurtmetraje. Iulia Blaga: „Nu se întâmplă prea des
ca un regizor să aibă un stil gata format de la primele
filme. … La Constantin Popescu s-a întâmplat după
numai două scurtmetraje care nu semănau deloc cu se
s-a făcut sau cu ce se făcea la momentul respectiv în
România”.1 Cele trei lungmetraje care au urmat au ca
temă comună vâltoarea – istoriei (în Portretul
luptătorului la tinereţe), familiei destrămate
(Principii de viaţă), absurdului existenţial
(Pororoca).  

Apartamentul (2004), realizat după propriul său
scenariu, obţine Marele Premiu al Juriului la Veneţia.
Fără niciun dialog, Constantin Popescu spune o
poveste în trei personaje despre un bărbat şi două
femei care locuiesc în acelaşi bloc turn, la aceeaşi
scară. Una dintre femei e soţia, cealaltă iubita
bărbatului. Într-o zi, după ce iese din apartamentul
iubitei să ducă gunoiul, bărbatul – când se întoarce, în
halat în papucii de casă ai iubitei – încurcă
apartamentele şi sună la uşa soţiei. 

Canton (2005), scurtmetraj pe un scenariu de
Cristian Mungiu, premiat la Veneţia, Montpellier,
rămâne un moment de referinţă de la începuturile
carierei lui Constantin Popescu. Undeva, la un canton
ieşit din circuitul feroviar, situat aproape de Marea
Neagră, un cantonier şi ajutorul lui adăpostesc un
străin care făcuse un accident cu maşina. În timp ce
străinul doarme, cantonierul face o tură cu maşina
acestuia. A doua zi, silueta profesoarei pe bicicletă,
ce trecuse zilnic şi la ore fixe pe drumul de lângă
lanul de porumb, nu se mai zăreşte. Cantonierul, care
în taină, o scruta mereu cu privirea, o accidentase

grav în timpul raidului său clandestin. Atu-
urile Cantonului sunt imaginea „lentă,
autoreflexivă”2 (Mihai Mălaimare Jr.) în care
peisajele şi portretele se îmbină armonios,
decorurile (Călin Papură) şi costumele (Gloria
Papură) ce contribuie esenţial la conturarea
atmosferei şi câteva interpretări expresive,
între care se disting Petre Nicolae
(cantonierul), Nicodim Ungureanu (ajutorul de
cantonier) şi Mihai Constantin (Străinul).
Universul sonor asigurat de Mihai Bogos este
un veritabil personaj dramatic. Iulia Blaga
remarca felul în care regizorul încearcă să
filmeze liniştea, iar spectatorul aude „greierii,
ploaia, vântul prin spice, peştii uscaţi (de câte
ori am văzut filmul, mi s-a părut că peştii
scârţâie, dar e o iluzie creată de suprapunerea
unui sunet peste o imagine diferită, un fel de
sinestezie)”. 

Portretul luptătorului la tinereţe (2010), după un
scenariu scris de regizor, este inspirat din lupta
anticomunistă din Munţii Făgăraş, în special
gruparea condusă de Ion Gavrilă-Ogoranu3. Filmul a
fost gândit ca primă parte a unei trilogii care prezintă
trei puncte de vedere diferite ale aceleiaşi perioade.
Cele trei părţi ale trilogiei ar urma să formeze faţete
diferite ale aceleiaşi perioade şi paradoxal ale
aceluiaşi adevăr. Constantin Popescu: „Cred că
datorez oamenilor ălora, eu cel puţin, măcar un pic de
respect şi o mulţumire pentru tot ce au făcut”4. În
ciuda faptului că a fost considerat – de unii cu
satisfacţie, de alţii cu groază – un fel de omagiu adus
mişcării legionare, Portretul are meritul de a evoca –
într-un mod radical diferit de orice abordare
anterioară în filmul românesc – o generaţie
controversată care a traversat una dintre cele mai
grele perioade ale istoriei noastre recente5. Este
începutul colaborării fructuoase dintre regizor şi
directorul de imagine Liviu Marghidan. În distribuţie
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apar Constantin Diţă, Bogdan Dumitrache,
Alexandru Potocean, Radu Iacoban, Răzvan
Vasilescu, Mihai Constantin, Mimi Brănescu, Teodor
Corban ş.a..

Principii de viaţă (2010), pe un scenariu de
Alexandru Baciu şi Răzvan Rădulescu, este o
variaţiune pe tema „regele e gol”. Aici, regele este un
tată de familie autoritar (Vlad Ivanov), cu obligaţii şi
faţă de băiatul din fosta căsătorie (Gabriel Huian, ce
debutase în Marilena de la P7) pe care ar vrea să-l ia
vacanţă în străinătate, alături de noua lui soţie
(Rodica Lazăr) şi de fetiţa lor. Regele e gol pentru că
principiile sale de viaţă sunt găunoase. 

Pororoca (2018), după un scenariu propriu, este
analiza unei „obsesii magnifice” – aceea de a găsi
răpitorul unei fetiţe. Într-un fel, pare a spune
Constantin Popescu, atunci când lipseşte resemnarea
în faţa sorţii (şi desluşirea unui sens în pierderea
subită a unei fiinţe dragi), dorinţa de afla certitudini
sfârşeşte în nebunie. Atmosfera de thriller se
amplifică la final, când filmul capătă accente horror.
Bogdan Dumitrache, în rolul tatălui a cărui fiică este
răpită, creează un personaj biruit de o forţă iraţională,
dezumanizantă. pentru Iulia Lumânare, mama din
film, Pororoca „este cartografierea celei mai mari
frici a oricărui părinte, dar şi a celor care încă nu
avem copii”6.

Note:
1. „Şi peştii care scârţâie…”, în Mihai Fulger, „Noul

val” în cinematografia românească, Grup editorial Art,
Bucureşti, 2006.

2. Iulia Blaga — „Şi peştii care scârţâie”, în volumul
lui Mihai Fulger, „Noul val” în cinematografia
românească, Grup Editorial Art, Bucureşti, 2006. 

3. Ion Gavrilă-Ogoranu a fost militant, încă din
facultate, în organizaţia Frăţia de Cruce „Negoiul” din
Mişcarea Legionară din România. Pentru activitatea sa
a fost condamnat, în absenţă, la moarte. Timp de 29 de
ani s-a ascuns în munţi şi organele Securităţii nu au
putut să-l prindă. Avea să fie prins abia în 1976. 

4. Fulger, Mihai, „Talentul nu se învaţă”, un interviu
cu Constantin Popescu, „Noul val” în cinematografia
românească, Grup Editorial Art, Bucureşti, 2006. 

5. Constantin Popescu: „Legiunea a reprezentat o
versiune exaltată a realităţii momentului, mascată sub
un maldăr de intenţii (câteva poate bune, altele mai mult
decât discutabile şi arogant fundamentaliste)
asemănătoare naţional-socialismului criminal german.
Lipsa educaţiei care a dus la teoria formelor fără fond şi

lipsa unui vector serios de putere într-un moment politic
delicat (ca să nu spun leşinat) au permis apariţia acestei
alternative dramatice pe scena politica românească. …
Oamenii (publicul de la noi) sunt (sau par a fi) însă
obişnuiţi (mă întreb de ce) cu poziţii regizorale militant-
didactice, clar poziţionate, justiţiare, revanşarde sau
judecătoare. Nu mă regăsesc în nici una dintre variantele
enumerate anterior şi nici nu cred în poziţia regizorală a
verdictelor. Regizorul pune întrebări. Nu înseamnă în
mod obligatoriu că deţine sau că poate oferi şi
răspunsurile. Filmul este o propunere, un monolog şi
devine dialog în măsura în care propunerea regizorală
incită la discuţii. Dar filmul (cel puţin filmul aşa cum îl
îneţeleg eu) nu dă verdicte şi nu oferă soluţii viabile ori
răspunsuri fără de tăgadă. De aici şi până la un verdict
fără comentarii este o cale foarte lungă şi care
mărturisec că nu mă interesează. Sunt convins că
generaţiile viitoare, mai îndepărtate de căldura încinsă a
vremurilor acelora, vor fi ceva mai relaxate în discuţii
despre ce a generat, de pildă, mişcări ca acestea
extremiste pomenite mai sus ori care au fost cu adevărat
urmările psihologice ale acestora asupra populaţiilor din
ţările afectate.” 

6. http://festivalier.ro/actrita-iulia-lumanare-poro
roca-este-un-film-care-nu-te-poate-lasa-indiferent-ceea-
ce-il-face-tinta-perfecta-pentru-cautatorii-de-emotie/
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Septembrie. A început o nouă stagiune
teatrală, cu premiere anunțate, care ne atrag
magnetic, iar cimenatografele, sătule pe timpul
verii de blockbustere, ne propun şi filme de autor,
pe placul celor care preferă cinema-ul fără
popcorn.

Am avut planificată o vizită la Paris cu
conotații avocațial-teatrale pentru finalul lunii,
așa că după ce septembrie s-a scurs, am adunat
câteva impresii de spectator în aceste rânduri pe
care le împart în două stații.

Constat de mult că teatrul şi filmul se-
nghesuie să abordeze temele unui thriller în cheie
comică, ori parodică, după abilitățile regizorale
ale celui care concepe şi directionează actul de
creație scenică, și în luna septembrie scena și
ecranul așa ceva ne propun.

Toamna a început deci aducând în premieră
două asemenea abordări, una teatrală și una
cinematografică despre care orice consumator de
artă cât de cât avizat ar putea să spună cât de
satisfăcut poate fi sau dimpotrivă, după
vizionarea produsului artistic.

Stagiunea curentă la naţionalul ieşean ne-a
propus „Opt femei”, o piesă scrisă de Robert
Thomas, un francez care şi-a petrecut viața în
lumea teatrului şi filmului, fiind nu doar autor de
texte dramatice, ci şi actor şi regizor de film. 

Piesa scrisă în stilul comédie policière a avut
succes de public atât în Franța cât şi pe alte scene
ale lumii, în ciuda criticilor frecvente ale
scrobiților și intransigenților teatrologi parisieni
care nu au încetat să-l bărbierească mereu pe
autor, mai în toate revistele de specialitate. Piesa
a fost şi ecranizată într-o adaptare movie musical
a lui François Ozon în care a jucat adulata vedetă

a masculilor francezi din perioada
respectivă, Catherine Deneuve.

Genul thriller comedy sau comedy
thriller, ordinea fiind în funcție de accentul
pus de realizator, nu e deloc simplu deși la
prima vedere așa ar părea, dar foarte gustat
de public căci ce e mai captivant pentru un
spectator decât să râdă în timp ce stă cu
sufletul la gură să afle deznodământul
asasinatului; sau, dimpotrivă, fiind animat
în mod prioritar de curiozitatea descoperirii
criminalului, este pus în situația să
redescopere umorul în ipostaze dintre cele
mai inedite.

