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În 1994 apărea ultimul volum din ediţia integrală
a operelor lui M. Eminescu. Pe 25 ianuarie 1902 Titu
Maiorescu ceda Academiei Române lada în care
poetul îşi ţinea averea sa de manuscrise şi de care se
va despărţi în vara lui 1883, fără a o mai recupera, în
pofida insistenţelor sale, şi păstrată în tot acest
interval de către criticul de la Convorbiri literare,
timp în care, cu totul straniu, autorul Criticelor n-a
avut curiozitatea să cerceteze acest tezaur inestimabil
pentru cultura şi literatura română. Practic, pînă la
moartea poetului lirica sa a fost cunoscută prin
volumul de poezii alcătuit de Maiorescu şi publicat în
ediţii succesive, prima la sfîrşit de decembrie 1883.

La trei decenii după preluarea manuscriselor
eminesciene de către Academie, Ciornei, un editor
cunoscut în epocă, propune în toamna anului 1933 lui
Dumitru Panaitescu-Perpessicius, pe atunci în vîrstă
de 42 de ani, profesor de liceu, poet şi cronicar literar,
să realizeze spre publicare, într-un timp scurt, o ediţie
integrală Eminescu. Editorul asigura stipendierea de-
a lungul a şase luni şi, la final, o casă în Bucureşti.
Deşi iniţial a acceptat, reziliază contractul, restituie
suma primită, renunţă la promisa casă şi se dedică în
totalitate realizării ediţiei, de această dată, cum
precizează şi în Prefaţa la primul volum (publicat în
1939, la semicentenarul plecării poetului la cele
veşnice), sub patronajul Fundaţiei pentru literatură şi
artă „Regele Carol al II-lea”, director Alexandru
Rosetti. Va lucra pe manuscrisele poetului ca un
benedictin, din 1933 pînă în 1963, cu totală dăruire,
abnegaţie şi mare plăcere şi putere de muncă, însoţită
de o profundă inteligenţă în descifrarea scrisului, nu
totdeauna lizibil. Poeziile antume sînt adunate în
volumul I (1939); II (1943); III (1944), postumele în
vol. IV (1952); vol. V (1958) şi literatura populară în
vol. VI (1963). Între 1963 şi 1971 (anul morţii sale)
Perpessicius mai editează trei volume sub titlul:

Opere alese (antume, postume, folclorice) pe care le
declară în ultimul său cuvînt ca editor al lui Eminescu.

Opera sa de editor eminescian, cum subliniază în
Prefaţa menţionată, o aşază sub imperativul lui
Nicolae Iorga: „Orice rînd din Eminescu merită
tipărit”.

Din cele şase volume dedicate poeziei,
Perpessicius, lucrînd trei decenii, va publica primele
trei la Editura Fundaţiilor Regale, următoarele la
Editura Academiei; editura care va publica pînă la
sfîrşit integrala Eminescu.

Petru Creţia (21 ianuarie 1927, Cluj – 14 aprilie
1997, Bucureşti) unul dintre cei mai importanţi
editori ai lui Eminescu, publică postum, în 1998, la
Humanitas, Testamentul unui eminescolog, operă de
bilanţ privind experienţa sa ca lucrător în luxurianta
comoară a manuscriselor poetului, dar şi de îndemn
spre continuarea editării la nivelul instrumentelor
tehnice şi ştiinţifice ce le asigură contemporaneitatea.

În Opere, vol. I, Perpessicius face în Introducere,
tabloul ediţiilor, un inventar bibliografic, exhaustiv
credem noi, al tuturor ediţiilor de pînă la acea dată
din Eminescu. Cei interesaţi pot consulta cu folos
această fişă cuprinzătoare, care se opreşte la M.
Eminescu Poezii, ediţie întocmită de G. Călinescu şi
publicată la Editura Naţională – Ciornei în 1938.

Petru Creţia remarcă, elogiindu-l totodată, la
primul editor în integralitate al lui Eminescu că a
înţeles foarte curînd că modul de a lucra al lui
Eminescu, acela de a scrie şi apoi a rescrie o poezie
pînă la ulti ma formă păstrată, comporta două acte
editoriale esenţiale: 1. stabilirea unei riguroase
cronologii în limita posibilităţilor a versiunilor
succesive; 2. stabilirea statutului fiecărui text şi
afilierea sa la familia de texte căreia îi aparţine, la
locul său cronologic. Lucru extrem de dificil în toate
privinţele şi mai ales în prezenţa multor corecţiuni
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ale unuia şi aceluiaşi text, din tre care multe
anticipează şi pregătesc versiunea ulterioară; la care
se adaugă versiuni de tranziţie adesea doar parţiale,
multe simul tane cu textul de bază, reveniri la forme
anterioare, temporar abandonate, dezvoltări ale unei
teme poetice mergînd pînă la o radicală desprindere
de tema originară şi la constituirea unei unităţi
autonome, rămasă nu arareori în stadiul de
nebuloasă sau atît de risipită prin manuscrise, încît e
greu să iei o decizie care să-i valideze şi să-i
contureze autonomia. Mai trebuie adăugate la aceste
dificultăţi şi acelea, uneori deznădăjduite, ale
descifrării, ceea ce reclamă o aspră şi îndelungată
experienţă, făcută din nu puţine eşecuri, temporare
sau nu.

Perpessicius, ca editor al poeziei, a avut
răbdarea şi pri ceperea să dea tuturor acestor
greutăţi cea mai bună dezlega re cu putinţă în
orizontul de aşteptare al anilor în care a lu crat,
raportat la întreaga tradiţie care îl precedase. Pînă
la el nimeni n-ar fi visat că aşa ceva ar fi cu putinţă
şi nici măcar că ar fi strict necesar. Şi pînă la el
nimeni n-a înţeles că dife ritele versiuni, stadii sau
„vîrste” ale aceleiaşi poezii trebuiesc reproduse în
desfăşurarea lor, nu comasate arbitrar, dînd în subsol
un aparat de variante cumulativ, de altfel imposibil
de realizat fără mutilări de neiertat sau o abundenţă
de detalii care se pierde în chip necesar în
ininteligibil. Perpessicius a apărut într-un moment
cînd toate drumurile păreau că se înfundă: a deschis
singura cale metodologică legitimă şi a mers, ca edi -
tor al poeziilor, pînă la capăt. Iar cînd a înţeles, după
cîteva în cercări, că anii nu-i mai îngăduie să meargă
mai departe, a mai avut energia să revadă ceea ce
înfăptuise pînă atunci, publicînd, la Editura Minerva,
cele trei volume de Opere alese în care a mai adus o
seamă de îndreptări sau a acceptat, în măsura în care
reconsidera legitime, îndreptările altora.

Dispariţia lui, una practic de neînlocuit, a dus la o
sincopă în continuarea ediţiei scrierilor poetului. Va fi
reluată abia în 1976 (sintetic rezumă Petru Creţia),
cînd Academia a acceptat oferta Muzeului literaturii
române, făcută la iniţiativa curajoasă a directo rului
de pe atunci al instituţiei, Al. Oprea, de a continua şi
duce la capăt ediţia critică integrală, pe liniile
statornicite de Per pessicius. Soluţia s-a dovedit
viabilă, astfel că, între 1977 şi 1994, au fost publicate
încă zece volume (VII-XVI), cuprinzînd Proza
literară (VII), Teatrul (VIII), Publicistica (IX-XIII),

Traducerile neliterare (XIV), Fragmentarium şi
Addenda (XV), Cores pondenţa şi documentele (XVI).
Formula de lucru adoptată com porta contribuţia a
doi cercetători stabili, un istoric literar (D.
Vatamaniuc) şi un filolog (Petru Creţia), secondaţi de
o echipă restrînsă al cărei număr de persoane şi
componenţă a variat destul de mult în cursul celor
aproape două decenii cît a reclamat elaborarea
acestor zece volume. Nu îmi asum aici rolul de a face
istoricul acestei mari întreprinderi, nici să deter min
cuantumul şi calitatea contribuţiilor. Mă voi mulţumi
să spun că prezenţa lui D, Vatamaniuc a fost
providenţială: cu noaşterea amănunţită a autorului şi
a epocii, îndelungata expe rienţă a manuscriselor
eminesciene, echilibrul şi pătrunderea judecăţilor
sale, tenacitatea şi hărnicia lui, o disciplină de fier a
muncii zilnice, smerenia cu care accepta soluţiile
care veneau din afara ariei sale specifice de
competenţă, capacitatea de a rezista oricăror
adversităţi au făcut din el un coechipier ad mirabil,
iar voinţa sa neabătută a făcut posibilă ducerea la
bun capăt a lucrărilor. Cît despre mine, eu am avut
sarcina globa lă de a stabili, în ultimă instanţă şi pe
răspunderea mea, textul eminescian al celor zece
volume: corectitudinea descifrărilor, amendarea
erorilor moştenite, fixarea cronologiei, afilierea tex -
telor, stabilirea aparatului de variante. Singura
responsabilitate pe care nu mi-am asumat-o într-o
măsură hotărîtoare a fost aceea a stabilirii
paternităţii articolelor de presă, sarcină care i-a
revenit în chip firesc, ca fiind cel mai competent în
materie de publi cistică a epocii, lui D. Vatamaniuc.
Iar în materie de coordonare a lucrărilor, fiind
interesat în mod special de opera în sens strict
literară, am prestat această muncă numai în cazul a
două volu me întregi, VII Proza literară şi VIII
Teatrul, şi al jumătăţii de Addenda din volumul XV,
addenda care includea şi o parte însemnată de operă
literară. Aici este locul să menţionez şi fap tul că
răspunderea fixării principiilor, metodelor şi
protocolului care au prezidat la elaborarea celor
zece volume mi-a revenit în chip firesc mie...ca
îngrijitor filologic al totalităţii textului. Principiile
care l-au condus pe filolog în editarea manuscriselor
sînt pe larg prezentate în vol. VII (p. 47-69) care
cuprinde Proză literară; sînt principii în proximitatea
celor practicate de Perpessicius.

Odată finalizată publicarea operei, întreaga
ediţie, ne spune eminescologul, trebuie regîndită
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temeinic şi apoi reluată, mai ales reeditarea operei
poetice se impune cu prioritate. Este totodată
conştient că nu există nici o certitudine cînd şi de cine
va fi împlinit acest gînd: „Mărturisesc că a existat un
moment în care m-am gîndit să contribui cu lunga
experienţă acumulată la realizarea unei noi ediţii
critice a operei poetice a lui Eminescu. Apoi, tot
aşteptînd, zadarnic, o dezlegare, au venit anii tîrzii,
cu neajunsurile lor, şi am renunţat. Mă simt totuşi,
cumva, vinovat. De aici şi nevoia de a lăsa moştenire
măcar acele lucruri pe care le-am înţeles şi pe care
consider necesar să le împărtăşesc şi altora. Altfel m-
aş face vinovat de îngroparea talantului.

Caracterul testamentar al acestei cărţi este pe cît
de legitim, pe atît de regretabil” (Petru Creţia).

Pentru eminentul filolog felul în care a editat
Perpessicius opera nu mai corespunde exigenţelor
actuale, fapt care impune ca o necesitate, pe care o
consideră imperioasă, în contextul în care acum
dispunem de perspectiva de ansamblu asupra liricii
eminesciene.

Aducînd binemeritate elogii lui Perpessicius
crede necesar să facă cinci amendamente privind
neajunsurile la procedeele acestuia în editarea
postumelor, de la omiterea uni număr surprinzător de
mare de texte poetice, cu neincluderea în opera
poetică a marelui teatru în versuri, nepotrivită
includere a unor poeme eminesciene la literatura
populară, structurarea într-un fascicul aparte a
traducţiunilor şi variatelor prelucrări pe temă dată, şi
nu mai puţin organizarea defectuoasă în nişte
subdiviziuni arbitrare. Ca să concluzioneze după
această cuprinzătoare argumentare: „Da, opera
poetică a lui Eminescu se cuvine editată din nou”.

Oferă şi dezideratele de împlinit pentru o nouă
ediţie. „Pentru editarea lui Eminescu, afirmă
eminescologul cu îndreptăţire, se impun acum
metode mai moderne. Folosirea calculatorului, acolo
unde lucrul este posi bil şi dă un randament superior,
ne va pune la dispoziţie rezul tate mai riguroase şi
infinit mai rapide. Fireşte, totul depinde de calitatea
şi complexitatea programului, care trebuie să fie
rezultatul unei colaborări dintre un foarte bun
eminescolog deschis modernităţii si un programator
competent si inteligent. Sînt convins că recursul la
calculator poate aduce date mai si gure cel puţin în
problema decisivă a cronologiei relative redactărilor
şi chiar în aceea, uneori la fel de spinoasă, a
afilierilor”.

Rămîn întrebările: Unde-i găsim pe acei foarte
buni eminescologi, programatori pe măsură şi,
inevitabil, necesarul sprijin financiar?! 

Eminescologul face un necesar inventar şi
descriere a miilor de pagini depozitate în lada despre
care poetul încă în februarie 1871 îi scria lui Iacob
Negruzzi: „Materialul pe care scria era de trei feluri:
caiete cumpărate, gata confecţionate, de la papetărie,
mici caiete con fecţionate de el prin coaserea la un loc
a unor coli pliate în două şi file libere (foi volante,
cum se mai zice). Toate aces tea puteau fi de trei
formate: format de dosar sau de catastif, format de
caiet obişnuit şi format de carnet sau de buzunar.

Cu rare excepţii (caietele de rime şi alte cîteva),
nimic din ce este scris pe aceste file nu se află în vreo
ordine strictă, fie ea cronologică ori tematică: în
acelaşi caiet şi foarte adesea pe aceeaşi pagină se află
scrise texte de dată diferită şi de natură diferită; şi tot
adesea aceeaşi unitate textuală se află risipită, fără
notarea racordurilor, în mai multe caiete sau pe foi
volante care sînt departe de a fi grupate sau măcar
aşezate în apropiere unele de altele. Cîteodată, în
caietele cumpărate, poetul înghe suie numeroase texte
pe numai o parte din filele caietului, lăsînd nefolosite
numeroase altele. Scrisul este uneori foarte citeţ,
caligrafic, alteori grăbit, alteori aşternut cu o
rapiditate care îl face extrem de greu de descifrat. La
uşurinţa sau la dificultatea descifrării contribuie
adesea şi calitatea peniţei sau a creionului, culoarea
cernelii, tipul de hîrtie folosit.

Aceste hîrtii ale lui Eminescu conţin de toate:
poezii, frag mente de poezii, versuri răzleţe, piese de
teatru, adesea sub for mă de fragmente sau de proiecte,
texte în proză care pot fi pro ze literare, fragmente de
teatru în proză, ciorne de articole politice, cronici
dramatice, note de curs, de lectură, excerpte,
conspecte, rezumate, transcrieri, traduceri, ciorne de
scrisori expediate, scrisori neexpediate, însemnări
filozofice, istorice, lingvistice, filologice, ştiinţifice,
aforisme, liste bibliografice, însemnări intime de cele
mai diferite naturi (orare, liste, mici contabilităţi
personale, jocuri, note de spălătorie). Manuscrisele lui
Eminescu, nu trebuie să uităm niciodată asta, au un
carac ter strict personal, nu sînt destinate nici unui ochi
străin şi, ca atare, beneficiază de dreptul oricui la a
nota ce vrea şi cum vrea. A spune că sînt o nebuloasă,
un haos sau un labirint este a exprima punctul de
vedere al unui intrus care urmăreşte ceva: editarea
ordonată a unei opere literare geniale care altfel ar

33CONVORBIRI  LITERARE



rămîne aşa cum a fost aşternută pe hîrtie, după nişte
rosturi pe care scriitorul le ştia şi intrusul este obligat
să le descopere. Cît poate şi cum poate. Oricum, este
o fericire că Eminescu a păstrat aproape tot ce a scris.
Cît despre legitimitatea intru ziunii, Dumnezeu să ne
judece.

Fapt este că Eminescu a păstrat foarte mult din cît
a scris, dar nu ca pe nişte relicve de preţ, cu valoare
de fetiş, ci ca pe ceva viu, ca pe materia primă a unor
demersuri viitoare”.

Este trecută în revistă şi pledoaria lui Constantin
Noica întru facsimilarea tuturor celor 44 de caiete
care reprezintă donaţia Maiorescu. Demers care
după 2000 s-a materializat. Aici un mare merit îl are
Eugen Simion. Demers nicasian susţinut şi aprobat
de Creţia, deoarece cultura are într-adevăr nevoie de
o editare completă în facsimil a manuscriselor
eminesciene.

Petru Creţia volatilizează graniţa dintre antum şi
postum în lirica eminesciană, cu argumente şi
exemple de necombătut. Pe aproape o sută cincizeci
de pagini narează pînă la cea mai mică nuanţă
întreaga protoistorie a editării, de la primele apariţii
în Familia, la prezenţa, din aprilie 1870 pînă în
februarie 1887, în revista Convorbiri literare, ediţia
Maiorescu etc. etc., ultimul cu un binemeritat elogiu
pentru această primă adunare într-un volum al liricii
eminesciene.

Sînt adnotări de adînc folos pentru un viitor
eminescolog, temei de la care se poate porni în marea
încercare de reeditare a operei. Pe unde, în ce
constelaţii se va fi aflat acesta! Cînd se va-ntrupa,
dacă va fi să fie?...

Petru Creţia în acest cuprins ne oferă şi o adîncă
şi lămuritoare analiză, acribioasă şi coerentă, în care
sînt eliminate una cîte una toate speculaţiile, mai
toate neinspirate şi nejustificate, asupra publicării
capodoperei eminesciene Luceafărul de către
Maiorescu în varianta din ediţia princeps.

Dacă de soarta manuscriselor de pînă în vara lui
1883, manuscrise adunate în lada poetului există
certitudinea materializată în integrala publicată de
Academie, o nebuloasă greu de pătruns este ce s-a
întîmplat cu cele scrise între 1883 şi 1889. Întrebare
care între primii şi-a pus-o Ilarie Chendi, care în
numărul comemorativ, din 15 iunie 1899, al revistei
Floare albastră, publică un text sub titlul: La cine
sînt manuscrisele lui Eminescu?: „Doamna L.,
domiciliată în strada Ştirbey Vodă din Bucureşti, la

care Eminescu stătuse în locuinţă înainte de a cădea a
doua oară bolnav, are cunoştinţă pozitivă că poetul a
lăsat în urma sa mai multe manuscrise, proză şi
versuri. Aceste manuscrise numi ta doamnă le-a
adunat în teancuri şi le-a pachetat într-un gea mantan.
După moartea lui Eminescu, neştiind ea cui să se
adre seze, fiindcă nu cunoştea rudele lui, doamna L. a
ţinut la sine încă vreo trei luni mica avere a poetului,
pînă ce într-o zi au venit trei domni şi, dîndu-se drept
prieteni ai răposatului, au cerut să li se predea cărţile
şi manuscrisele lui. Doamna L. le-a predat tot, fără a-
şi reţine nici o slovă şi fără a mai cerceta dacă aceşti
«prieteni» erau erezi legali şi autorizaţi sau nu. Ba,
bună credinţa acestei femei a fost atît de mare încît
nici de numele [«prietenilor»] n-a mai întrebat.”
Pentru ca apoi Ilarie Chendi să reia întrebarea peste
un deceniu, dînd amănunte şi semnînd de data
aceasta cu pseudonimul său curent, Fantasio: „În
Bucu reşti există o stradă cu numele Ştirbey Vodă.
Aici, la numărul 72, într-o curte cu tufişuri de liliac şi
de viţă sălbatică, e căscioara unor nemţi bătrîni [la
care Chendi chiar a locuit la venirea lui în Bucureşti]
[...] aceştia mi-au povestit multe lucruri şi bune şi
triste despre celebrul lor chiriaş. Şi mi-au spus, între
altele, că după moartea lui, întîmplată la 1889, au
venit la dînşii doi domni cari erau prietenii lui
Eminescu şi, pachetînd toată să răcia rămasă pe urma
lui, au umplut două cufere cu cărţi şi manuscrise şi au
plecat. «Noi nu cunoşteam pe atunci nici va loarea lui
Eminescu, nici importanţa cuprinsului celor două
cufere – îmi spuneau bătrînii – aşa că nu aveam de ce
să ne împotrivim prietenilor lui Eminescu.» De la
1884 însă, de cînd Eminescu s-a întors de la Viena,
pînă la 1889, cînd a urmat catastrofa morţii lui, el a
mai muncit mult. Unde sînt manuscriptele lui din
acest interval? Să fie cumva acele despre care mi-au
‚spus mie bătrînii la care el a stat în gazdă?” (apud
Petru Creţia). Context în care marele nostru
eminescolog face un emoţionant apel către posibili
posesori în a reda marelui public această comoară
inedită. Deocamdată, multă linişte!!

Crede necesară o justificare, cît o profesiune de
credinţă, în favoarea vastului său demers filologic:
„Atîta ar mai fi de adăugat, iar cititorul nu trebuie să
se mire de atîtea analize inspirate de strădania de a
accede pînă la tex tul eminescian autentic. În aparenta
lor ariditate filologică se află, mereu prezent, gîndul
că pînă nu avem totalitatea textelor lui Eminescu,
editate în forma lor cea mai apropiată de intenţia
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poetului, exegeza se situează pe un teren îndoielnic şi
derutant, adesea primejdios. Dar, se va spune pe de
altă parte, după un veac şi mai bine, nu totul este
lămurit sau trebuia lămurit? Răs punsul este că trebuia
şi nu este. Că, ajunşi atît de tîrziu, tot au mai fost de
corectat sumedenie de citiri greşite, de găsit afi lieri
pînă acum inexistente ori defectuoase pînă la absurd,
ceea ce a dus la reconstituiri surprinzătoare de mari
drame şi de mari poeme. Că tot ne-am mai găsit,
uimiţi, în faţa unor texte de nimeni descifrate şi date
la lumină sau lăsate în voie unui tumult pe care îl
considerăm mai preţios decît orice pedestră şi gos -
podărească rînduială.

Orice cititor atent al acestei laborioase (şi destul
de plicticoase) expuneri îşi va fi dat seama cîte
probleme nerezolvate, ori chiar nepuse sau prost
puse, ne-a lăsat tradiţia. Astfel că istoricul editării
poeziei eminesciene tinde să se transforme în act
editorial, măcar prin faptul că ceea ce a fost nu poate
fi nici înţeles, nici expus înţelegerii fără o oarecare
ştiinţă a ce-ar fi trebuit să fie. Dar aşa s-a întîmplat:
multe şi neînsemnate lu cruri au fost lăsate în grija
ultimului deceniu al veacului post-eminescian, deşi
ele trebuiau lămurite de mult. Un veac e mult, iar
Eminescu nu era ultima noastră grijă. Fapt este că nu
a fost prea mult pentru straniul amestec de
indisponibilităţi care, împreună cu cele bune, l-au
umplut, şi ar fi fost tocmai de ajuns dacă ne-am fi
apropiat de Eminescu mai de timpuriu aşa cum se
cuvine: prin cunoaşterea lăuntrică, pe întregul corpus,
a modului său de a elabora şi de a publica. Dar rostul
nostru, scri sul aici, nu este acela de a face un proces
(lumea românească este lumea noastră!), mai punînd
şi noi ceva la cîntar şi desprin zând învăţămintele
cuvenite. în fond, nici beneficiul unei tradiţii carenţe
nu este de lepădat şi fără ea n-am fi nici puţinul care
sîntem. Şi apoi, cînd ţi-e cu adevărat drag cineva sau
ceva, ţi-e drag cu toate scăderile lui, ba parcă şi mai
mult. Iar dragostea, fiind străină de orice trufie, caută
mai mult să îndrepte decît să pedepsească, să laude ce
e de lăudat şi să uite celelalte ori să le cheme spre un
destin şi mai înalt.

Aşa se face că, încheind aici expunerea celor
petrecute cîtă vreme Eminescu mai trăia, nu putem
trece mai departe fără a mai spune încă o dată cît îi
datorăm lui Maiorescu, primul mare editor al
poetului. Şi cel care i-a purtat cea mai lucidă, mai
atentă, mai devotată şi mai stăruitoare grijă, şi cît a
trăit Emi nescu şi după aceea, pînă aproape de propria

lui moarte. O grijă în lumina căreia unele ingerinţe şi
unele scăpări apar ine rente şi neglijabile. Fie ca
umbrele lor să se împace acolo unde sînt, adică mai
ales în judecata noastră, a celor de azi şi a celor de
mai tîrziu”.