Mizanscena ieșeană sub bacheta
experimentatei regizoare Irina Popescu
Boieru a avut de toate, suspans si comedie,
personaje caricaturale și unele chiar foarte
serioase, scenografie (Rodica Arghir) clasică cu
pom de crăciun si costume de doamne, unele
cuminți altele aproape haute couture, coafuri
diverse, de la à la garçonne la încercări mai
fancy, scaun cu rotile, alternat cu nelipsitul
baston, mărgele, portjartiere și chiloței ca la
Moulin rouge, muzică și întuneric, și multe altele
pe care nu am să le mai enumăr, căci a fost
suficient excesul de pe scenă.

Am de făcut totuși o remarcă de spectator
hâtru, ca să nu fie chiar totul la superlativ. A
existat o evidentă nehotârâre a realizatorilor în
privința a ceea ce au vrut să reiasă mai evident din
piesă, devoalarea ironică a caracterelor celor opt
personaje pe măsura suspicionării reciproce într-
un dialog spumos, sau dimpotrivă, suspansul care
să dea adrenalină spectatorului până se va afla că
nu a fost nici o crimă, ci doar un bluf pus la cale
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de mezina familiei impreună cu împricinatul
bărbat, victima zilnică a celor opt femei.

Ei bine din această cauză am avut mereu
impresia că jocul unor actrițe a luat prea în serios
personajul întruchipat, fie, dimpotrivă, prea
caricaturizat, că acțiunea este când fluidă ca o
magmă a râsului deasupra tuturor defectelor
omenești, când prea sincopată de frisonul unui
asasinat de nedezlegat ce trece pe șira spinării
spectatorului. Sigur că în general ăsta-i farmecul
acestui gen de spectacol, dar cu condiția ca
trecerile să fie pe nesimțite, diferențele de joc
finisate în așa fel încât spectatorul să râmână de la
început până la sfârșit prizat la spectacol, fără nici
o urmă de îndoială asupra a ceea ce vede pe scenă.

Dintre actrițe, care-ți dau impresia că se întrec
una pe alta în a arăta tot ce pot, nu pot să nu o
remarc pe mărunțica Mălina Lazăr care cu
certitudine are stofă și va fi o actriță de succes,
bineînțeles sub rezerva de a nu se cantona doar în
roluri de personaje juvenile pe care și apariția ei
minionă o impune adeseori, fiind mai la îndemâna
unei comode distribuțiii.

Piesa în ansamblu ei nu te face să strâmbi din
nas, chiar dacă ești prea exigent, așa că dragi
iubitori de teatru bucurați-vă de această primă
premieră a stagiunii.

Tot septembire și tot genul thriller augmentat
cu structura comică m-a dus val vîrtej la filmul La
Gomera, ultima creație cinematografică marca
regizorului Corneliu Porumboiu.

Iașul a avut parte de o lansare specială, în
prezența regizorului și a divei Catrinel Marlon
(Menghia) la Ateneul nostru din Tătărași, din ce
în ce mai generos, cu spectacole si filme berechet.

Este un film despre mafioți şi polițisti corupți
tratat într-o cheie parodică cu scene care frizează
comicul absurd, cu clișee de tip flashback şi cu
umor negru care ne amintesc fie de legendarul
Hitchcock, fie de mai contemporanul Tarantino în
note mult mai diluate. 

Limbajul fluierat al mafioților de pe insula
spaniolă unde-și aveau cartierul general devine
cheia parodiei cinematografice în care
comunicarea criptată de tip mafiot e transferată

din insulele Canare între banalele blocuri din
cartierele României, devenită între timp țară a
tuturor posibilităților.

Scena de sex fierbinte a actriței cu origini
ieșene Catrinel Malon, care ne arată ce corp
frumos de fost fotomodel mai are încă, e ironică
de la început până la capăt, făcându-l pe
partenerul de pat, Vlad Ivanov să trăiască
momente de stupefacție, mai mult decât de
orgasm. 

Muzica de operă care însoțește coloana
sonoră, de obicei deficitară la filmele românești,
te face să zâmbești, iar scenele de urmărire sau
supraveghere audio-video îți aduc chiar hohotul
de râs. Noir-ul urmărit de regizor este punctat cu
multă asiduitate, pe alocuri exagerat, iar povestea
în sine – cu un final în care nu există nici bine nici
rău învingător, ci doar grădina viitorului în care
rana din cap a personajului principal, aducătoare
de amnezie, cu excepția, evident, a limbajului
fluierat silbo – nu mai contează căci începe o
nouă viață ca-ntr-un paradis regăsit, dar cu iubita
alături și bani peșin la pușculiță.

Filmul acesta, după părerea mea, nu face parte
din așa-zisul nou val cinematografic românesc, ci
este mai degrabă o altfel de încercare a lui
Corneliu Porumboiu de a se exprima inedit cu un
fel de pseudo-originalitate.

Festivalul de la Cannes i-a găzduit premiera,
iar juriul doar l-a nominalizat pentru Palme D’ Or,
ceea ce nu-i de ici colea, neprimind însă nici un
premiu deși după vizionare spectatorii l-au
ovaționat minute in șir în picioare. 

Lipsa unui trofeu la festivalul de pe riviera
franceză nu a deranjat pe nimeni aici, acasă, astfel
că din partea cinematografiei autohtone a fost
propus să ne reprezinte la premiile Oscar, sub
titlul, The Wistlers (Fluierașii), pentru a evita o
confuzie cu titlul unui serial italian Gomorrah.

Până se vor anunța nominalizările Academiei
americane de film pentru producțiile străine nu
mai este mult de așteptat, eu însă sunt sceptic că
va reuși. Important e să placă publicului și să facă
săli pline.
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Mihai Eminescu, Poezii complecte, prefaţă de A.D.
Xenopol, Argument şi postfaţă de Nicolae Georgescu,
Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2019, 260 p.

La 170 de ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu, Editura Tipo
Moldova propune un proiect amplu,
coordonat de Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi şi Doina Rizea,
care urmează a avea, în final, 200 de
volume (acesta având numărul 22),
ediţii ale operei lui Eminescu apărute
de-a lungul timpului.

În Argument (care este inserat în
această formă în toate cele 200 de
volume) ni se spune că proiectul „va fi continuat cu
ediţiile de până azi – şi completat an de an, sau la intervale
de cinci ani, devenind Corpusul Receptării Operei
eminesciene”, dorindu-se a fi „o Enciclopedie a operei”,
dar şi un „omagiu” adus editorilor de până acum, şi „un
laborator de cercetare pentru viitor în stabilirea
concordanţelor şi diferenţelor”. Obiectivele seriei sunt
mai multe, dincolo de, în primul rând, publicarea
diverselor ediţii ale operei eminesciene aşa cum au apărut,
în timp, cu aferentele „modulaţii” ale textului de la un
„pas” la altul, „schimbarea punctuaţiei, a unor termeni”,
comentariile/ studiile, eventual, care le-au însoţit ş.a. În
viziunea coordonatorilor, prin semnătura lui N.
Georgescu, unul din cele mai importante învăţăminte este
că „fiecare epocă a dorit un Eminescu al ei”,
„reprezentativ” atunci.

Cartea aceasta este reproducerea anastatică a
volumului apărut la Editura Librăriei Fraţii Şaraga, la Iaşi,
în 1894, care are în primele pagini argumentul amintit, iar
la final postfaţa lui N. Georgescu. 

În prefaţa sa de atunci, Xenopol scria că ediţia sa se
deosebeşte de cele anterioare nu doar pentru că „este mai
complectă decât toate”, dar şi „prin întocmirea şirului lor
cronologic, după data publicării lor în diferitele reviste şi
scrieri din care au fost culese”, şi, nu în ultimul rând, prin
„restituirea adevărată a textului după manuscriptele
originale”. Manuscripte originale care, citim într-o notă a
editorilor, sunt de la George Butman, fost „compozitor de
litere” la „Convorbiri literare”, care, „văzând că textul
poeziilor se publica cu oare-care corecţie din partea
redacţiei, i-au plăcut a păstra manuscriptul lor în
original”.

Se ştie, ediţia a stârnit numeroase şi aprinse discuţii
(parte amintite/ analizate şi de N. Georgescu, care o
numeşte „o curiozitate tipografică” în postfaţa sa), deşi a
fost salutată întâi de Iorga, în „Timpul”, în 1893, fapt
amendat după 15 ani. Reproşuri au fost multe, de la
cronologia poeziilor, considerată cel puţin discutabilă,

dacă nu arbitrară, la ortografie, diverse informaţii dificil
sau imposibil de verificat despre cum au circulat
manuscrise pe la tipografi ieşeni, ori chiar necunoaşterii
tirajului ediţiei iniţiale ori a reeditărilor. Ediţia din 1894,
reprodusă aici, diferă de cea din 1893 prin mai multe
poeme, prefaţa lui Xenopol fiind înlocuită cu o notă
editorială.

O iniţiativă al cărei principal (dar nu singur) merit este
faptul pune la dispoziţia cititorului interesat, specializat
sau nu, aceste ediţii într-o serie compactă, înlesnind astfel
posibilitatea conturării unei imagini concrete, veridice a
felului în care a fost editat, în timp, Eminescu. Drept
pentru care vom semnala, în măsura posibilităţilor, cărţile
din acest „Corpus” care vor ajunge în posesia noastră.

Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, Antologie
2018, Convorbiri literare, Iaşi, 2019, 100 p.

Semnalăm ce-a de-a şaptesprezecea noastră antologie
de acest tip, în care sunt creaţiile
autorilor care au apărut, lună de lună,
în pliantele cu „biblioteca” revistei,
contribuind, şi în acest fel, la
conturarea unei imagini a felului în
care arată poezia română de azi. Sunt
autori din diverse generaţii (născuţi
între 1948-1976), cu diverse maniere

de exprimare.
Autorii antologaţi sunt, în ordinea în care au apărut în

revistă şi în antologie: Radu Andriescu, Gabriel Chifu,
Laura Ceică, Varujan Vosganian, Magda Cârneci, Dan
Damaschin, Liviu Vişan, Constantin Novăcescu, Val
Mănescu, Maria Pal, Florin Caragiu, Augustin Ioan.

Până la anul... lectură plăcută!

Azi despre ieri. Mihaela Albu în dialog cu…, Editura
Eikon, Bucureşti, 2018, 176 p.