Sînt nominalizate instrumentele de lucru necesare
în realizarea reeditării. Un Glosar care să cuprindă un
repertoriu complet al tuturor cuvintelor şi expresiilor
folosite de el. Şi nici nu ar fi prea dificil, cu software
din ziua de astăzi şi de mîine. Punerea integrală în
pagină a rimelor, a prozodiei eminesciene, a ceea ce
s-ar numi loci similis – seturi de versuri care revin în
diferite contexte, fie identice, fie adaptate
contextului. Tot calculatorul este soluţia cea mai
plauzibilă.

„Oricine, apreciază eminescologul, are intenţia să
se ocupe serios, ca exeget sau critic literar sau chiar
istoric literar, are dreptul să nu-şi construiască singur,
mereu şi mereu, instrumentele de lucru, să o ia mereu
de la început, să nu apuce să epuizeze nimic, să-şi
piardă puterile şi nădej dea”.

La care se adaugă, bibliografia, cronologia
redactărilor.

Pentru o mai bună cunoaştere a poetului, a vieţii
şi activităţilor sale se impune alcătuirea un volum de
impecabilă ţinută ştiinţifică închinat întregii
memorialistici de la „cei care l-au cunoscut personal
pe Eminescu”.

Redă, din noianul de mărturii cîteva fragmente din
care vom cita o descriere a lui I.N. Roman din
primăvara lui 1885: „Odată, într-o zi de primăvară, pe
la amiază, l-am întîlnit pe strada Univer sităţii,
coborînd spre strada Alecsandri, îmbrăcat în haine de
doc albe, curate – şi cu mustăţile rase – singura dată
cînd şi-a ras mustăţile. Cu trăsăturile regulate ale feţei
sale cezariene complet degajate, cu părul negru bogat,
strălucitor, dat pe spate, încadrîndu-i fruntea lată, cu
zîmbetu-i imperceptibil încremenit pe buze şi cu
privirea încărcată de nu ştiu ce tainică melan colie...
Niciodată nu mi s-a părut mai frumos decît atunci”.

Dar şi trista mărturie a d-nei Riria Gatoschi –
viitoarea soţie a lui A.D. Xenopol – din vremea cînd
era la mănăstirea Neamţ, către amurgul scurtei şi
chinuitei sale vieţi: „Nu trecu mult şi-l văzui
coborînd anevoie Calea către rotundul unde stătu sem
atît de des şi vorbisem atît de multe. Se aşeză cu
greutate pe banca din faţa mea şi-mi zise:

– Ehei, se apropie funia de par! Ce rău îmi pare că
mă duc [...] şi amara singurătate mă va cuprinde iar
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[...] Eu [...] sînt sigur că n-o să mai viu niciodată [...]
Cred că în curînd o să-mi sune ora plecării, pe care o
doresc tare”. Aici îl vedem preocupat de
metempsihoză, convins că în cazul lui nu se va mai
relua ciclul.

La memorialistică se adaugă firesc biografia.
Despre ultima citim o mărturisire cît o spovedanie a
eruditului filolog: „Vorbind de biografie, m-am gîndit
acum cîţiva ani, într-un stil de glacială obiectivitate,
la povestea ultimilor ani ai lui Eminescu, întemeindu-
mă pe maximum posibil de documen taţie şi arătînd în
cel mai mic amănunt tot ce s-a petrecut cu el, în el şi
în preajma lui. Aş fi început de pe la începutul lui
1882, cînd dădea deja semne de zdruncinare şi aş fi
dus-o pînă la capăt. Fără tînguiri, fără recriminări,
fără dubioase preju decăţi, fără falsificări de
perspective, ca un martor nevăzut şi atotprezent. Este
ceva adînc de aflat din istoria acestor ani, despre
Eminescu, despre noi, despre zei. Pe urmă mi-am dat
seama că aşa ceva nu se poate face decît avînd alături
un om de valoarea lui Ion Roşu: nici un fapt nu
trebuia să fie greşit, nici o judecată pripită. În sfîrşit,
au mai funcţionat şi alte mo tive, legate de procesul
documentării, şi pînă la urmă am renunţat. Am
renunţat atît la proiectul meu, cît şi la a-l vedea
(curînd) înfăptuit de altul. Nu m-am lăudat niciodată
cu apropierea mea de Eminescu, însă, prin forţa
lucrurilor, ea a fost adîncă şi frământată. Mi-am
petrecut multe nopţi ale vieţii nevisînd nimic altceva
decît să descifrez şi să afiliez manuscrise. Am fost ros
tot timpul de faptul că, la cîte umilinţe a avut, după
firea lui de îndurat, s-a adăugat şi aceea că, zi de zi,
violam un depo zit sacru, pentru el, că intram prin
efracţie într-o cameră secretă. În sfîrşit, au fost nu
puţine ceasuri cînd i-am suportat greu firea prea
pătimaşă, urile, răzbunările, geloziile, anatemele,
unele i himere, cîteva idei fixe. Ştiu eu dacă l-as fi
iubit?

Nu este uitată nici necesara exegeza, atît în plan
sintagmatic, dar şi paradigmatic. Şi exemplul
strălucit este G. Călinescu şi volumul său iniţial în
cinci, apoi reeditat în două volume: Opera lui
Eminescu. 

Visează la funcţionarea normală a unei culturi,
drept pentru care propune un scurt canon
metodologic, prin care cel care se ocupă de o anumită
latură să aibă asigurat un corpus complet spre
firească cercetare în tema ce-şi propune, corpus ce să
poată fi explorat exhaustiv, cu evitarea forţării

faptelor, urmînd pe Călinescu, pentru care Eminescu
n-a putut să fie şi n-a fost un monstrum eruditionis, îi
era suficient ce ştia spre a-şi împlini menirea de mare
poet. Şi se continuă cu încă alte canoane pînă la opt,
toate de bună îndrumare pentru cei preocupaţi în
exegeza operei eminesciene.

Este amendat şi cultul lui Eminescu, unul mai
totdeauna în necunoaşterea în fapt a vieţii şi operei
poetului. Şi ne atenţionează: „Eminescu nu este
reprezentativ pentru etnie în nici una dintre
trăsăturile lui şi ale ei. Ne recunoaştem în el pentru că
este mare şi pentru că este atipic intr-un fel
compensator.

Cu cît am vorbi mai normal despre Eminescu, cu
atît i-am cinsti mai mult memo ria şi ne-am apropia
mai cuviincios de spiritul lui. Înalte pilde în acest
sens sînt Maiorescu, Iorga, Perpessicius şi
Călinescu”.

În ce priveşte conştiinţa de sine a poetului,
numeroase sînt mărturisirile proprii şi versurile sale
în care se relevă certitudinea că Eminescu se
considera, mai presus decît orice altceva, poet.

Prin Încheiere îşi afirmă o întăritoare speranţă:
„Fiind făcuţi, ca oameni, dintr-un amestec heteroclit
de ele mente, fragil şi labil, avem cu toţii o înclinare
spre facilitate şi spre delăsare. Or, acum, mîine,
cîndva, date fiind stările de lu cruri, ceva din noi
trebuie să se redeştepte pentru asprime şi pentru
asceză, în primul rînd pentru asprimea şi asceza in -
telectului. Este bine să ne deprindem măcar cu visul
că, la un moment dat, minţilor noastre, încă puternice
şi tinere, li se va face dor de înălţimile cu aer rar şi
tare ale marii şi asprei culturi”. Şi se termină cu
îndemnul: „Fiţi, tineri din himera mea, oameni
întregi, dar din cînd în cînd să nu mai fiţi în lume, să
vă pierdeţi printre cărţi, unde se află o lume mai
exemplara, mai adîncă şi mai semnificativă decît cea
dată sensibilităţii noas tre nemijlocite si bietului
nostru gînd, adesea mutilat de cîte sînt de îndurat pe
lume sau căzut pradă unor ispite inferioare. Nu doar
carnea e slabă în noi. Dar nu veţi găsi niciodată o
bucurie mai trainică decît aceea care derivă dintr-o
relaţie corecta a intelectului cu lumea şi a voinţei cu
scopul pe care liberi, vi l-aţi propus şi pentru care, voi
cei chemaţi, voi cei aleşi, v-aţi născut”.

Încrezători că acei oameni întregi sînt sau vor
veni, testamentul lui Petru Creţia îşi aşteaptă prin ei
împlinirea.
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Liliana Popa: Mi-am propus de mai demult
un dialog-poem cu poeta Aura Christi, de la citirea
Psalmilor ei apăruţi în 2016 la Editura
Contemporanul. Cuvintele par să se rostogolească
ca dintr-un vârf de munte, ca un fluid vivifiant în
poemele căderii apocaliptice. Sunt cuvinte alese
anume, venite din taine, din sursele alese de poet...
Aerul e rugăciunea unui zeu tandru, dar neînceput,
deci, necunoscut... O lirică meditativă, ce curge ca
un fir de aur, ca o poveste. Singurătatea strigă
ascunsă sub un clopot cu limba smulsă, singurătatea
ce nu poate fi auzită…

Aura Christi: Sunt frumoase imaginile alese de
tine, Liliana dragă. Imagini sugestive, extrem de vii,
care curg în cascade blânde, abia atingând coama
deasă a clipelor, a timpului care – înţeleg şi simt din
ce în ce mai acut acest adevăr uimitor – nu există. Ca
şi moartea, de altfel, care e retopită în magma vieţii
vii, active, ca să folosesc o expresie dostoievskiană
dragă inimii mele. Nu ştiu dacă poemele mele pot fi
atribuite „căderii apocaliptice”. Nu ştiu nici dacă
sunt poeme ale căderii, alcătuite din cuvinte „alese
anume”. Se întâmplă ca primele versuri să se işte
dintr-un vârtej iute, care te prinde în iureşu-i
bezmetic, de neînţeles. Efortul e să le notez undeva
– fie într-un caiet, fie direct in documentul word abia
deschis, în timp ce mintea mi-era în cu totul altă
parte, fie pe fila unui proiect la care lucrează o
echipă – să le notez, aşadar, cât mai repede, ca să nu-
mi scape starea de poezie, o stare îndeobşte rară,
iscată din Cer sau adusă direct de îngerii lirici pe
aripele lor deschise amplu. Alte dăţi, însă, se
întâmplă ca de îndată după primele versuri să vină
altele, de parcă ar curge direct din urmele proaspete,
vii, ale altora. Niciodată nu ştii, nici nu bănuieşti
unde anume vei ajunge. Mai exact, în ce direcţie te
va duce pegasul de un alb imaculat al Poeziei. Ceea

ce ştii e următorul adevăr: oricând şi oriunde te va
lua pe aripa-i uriaşă acel pegas – care purta pe
vremuri pentru mine numele de Străin, apoi Înger,
iar pe urmă Zeul, Geamănul-Flacără – se cuvine să
fii pregătit ca la carte. Se cuvine să i te supui cu totul,
să nu pui întrebări referitoare la aventura iniţiatică în
care sunteţi prinşi amândoi şi la direcţia acestei
întreprinderi. Deci, nici o întrebare! În schimb, o
enormă încredere în acel pegas, zeu, geamăn sau ce
e la mijloc. Te abandonezi şi, încetul cu încetul, te
transformi din eroul acelei incursiuni într-un fel de
martor viu, atent, perspicace, scrib care scrie,
consemnează tot ce i se întâmplă, descrie detaliat şi
cât se poate de sugestiv totul. Restul e meserie,
meserie, meserie. Rezultatul acestor… nici nu ştiu
cum să le spun… călătorii iniţiatice e numit, de
obicei, Poezie. Poezie a cărei vrajă o simţi tu însuţi
atunci când te afli în miezul încins al vortexului sau
al tornadei, sau pe spinarea melodioasă a pegasului
magic… 

Nectarul vrăjit al unor incursiuni în abisalitatea
umană e numit poezie, câteodată. Simţi această vrajă
prin pori şi atunci când citeşti poezie în faţa
publicului. Nu ai cum să n-o simţi, căci, odată ce şi-
a făcut o casă, un templu în sufletele iubitorilor de
poezie, fidelă legii cauzei şi a efectului, ea se
întoarce la tine cu o forţă sporită, născând ceea ce a
semănat: Poezie. Cred că asta e totul. Să fii atent, cu
uşile sufletului deschise vraişte, să tratezi
imposibilul ca pe o şansă, să creezi Harului de care
eşti locuit condiţii ca să se expime prin tine şi să fii
recunoscător pentru darurile făcute ţie, daruri pe care
eşti obligat să le transmiţi. Nici nu ai cum să rămâi
cu ele; ar deveni în timp o povară imposibil de
purtat, te-ai dizolva, ai exploda, ai muri; prin urmare,
natura lucrurilor te obligă să risipeşti acele daruri în
regim de urgenţă. E vorba de o urgenţă destinală. Da,
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poezia rămâne a fi o urgenţă destinală. Urgenţa de a
te elibera de darurile aşezate înlăuntrul tău,
înnobilând oamenii şi lucrurile din preajma ta. Odată
ce te-ai eliberat, le-ai risipit, urmând o străveche
lege, lucrurile, oamenii te aruncă, deoarece nu mai e
nevoie de tine. Cel puţin atunci când văzutele şi
nevăzutele din preajmă abia de fac faţă poverii
bogăţiei primite. Şi e firesc să fie aşa. Vei fi căutat,
citit, iscodit, când amfora celor care s-au înfruptat
din frumuseţea poeziei va fi golită din nou. Atunci
vei fi pregătit să oferi cu încredere şi promptitudine,
iarăşi, cunoscând instinctiv scenariul care va urma şi
mulţumind. Deşi, repet, rămâi singur. E vorba de o
singurătate în care auzi cum vâjâie nimicul trecând
în zbor razant pe alături. Dacă îţi aminteşti în acele
clipite faptul că în realitate niciodată nu suntem
singuri, eşti salvat.

Poeţii mari sunt risipitori prin definiţie;
altminteri n-ar rezista presiunii teascului cu numele
Har. De milenii, Poezia e magie, vrajă, descântec;
cel care uită de acest adevăr se află la milenii
distanţă de îngerii sau demonii Poeziei. 

Liliana Popa: Lirismul implică o sensibilitate
subtilă, dublată de o simţire elevată. Există o emoţie
profundă chiar dacă poetul nu şi-a propus să o caute
cu un scop precis. Scrii în anumite momente, spaţii,
scrii sub impulsul irepresibil al inspiraţiei, al
meditaţiei?

Aura Christi: Cu cât ştii mai multă meserie, cu
atât realizezi că ştii atât de puţin! Dacă însă îţi
lipseşte cultul goethean al muncii, ceea ce numim
talent, în timp, se va anemia şi, în cele din urmă, se
va stinge. Tu mi-ai făcut un dar acum circa două
decenii. Mulţumesc. Ai scris un text despre mine
publicat în revista As. Printre multe lucruri
interesante, printre observaţii, constatări subtile, ţi-a
scăpat din vârful degetelor un adevăr şi anume că am
ales între cafeneaua literară, bibliotecă şi masa de
scris. Da, pe parcursul întregii vieţi am ales
biblioteca şi masa de scris. Ceea ce nu înseamnă că
ocolesc mereu cafeneaua literară, care îmi place şi
unde îmi exersez volubilitatea, tăcerea, simţul
observaţiei, arta de a asculta şi de a mă bucura;
revăd, acolo, uneori, vechi, străvechi prieteni, mai
puţin prieteni, mă bucur, repet, de totul, totul, totul,
ascult poveşti, istorii, legende reale, legende false,
întâmplări frumoase, departe de a fi conforme cu
realitatea sau cât se poate de exacte şi…, la un

moment dat, mi se face brusc dor, mi se face un dor
nebun de cărţile mele, tablourile mele, caietele mele,
însemnările mele, şi atunci… Revin acolo unde mi-e
locul: printre cărţi sau în faţa mesei mele de scris.

Dacă ai o sensibilitate profundă, subtilă,
ultrainventivă – care, de altfel, în viaţa de zi cu zi, te
expune enorm şi se întâmplă să se întoarcă, din timp
în timp, împotriva ta –, dacă lucrezi plămada
duhului, dacă înveţi meserie, în timp, făcând de
decenii acelaşi lucru – adică scriind, citind,
ascultând muzică de calitate (în primul rând, marii
romantici, muzică de cameră), şi de la capăt: scriind,
citind, călătorind, ascultând muzică – simţi că adânc,
de tot adânc înlăuntrul tău, când renunţi la jerba de
euri din care ţi-e construită fiinţa (eul social, eul
familial, eul sentimental ş.a.) şi cobori în subterana
din forul interior, găseşti acolo ceva ce nu-ţi mai
aparţine, ceva adânc, smuls dintr-un soi de matcă
fără nume, în care e aşezat totul, totul, totul. E ca şi
când ai atinge inima unui vortex ireal şi real,
totodată. Eşti nimeni. Te reduci, cu smerenie, cu
simţurile toate ascuţite, cuprinse de o linişte de
început de lume, la ceea ce auzi, vezi, simţi, visezi,
gândeşti acolo, în profunzimile insondabile decât cu
tentaculele fiinţei care e şi, totodată, nu e a ta. Când
eul în praf şi pulbere se transformă, Eul de origine
divină va face totul, te va conduce unde şi când se
cuvine să fii şi va face totul ca la carte. Tu? O, eşti
un personaj secundar în această Poveste a Poveştilor
toate.

Dacă scriu în anumite momente, spaţii sau dacă
scriu sub impulsul inspiraţiei? Depinde de ceea ce
scriu: poezie, eseu, roman sau altceva. Publicistică
scriu în orice condiţii, de obicei. Colegii de redacţie,
la Contemporanul, se amuzau adesea. Auzeam
comentându-se în preajma mea: domnule, e ceva de
neimaginat: pot să vină şi tancurile aici, Aura va
scrie neabătut cele nouă mii cinci sute de semne
pentru pagina ei! Am o capacitate acută de a mă
concentra în orice condiţii, exersată în timp. Sunt un
meseriaş care îşi cunoaşte bine meseria şi pe măsură
ce înaintează – să spun aşa – în arealul profesiei de
scriitor constată uimit şi bucuros că i s-a dăruit o
Vocaţie puternică şi că are de învăţat enorm. Un
mare maestru va rămâne ucenic până va închide
ochii de tot. În poezie ţi se dictează totul. Deci,
lucrurile, imaginile, freamătul aripei devenite
pământ şi casă, rimele, metaforele ţi se dăruiesc, tu
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rămânând a fi o pâlnie, o amforă prin care se
transmite ceea ce trebuie să ajungă pe coala de hârtie
format A 4. Poetul e un instrument. Pe măsură ce
înaintez în scris, în vârstele scrisului, sunt din ce în
ce mai mult locuită de acea senzaţie malarméană,
conform căreia prin mâna ta se scrie, prin gura ta se
vorbeşte. Cine face aceasta? Spuneam adineaori:
Străinul, Zeul, Geamănul-Flacără. Restul sunt
dibuiri în arena teoriilor croite în marginea
psihologiei creaţiei. Restul e… tot poezie. Vorbim
despre lucruri imposibil de prins în ţarcul
definiţiilor, al teoriilor etc. Poezia îşi are rădăcinile
adânc împlântate în inefabil. Dacă ai forţa de a crea
condiţii prielnice ca inefabilul să se exprime prin
tine, atunci… Atunci… Ce? Atunci ţi-ai făcut
datoria. Dacă eziţi sau nu găseşti forţa de a-ţi face
datoria? Vei fi pedepsit. Darurile aşezate în tine se
cuvine să fie onorate, respectate, cântate şi tratate cu
recunoştinţă. Tot mai des mă regăsesc spunând
mulţumesc. 

La roman e altceva. Când scriu roman am nevoie
de linişte, linişte, linişte, ore fixe la care scriu: de
obicei, între ora 8.00 şi 12.00. Am nevoie de starea
prielnică scrisului. În prima parte a vieţii, până pe la
treizeci şi cinci de ani, am lucrat nopţile; mă culcam
în jurul orei patru sau cinci dimineaţa. Apoi, din
bufniţă cu program nocturn încărcat m-am
transformat în cu totul altceva. În perioadele în care
scriu, în ultimele mai bine de două decenii lucrez
dimineţile, după ce mă trezesc când răsare soarele,
de obicei. Am o colecţie de răsărituri, cred eu, unică
în felul ei. O radiografie a clipelor în care pare că
universul ezită, cade pe gânduri, întunericul refuză
să cedeze, devine invadator, trepidant, iar lumina
abia pâlpâie, abia de adună puteri să se impună etc.,
aşadar, o asemenea radiografie se regăseşte într-o
mulţime de poeme, cu nuanţe aşezate alături de alte
nuanţe, detalii puse în preajma altor amănunte
copleşitor de prezente.

Eseurile cer, şi ele, muncă, muncă, muncă,
erudiţie, lecturi sistematice în câteva limbi de amplă
circulaţie, care au dăruit lumii mari culturi. Eseurile
se scriu, ca şi romanele, dimineaţa. Scrisul e legat,
cel puţin pentru mine, de senzaţia de uşoară foame.
Niciodată nu mănânc dimineaţa. Excepţiile, în
această ordine de idei, se întâmplă atunci când mă
aflu în turnee de conferinţe, lansări şi lecturi publice
fie în ţară, fie dincolo de hotarele ei. E foarte

interesant tipul de asceză legată de scris. Unii colegi
tratează asceza drept o pedeapsă. Or, asceza
spirituală şi fizică e un instrument; rugăciunea,
abstinenţa de la anumite produse alimentare sau
chiar foamea deliberată sunt modalităţi de potenţare
a vieţii, a energiei. Goethe şi Nietzsche – maeştri ai
limitării – ştiu la ce mă refer. Asceza te ajută să
rămâi tu însuţi şi să renaşti în albia aceluiaşi trup de
carne. Parcă tu eşti tu; şi eşti cu adevărat, dar, totuşi,
eşti altcineva. Cred că pare vag ceea ce spun.
Liliana, eu nu încetez să mă minunez cum de noi
rămânem noi înşine pe parcursul câtorva decenii de
viaţă, din minutul naşterii şi până la aşa-zisa moarte,
şi nu ne schimbăm! Cum de rămânem închegaţi,
adunaţi, strânşi oarecum în aceeaşi fiinţă? O fiinţă
dotată cu spirit, Duh, conştiinţă, inimă, creier – şi
toate acestea aşezate cu o nemărginită iubire în
acelaşi trup, nota bene, în condiţiile în care toate
celulele se regenerează în întregime odată la şapte
ani. De ce eu, în aceste condiţii, rămân eu însămi, eu
însumi? Răspunsul e unul evident: pentru că aşa m-
a creat Domnul Dumnezeu, care mă iubeşte cum eu
niciodată nu voi avea puterea de a mă iubi şi are grijă
de mine cum eu nicicând nu voi fi în stare. Omul e
un uriaş miracol, care rămâne intact. Deşi savanţii,
ştiinţele fac progrese alături de alte progrese greu de
neglijat, la începutul mileniului al treilea nimeni, dar
absolut nimeni nu e în stare să explice într-un limbaj
credibil cum apare, cum se naşte conştiinţa, ce este
eul şi din ce cauze obscure acest eu straniu,
contradictoriu, extrem de viu, nu seamănă cu nimic,
cu nici un alt eu? Ultimele descoperiri din domeniul
fizicii cuantice, de pildă, au câteva versiuni credibile
de răspunsuri. Or, repet, miracolul e intact. Mai mult,
parcă sporeşte acest miracol. Un celebru fizician rus
afirmă în baza unor cercetări desfăşurate răstimp de
decenii că nu există materie, totul este energie. Totul,
absolut totul este energie. Sursa acestei energii o
cunosc mulţi, tot mai mulţi dintre noi; o simt prin toţi
porii.