O carte de dialoguri aparte, din mai multe puncte de
vedere, ne propune Mihaela Albu. Acestea sunt în marea
majoritate cu români din afara graniţelor, parte născuţi în
ţară. Apoi aceştia vorbesc şi despre ei, dar nu despre
prezent, ci despre trecut, şi mai ales despre personalităţi
pe care le-au cunoscut, despre…

Dialogurile Mihaelei Albu sunt cu: Slavko Almăjan,
Dan Anghelescu, Barbu Cioculescu, Aurora Cornu,
Mihaela Mamali Demetrescu, Constantin Eretescu,
Pamela Ionescu, Adrian George Săhlean. Aşadar, „este
vorba în primul rând despre cei care nu mai sunt, despre
oameni şi faptele lor dintr-un timp mai mult sau mai puţin
îndepărtat de cel prezent”, pornind şi de la adevărul că
avem încă mult prea multe „pete albe” în istoria noastră,
în istoria culturii/ a literaturii noastre, şi de la faptul că cei
cu care s-a aflat Mihaela Albu în dialog au acceptat, cu
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generozitate, să vorbească despre cei pe care i-au
cunoscut, despre locuri, despre…

Astfel, de la Slavko Almăjan citim despre Banatul
Sârbesc („Banatul Occidental”, cum îi place lui să spună),
despre Vasko Popa dar şi despre Ana
Blandiana, Marin Sorescu, Eugen
Barbu, Geo Bogza, Ioan Alexandru şi
tot felul de întâmplări de la noi din
ţară sau din ex-Iugoslavia ori alte
locuri. Apoi de la Dan Anghelescu
(născut la Brăila, trăit mai mult în
Moldova, şcolit şi la Iaşi) despre
Mihai Ursachi, Petru Aruştei, despre
Iaşul care îi părea „un fel de
Florenţă”, Mircea Ciobanu, Dan
Laurenţiu, Cezar Ivănescu, Sabin Păutza, dar şi revista
recent apărută „Antilethe”, despre personalităţi ale
exilului ş.a. Prin Barbu Cioculescu ne apropiem de Ion
Biberi dar citim şi despre Şerban Cioculescu. Aurora
Cornu, azi trăitoare la New York, despre primul fiu al lui
Arghezi, Eli Lothar, sculptat de Giacometti, de la Mihaela
Mamali despre soţul său, Camilian Demetrescu, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Vintilă Horia ş.a. De la
Constantin Eretescu despre anii dinainte şi de după război
din Basarabia şi România, „valurile de exilaţi” plecate
spre Occident, despre Leonid Constantinescu, Brutus
Coste, Leonid Mămăligă Arcade, Ştefan Baciu şi alte
nume semnificative ale exilului, din păcate unele prea
puţin sau mai deloc cunoscute la noi. De pildă Pamela
Ionescu (născută la Turtucaia, actualmente trăitoare, după
un periplu prin lume, la New York, despre „două oraşe
levantine, Silistra şi Turtucaia”, Cernăuţii anilor 1937,
Craiova şi Ocniţa, 1938, Zagreb, Triest, Paris, Lisabona,
Londra, Madrid ş.a. în anii din preajma şi din vremea
războiului..

Îmi par interesante cărţile prin care o lume plină de tot
felul de detalii, ca o frescă de cuvinte despre oameni care
au fost, care aşteaptă de ceva timp ca ochiul cititorilor să
se aplece din nou asupra ei, se dezvăluie celui care se
opreşte asupra acestor pagini. O lume interesantă, cu
oameni ale căror destine au fost lovite de vremurile crunte
prin care au trecut, dar au ştiut să-şi găsească un drum al
lor în viaţă. Cu amintiri despre scriitori, pictori,
muzicieni, diplomaţi, savanţi… o galerie de personaje din
care, bună parte, încă mai aşteaptă în acele „pete albe” să
fie aşezaţi la locul lor în cărţile noastre de istorie. Cărţi
cum este şi aceasta, care pot constitui şi o lectură
agreabilă.

Madda Holda, Cărţi de vizită, prefaţă de Vladimir
Pană, ediţie îngrijită şi postfaţă de Petrişor Militaru,
Editura Aius, Craiova, 2017,

La un simpozion despre prima publicaţie periodică

din Oltenia, revista „Mozaikul”, apărută pentru scurtă
vreme în Craiova (1938-1939, fondată de Constantin
Lecca, reparând din 1998, la iniţiativa lui Nicolae
Marinescu) am primit câteva cărţi, demersuri editoriale

interesante din mai multe puncte de
vedere, între care ideea de restitutio,
într-o colecţie intitulată „Avangardă
şi transdisciplinaritate” a editurii
craiovene Aius, coordonată de
Petrişor Militaru, anume Madda
Holda, Cărţi de vizită, prefaţă de
Vladimir Pană, ediţie îngrijită şi
postfaţă de Petrişor Militaru, 2017,
Moldov, Repertoriu, ediţie îngrijită,
postfaţă şi cronologie de Petrişor

Militaru, ilustraţia copertei: Portretul lui Moldov, de
Victor Brauner, 2017. plachetele semnate de Madda
Holda şi Moldov au pe coperta a IV-a câte un cuvânt de
Saşa Pană – fratele Maddei –, despre împrejurările în care
au apărut, şi Constantin Nisipeanu, Opera poetică. 

Într-un număr anterior am semnalat Repertoriu¸ al lui
Moldov. Acum semnalăm placheta Maddei Holda
(Magdalena Binder, apoi Silianu, n. 1911, Dorohoi – m.
2012, Bucureşti) considerată de critică, aidoma lui
Moldov, dar şi altora, un epigon al lui Urmuz. A colaborat
la revistele „Unu” (în care au apărut întâi patru din cele
cinci texte din Cărţi de vizită), şi „XX – literatură
contemporană. Este singurul volum publicat de Madda
Holda, într-un tiraj – citim pe coperta a IV-a cele scrise de
Saşa Pană – de cincizeci de exemplare, necomercializate
şi, deci, nu au ajuns la îndemâna publicului larg. Deşi
apariţia acestei plachete nu are sorţi să „schimbe faţa
istoriei literaturii de avangardă” (Petrişor Militaru),
neînsemnând o contribuţie de esenţă, este o re-aducere în
atenţia generaţiilor de azi a acestei plachete cunoscută mai
ales în grupul avangardiştilor din care făcea ea parte, dar
şi a unei autoare „cunoscută mai mult ca fiind marea
iubire a lui Geo Bogza” din tinereţe, „episodul
Magdalena” al scriitorului, prezenţă feminină care, fie ca
muză, fie în calitatea sa de creatoare (şi a unor personaje
ca inventatorul Bamhalas, Virador, exploratorul, Tirăliră,
clarinetistul misogin, care îşi au „modelele” în altele, mai
celebre, ale lui Urmuz), la ceea ce a însemnat avangarda
română în acei ani, Sugestivă şi atractivă descrierea pe
care i-o face Vladimir Pană „pedantei” care a trăit 101 ani,
apucând „să se enerveze” şi după 1989.

Cartea alcătuită de Petrişor Militaru cuprinde: Cărţi de
vizită, apărută în 1931 (Bamhalas, Virador, Amintiri din
viitor, Adevăratele aventuri ale lui Tirăliră, Autobiografie,
apoi Magdalena Binder, un portret în tuşe bogziene,
Manuscris al Maddei Hoda, şi postfaţa.

Încheiem cu un fragment din Autobiografie: M’am
creiat singur, la subţioara unui palmpied, unde am înfipt
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11 zile. Eliberat printr-un procedeu mecanic, am trăit
într’o stare laterală, în care timp mi-au crescut pe axul
corpului articulaţii lungi şi mătăsoase. […] Dorm din
veacul al XII-lea într-o cutie de stuc de forma unei
călimări rotunde”.

Alexandru Amititeloaie, Studii nonconformiste de
drept constituţional, Editura Danaster, Iaşi, 2018, 390 p.

Legile, normele legale după care ne ghidăm viaţa
înseamnă, pentru un profan, un „spaţiu” complex, adesea
nu foarte limpede şi, dacă ne uităm la starea de fapt din
România, urmările pe care le generează unele dintre
acestea şi modul în care sunt/ nu sunt aplicate, chiar
bulversant.

Am fost curios când mi s-a spus că ar fi vorba despre
nişte „studii nonconformiste” de drept constituţional,
pentru că şi aşa ce se întâmplă la noi în materie e greu de
descâlcit, chiar şi pentru avizaţi. Pe de altă parte, cu toţii
vedem că sunt anumite măsuri care chiar dăunează şi ne
întrebăm de ce, totuşi, s-a ajuns să fie adoptate?

Am deschis cartea la cuprins (care are şi el un titlu –
Teme de reflecţie şi de ţinut minte) şi am văzut structura
cărţii, pe „capitole (după o Introducere), fiecare cu mai
multe, să le spunem, subcapitole: Constituţia pe înţelesul
tuturor, Alegeri trucate – esenţa „democraţiei”
postdecembriste, Declaraţia de la Budapesta din iunie
1989 – atentat la unitatea statală a României, Libertatea de
exprimare sub presiunea constrângerilor politice,
Detractorii neamului românesc în staff-ul preşedintelui,
Revizuirea constituţiei în 2003 – după vrerea şi interesele
guvernanţilor, Alterarea prestigiului naţional în perioada
postdecembristă, Mandatul reprezentativ şi
iresponsabilitatea „aleşilor”, Parlamentul României – un
mediu de parazitism social, Autoritarism contra barierelor
constituţionale, Suveranitatea naţională la discreţia
preşedintelui, USL-ul a proiectat în 2014 sfârşitul
României ca stat unitar, Propuneri ignorate în proiectul
din 2014, Diversiunea rebotezării ţiganilor în romi,
Slăbiciunile societăţii civile pe placul puterii abuzive, şi,
în final, un text intitulat Să ne întoarcem la Eminescu.

Apoi am citit textul inserat pe coperta a IV-a de autor:
„O condiţie fundamentală pe care ar trebui s-o
îndeplinească o constituţie, pentru a garanta o guvernare
democratică, este să NU fie scrisă de guvernanţi. Întrucât
aşa ceva încă nu este posibil, „guvernarea democratică”
este şi continuă să fie o iluzie”.