Liliana Popa: Uneori am senzaţia că acea
construcţie epico-lirică folosită în Psalmi pleacă
într-un univers, într-o aventură a spiritului…

Aura Christi: Volumul de psalmi reprezintă
întreaga mea poezie scrisă în mai bine de trei
decenii, minus circa treizeci de poeme. Am fost
îndemnată, la un moment dat, să selectez o serie de
psalmi din poezia scrisă prin mine. Şi când am
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început să recitesc poemele mele – ceea ce fac
foarte, foarte, foarte rar – pentru a face selecţia
promisă, mi-am dat seama uluită şi bucuroasă, în
egală măsură, că eu pe parcursul întregii mele vieţi
am scris… psalmi. Da, e adevărat, unii în răspăr.
Cred că e firesc să constat existenţa unei asemenea
realităţi, de vreme ce eu citesc din Psalmii Regelui şi
marelui proroc David zi de zi, aproape. Poezia mea
sau cel puţin o parte covârşitoare a ei îşi are
rădăcinile în Sfintele Scripturi. Cele două romane în
versuri scrise răstimp de un an – 2016-2017 – sunt,
de fapt, o rescriere a Genezei, a psalmilor davidieni
şi a Cântării Cântărilor din unghiuri diferite. Ca şi o
parte covârşitoare a volumului Orbita zeului.
Interesant e că am aflat aceste adevăruri abia acum,
răspunzând la întrebările tale extrem de vii.

Să schimbăm un pic registrul. Mi se întâmplă,
când şi când, să nu mai ştiu ce să cred. Un prieten,
profesor universitar, critic şi istoric literar – l-am
numit pe Mircea Braga – m-a întrebat, la un moment
dat, la cine mă refer în poemul intitulat Elegie; e un
poem din romanul în versuri Geniul inimii. La cine
mă refer, aşadar: la bărbatul meu iubit sau la
Dumnezeu? I-am cerut un răgaz pentru a reciti
poemul, căci nu mi-l aminteam în întregime şi… n-
am ştiut ce răspuns să-i dau! Asta păţeşti, de obicei,
când cineva mai experimentat şi mai abil ca tine a
învăţat una dintre lecţiile poeziei: să nu spui totul, să
laşi un rest în arondismentul tăcerii. Ambiguitatea e
un instrument în poezie, ca şi metafora, tăcerea,
sugestia, întrebarea, de altfel.

Liliana Popa: Intrând în Ostrovul Învierii,
volum lansat în urmă cu două luni, păşeşti ca în
poveşti, pe platoul care dintotdeauna îţi aparţine,
afirmaţia e cuprinsă în poemul Ca în poveşti, totul e
posibil... 

Aura Christi: Cele două romane în versuri
scrise răstimp de un an, Liliana dragă, Geniul inimii
şi Ostrovul Învierii, sunt o poveste. O poveste de
dragoste. Povestea de dragoste a tuturor poveştilor
de dragoste, e adevărat, de o frumuseţe, bucurie şi
seninătate, care mă reduc la tăcere. Şi mă fac să
constat pentru a câta oară că sunt un om fericit, sunt
un om împlinit, am avut şi am în continuare o viaţă
frumoasă. Am scris şi am publicat peste 8 500 de
pagini. Cele două romane în versuri scrise pe
parcursul unui an cuprind aproximativ exact atâta
poezie câtă am scris în peste trei decenii. La
cincizeci de ani să ţi se facă un asemenea dar? E un

miracol pentru care nu încetez să mulţumesc şi voi
mulţumi tot restul vieţii. Pentru că e vorba de un dar
la care nu îndrăzneam să sper. Un dar care a depăşit
visele, aşteptările sau, ca să folosesc un cuvânt la
modă acum, proiectele mele. Firea mea. Da, un dar
peste fire. Pur şi simplu, lucrând la ele, am ars de tot,
cum a remarcat un prieten apropiat, am ars de tot de
câteva ori şi am renăscut, regăsindu-mă bucuroasă,
fericită, împlinită, împăcată cu mine însămi,
binecuvântând totul, totul, totul. Cred că e un noroc
enorm darul de a privi şi de a vedea totul cu ochi de
îndrăgostit. Când spun totul, mă refer la viaţă,
moarte, lume, cărţi, prieteni, neprieteni, oameni,
animale, câmpii, mări, oceane, ceruri, munţi, ape,
arbori, corcoduşe, delfini, Templul lui Apollo,
Mormântul Sfânt, Turnul lui David, coastele de un
gri intens topit într-un grena incredibil ale
Acoperişului Lumii, Tibet, coamele asemănătoare
până la icnet ale Parnasului şi Cetăţii străvechi
numite magic, aproape, Delphi, munţii de marmoră
de la Carrara, Biserica San Lorenzo sau Biserica San
Marco din Florenţa, cu tot cu picturile-i murale
create de mâna lui Fra Angelico… În sfârşit… 

Scriind la cele două romane în versuri, ceva,
cineva dinlăuntrul meu nu se mai oprea din cântat…
Scriam zi de zi, aproape… Credeam că, pur şi
simplu, o luasem razna. Şi, culme a culmilor toate,
aveam dreptate! Ce m-a salvat? Fiind în inima
arzând a acelei tornade de graţie, mi-am propus,
brusc, să mă adun şi să-mi fac, pur şi simplu,
meseria: să descriu tot ce mi se întâmplă. M-a ţinut
Domnul în palmă: am reuşit, deşi au fost momente în
care simţeam că mi se dizlocă plămânii; răstimp de
nici trei luni slăbisem cu circa opt kilograme. Nu e o
invenţie gratuită, menită să stârnească un anume
efect. Sunt departe de a fi genul de om care să se
lanseze în vânători de senzaţii tari ş.a.m.d. Sunt
departe de un Rimbaud, de pildă, care imagina, în
siajul lui Charles Baudelaire, teorii alături de alte
teorii menite să provoace acea vitală pentru acest
mare poet clătinare a simţurilor etc., despre care
perora doct profesoara mea de franceză de la Liceul
teoretic român-francez „Gh. Asachi”, Silvia
Olşanski, o mare Doamnă care ne-a mijlocit
apropierea de una dintre cele mai mari culturi ale
lumii. Sunt unul dintre cei mai echilibraţi şi liniştiţi
oameni cunoscuţi de mine vreodată. Hm, în aceste
clipite mârâi interior: şi tocmai mie să mi se
întâmple una ca asta, adică să nu mă pot opri din
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cântat şi, respectiv, din scris! Da, am fost vizitată de
una dintre cele câteva tipuri de nebunii platoniciene
– sunt patru în total, descrise inspirat de acest
gânditor – şi anume: nebunia dată de zei. Şi pentru
acest dar mulţumesc. 

Darul darurilor e viaţa! Mulţumesc pentru că,
ascultându-mi-se rugăciunile acum mai bine de două
decenii, una dintre acestea n-a fost transformată în
realitate. Tatăl meu, Semion, era grav bolnav. Iar eu
nu mă împăcam cu boala lui. Speram să scriu şi să-i
citesc poeme atât de frumoase, încât şi boala, şi
moartea, despre care ne-au vorbit medicii, se vor
răzgândi şi îl vor ocoli. Am scris o serie de poeme în
limba rusă, i le-am citit şi, totuşi, părintele meu a
plecat la îngeri. Simţeam cum se năruieşte o coloană
în templul dintre coastele mele. Eram foarte legaţi.
În adolescenţă şi o parte a primei tinereţi, adică exact
în perioada în care se formează un om, am stat
împreună, părinţii mei, Liubov (în slavă înseamnă
iubire) şi Semion – doi oameni mari, în faţa cărora
fac şi acum, în timp ce scriu aceste rânduri, o adâncă
plecăciune – fiind separaţi. Atunci, crezând că
Dumnezeu nu-mi aude rugăciunile, am avut o reacţie
stranie. Am vrut să mă călugăresc, dar n-am găsit
forţa de a face acest pas, pentru că îmi plăcea şi îmi
place enorm viaţa, cu bucuriile ei, căderile,
urcuşurile… Şi asta spune un om care atunci când e
mai puţin decât el însuşi nu dă doi bani pe viaţă! În
sfârşit… Într-un acces de disperare, i-am propus
Tatălui din Cer un fel de contract. I-am promis
solemn că voi dărui toată frumuseţea aşezată în
mine aşa cum mă pricep eu mai bine, scriind. Dar am
şi eu o rugăminte, îi spuneam atunci, copleşită,
depăşită de tot: să mă ia la El înainte să împlinesc
cincizeci de ani, când voi fi tânără şi frumoasă încă.
Trecea timpul. Scriam, publicam ritmic, mă bucuram
de totul. Evident că uitasem ce am cerut la acea
răscruce destinală de o gravitate extremă; când un
vitalist pursânge se clatină, e foarte grav, căci riscul
e să se prăbuşească şi să nu-şi mai revină. Au trecut
anii ca în vis. Mă apropiam de cincizeci de ani.
Scriam la Geniul inimii. Şi… în ziua de 10 august
2016 am fost la câţiva paşi de moarte. De două ori.
Experienţa o descriu în Geniul inimii. Un noroc dat
la naştere cu carul m-a salvat. Un călugăr tânăr,
frumos, care mi-a salvat viaţa, mi-a spus răspicat să
nu mai fac niciodată ceea ce am făcut. Nu ştiam la
ce se referă! Dar urma să aflu; mi-era clar un singur
lucru şi anume că în trecutul meu greşisem. Peste

câteva luni…, gândindu-mă obsesiv la acele
experienţe, mi-am amintit ce a cerut acum circa două
decenii cea care eram atunci!! Ce poate fi în capul
unei tinere doamne! Exprimând incapacitatea de a
mă resemna, de a accepta moartea Tatălui meu,
Semion, cererea mea o vedeam în pragul vârstei de
cincizeci de ani ca pe un act lipsit de măsură, ca pe
o expresie a trufiei. Ca pe o nebunie curată! Cum să
pui o limită tu, tocmai tu, graţiei divine? De unde ştii
că toată frumuseţea aşezată în tine – o realitate
imposibil, evident, de cuantificat de o minte umană,
cu o capacitate de a înţelege redusă, scandalos de
redusă! – poate fi dăruită până la o vârstă anume?!
Cererea mea a fost o formă de autopedepsire, pe de
o parte, iar pe de alta, o formă a aroganţei.
Pedepseam incapacitatea mea de a mă resemna cu
stingerea din viaţă a părintelui meu, incapacitatea de
a mă călugări (având două modele în acest sens în
familie, două cazuri de retragere din lume), oferind,
în schimb, frumuseţe şi cerând să… fiu luată la
dreapta Tatălui. O, Doamne! O enormitate, urmând
logica lipsită de logică a… poeziei. În sfârşit, o temă
la care evit să mă mai gândesc. Pentru că, pur şi
simplu, m-am iertat şi m-am acceptat aşa cum sunt:
cu toate calităţile şi limitele mele. Am iertat-o şi pe
doamna aceea de treizeci de ani care am fost, căreia
relativ recent i s-a spus că a dăruit frumuseţe, deci,
să nu regrete alegerea sau alegerile făcute dintr-un
impuls orfic. Probabil.

Sunt vie, sunt caldă, sunt trează. Sunt aici.
Mulţumesc că rugăciunea nu mi-a fost îndeplinită şi
mulţumesc pentru că mi s-a arătat că o minte umană,
oricât de vie, şlefuită, fină ar fi, nu are cum să
cunoască limitele frumuseţii, care, e adevărat, poate
fi şi lacomă; oricât de cultivată, fină, subtilă, erudită
ar fi o minte, ea niciodată nu va egala inteligenţa
inimii. Culmea e că Geniul inimii şi Ostrovul Învierii
mi-au fost dăruite exact pe hotarul de trecere de la
vârsta de patruzeci şi nouă de ani la cea de cincizeci.
Cum să nu mulţumeşti, o, Doamne, când simţi că eşti
ţinut în palmă, da, chiar în Palmă?!

Liliana Popa: Păşeşti în Ostrovul Învierii printr-
o albie – a unui surîs venită când soarele-şi uită
lumina pe criptă – e parcă un început şi un sfârşit de
lume.