Pe urmă le-am luat „pas cu pas”, cum vede autorul ce
este, cum se elaborează, ce loc ocupă constituţia în
„structura dreptului” şi de ce spune Alexandru
Amititeloaie că este o utopie o constituţie democratică în
România de după 1989. Ce ar trebui să fie şi cum este la
noi, cum a fost cu revizuirea din 2003 şi care a fost scopul,
de fapt, „libertatea de exprimare” (cu teme care au

„stârnit” pe mulţi, de pildă – „negarea holocaustului
interzisă, defăimarea ţării şi a naţiunii permisă”, atribuirea
prin legile noastre de „efecte” justiţiei staliniste – inclusiv
felul în care sunt tratate aspecte legate de personalităţi din
istoria/ istoria literaturii noastre faţă cu legile actuale care
iau „de bune” verdicte comuniste, „infiltraţii” din

„structurile de putere”, „Odrasle de
bolşevici printre detractori” ş.a.), ce
este, cum funcţionează şi ce
„foloase” aduc diverse structuri ale
puterii noastre (parlament,
preşedinte, staff-ul acestuia) nouă
sau, mai ales, altora, şi de ce etc. Pe
un alt palier, „jocurile” externe, cu
ajutor intern, în defavoarea
românilor, reflectate şi în legislaţie,
cu declaraţia de la Budapesta din

iunie 1989, scopul, semnatarii, dar şi „resuscitarea”
acesteia la Cluj, în octombrie 2018, loviturile aduse
prestigiului nostru naţional, denigrarea continuă inclusiv
prin „înlăturarea” „barierelor juridice”, legea
„rebotezării” ţiganilor în romi, „acţiune în cadrul
războiului axiologic”, efectele „confuziei” între lexemul
român şi rom” ş.a. Sau capitolul despre USL şi modul în
care, scrie autorul, a lovit în statul român unitar în diverse
feluri, inclusiv prin maniera în care a prevăzut revizuirea
constituţiei. Ori viziunea sa asupra politicii ICR-ului
vizavi de valorile naţionale, începând cu Mihai Eminescu. 

Sunt multe, foarte multe informaţii analizate prin
„grila” autorului, legate de Bechtel, Kosovo, o lege sau
alta, „culpabilizarea poporului român” pe diverse aspecte,
modalităţi de votare şi urmările acestora, Grupul pentru
Dialog Social, USL, Transnistria, Moldova de peste Prut,
comportamentul liderilor sindicali, al sindicatelor, asaltul
asupra educaţiei copiilor noştri prin programele şcolare/
manuale ş.a. Sunt, într-adevăr, cel puţin „teme de reflecţie
şi de ţinut minte”, dar, dincolo de felul în care poţi să fii
sau nu de acord cu autorul (specializat în drept
constituţional), să rezonezi sau nu cu judecăţile sale, e o
lectură instructivă, şi care chiar poate oferi lectorului, în
măsura în care doreşte asta, o viziune de folosit la un
instrument de analiză asupra felului în care arată
România, societatea noastră, sistemul legislativ azi etc.
Ori ce fac, de ce fac ori nu ceea ce ar trebui, conform
„fişei postului”, preşedintele, liderii partidelor,
parlamentul dar şi „societatea civilă”. 

Marius CHELARU
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Marcel Miron, Spre orizonturi albastre, editura
Timpul, 2017, 112 p. prefaţă semnată de Mircea
Platon şi o scrisoare de trăsură, pe coperta a patra,
semnată de Cassian Maria Spiridon.

Aparent, cartea de poeme Spre
orizonturi albastre, de Marcel
Miron, publicată la editura ieşeană
Timpul, o editură cu rezultate
deosebite în plan editorial, ar putea
să-şi îndrume cititorul la o călătorie
spre lumea văzutelor şi nevăzutelor,
lume aflată mereu în marea trecere,
cum ar spune poetul şi filosoful

Lucian Blaga, poet de care, prin fire empatetice se
simte discret atins. El este un călător în lumea
profundă a cuvântului, cel care are puterea de a
desăvârşi fiecare gest, fiecare aspiraţie, şi mai ales
fiecare încercare, şi de a evidenţia trecerea: „cu suflet
veşted/ pe lângă prispele moarte/…/ în căutarea
Ta//…// acum pe cărări străine/ Te caut să mor
trăind”. Imnică, aşa cum se cere să fie poezia care
poartă un astfel de mesaj, aşa cum este aceasta scrisă
de Marcel Miron, defineşte: „baia sufletului/ în
simfonia cântată/ de monahii/ Muntelui Athos”. Şi nu
poate fi cântare duhovnicească decât: „cu voci
blânde/ legănate de spaime/ în genunchi/ în picioare/
întinşi pe laviţe de piatră”… Cu alte cuvinte
rugătorii, în orice clipă a vieţii lor întru Iisus
Mântuitorul, ştiu că: „Cuvintele palide/ prezente în
dicţionare/ prind viaţă”. Am tot spus, de câte ori am
avut ocazia, şi ocazia s-a ivit mai mereu, cum că
mulţi dintre poeţii contemporani, încearcă şi chiar fac
paradă din asta, dar cu rezultate minime să scrie
poezie religioasă. Insuccesul lor este şi din cauză
formaţiei lor intelectuale care nu le permite să
pătrundă cu seriozitate în această formă filosofică de
exprimare poetică, şi nu cunosc sensurile profunde
ale cuvintelor, pe care le mânuiesc aşa cum ar mânui
un dirijor cu braţe de lut o baghetă fermecată, astfel
aceste poeme pe care le scriu sunt fără profunzime şi
subtilă emoţie, pe când cele scrise de Marcel Miron
conţin sensuri profunde, sensuri care sunt conferite
de educaţia sa dar şi de trăirea autentică în acest
spirit. Şansa lui este aceea că pătrunde în poezia
religioasă intrând prin uşile împărăteşti, şi nu printr-
o nişă blocată, fără să mimeze ritualul şi ritul pe care
le stăpâneşte cu mult har. El împlineşte şi
desăvârşeşte acest ritual poetic în odăjdii şi cu
demnitatea înţelesului deplin. Avem de a face aici nu

cu artificii poetice, spune în prefaţa sa Mircea Platon,
ci în mod clar cu arborescenţa universului unui poet
sapienţial care îşi rage seva din faptele, cuvintele şi
slujirile Bătrânilor, ale Sfinţilor Părinţi. Iar pentru
Cassian Maria Spiridon poetul Marcel Miron este
detectat cum a stat la sfat cu îngerul, care i-a arătat
cum poate cu o privire circular să se cuprindă în
orizonturi albastre. Marcel Miron frânge cuvântul
asemeni Mântuitorului care frânge azima şi împarte
prietenie/ morţilor care nu mor, cei care: Nici dor a
durere/ nici plâng a jelire.// În pragul dimineţii/ cu
geana lor/ alungă moartea vieţii. Marius Chelaru, pe
coperta a doua, scrie: versurile lui Marcel Miron se
întrupează într-o poezie originală, aidoma unei rugi
oficiate în haine profane.

Daniela Oatu, Fantasmele versului rău, editura
Timpul, Iaşi, 2017, 226 p. Cuvânt de însoţire, pe
coperta a patra, semnat de Adrian Costache. 

O poezie confesiv-constatativă, cu un oarecare
retorism uşor teatralizat, a lucrurilor
cotidiene, care totuşi devoalează
trăiri agitate ca în versurile: „Mi-e
milă…/ de îngerul acestor clipe,
sprinţar;/ Pasul tău spre ce plânset
se-alungeşte stelar?// De-acest fier
diafan, ficţiuni ce se-nşeală/ că mai
pot îndrepta viaţa noastră reală…///
De eternitate în doi, pe furiş
alungată,/ De-aripa de rezervă în zbor îngropată…2.
(Îngerul din Poem, p. 11); sau „Tot de tine-i trimisă şi
ninsoarea de ieri/ Sărutându-i ochii umezi de ciută
neadormită/ Părea că rătăceşte departe de trup/ Pe
unde paşii zeilor nu ajung/Pe unde se tot lasă viaţa-
mi de rezervă troienită”. (Cadou, p. 175). Se poate
observa o anume detaşare de sine, o rupere de viaţa
de rezervă, cum o denumeşte poeta, acolo unde paşii
zeilor nu ajung. Daniela Oatu săvârşeşte un adevărat
ritual al monologului, fie cu un personaj interior,
căruia are curajul să i se confeseze, un personaj
virtual, în fond, fie să poarte un dialog monologat, cu
un personaj real, căruia i se adresează, uşor oracular,
dar fără a aştepta neapărat un răspuns. Volutele sale
lirice par mai degrabă aripile frânte ale îngerului şi
poemele sale sunt mărturisiri ale unor trăiri, ca în
poemul chiar aşa numit, Mărturisire, în care face o
trecere în revistă a zilelor săptămânii, spunând că şi-
a ales drept zi de naştere duminica, iar în rest are de
mână celelalte zile pe care doreşte să le simţim drept
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reale atunci când „…şi veghez ca trenul vieţii/ să nu
vă treacă prea des prin tunel…/ Cu mâinile de
duminică/ vă-mbrăţişez/ până se-ntunecă pagina
următoare şi/ recunosc/eu sunt cea care am ales/
pentru voi/ să mă mai nasc odată”. Aici ea
desăvârşeşte mitul perpetuării, al renaşterii, mit care
trebuie să bântuie pe fiecare creator, pentru că într-un
anume fel, fiecare creator este un zeu, dând naştere
prin creaţia sa a noi şi noi lumi. Crinii, în poezia ei,
sunt de plastic, dar totuşi trebuie udaţi să
înmiresmeze fila tristă pe care moare un poet: Aşa
că… „nu rupeţi florile! Nu călcaţi viaţa, vă rog!/ Cine
n-are demoni să-şi cumpere unul pe loc”… ne
avertizează ea, sentenţios pentru că „Dumnezeu e pe-
aproape/ ne spală de umbre/ prin ferestre deschise/ pe
frunte/ pe pleoape// cu sufletu-n iarbă/ de dor
necosit…” şi Versul cel Rău se face „cruce/ coama pe
cer fluturând/ până la pământ/ până la pământ”.
Există o stare de nebulozitate în versurile sale, stare
pe care Daniela Oatu încearcă să şi-o atenueze cu
fulgii încă verzi care se întorc la norii lor.

Alexa Paşcu, Iubiri zbuciumate, editura Timpul,
Iaşi, 2019, 196 p. Cuvânt de însoţire pe coperta a
patra, semnat de Ioan Holban.

Continuând fapte de viaţă ce ar putea fi aproape
reale, aşa ca şi în celelalte romane
ale sale: Destin, Epistola monahului
Iustin, La braţ cu viaţa, aceste Iubiri
zbuciumate pun în pagină trăiri
interioare de mare profunzime şi de
multiple introspecţii prin evoluţia
personajelor şi mai ales ale unui
personaj aflat mereu în luptă cu
realitatea înconjurătoare şi mai ales

aflat în căutarea sinelui, aparent pierdut. Romanul
începe într-un anume fel cu finalul acţiunii şi anume
cu plecarea bruscă de acasă a soţului, fără nici un fel
de explicaţie şi nici un amănunt despre destinaţie.
Acelaşi lucru face şi soţia care, citind biletul găsit pe
masa din bucătărie, pe care scria: am plecat, scrie şi
ea: şi eu am plecat. Tudor Moldoveanu pleacă la o
mănăstire din Moldova, la monahul Nicodim, iar
soţia sa, Mariana, la Cernica, la părintele Ilarion
Argatu şi asta fără să fi plănuit din timp aceste vizite.
Decizia de a se regăsi pe sine pe sine în liniştea
patriarhală a unei mănăstiri din Moldova, în care,
cândva a vieţuit şi părintele Cleopa şi ajutat spiritual
de un călugăr, pe numele lui Nicodim, devenit

duhovnic dar şi confident, îi aduce liniştea de care
avea atâta nevoie. Aflate în locuri diferite, dar în
acelaşi mediu de sacralitate profundă, cele două
personaje ale romanului: Tudor şi Mariana se
regăsesc pe sine dar îşi regăsesc şi liniştea din cuplu,
contrar multor provocări oferite de viaţă. Iubirile
zbuciumate se derulează cu temeinicie într-un spaţiu
formator de conştiinţă, formator de omenie, pentru că
cele două personaje urmează, cu stricteţe, dreapta
credinţă, propusă de cei doi duhovnici. Se simte în
paginile cărţii aerul tare al credinţei, al împlinire, prin
cinste şi muncă. Tudor Moldoveanu este modelul
omului harnic şi serios, om care îşi clădeşte întreaga
viaţă prin muncă. Plecând de jos, de la primele trepte
ale societăţii, el reuşeşte să devină un personaj
important în urbea moldavă, un nume demn de
încredere, chiar şi atunci când ajunge în situaţii
limită. Vezi scena când îl întâlneşte pe Grişa, devenit
personaj negativ în această povestire, şi care îl bănuia
pe Tudor de trădare la poliţie, pentru că acesta era
fugar, fiind urmărit pentru furt de la soţie a unei sume
de bani şi nişte bijuterii. Tudor îl găzduieşte dar,
datorită vigilenţei unei vecine, Grişa ajunge pe mâna
poliţiei, şi evident că bănuiala de trădare a lui cade
asupra lui Tudor. Dar când acesta îi achită suma
furată soţiei acestuia, Grişa se convinge că altul este
vinovat de trădare, şi nu prietenul lui. Scena se
termină cu reabilitarea lui Grişa şi redevenirea unui
om cu o viaţă normală. Astfel de povestiri, încărcate
de pilde moralizatoare, se pot regăsi în multe dintre
paginile acestui roman în care în prim plan este Omul
cu toate problemele sale, bune şi rele, aşa cum este şi
viaţă, încărcată cu de toate. Proza lui Alexa Paşcu se
înscrie pe linia prozatorilor moldoveni derulându-se
firesc, fără a obosi cititorul dar provocându-l spre
lectură. În fond cam aşa trebuie să arate un roman, să
poată fi citit şi să poată să transmită mesaje de
formare a caracterului uman. 

Florin-Mihai Fluturel, Clubul oamenilor
singuri, editura Princeps Multimedia, Iaşi, 202 p.
Prefaţă semnată de Emilian Marcu şi Postfaţă
semnată de Daniel Corbu.

O călătorie, cu mintea, prin lumi suprapuse, lumi
paralele, reale şi fantastice, aproape de basm, ne
propune prin această carte Secretul aurului albastru,
tânărul prozator, Florin-Mihai Fluturel. Am putea
spune că este un adevărat excurs săvârşit cu multă
minuţiozitate, evidenţiind personaje din înalta
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societate (financiară, mai ales) dar
şi oameni obişnuiţi, care au drept
scop major mersul la serviciu şi
preocuparea pentru o existenţă, cât
de cât onorabilă. Uşurinţa cu care
autorul reuşeşte să penduleze din
lumea reală spre cea virtuală face ca
prozele lui să pară înainte de toate

adevărate scenarii s.f. în care banalul cotidian se
răsfrânge în formule ştiinţifice de mare amploare. La
graniţa dintre Eu, extraterestrul şi Eu, paranormalul
se aşterne în toată splendoarea sa normalul, firescul
cu toate nuanţele, ca o adevărată paletă de culori ale
unui acuarelist, căruia nu-i scapă nici un amănunt.
Florin-Mihai Fluturel trăieşte din plin propria-i viaţă
prin prozele sale devenite adevărate eseuri de
comportament uman dar şi de civism ce se derulează
cu calm, încât concluziile reuşite sau eşecurile
nuanţate sunt mereu fireşti. Apelând la o notă aflată
la graniţa dintre ironie şi disimulată naivitate Florin-
Mihai Fluturel imprimă prozelor sale acea doză de
accesibilitate atât de necesară credibilităţii. Fie că
este vorba de prozele Eu, extraterestrul, de Clubul
oamenilor singuri, Coşmarul Dublura sau Secretul
aurului albastru, în toate aceste ca şi în celelalte
povestiri, uneori devenite adevărate poveşti,
comportamentul omului singur este scos în prim
plan, spectaculos de cele mai multe ori. Secretul
aurului albastru este tangajul dintre real şi fabulos,
dintre palpabil şi virtual, în care cele două lumi se
interpătrund ca şi cum personajul s-ar afla între
oglinzi paralele, în care eroul principal este supus a
intra rând pe rând, fără a cunoaşte dimensiunea
acestui act. Clubul oamenilor singuri este povestirea
simbol, cea care evidenţiază lupta ce se dă în sufletul
unui individ aflat în pragul colapsului până a înţelege
cu adevărat rolul singurătăţii şi să-şi asume această
stare care nu este mereu un necaz, ba dimpotrivă.
Situaţiile limită în care este atras personajul
principal, par mai mult un adevărat coşmar şi nu chiar
viaţa sa reală şi autentică, viaţă cu privaţiunile ei
inerente dar şi cu bucurii, cu împliniri în plan social,
mai ales, dar, cum e firesc, şi cu foarte multe
necazuri. Haosul care domneşte într-o societate
degradată moral se poate observa foarte bine şi în
povestirea Coşmarul, în care un om cinstit, dominat
de cele mai bune intenţii, devine prin agresivitatea,
opresiunea şi superficialitatea de care dau dovadă
forţele de ordine un delincvent de drept comun, fără

a încerca măcar o clipă să-l asculte şi mai ales să
înţeleagă strania întâmplare în care a fost târât fără de
voie. Publicarea într-un ziar local a numărului său de
telefon drept al unei prezicătoare celebre dezlănţuie
întregul coşmar. Atunci când vrea să returneze
sumele imense obţinute prin această eroare, sume pe
care el ştie că nu le merită dezlănţuie asupra sa un alt
coşmar şi mai mare. Una dintre cele mai emoţionante
povestiri din acest volum este Poveste din Ţara
Fericirii, o poveste cu tâlc pe care autorul îl sugerează
în mod special conducătorilor din toate domeniile.
Preocupat de refacerea omenirii, în caz de distrugere
şi mai ales de autodistrugere Florin – Mihai Fluturel
propune în câteva dintre povestirile sale înfiinţarea
unor aşa-zise grupe salvatoare,compuse din bărbaţi şi
femei, toţi tineri şi sănătoşi, să poată să refacă ceea ce
se distruge, parţial sau în totalitate. Lectura acestui
volum Secretul aurului albastru de Florin-Mihai
Fluturel este una reconfortantă, din care putem
decoda multiplele preocupări ale celor care doresc să
cunoască lumea în complexitatea ei şi să sugereze
posibilitatea de a călători, fie şi cu imaginaţia, într-o
lume virtuală.

Georgeta Tudora, Brumate gânduri, editura
P.I.M., Iaşi, 140 p. Prefaţă de Emilian Marcu.

Despre poezie s-au emis un număr aproape infinit
de definiţii, care mai de care mai
apropiată de o anumită realitate, mai
apropiată de sufletul şi trăirea
fiecărui poet sau cititor de poezie, a
fiecărui iubitor de frumos exprimat
artistic, prin cuvinte şi gânduri, dar
cu siguranţă că nici una dintre
aceste definiţii nu a putut spune cu
exactitate ce este POEZIA. În clipa
când cineva ar putea defini cu maximă precizie
poezia, atunci aceasta ar marca sfârşitul viitorului
poeziei şi ştim că poezia este arta prin care trăieşte
fiecare om, cu emoţia sa, cu sensibilitatea sa, cu
gândurile sale despre viaţă şi despre moarte, despre
lumină şi întuneric. Fiecare om îşi are propria lui
poezie, pentru că fiecare om este o individualitate
aparte, inconfundabilă, fiecare fire umană se poate
regăsi în bobul de rouă plâns dimineaţa pe firul de
iarbă. De aceea putem susţine că: „Vântul adie/
umbra dimineţii/ în iarba plânsă”… sunt versuri ale
Georgetei Tudora, menite să construiască un univers
liric sensibil, aşa cum este acest volum Brumate
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gânduri. Ea ştie şi reuşeşte să se bucure de
sinceritatea unui gând poetic, să se emoţioneze de o
trăire poetică şi de o adiere sau un susur de izvor,
atunci când constată că: „Înfloreşte raiul/ în petalele
sfinte –/ crini albi”. Ai deodată sentimentul unei
purificări tămăduitoare sub imperiul albului din
petalele de crini şi că, brusc, raiul înfloreşte şi se
întemeiază, parcă fără să vrem, blestemul părintelui
Cleopa de la mănăstirea Sihăstria care suna astfel:
mânca-te-ar RAIUL. În multe dintre poeziile
Georgetei Tudora, citindu-le ai sentimentul că raiul
este mereu cu tine, mereu aproape şi astfel simţi că:
„Natura toată/ dă viaţă pământului -/ toiul
anotimpului”. Prin aceste poeme sensibile şi pline de
un anume tâlc, uneori indescifrabil reuşeşte să-şi
transleze cititorul într-o lume încărcată de sensuri, o
lume care îi aparţine şi în care, fără ostentaţie,
încearcă să-l atragă pe cititor deşi ştie foarte bine că
în mini-poemele sale: „Cuvintele se sting/ pe buzele
nopţii târzii –/ doar stelele lucesc”. Reverberaţii din
lumea copilăriei devin la Georgeta Tudora teme
poetice, la care recurge adesea: „În depărtări/ casa
părintească –/ tihnită privelişte”, pentru că atunci
doar în casa părintească te poţi regăsi, te poţi
reîncărca sufleteşte acumulând energia pe care simţi,
tot mai des, că ai pierdut-o. Micropoemele sale scrise
într-un altfel de haiku, parcă mult mai adaptat la
sufletul şi energia interioară a europeanului se
întrupează asemenea unor guaşe calde dar şi calme în
apa culorilor în care în care îţi poţi clăti
privirea, îţi poţi limpezi gândurile, o clipă…
de eternitate: „Pe oglinda lacului/
îngenunchează cerul –/ senină dimineaţa”, sau
„Dimineaţa –/ în lanul de grâu cântă/ un
pitpalac zorile”. De remarcat simplitatea dar şi
naturaleţea cu care se destăinuie autoarea,
sinceritatea aproape de frăgezimea firului de
iarbă, şi a curăţeniei lacrimii de rouă. Se poate
observa lecturând acest volum de micropoeme
faptul că natura este omniprezentă,
participativă activ, nu este inertă, statică ci,
dimpotrivă, face parte intrinsecă din fiecare
poem al său: „ţipă pitulicea, cântă un pitpalac,
Riţa este pictoriţă, o veveriţă sparge gândul,
guguştiucii sunt înamoraţi” şi exemplele ar
putea continua la nesfârşit. „Caii albi
nechează/ sunt spuma de stele –/ îndrăgostiţi
mereu”, pentru că în natură se poate auzi „vals
de vară cald/ într-un cântec de dor –/ lacul