Aura Christi: Ce observaţie fină, mulţumesc.
Ambele romane, cu o construcţie triadică, constituie
sfârşitul unei lumi şi începutul unei… ezit să aştern
calificative aici, acum. Geniul inimii e subintitulat
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Cartea iluminărilor mele, iar Ostrovul Învierii –
Cântarea Cântărilor mele. Venite în siajul unei mari
tradiţii începute de la Homer, Sfintele Texte şi până
la romanele în versuri semnate de Puşkin, lordul
Byron, Mihai Eminescu, Budai Deleanu, ambele
romane au un nucleu epic, personaje, dialoguri,
culmi, văi, platouri, înălţimi… E un murmur
continuu, extrem de viu, care urca dinlăuntrul meu şi
era de nestăvilit, la propriu; eu l-am transcris şi atât.
L-am transcris, am făcut corecturi ţinând de scăpări
de literă, am mulţumit şi am încetat să mă întreb: de
ce, de ce tocmai eu şi cum? Şi tot aşa, în acelaşi sens.
E un miracol. Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Ca şi viaţa, miracolele, firesc, sunt departe de
înţelegere, explicaţii, abstracţiuni. Ele se întâmplă.
Atât. Şi dacă ai inima trează, prezentă, vie,
miracolele se trăiesc şi se cântă. Iar dacă nu-ţi
lipseşte Harul, se descriu. Repet, miracolele sunt şi
vor rămâne la planete distanţă de înţelegere.

Redescopăr din alte unghiuri cele două romane în
versuri ale mele în timp ce citesc rândurile,
însemnările, cronicile directe sau indirecte, semnate
de unii critici sau traducători. De pildă, chiar în
dimineaţa acestei zile, când scriu aceste rânduri, am
fost rugată să explic succint cele două concepte,
transformate în noduli imagistici, pe ale căror schele
au fost construite volumele Geniul inimii şi Ostrovul
Învierii: geniul inimii şi subterana, povestea
subteranei. Sunt concepte despre care am scris şi
publicat câteva sute de pagini. Geniul inimii e un
concept viu, complex, de o evidentă dificultate.
Simplificând lucrurile, e harul de a iubi, iertând,
mulţumind pentru totul, acceptând, cântând şi
binecuvântând totul. Persoana locuită de geniul
inimii se apropie de lume cu ochi de îndrăgostit,
tratează viaţa ca pe un pretext de iniţiere şi depăşire
de sine, iar suferinţa – oricât de monstruoasă,
profundă, nedreaptă, absurdă ş.a.m.d. – ca pe un
prilej fast, dorit, creat voit, de a se redescoperi din alt
unghi, eşuând în recunoştinţă, iubire şi bucuria
jubilatorie de a avea parte de încă o şansă de a
redescoperi şi multiplica lumina lăuntrică, viul,
fiinţa. Adică Viaţa Vie. Şi mai mult: Apa Vie, despre
care îi vorbeşte Iisus femeii samaritene în faţa
fântânii, scandalizând o parte din ucenici, deoarece
unele precepte religioase îi interziceau explicit,
irevocabil, să abordeze o samariteană. În sfârşit, la
mijloc sunt o serie de porunci – în lectura iisusiacă,
de un radicalism unic, imposibil de egalat –

transformate în prejudecăţi. Evident că atunci când se
comentează Sfintele Scripturi, se cuvine să fie
cunoscut detaliat contextul istoric şi cultural în care
au fost create şi, respectiv, urmate cu sfinţenie. Da,
geniul inimii e un concept iisusiac, creat de Friedrich
Nietzsche – unul dintre extrem de puţinii gânditori
care a înţeles în profunzime – ca şi J.W. Goethe,
poate chiar pe urmele lui! – grandoarea, caracterul
revoluţionar şi demnitatea vieţii lui Iisus Christos.
Geniul la romani era un Înger păzitor, un Înger
însoţitor. Subterana vine din Dostoievski şi
Nietzsche, în egală măsură. Ambii uriaşi o vedeau
altfel şi explic aceasta în cartea mea monografică
Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinţei. Flagrant
de succint vorbind, subterana e darul de a te
identifica cu Eul divin dinlăuntrul tău, lăsându-l pe El
să lucreze şi anihilând eul propriu, adică ego-ul. Ai o
şansă să ajungi la subterană, la Eul divin, făcând
exerciţii spirituale în trena lui Ignaţiu de Loyola sau
Sfântul Augustin, de pildă. În cazuri ultrarare,
intensitatea cu care te identifici cu Eul Acela,
abandonându-te, are drept consecinţă identificarea cu
ceea ce Nietzsche (ca şi alţi gânditori, aflaţi la planete
distanţă de temele majore abordate de acest sihastru
alb!) numeşte inima lumii, iar Fiodor Dostoievski:
inima întregului/ сердцeвина целого. Scrie mult
despre aceste incursiuni iniţiatice şi formatoare, în
egală măsură, în ultimii ani de viaţă, Contele Tolstoi.
Însemnările tolstoiene conţin o serie de revelaţii care
pun pe gânduri, căci trimit direct, izbitor, la unele
dintre recentele descoperiri din domeniul fizicii
cuantice – apropo de acea dimensiune decelată în
universul maimarilor minţii între maimarii minţii.
Mă refer la geniul profeţiei. Tolstoi a înţeles un
adevăr esenţial: când faci ceva anume, livrează-te cu
totul, abandonează-te, uitând cu totul de tine, de ego-
ul tău. Şi totul va curge cu de la sine putere. 

De altfel, sunt conştientă de faptul că adevărurile
consemnate în ultimul paragraf vor consterna, dacă
nu vor scandaliza nu puţini teologi, preoţi, filosofi,
cunoscători ai operei celor doi creatori majori:
Dostoievski şi Nietzsche. Unii dintre aceştia,
prieteni vechi sau prieteni recenţi, se arată nu o dată
exasperaţi de unghiul acesta extrem de…, cum să
spun?... neobişnuit de a vedea lucrurile, adevărurile
şi problemele ultimative. Important e să ştii să
citeşti, cum mi s-a spus. Cărturarii erudiţi Ştefan
Borbély şi Mircea Braga se află în posesia acestei
arte care e o rara avis. Avizaţi cu opera nietzscheană
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şi cea dostoievskiană din interior, ei nu vor fi nici
exasperaţi, nici consternaţi citind rândurile de mai
sus.

Liliana Popa: Liniştile, neliniştile, iubirile,
gândurile dar, mai ales, cuvintele s-au adunat în
Ostrovul Învierii... sunt cuvinte din spatele
cuvintelor, cuvinte ce se rostogolesc într-un abis sau
irump într-un fluviu catifelat. Luxurianta curgere
aduce emoţia, din taine ascunse, din surse găsite de
mintea celui care le-a scris...

Aura Christi: Cred că aceste cărţi – poezia care
poartă numele meu literar – s-au scris prin mine. Eu
nu sunt decât instrumentul. Restul? Tot Poezie e.

Liliana Popa: Sunteţi şi jurnalist. Cum respiră
poetul în cotidianul începutului de mileniu al III-lea
într-o Românie existând între crize şi speranţa
umanităţii din timpul nostru?

Aura Christi: Mă simt ca peştele în apă. Sunt
acasă. Oriunde scriu, în faţa colii albe format A 4, mă
simt acasă. Sau în faţa unui geam deschis, prin care
am privilegiul de a vedea felul în care răsare soarele.
România există între crize şi speranţe? Dacă aruncăm
o privire scurtă şi rece spre trecut – pentru o fracţiune
de secundă, altfel riscăm să ne disipăm inutil
energiile! – primul verdict izbitor prin simplitate cred
că ar fi următorul: de când e, omenirea are parte de
crize succesive. Ţara noastră nu face excepţie, e
departe de a fi mai bună sau mai puţin bună în
comparaţie cu altele, cu mai puţine sau mai multe
crize decât ţările vecine sau mai puţin vecine.
Conducând o revistă – la Contemporanul mă refer, pe
care îl conduc alături de Nicolae Breban, unul dintre
cei mai mari romancieri europeni ai secolelor XX şi
XXI – şi o Editură – Ideea Europeană ajunsă la
centenarul său (1919-2019) –, evident, că mă
informez zi de zi, aproape. Când sunt în greva
televizorului, mă informez direct de pe internet, din
publicaţiile on line. Cu toate rezervele, campaniile de
denigrare, cu noianele de legende negre, gri etc., cu
valurile de calomnii, cu toate văile destinale,
România a rezistat unor cuceriri succesive,
desfăşurate de-a lungul veacurilor; e vorba de
invaziile romane, turce, tătare, austro-maghiare, ruse,
sovietice. România e o ţară foarte puternică, aflată
între câteva uriaşe imperii sau – cum i s-a mai spus –
e o insulă de latinitate într-o mare slavă (Nicolae
Iorga), singurul ostrov creştin ortodox de extracţie
latină aflat în centrul unor teritorii slave. România e
bine acolo unde e şi exact aşa cum e. România e

văzută în lume exact cum o vedem fiecare dintre noi
dinlăuntru. Adică ţara noastră are exact ce imagine a
noastră proiectăm în afară. Eu o văd ca pe o ţară cu
unul dintre cele mai frumoase suflete din lume. O ţară
frumoasă, bogată, cu o poziţie geostrategică
admirabilă, care va fi pusă în lumina pe care o merită;
şi asta în ciuda confortului, în ciuda neomarxismului
şi a neoliberalismului, precum şi a altor isme, toate
laolaltă de o brutalitate care frizează barbaria în stare
pură, ca să spun aşa. E o lumină văzută, visată,
descrisă de marile spirite ale veacurilor trecute care,
urmând voia Domnului, au lucrat la construcţia unui
miracol cu numele România Mare. Anul 1918
rămâne a fi un miracol. Un miracol de care nu
încetăm să ne bucurăm, făcându-ne fiecare datoria la
locul lui de muncă: chirurgul – la masa de operat,
inginerul de construcţii – pe şantier, cărturarul – în
bibliotecă, savantul – în laboratoarele de cercetare,
scriitorul – la masa de scris. Cred că avem toate
datele să vorbim despre „România ideală” – cum îşi
numea ţara lui şi a noastră un cărturar de anvergura
lui Mihail Kogălniceanu – ca despre România reală.
Când anume? Aici şi acum. Când uităm să iubim, să
ne rugăm să fim învăţaţi să iubim. Cum? Pentru
început să ne aducem aminte că Papa Ioan Paul al II-
lea a numit România „Grădină a Maicii Domnului”.
Apoi, să ascultăm cum vorbesc despre România
cărturarii străini care au învăţat limba română pentru
a avea acces direct la cultura română – una dintre cele
mai mari culturi ale lumii. Să ascultăm, aşadar, cum
vorbesc cărturarii străini despre cultura română –
clădită pe una dintre cele mai vechi civilizaţii ale
lumii, civilizaţie de mai bine de cinci milenii –,
despre sufletul ei unic şi incredibil de frumos, despre
oamenii ei frumoşi şi despre strămoşii ei, care au avut
puterea de a crede, de a spera, de a iubi în respectul
faţă de acest pământ sfânt, scăldat în sânge, şi faţă de
oamenii ei întorşi cu sufletul tot spre Cer dimineaţa,
la răsăritul soarelui, la prânz şi seara. Adică tot
timpul. Aproape.

Interviu realizat de Liliana POPA
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A.E.: „Nu-ți e teamă să atingi unele simțăminte
vechi, aidoma unor fire căzute care te-ar putea
electrocuta? Mie, da”. 

* 
Scriptor. Extenuat azi de efortul de-a fi, cum să se

mai poată apuca serios de altceva? 
* 

Mi-a spus odată V.L.: „Scrii o poezie atît de strînsă,
încît o dor oasele”. Am luat-o drept un reproș intimidat
de un compliment. 

* 
„Observînd ființele, îmi spun că ceea ce ne ajută să

trăim sunt atitudinile. Cu toții suntem plini de atitudini.
Jucăm teatru unii față de alții. În felul acesta este eludată
tragedia” (Julien Green). 

* 
Coșmar. O mînă haină îmi sfîșie foile de hîrtie scrise

în ultimele zile, îmi rupe cărțile (fața individului rămîne
invizibilă), agitîndu-mi fără încetare în fața ochilor
paginile distruse care devin panglici de un galben
deschis. Ce să însemne această culoare? Dicționarul de
vise al lui Georg Fink ne informează că galbenul pai ar
simboliza dezamăgirile pe care le avem în viață. Iar din
altă sursă aflu că, în perspectiva islamului, galbenul pai
ar reprezenta trădarea și dezamăgirea. A.E.: „Începi să
crezi în vise?”. 