lebedelor”. Confesive, poemele sale, par nişte uşoare
adieri de briză marină sau de vânt de munte, care
predispune la meditaţie, la o privire atentă a tot ce te
înconjoară, fără stridenţe chiar dacă „Singură colind/
câmpul pustiu din mine –/ vara cu gânduri” şi
constată că razele soarelui sparg poarta cerului
printre norii pufoşi, atunci când e „Vremea secerii –/
arşiţa verii coace/ pâinea în câmp”. Simplu, mai
simplu de atât nici că s-ar putea formula un gând
poetic, fiecare vers scris aici conturează un univers.
Georgeta Tudora, care pentru mulţi ar părea că nu-şi
găseşte locul între autorii de poezie, este, prin trăirile
sale, prin comportamentul său, o fire poetică, o fire
care ştie să acumuleze esenţele poetice din jurul
nostru şi să le aştearnă pe coala albă, cu o anumită
timiditate. Este interesant că ea reuşeşte să transmită
această stare poetică şi cititorului acestei cărţi şi
aceasta nu e deloc puţin lucru. Poezia scrisă de
Georgeta Tudora s-ar putea defini chiar printr-un
micropoem al său: „Răsărit de soare/ peste toamna
preţioasă –/ pletele aurii. Brumate gânduri” capătă
contur poetic în acest răsărit de soare, uneori timid,
alteori arzător, dar mereu dătător de speranţă.

Emilian MARCU
.
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Pe 28 februarie a.c. Filiala noastră a împlinit 70
de ani de la înființare, moment pe care îl vom
sărbători prin organizarea primei ediții a acțiunii:
Salonul Scriitorilor, ce se va derula între 11 si 15
noiembrie 2019.

Astfel, în perioada amintită vor fi organizate
zilnic prezentări de carte la sediul Filialei. Prin Ziua
cărților, publicul iubitor de literatură se va întâlni cu
aparițiile editoriale recente ale membrilor Filialei Iași
a USR.

Ziua cărților se va desfășura zilnic, în intervalul
11-14 noiembrie 2019, la sediul Filialei. În data de 15
noiembrie 2019 va avea loc festivitatea de încheiere
a primei ediții a acțiunii Salonul Scriitorilor, prin
lansarea volumelor dedicate aniversării a 70 de ani de
la înființarea Filialei ieșene a USR și vor fi acordate
premiile anuale ale Uniunii Scriitorilor din România
– Filiala Iași. Nu vor lipsi lecturile literare ale
colegilor noștri.

În data de 20 septembrie 2019, la sediul Uniunii
Scriitorilor din România Filiala Iași a avut loc
lansarea volumului de poezie Lacrimi de sticlă, autor
Doina Guriţă. Au prezentat scriitorii Marius Chelaru,
Adi Cristi, Ioan Holban, Emilian Marcu, Horia
Zilieru.

Reprezentanța Botoșani a Filialei Iași a USR a
continuat în luna septembrie seria Întâlnirilor de joi.
Au citit: George Luca, Vasile Iftime, Gabriel Alexe.
Scriitorul Ovidiu Petcu și-a prezentat romanul în
versuri Paștele Cailor. Totodată, a fot lansat nr. 7-8-
9 al Revistei Hyperion.

În perioada 27-28 septembrie 2019 a avut loc
Festivalul național de poezie Nicolae Labiș, ediția a
51-a. Deschiderea oficială a avut loc în data de
27septembrie 2019 la Biblioteca Bucovinei „I.G.
Sbiera” (Suceava), după care Alexandru Ovidiu
Vintilă a prezentat revista „Bucovina Literară”.
Totodată, a mai fost prezentată antologia Zece a
festivalului de atitudine culturală Folk Ever de către
Ioan Mateiciuc. Alte acțiuni desfășurate: Editura

Cartea Românească Educațional și Cărțile Sale –
Paul Gorban, lansarea cărților Sașa Pană și revista
avangardistă unu de Maria Dinu și Adrian Marino:
(IN)Variante ale Discursului Critic de Petrișor
Militaru. După amiază, la Centrul Cultural Grigore
Vasiliu Birlic (Fălticeni) a avut loc spectacolul
susținut de Trupa de teatru Birlic, Aproape Labiș. În
ziua de 28 septembrie 2019, la Casa Memorială
Nicolae Labiș (Mălini) a avut loc festivitatea de
premiere și recitalul laureaților.

*
Premiile Festivalului „Nicolae Labiş”, ediţia a

51-a
Marele premiu „Nicolae Labiş” – Cristina Maria

Crudu, Suceava; premiul I – Dima Gheras, Chişinău;
premiul II – Andra Antonia Mihăilescu, Suceava;
premiul III – Borcan Cristian, Călăraşi.

Premii speciale – Denisa Arcip, Suceava;
Florescu Nicoleta, Salcea; Constantin Andrei
Pătrăucean, Falcău Bogdan Alexandru Petcu, Bacău.

Premiul familiei Nicolae Labiş – Ailenei Elena,
Cornu Luncii.

Premii de reviste: premiul revistei „Oraşul” din
Cluj-Napoca – Bogdan Alexandru Petcu, Bacău;
premiul revistei „Bucovina Literară” – Constantin
Andrei Pătrăucean; premiul revistei „Hyperion”,
Botoşani – Florescu Nicoleta, Salcea; premiul
revistei „Mozaicul”, Craiova – Denisa Arcip,
Suceava.

Din viața filialei – anii 60

„La 25 februarie 1964 scriitoarea Otilia Cazimir
împlinește vârsta de 70 de ani. Cu această ocazie,
Biroul filialei noastre propune ca poeta să fie distinsă
cu un ordin al RPR. Anexăm recomandarea biroului
nostru”, se precizează în adresa 62/27 ianuarie 1964,
trimisă Comitetului Executiv al Sfatului Popular
Regional. Dar iată şi recomandarea întocmită:
„Tovarăşa Otilia Cazimir, născută la 12/25 februarie
1894, membră a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., a
desfăşurat o bogată şi rodnică activitate literară timp de
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peste cinci decenii, fiind şi în momentul de faţă o
harnică şi apreciată poetă şi totodată neobosită
traducătoare a numeroase volume de proză şi versuri.
Poetă de autentică vocaţie şi prozatoare cu calităţi
deosebite, Otilia Cazimir şi-a câştigat un loc definitiv
în câmpul literaturii noastre. Volume ca Lumini şi
umbre, Fluturi de noapte, Grădina cu amintiri, Din
întuneric, Licurici, Cântec de comoară, Poezii, În
târgușorul dintre vii, A murit Luchi, Baba iarna intră-
n sat, Albumul cu poze, Poezii alese, Prietenii mei
scriitori, Partidului de ziua lui etc, ilustrează cu
prisosință nu numai prezența ei neîntreruptă şi activă în
literatura dintre cele două războaie mondiale şi în
special în cea realist-socialistă din anii de după
eliberare a patriei noastre, dar luminează cu claritate şi
linia continuei ei evoluții scriitoricești spre abordarea
sinceră şi entuziastă a tematicii majore oferită de
contemporaneitatea noastră socialistă. Un premiu al
Academiei Române/1927/, premiul Femina/1928/,
premiul național pentru literatură/1937/, Ordinul
muncii/1954/ confirmă preţuirea arătată, în timp,
creaţiei sale. De două decenii, Otilia Cazimir şi-a
dedicat talentul traducerilor din limba rusă, dând în
apreciate versiuni românești opere de A. Cehov, A.I.
Kuprin, Vl. Korolenko, Maxim Gorki, A. Tolstoi, K.
Fedin, V. Kataex, Galina Mikolaeva, A.Galdar,Vera
Panova ş.a. A tradus de asemenea Maupassant şi Conan
Doyle. Volumele sale recente au apărut în tiraje mari.
Versuri şi proză ale scriitoarei circulă în traduceri: în
limbile rusă, franceză, germană, spaniolă, maghiară.
Deosebit de aceasta, Otilia Cazimir îşi consacră şi
astăzi strădaniile, nu numai pentru reuşita propriilor el
opere, ci, aproape în egală măsură pentru buna
călăuzire a celor ce se află abia la întâile lor încercări
pe tărâmul literaturii beletristice. Ţinând seama de
această frumoasă şi îndelungată activitate şi de faptul
că în luna februarie 1964 împlinește vârsta de 70 de

ani, Biroul filialei din Iaşi a Uniunii Scriitorilor
propune: Să se acorde poetei Otilia Cazimir un ordin al
R.P.R. Menționăm că în anul 1958 a fost distinsă cu
Ordinul muncii cl. II”. La data de 25 februarie 1964,
orele 17.30, la Casa de Cultură a Tineretului are loc o
festivitate publică în cinstea Otiliei Cazimir.