*
Pînă la urmă te mulțumești cu generozitatea față de

tine a perspectivei. În raza acesteia lucrurile mici/mari
ale vieții se orînduiesc cu timpul de la sine, găsindu-și
consonanțe imprevizibile, astfel încît umila ta lume se
integrează în lume.

*
…Și încă aștepți să vină ceea ce în fapt a și venit.

* 
„Disting cu claritate un lucru: există o imensă

eliberare interioară în certitudinea că singura forță care
contează e cea a Providenței (sau a destinului). E
singurul lucru ce-l scutește pe om să joace comedia
forței pentru a se impune în fața celorlalți, sau față de el
însuși. Cei care își împing bărbia înainte ca imperatorii,

care bat cu pumnul în masă, care vociferează, cei care
își anunță cu surle și trîmbițe înfrîngerile ori succesele –
arată că nu cred pe deplin în ele. Ei cer o «confirmare»
– în sens etimologic. – Înțelegem de ce se îndîrjesc să
repete că orice lucru important se face doar prin
colectivitate: dacă ar fi singuri, s-ar teme că nu sunt
nimic” (Denis de Rougemont). 

*
Orice exces face victime, inclusiv cel al credinței.

De pildă cazul acelui cetățean al Bizanțului care, în
timpul unei epidemii de ciumă, întrucît a cerut
salubrizarea locuințelor celor nevoiași, a fost condamnat
la moarte, pe motivul că ciuma este voia lui Dumnezeu.
Fără dubiu, miracolul unitar al iubirii.

* 
„Dumnezeu și iubirea oamenilor nu sunt două iubiri,

ci două fațete ale unei singure iubiri” (Sfîntul Maxim
Mărturisitorul). 

* 
A.E.: „Și totuși egoismul funciar al oricărei stări «de

bine». Cum să fii, Doamne, virtuos pînă la capăt?”. Cred
că „starea de bine” e una egotică, nu neapărat egoistă,
care poate fi compatibilă cu cele trei virtuți pauline, ba
chiar stimulată de ele. Grație acestei „stări” ființa se
regăsește pe sine, în condiția sa aurorală. 

*
„Nimic nu se compară cu loialitatea și prietenia unui

cățel. Wendy Martin (Marea Britanie), de 54 de ani, e
imobilizată de 20 de ani în scaunul cu rotile. În 2013,
soțul a părăsit-o și a fost îngrijită de copiii ei. Însă de doi
ani și șase luni, dulăul Kevin s-a făcut gospodină în
casă. Kevin îi scoate șosetele din picioare, o dezbracă de
pulovăr, îi aduce diferite obiecte, bagă rufe la spălat și a
învățat să încuie chiar și ușa. Kevin o păzește pe Wendy
non-stop. A fost învățat să sune inclusiv la Salvare sau
la Poliție în caz de urgență, folosind un dispozitiv
special pe care îl activează apăsînd cu lăbuța” (Click,
2019).

* 
Lucruri atît de triste încît orice interpretare a lor n-ar

părea oare superfluă, inutilă? Le lași în pace așa cum
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lași o piatră care-ți iese în cale.
* 

Neîntîmplatul să constituie codul nostru de intrare
în eternitate? 

* 
Se umilește în fața lumii, dar se umilește și-n fața sa

însuși, aidoma alcoolicului despre care Dostoievski
afirma că bea pentru a se simți și mai rău. 

* 
Pentru unii dintre noi a te transpune într-o altă vîrstă

e o chestiune nu mai puțin dificilă decît a te deprinde de
la un punct încolo să vorbești și să scrii doar într-o limbă
străină. Reușita ar putea fi oare garantată?

* 
Ne relatează Plutarh că Alcibiade și-a cumpărat un

cîine de rasă foarte scump, căruia i-a tăiat coada, fapt ce
a scandalizat opinia publică. „Prefer să se vorbească
despre cîinele meu decît despre mine”, a replicat acesta. 

*
În familiile bogate ale Romei antice se aflau cîini de

companie răsfățați, numiți delicia. 
* 

Prea adesea lingușitorul are un comportament
itinerant: își schimbă obiectul asiduităților. Un
lingușitor care și-l păstrează toată viața e aproape un
virtuos. 

* 
„Trend-ul de frumusețe pe 2019 capătă o nouă

dimensiune. Se pare că un număr tot mai mare de tineri
și tinere aderă la moda vopsirii părului de la subbraț în
culorile curcubeului. Totul ar fi pornit de la o fotografie
cu ciudata Miley Cyrus care ridică fericită brațele și se
vede un curcubeu axilar” (Dilema veche, 2019). 

* 
Un urs polar poate mînca pînă la 80 kg. de carne pe

zi. 
*

A.E.: „Oricum ai lua-o, uitarea poate fi benefică, fie
că rămîne ea însăși, fie că-ți produce bucuria de a-ți
putea reaminti cîte ceva din ceea ce te-ai temut că ai
pierdut. 

*
A.E.: „Pot oare «socializa» vîrstele vieții unui

individ? Uneori sunt ospitaliere una cu alta, alteori își
trîntesc ușa-n nas, egoiste, trufașe, grobiene”. 

*
„Karl Barth: harul îndreptățirii e viața noastră, harul

sfințeniei e moartea noastră. Ceea ce înseamnă că, în
operația îndreptățirii, Domnul îi spune mortului (adică
păcătosului): trăiește! Apoi, după ce l-a scos din păcat,
cu alte cuvinte din moarte, și l-a chemat la viață, tot El
îi spune celui acum viu: mori! Păcătosul căit – fostul

mort care a fost chemat la viață – urmează acum să
moară la cele lumești. «Sub aceste două determinări și
nu sub vreo alta trebuie să fie trăită viața creștină»” (N.
Steinhardt).

*
Mă întreabă un ziarist: „Ce înseamnă, în opinia dvs.,

să ai simțul realității?” Răspund: să ai tăria de-a înlătura
crusta de atîtea ori rebarbativă a prejudecăților, pornind
de la firul ierbii. Să treci peste riscul de-a părea
semenilor tăi naiv. Mai bine spus să fii sigur că vei fi
luat nu o dată drept „rupt de realitate”, „cu capul în
nori”, „poet” etc. 

*
Senectute. Necazurile mici ne pregătesc moralmente

pentru cele mari, însă uneori li se substituie, preluîndu-
le ponderea. Ajung a ne oprima asemenea lor. 

*
13 ianuarie 2018. După un lung șir de zile cu ploi,

cînd cerul însuși părea noroios, prima ninsoare a acestei
ierni. Reflexul zăpezii cu a sa atmosferă serafică. Ca
printr-o magie macularea a dispărut. „Păcatul naturii”
(Berdiaev) pare să nu fi existat. Oare așa s-ar putea
întîmpla și cu păcatele umane? 

*
Asemănarea noastră cu chipul lui Dumnezeu

înseamnă nu în ultimul rînd încleștarea perpetuă cu
Răul, comuniunea durerii: „Dumnezeu-Mîntuitorul a
parcurs (așa cum nici un om nu a făcut) drumul
păcatului și al suferinței, usque ad mortem. (…)
Dumnezeu primește în sine atît păcatul cît și suferința.
(…) Dumnezeu se încarcă de păcatul comis de om și
suferă ca un nevinovat” (Luigi Pareyson).         

*
Iubire. A suferi pentru un animal bolnav ca pentru

tine însuți. A suferi pentru un animal bolnav mai mult
decît pentru tine însuți.

*
„Fie ca toți cei care ar putea avea nevoie de mine să

mă aibă în chip nevăzut – prin rugăciune – alături de ei”
(Monseniorul Ghika).

*
Proces gnoseologic. Spre a se feri de primejdia

simplelor, gregarelor constatări, poetul transfigurează.
*

„Senectutea, sau mai bine zis sporul de ani, nu-i fără
delicii, unii oameni bogați în ani capătă o liniște
leoniană, teribilă și dulce totodată, care face să palpite
inima tinerilor. Ca stejarul cel gros arzînd, unii vîrstnici
răspîndesc dogoare, încălzesc frunțile juvenile și le
exaltă spre ideile și faptele generoase. Iar flacăra le dă,
lor înșile, un joc de umbre rembrandtiene, care-i fac
expresivi și plini de sensuri” (G. Călinescu). O tentativă
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de autoportret? 
*

Lingușitorul: un rebel disimulat, întrucît țintește a
încălca ordinea lucrurilor, forțînd-o în propriul interes. 

*
Individul viclean e în fond un infatuat. Gata a se

manifesta în cele din urmă prin impertinență, luîndu-și
astfel revanșa pentru simulacrul de umilință practicat
inițial. 

*
De ce lingușirea și practicanții săi, defel puțini în

ambianța noastră, par a constitui deseori un subiect
tabu? A.E.: „Cuvine-se oare să incriminăm vreodată
pudoarea noastră comună?”. 

*
„Nu mîncați miel de Paște. Printre cele mai vechi

comunități creștine, mielul a fost reprezentat pe umerii
păstorului și simboliza sufletul salvat de Hristos.
Uciderea lui de Paște nu are nici o bază în tradiția
creștină, ci mai degrabă își are rădăcinile în Vechiul
Testament. Este un ritual sîngeros, în contradicție
puternică cu conceptul Învierii, care aduce cu sine
reînnoirea de credință și speranță. Este un ritual ce nu
este necesar într-o societate ca a noastră, deja
confruntată cu violență și moarte, care servește doar
pentru a satisface interesele industriei alimentare” (Papa
Francisc). 

*
Scriptor. Nu te poți consola decît prin vitalitatea

cuvîntului. Într-un text literar, verbele sunt entități vii
care încolțesc aidoma unor semințe. 

* 
„Sintagma «virtute politică» este un non-sens”

(Napoleon).
* 

În ipostaza ta umană, timiditatea te poate deprecia în
societate. În ipostaza ta de creator, te poate nimici. 

*
Un vanitos nu e suficient de vanitos dacă nu e și apt

de invidie. Așa-zicînd firescul nefirescului presupune
aici un raport direct proporțional între vanitate și
invidie. 

*
Melancolia atîtor obiecte din preajmă care te

veghează așa cum și tu le veghezi într-o penumbră a
conștiinței, însă cu o fidelitate mai mare decît a ta pentru
ele, deoarece rămîn imuabile.

* 
Scriptor. Țel pragmatic: a forța imposibilul pentru a

deveni posibil. Țel creator: a forța posibilul pentru a
deveni imposibil. 

*
„Iată că literatura chiar e nemuritoare: gunoierii din

Ankara au deschis o bibliotecă publică formată în
întregime din cărți aruncate, aproximativ 6.000 de
volume” (Dilema veche, 2019). 

*
Se întîmplă ca un autor să fie în mai mare măsură

satisfăcut de starea în care se află scriind, de stabilirea
sa în fluxul productiv decît de  rezultatul acestuia. Drept
urmare, cînd intervine o pauză în care se manifestă un
blocaj al condeiului, măsoară cu o anume ciudă paginile
așternute anterior, percepute cum o sfidare a neputinței
sale. Nu poate decît să aștepte momentul redresării.

*
17 ianuarie 2018. În Siberia, o temperatură record,

de minus 67 grade Celsius. 
*

„În orgoliu vom găsi spaima de moarte, pentru că nu
cunoaștem moartea decît prin ceilalți, care mor, și dacă
într-adevăr suntem semenii lor, vom muri și noi. Această
spaimă de moarte naște, prin urmare, din întunecimile
ei, nu știu ce voință fierbinte de a fi neasemenea, de a fi
independența însăși și singularul prin excelență, adică
de a fi un zeu. A refuza de a fi asemănător înseamnă a
refuza să fii muritor. Iată ce țintește egotismul, cînd
caută izvorul său” (Paul Valéry).

* 
Seducția pe care o exercită asupra noastră amintirile

e legată de faptul că feeria lor caută a transfera ceea ce
s-a întîmplat în zona irealului. Amintirea operează prin
intermediul procentelor sale de ficțiune. Cu cît ficțiunea
e mai concludentă, cu atît ne simțim proiectați mîntuitor
în ceea ce am fi putut fi, dar n-am fost. 