„Comitetul Regional pentru Cultură şi Artă
împreună cu Filiala din Iaşi a Uniunii Scriitorilor din
R. P. R. organizează în cinstea celei de a XX-a
Aniversări a Eliberării Patriei de sub jugul fascist, un
concurs literar cu premii la care pot participa atât
amatori cât şi membrii Uniunii Scriitorilor din R. P.
R.La concurs vor fi prezentate lucrări în proză (nuvele
schiţe, povestiri), poezii, piese de teatru într-un act.
Lucrările vor oglindi mărețele transformări
revoluționare pe care le-a înfăptuit poporul nostru sub
conducerea partidului în cei 20 de ani de la eliberarea
sa, faptele glorioase ale insurecției armate, eroismul în
muncă, chipul luminos al comunistului, al
muncitorului, țăranului şi intelectualului de tip nou,
frumusețile noi ale patriei (procesul de transformare al
conștiinței umane în condițiile făuririi orânduirii
socialiste, patriotismul socialist şi internaționalismul
proletar care animă întreaga viaţă a poporului nostru
sub conducerea Partidului Muncitoresc Român. (...)
Lucrările vor fi trimise pe adresa redacției revistei
„Însemnări literare”, Palatul Culturii, str. Palat nr. 1,
Iaşi, până la data de 1 iunie 1964 cu mențiunea „Pentru
concursul literar”. Fiecare lucrare dactilografiată va
purta pe prima pagină câte un motto, pentru a putea fi
identificată şi va fi însoţită de un plic închis în care se
vor afla numele, prenumele şi adresa autorului. Pe plic
va fi trecut motto-ul lucrării. În concurs se admit numai
lucrări inedite şi neprezentate la alte concursuri.
Lucrările prezentate nu se înapoiază autorilor”.
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Păunescu Coriolan – 1.11.1945
Alexe Gabriel – 02.11.1959
Dumitru Brădăţan – 03.11.1953
Patraş Antonio – 4.11.1973
Bostan Constantin -07.11.1944
Grama Iancu – 08.11. 1933
Scurtu Ilovan Gabriela – 08.11.1955
Nour Alina – 08.11.1953
Paraschiv Mihaela – 09.11.1947
Schenk Christian Wilhelm – 11.11.1951
Tamaş Christian – 13.11.1964
Cardas Elena – 15.11.1959

Nicu Gavriluţă – 18.11.1963
Andronic Mugurel – 19.11.1955
Ieşan Ciprian – 20.11.1967
Ilisei Grigore – 20.11.1943
Vasile Tudor – 21.11.1955
Leibovici Paul – 22.11.1930
Turtureanu Nicolae – 25.11.1941
Iacob Olimpia – 26.11.1953
Petrescu Cornelia – 28.11.1938
Hibovschi Gheorghe – 29.11.1949
Cătălin Mihai Ștefan – 30.11.1979

CALENDAR NOIEMBRIE



După un septembrie plin cu de toate, în care ne-
am „înfruptat” din festivalul de la Bacău (și am
descoperit că am făcut armata aici ceva mai tîrziu de
cum fu înrolat George Mihăiță, invitatul de onoare)
am rămas în așteptarea semnelor dinspre Bistrița dar
și de la FILIT-ul ieșean. Cu rîvna tipografilor și
programul lor infernal care nu are clipe, minute sau
ore, cred că vom ajunge să comentăm în decembre
revistele din august… Evident, nici chiar așa, dar
acesta e un of mic, mititel care să spunem că ne-a
scăpat… Dar noi hai să ne veselim dimpreună cu
colegii de la Ateneu care au scris ocru pe alb cum că
revista este la numerele 599-600! Muzici, ghirlande,
colaboratori geniali și sponsori cu cardurile doldora!
Dintre numeroasele materiale legate de biografia
revistei am ales pentru domniile voastre, subiectiv ca
de obicei, un fragment dintr-un interviu luat de
Adrian Jicu lui Ovidiu Genaru. Spune poetul:
„Ateneul a fost o „gașcă” de rebeli care, din
neatenție, s-au luat cu literatura. Ne-am dus la partid,
în 1964, să facem o revistă. Era greu. Cârneci
publicase deja pe ici pe acolo și era cunoscut. Mai
făcea câte un poem mai lung, ba despre șantierele
patriei, ba despre Gagarin. Avea o oarecare influență,
fără de care nu se putea. Din fericire, la Bacău, secția
de propagandă a fost înțelegătoare, deși le mai
făceam probleme. Se cam temeau, dar au dat drumul
revistei, fiindcă se cerea o „liberalizare”. Restul îl
veți afla domniile voastre în interviul cu pricina. Mai
adăugăm și o scrisoare inedită adresată de Radu
Cârneci lui  Corneliu Ștefanache, scrisoare obținută
via Lucian Vasiliu de la doamna Irina Ștefanache –
Guihard, stabilită în Franța: „Dragă Corneliu, Iată-mă
cu cele trei poeme promise, potrivite acestei
primăveri, care, în sfârșit, se pare că a sosit. Aș dori
ca ele să apară, dacă se poate, în ordinea indicată de
mine, și sigur bine ar fi să apară cât mai curând! Am
așteptat proza promisă, dar n-a sosit; poate a uitat
totuși s-o trimiți! Oricum, noi așteptăm. Bălăiță îți
trimite salutări. S-ar putea să vin chiar săptămâna

aceasta la Iași, te voi anunța (…)”. De la Ateneu la
Mozaicul craiovean și propunerea acestui număr:
165 de ani de aniversare Alexandru Macedonski.
Sunt evocate locurile legate de biografia poetului prin
mama sa, Maria Pârâianu, moșia de la Popeasa unde
și-a petrecut o parte din copilărie. Iată și o scurtă
evocare din Egloga I: „Când mergi spre munți
dinspre Craiova, urcând pe apa Amărăzei,/ De la
Murgași în Adâncata și de la Vocna-n Pometești,/
Junincile – așteptând  gonacii mugesc la gardurile-
ogrăzii,/ Și-n lunca dintre două dealuri, din Gura
Ploștii în Goiești,/ Se desfășoară-n tihna verii idila
cea mai răpitoare.” Interesant și interviul pe care Ion
Munteanu  îl realizează cu Irina Macedonski, stră-
strănepoate poetului în urma primei ediții a
festivalului dedicat lui Macedonski. Nicolae Tzone
este prezent cu grupaje de versuri în mai multe
reviste literare așa că, îl „sancționăm” cu un
fragment: „Tzone se întâlnește cu tzara la gârceni de
asemenea/tzara/se întâlnește cu tzone la gârceni/
poemul lui tzara este dur ca o piatră cioplită de
vânturi/și ploi/ca un copil crescut în străini/poemul
lui tzone încălțat și îmbrăcat din călcâie până/în
creștet/în steagul zonei tzone era deja pregătit/pentru
salut și pentru îmbrățișare” (xxx). Numărul este
ilustrat cu lucrările lui Victor Brauner. Din Viața
Românească reținem ancheta cu tema Ce ne rămâne
astăzi de la G. Călinescu? Răspund Alexandru
Călinescu: „L-am admirat pe Livius Ciocârlie atunci
când s-a apucat să recitească Istoria literaturii
propunând o lectură dezinhibată, fără temeneli de
complezență. Așa ar trebui  să-l citim pe Călinescu
astăzi, Dar reușita lui Ciocârlie se datorează și
faptului că, așa cum pretinde sus și tare, nu mai face
de multă vreme critică literară. Este ceea ce îngăduie
o privire proaspătă și lucidă. Și, ca să-mi duc gândul
până la capăt: G. Călinescu e un reper, un reper
esențial, dar nu un model.” Versiunea lui Bogdan
Crețu este la fel de sinceră: „Aș răspunde succint că
e un autor care creează emulație, dar că cel mai
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adesea pierdem sensul, ideologia marii sale istorii din
1941. A o  citi ca o simplă ierarhie cu ambiție
canonizatoare ar fi prea puțin. Metoda călinesciană
era motivată de tensiunile ideologice și chiar politice
ale epocii în care a apărut. Tocmai de aceea ea nu mai
este, cred, aplicabilă azi. În rest, tipul de analiză
călinescian este irepetabil.” Ne oprim aici, cu toate că
trebuie citite și opiniile lui Gheorghe Grigurcu, Ion
Pop, Vasile Popovici et alii. Iată-l și pe botoșăneanul
Vasile Iftime în ipostază lirică: „dacă te lovește dacă
te mușcă dacă te calcă/nu înjura dobitocul/nu pune
povara pe el/nu-i băga pielea la saramură/dacă te
aruncă din șa/e semn că te consideră cal” (Cine se
pricepe la cai nu dă greș la îngeri). Ne oprim  la
Bucovina literară pentru a ne asocia urărilor
aniversare lui Ion Beldeanu și pentru un fragment din
darul său liric aniversar, Noaptea ca o pisică: „Avea
gustul libertății în priviri/în felul ei aiurit/de a trece
munții/pentru a întâlni soarele/marele lui
dangăt/Alergam prin ferestrele deschise/strigând:
„Nouă nu ne pasă/de moarte”/ și noaptea se
cuibărea/în brațele noastre ca o pisică/ sau ca o părere
de pisică”. Ioan Holban ne amintește că se împlinesc
65 de ani de la nașterea lui Alexandru Mușina și
propune o trecere critică prin reperele poeziei sale
care, după opinia sa, sunt „Budila-Expres din
volumul Cinci (1982) și Strada Castelului (1984).
Despre Lucian Blaga în „obsedantul deceniu” scrie
cu aplicație Adrian Dinu Rachieru, punctînd de la
început că, „după 1948, Lucian Blaga a fost doar
poet”. La fel și faptul că, „muțenia” blagiană
corespundea, printr-un „viol istoric”, tot unei scoateri
din destin”. Nu ratați nici proza lui Dan Perșa,
Orașul. A ajuns la noi și trimestriala Însemnări
ieșene. O revistă cu evident iz nostalgic și modern
recuperator, amintind număr de număr de galonații ei
inițiatori și patroni spirituali: Mihail Sadoveanu, G.
Topîrceanu, Gr. T. Popa și Mihai Codreanu. Dovadă,
inspiratul citat dintr-un număr din 1939 al revistei,
aparținîndu-i lui Gr.T. Popa și pe care îl recitim într-
o cheie teribil de actuală: „Destinul nostru, ca și al
oricărui alt popor, este strâns legat de cultură, azi mai
mult ca oricând. Căci azi cultura înseamnă mai ales
apărare națională”. Generoasă, revista acordă un
spațiu amplu editurilor, revistelor, bibliotecilor,
asezonat cu recomandări editoriale. Semnează
Valeriu Stancu, Sergiu Brandea, Viorica Scutaru,
Elena Leonte. Rubrica Eveniment punctează
manifestările importante ale primei jumătăți a anului,

de la decernarea titlului de onoare poetei Ana
Blandiana la expoziția lui Constantin Tofan sau a
Celei Neamțu. Remarcabil grupajul liric al poeților
străini trecători prin vămile festivalului Poezia la
Iași. Ne oprim și la Vatra. Prilej pentru a reciti cîteva
pagini din Jurnalul lui Ion Pop văleat 1974. Să-l
însoțim printre amintiri: „Am lăsat să se consume,
fără ecou în scris și acest nou octombrie, cu emoția
regăsirii unui spațiu în care am început să mă simt
mai în largul meu. N-am mai scris nimic nici despre
ziua vieneză printre tablourile lui Breugel, nici
despre traversarea germană prin Ulm, Tübingen,
Stuttgart. Am lăsat să se desfrunzească platanii Senei,
să se închidă cele vreo cincisprezece cărți citite în
luna asta, să se stingă niște gânduri pe care cine știe
dacă le  voi mai putea învia”. Și povestea începe…
Un  spațiu substanțial este acordat Școlii de la Brașov
printr-o grupare de texte semnate de Virgil Podoabă,
Dan Țăranu, Ramona Hărșan, Ciprian Șiulea, Ioan
Șerbu, Dan-George Botezatu ori Romulus Bucur
urmate de o antologie de poezie, proză, dramaturgie
a autorilor implicați. Un ultim popas la Hyperion,
revistă care începe cu un dialog între Gellu Dorian și
Călin Vlasie. Subiectul dedus din discuții: „Poezia se
creează și ca încercare de rezolvare a insuficienței de
comunicare”. Dialogul nu ocolește colecția poeților
laureați ai Premiului Național de Poezie „M.
Eminescu” sau fastuoasa perioadă de glorie a
Cenaclului de Luni. Din generoasele grupaje de
versuri am ales cu justificată subiectivitate o mostră
din poemele semnate de Dumitru Ignat: „Nimeni nu
folosește tăcerea/la lecția despre tăcere;/ după invazia
cuvintelor/și tăcerea e o vorbă oarecare.// Sunt ușor
de înțeles/aceste simțuri noi ale minții:/ numai mintea
vede Golul.// E drept că Universul există/ fără nevoia
de a ști de ce” (Preludiu. 4). Multe propuneri de
lectură, pagini de literatură universală, noi prieteni ai
revistei, printre care și Salim Babullaoglu, un poet
azer, reprezentant al tinerei generații: „Încă nu s-a
întunecat./ Femeia care merge împotriva vântului/
doar lui îi permite să-i răvășească și să-i pieptene/
părul,/ în schimb, ca un ghem care se desface/ ea lasă
o aromă în urmă” (August).
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Sunt Nicoleta, am 13 ani şi scriu poezie. Am
descoperit de ceva vreme revista şi îmi place ce văd.
Trimit cu gândul că, dacă nu va fi cazul publicării,
mi-aţi putea da nişte sfaturi pentru îmbunătăţirea
stilului de scris. Promit că timpul pe care mi-l veţi
acorda nu va fi unul irosit” – Nicoleta, pentru tine nu
am prea multe sfaturi. Ai talent, scrii bine. Totuşi
trebuie să-ţi reproşez ceva: lungimea textelor.
Oboseşti cititorul, chiar dacă tu ai talentul de a-l ţine
de vorbă cu graţie. Voi alege ceva pentru antologia
din luna noiembrie. Te-aş ruga ca până la 15
octombrie să îmi trimiţi pe un mail semnătura
întreagă. Nicoleta şi mai cum?

„Bună ziua. Mă numesc Mihăilă Filofteia, public
sub numele de Carmen Mitrache. Aş fi onorată, dacă,
după citirea materialului pe care vi l-am transmis, aţi
considera ca una din poeziile mele merită publicată în
revista dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru
bunăvoinţă şi vă felicit pentru iniţiativa de a promova
autorii la început de drum. Mii de mulţumiri! Carmen
Mitrache” – Carmen, pentru un început e bine, dar nu
îndeajuns de convingător. Din ceea ce mi-ai trimis
acum nu pot alege ceva pentru promovare la
Antologia Curierului. Nu stăpâneşti nici sensul unor
cuvinte şi nici versificaţia. Din cauza unor rime
necesare demersului liric laşi unele cuvinte să se
lipească aleatoriu în vers. Este necesar mai mult
exerciţiu pe text, în toate scrierile tale este mult balast
care trebuie aruncat. Dacă vei avea răbdarea şi
priceperea să te autocenzurezi (în sensul de a tăia
ceea ce aglomerează inutil textul) vei putea să revii
pentru o eventuală publicare. Cu ce te prezinţi acum
nu se poate ajunge în pagină: „Îmi beau, singură,
vibrând, amintirile/ Pe pridvorul tăcerii. E întuneric,
târziu./ Paginile roase, răsfoite de vreme/ Se deschid.
Ceru-i trist, vineţiu.// Bate vântul. Mi-e frică, mi-e
noapte/ De atâta prezent din trecut,/ Demodat, timpul
geme, în şoapte/ Ating aerul să mă simt, dar mă rup.//
Golul din suflet tot dă peste margini/ Euforică, beau
doar din vină. Şi ţip./ Vitalul cortegiu al îndoielilor
mele/ Se adună din nou. Mă afundă în vid.//
Reproduc, sistematic, tabloul tăcerii/ Şi tot beau din
esenţa neschimbată în timp/ Recunosc pretutindeni
eroarea plăcerii/ Şi încerc să-i dau rost. Mă amăgesc.

Tac şi strig.// Început de sfârşit când bei singur... din
tine/ Un apus, vinovat, al iubirii inspir./ O ciudată
visând la o altfel de lume.../ Asta sunt. Şi ciudat. Tot
iubire respir”.

„Numele meu este Stâlpeanu Cristian şi sunt un
cititor constant al revistei Convorbiri literare, din
Buzău. V-am ataşat la acest mail un mic grupaj de
poezii.

Sper ca lectura lor să nu fie una dezgustătoarea
pentru dvs. Vă doresc multă sănătate şi mult succes în
continuare! Apreciez enorm stoicismul cu care
înduraţi valurile de talent literar care vă inundă lună
de lună. Vă felicit că, împreună cu colectivul
redacţional, aţi reuşit să menţineţi pe piaţă o
asemenea revistă cu o tradiţie impresionantă. Cu
respect” – Cristian, eşti plin de talent dar tratezi
scrisul cu multă superficialitate chiar la început de
drum şi asta nu e bine deloc. Primul text, „Fonetică”,
e un joc aleatoric de cuvinte şi fără final: „Ieri am luat
o pâine şi-am tăiat-o în silabe,/ Am constatat că e
suficient pentru un sandwich de seară,/ Cu miez de
diftong ascendent./ Azi beau o sticlă monosilabică de
vin/ Şi mă gândesc că nu e suficient pentru alternanţa
fonetică visată./ Mâine nu ştiu ce va mai fi”. Al doilea
text intitulat „Superficială” îşi „merită” titlul, deşi
putea fi salvat dacă mai lucrai puţin pe el. Din acesta
redau doar începutul şi finalul: „Poezia mea e una
superficială,/ o sticlă goală pe trotuar/ pe care o sparg
pentru a face versuri./ Poezia mea e una superficială/
în care cuvintele îmi taie auzul/ şi mă fac să strig de
durere./ Poezia mea e una superficială,/ o cruce de
lemn a speranţei./ Peste un an cineva o va schimba cu
una de piatră. (...)/ Poezia mea e una superficială,/ un
călător care-a adormit în tren/ şi a ratat destinaţia”.
Cât despre textul „1 Mai”, comentariul ar fi de prisos:
„Azi e zi de sărbătoare,/ Peste tot fum de grătare,/
Doi pensionari la plimbare/ Îşi amintesc o defilare./
Tineri dansează tribal în parcare/ Şi se visează pe
plajă, la mare,/ Pe trotuar un bătrân fără stare,/
Cerşeşte ceva de mâncare./ Fetele ţipă-n ţinute
vulgare,/ Berea erupe din zeci de pahare/ Un
maidanez cu trei picioare,/ Devine, pe loc, subiect de
filmare”. Mai inspirată pare a fi „Dimineaţa
pierdută”, dar destul de schematică şi previzibilă:
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„Dimineaţa asta e pierdută,/ S-a rătăcit azi-noapte/ Şi
n-a reuşit să ajungă la timp/ Iar toţi cei care aveau de
gând să se trezească,/ Au rămas adormiţi în pat,/
Aşteptând o altă dimineaţă/ Care nu va mai întârzia”.
Cristian, te aştept cu un grupaj mai consistent pentru
publicare la o viitoare antologie. Ai talent dar trebuie
să tratezi problema scrisului cu seriozitate, altfel vei
rămâne la nivelul acesta de veleitarism. Şi ar fi păcat.

ANTOLOGIA CURIERULUI

Mălina GRIGORIŢĂ

Efigia cuvintelor
Îmbrăcată mereu în culoarea morţii era cea mai vie
din orice încăpere cu părul precum soarele
crescut etern într-un crepuscul de vară.
Din a treia bancă de la perete prin miopia mea
o vedeam mai clar ca pe oricine o vedeam 
ca pe o flacără ce nu mă lăsa niciodată să îngheţ. 
Parfumul ei mă făcea să gândesc că
doamna de la catedră este însăşi
muza din poeziile gotice ale oricărui poet
îndrăgostit iar chipul parcă i-ar fi fost pictat de 
cel mai talentat pictor din toate timpurile 
ochii ei, ca două boabe de cafea îmi ţineau viaţa trează 
viaţa de aici şi din inima mea, ea a fost, este şi va fi
vârsta mea din fiecare perioadă a existenţei. 
Portretele scriitorilor din spatele clasei aşezaţi în şir
ca nişte note de pian întinereau de fiecare dată când ea
stătea la catedră şi ne povestea despre fiecare în parte. 
Mereu când era în preajmă umbrele oamenilor
dispăreau
florile îşi schimbau culoarea iar zgomotul care era 
mereu surzea, toţi făceau linişte să-i audă bunătatea.
Ştiam că ne cunoaştem de la prima mea viaţă aici
iar acum e doar o reîntâlnire cum am avut-o în fiecare
oră
şi cum o vom mai avea de-acum înainte în celelalte
vieţi
deja o aud spunând: „Punct şi de la capăt.” 

Seara în care n-ai mai venit
Mi-am luat pantofii cu cel mai înalt toc
cu speranţa să mă ridic la standardele tale 
te-am aşteptat în seara aia în care 
norii parcă erau făcuţi din oameni
iar coapsele lor se îmbrăţişau cu haosul.
Însă n-ai mai venit şi mi-ai frânt inima
am încercat să o lipesc cu super-glue 
dar n-am reuşit mi s-a lipit doar carnea 
degetelor de pielea toracelui
şi-a trebuit să te aud cum baţi în mine.
Felinarele din drum clipesc bolnav
într-un cod morse timid şi transmit doar
te iubesc, te iubesc, te iubesc
mi-am dat seama că sunt bolnavă.
Tu eşti tumora mea de pe inimă 
şi am să fiu îmbrăcată în mireasă
doar la propria înmormântare.

Între mine şi tine
Spune-mi de ce îmi clănţăne sângele-n vene
şi de ce ochii-mi fac spume de mare?
În lumea mea, fără tine, e doliu
şi totul e putrezit. Miroase a flori ofilite,
iarnă însângerată şi cadavre îndrăgostite.
Mă tai în vise şi sângerez speranţe
mă ustură cuvintele, fiindcă nu le mai auzi
mă zvârcolesc între mine şi tine.
Ce-i lumea mea dacă tu nu eşti...
Vreau doar o altă încercare 
poate într-o altă dimensiune.
La 18 ani visezi ca dezgropi morminte
şi găseşti dragostea vieţii neputrezită
în inima unu mort, care nici nu conştientizează 
ca de fapt îl iubeşti. 
În lumea mea, fără tine, e doliu
şi moartea s-a îndrăgostit de mine. 
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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.