* 
A.E.: „Durerea, cel mai puternic antidot împotriva

plictiselii”.
* 

Ianuarie 2017. În Marea Britanie a fost instituit nu
mai puțin decît un minister al singurătății. Prilej de
satisfacție sau de melancolie?

* 
Exemplara solidaritate a obiectelor, nebăgată în

seamă de oamenii tot mai confiscați de innumerabilele
segregări ale lumii lor.

* 
A contempla: o subtilă cedare a eului prin

impersonalizare. Copilul nu contemplă, ci privește. 
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Misterul Ploieştiului cred că sălăşluieşte într-un
miracol, straniu şi poate singular, în istoria României
contemporane. Un loc – liceul „Ion Luca Caragiale” –
a devenit, în lungul anilor, un focar de concentrare a
unor dascăli cu totul ieşiţi din comun. Ei nu erau
numai profesori de o anumită specialitate, ci, de
asemenea, maeştri de viaţă. Cu discreţie şi cu
delicateţe, ei ghiceau tulburările noastre de
adolescenţi, întrebările noastre existenţiale şi chiar
problemele noastre materiale şi ne ghidau întotdeauna
spre sus, spre stele, spre un ideal ce părea, atunci, de
neatins. Cu alte cuvinte, ei au operat în noi o
veritabilă iniţiere prin cultură. Doamna Aspasia
Vasiliu, profesoară de limbă şi literatură română şi
directoare a liceului, era printre aceşti maeştri de
viaţă. 

Era o femeie frumoasă şi de mare fineţe. Îmi aduc
aminte îngrijorarea sa cînd, într-o teză, mi-am
exprimat pesimismul privind viaţa ca un laborator
fără o adîncă noimă. M-a chemat la ea acasă pentru a
mă convinge de contrariul acestei viziuni.

Doamna Aspasia Vasiliu se bucura de faptul că
obţineam, în acelaşi timp, premiul I la olimpiadele
naţionale de matematică şi literatură. Am obţinut
Medalia de Aur la prima olimpiadă internaţională de
matematică, desfăşurată la Braşov, în 1959. Dar
consider că prima mare izbîndă personală a fost
obţinerea, în anul 1960, a Premiului I la olimpiada
naţională de literatură, cu o lucrare despre Eminescu,
preşedintele juriului fiind Perpessicius. Aveam o mare
veneraţie pentru Perpessicius şi am fost cuprins de o
imensă bucurie văzînd că un critic şi istoric de talia lui
apreciază viziunea mea despre Eminescu. Mărturisesc
că în lucrare includeam şi ideile mele pesimiste
despre care discutasem cu Doamna Aspasia Vasiliu.

Am avut mai multe discuţii personale cu Doamna
Aspasia Vasiliu despre Lucian Blaga, într-o vreme în
care era periculos să te interesezi de opera lui Blaga.
Blaga a exercitat o mare influenţă asupra

adolescentului de atunci după ce am descoperit, la
vîrsta de 16 ani, opera sa poetică şi filozofică, pe
atunci interzisă. După absolvirea liceului, i-am scris
Doamnei Aspasia Vasiliu o lungă scrisoare la data de
15 octombrie 1965 şi care a fost publicată, sub titlul
„Lucian Blaga – O vizită la Lancrăm în 1965” în
cartea mea De la Isarlîk la Valea Uimirii.

Părinţii mei spirituali, în timpul adolescenţei mele,
au fost Doamna  Aspasia Vasiliu  şi profesorul meu de
matematică Ion Grigore. Doamna  Aspasia Vasiliu şi
Domnul Ion Grigore rămîn în memoria mea ca fiinţe
de lumină, un cuplu mitic şi protector al liceului
nostru.

*Mesaj adresat festivităţii de omagiere a Profesoarei
Emerite Aspasia Vasiliu, cu ocazia dezvelirii bustului său în
bronz la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din
Ploieşti, 8 iunie 2018.
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Acum, în împrejurarea când însuși papa de la
Roma a venit în țara noastră pentru a-i beatifica pe
cei șapte prelați care s-au opus eroic presiunilor la
care au fost supuși de regimul comunist, să ne
întoarce o clipă privirea spre relația dintre greco-
catolici și episcopii lor, una tensionată de-a lungul
timpului. Prinții bisericii nu au fost întotdeauna
niște eroi, ci mai adesea niște inși de rând, cum s-
a întâmplat în mod nefericit când unul dintre ei i-
a persecutat pe corifeii Școlii Ardelene, dar nu
doar atunci. Ajunși prin chiar condiția lor în
situația de a mijloci între cei pe care îi păstoreau și
autoritățile entităților statale, vremelnice, din
cuprinderea cărora făceau parte și din autoritatea
cărora își aveau derivată propria autoritate, în
această condiție ingrată ei manevrau exclusiv pe
muchia îngustă  a compromisului. Dar atunci când
a sosit ora marii confruntări, când biserica lor,
greco-catolică, a fost interzisă de ocupantul
bolșevic, refuzând cu prețul propriei vieți să fie
ceea ce nu erau, din fruntea altarelor s-au îmbrăcat
în cămașă de martir. Iar martirul, ca și eroul, este
o excepție exemplară, pe care lumea de azi nici nu
o mai încape. Noi, contemporanii lor, noi mizăm
totul pe democrație, pe drepturile omului, pe
egalitatea noastră cu toți ceilalți alături de care
formăm o societate. Însă șansa ca astfel să
alcătuim o concordie, o deplină armonie, este
ratată, amenințată din fundamente tocmai de
foarte puțin probabila prezență a martirului.
Pentru că venind martirul în preajma noastră, fără
ca el să facă ceva anume, ci prin însăși existența sa
ne este ca o atenționare, de parcă ne-ar trage de
mânecă sugerându-ne că nu este indiferent cum
trăim, că este imperios necesar să instituim în
lume ierarhia, că nu suntem chiar egali în

drepturile noastre, ca oameni, întrucât unii sunt
eroi sau martiri iar ceilalți mai degrabă niște
ticăloși căzuți sub infirmitatea de a comite
compromisul, și în cel mai bun caz niște inși
indiferenți, neutri ca valoare.

Existențe puțin probabile, fulgurante uneori,
mai degrabă insesizabile de cei mulți, pentru a-i
face vizibili martirii și eroii trebuie arătați,
identificați în toate dimensiunile lor neobișnuite.
La aceasta sunt utilizate artificii precum este în
acest caz la care mă refer beatificarea lor. Și
tocmai pentru ca aceasta să fie cât mai
convingătoare, deasupra oricărui dubiu, o
severitate pozitivistă este de rigoare. Am avut
ocazia, într-un caz precedent, să observ cu ce
intransigență funcționează prob cenzura bisericii
când un text în care îl evocam prin mărturii
indirecte pe Monseniorul Ghika a fost reprodus de
catolici cu câteva amputări, prin care a fost lăsată
deoparte mărturia lui Petre Pandrea, relatarea, ca
pe o confesiune directă pe care o reproduceam,
despre cum beatificatul de mai târziu realiza în
închisoare levitația. De acord!, va fi fost vorba
doar de o halucinație, dar găsesc că și în acest caz
consemnarea aceea era de mare semnificație. Prin
analogie mă întreb dacă în documentele
beatificării celor șapte episcopi va fi fost inclusă și
mărturia despre ei a lui N. Carandino, care nu este
mai mult decât o interpretare dar cât de
semnificativă! El însuși prizonier politic în
închisoarea din Sighet nu ezită ca peste ani să-și
amintească cutremurat icoana episcopilor:
“...spectacolul pe care îl oferea celula episcopilor
uniți era impresionant. Când ieșeau la plimbare,
toți bătrâni sau îmbătrâniți înainte de vreme, toți
cocârjați, aveau în frunte și la oarecare distanță pe
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Frențiu.
Totul era la el impresionant: barba albă, figura,

mersul. Deși mic de statură, părea grandios. Nu
pot fi bănuit de părtinire fideistă; n-am avut
niciodată sentiment religios. Am fost în schimb
totdeauna sensibil la măreție. Și niciodată nu am
avut mai puternic șocul suprafirescului, decât
privind la șirul de moșnegi târșâiți pe care
Dumnezeu, sau Moise sau cine știe ce profet, îi
luase sub înalta sa conducere.

Îmbrăcați în haine de ocnași, martiri ai
credinței lor, toți acești bătrâni nu păcătuiseră
desigur decât prin omenie. Mare vină omenia în
asemenea vreme, dar mari și aceia care nu se
ostenesc să o apere! Mă uitam printre zăbrele și
lăcrimam fără voie la acest spectacol dantesc. (...)

Am aflat peste câtva timp că Frențiu a murit în
celulă în urma unui atac de inimă. Locul lui în
frunte l-a luat Hossu. Apoi episcopii au dispărut,
unii tot în moarte, alții pe la alte lagăre sau
închisori.“ (N. Carandino, Nopți albe și zile negre,
memorii, 1992, Editura Eminescu, p.335). O
relatare ca aceasta bănuiesc că nu are ce căuta într-
un act sever de beatificare, tocmai pentru a
preveni orice suspiciune cu privire la cele
consemnate.

Însă măcar acum, cu această ocazie unică, să
rememorăm câteva informații despre ei, chiar în
ordinea cronologică în care ei și-au sfârșit viața. 1.
Vasile Aftenie (1899-1950), episcop vicar general
pentru București și Vechiul Regat, se presupune că
a murit la 10 mai 1950, în spitalul închisorii
Văcărești, la vârsta de 51 de ani. 2. Valeriu Traian
Frențiu (1875-1952), episcop de Oradea și decan
de vârstă al episcopilor greco-catolici. Mort la
Sighet. 3. Ioan Suciu (1907-1953), administrator
apostolic al Mitropoliei Blajului, mort la Sighet. 4.
Tit Liviu Chinezu (1904-1955), consacrat episcop
în clandestinitate. Mort la Sighet. 5. Ioan Bălan
(1880-1959), episcop de Lugoj. A supraviețuit
Sighetului și a murit la Ciorogârla. 6. Alexandru
Rusu (1884-1963), episcop de Maramureș. Mort
la Gherla. 7. Iuliu Hossu (1885-1970), episcop de
Cluj-Gherla, cardinal in pectore. A supraviețuit
Sighetului și a murit în București.

Despre excepțiile care sunt în istoria unui

neam martirii și eroii, se spune în general că sunt
mai degrabă, dacă nu chiar cu siguranță, niște
legende, doar mituri cu care este tulburată mintea
celor naivi. Adepții ideologiei liberare a
deconstructivismului se aruncă plini de voluptate
asupra unei atari prăzi. Le este la îndemână să
procedeze așa cu informațiile istorice. Oricâte
dovezi vor exista cu privire la veracitatea acestora,
ei vor avea ingeniozitatea drăcească să spulbere
astfel de construcții ale spiritului. Scepticii de
serviciu își au astfel acum ocazia să-și exercite
cinismul și cu privire la cei șapte martiri ducându-
și fatuitatea până când in extremis să susțină că
episcopii nici nu au existat. Dar mie, celui care
scriu acum nu mi se poate contesta faptul că exist,
nu mi se poate refuza mărturia proprie întrucât eu
o aduc din chiar preajma celor șapte martiri. În
acest sens completez informațiile de mai sus cu
unele zidite adânc în ființa care sunt.

În mediul în care am trăit eu se știa cu precizie
că poliția politică a cântărit cu grijă ființa morală
a episcopilor și a decis că lanțul lor era mai șubred
în cazul episcopului din București, identificat ca
veriga slabă, de la care se prevedea o cedare
morală imediată. Ca origine, de joasă extracție
socială, provenit din lumea satelor transilvane, ca
noi toți ardelenii mutați pe viață la București purta
după el sentimentul unui inadecvări, complexul
definitiv de inferioritate față de lumea
rafinamentului când balcanic când mic parizian ce
domina societatea de pe malurile Dâmboviței. Și
totuși avid să socializeze cu cei din jurul său,
bucuros să participe la mese opulente, bănuit a fi
mai degrabă un hedonist și nu un presupus
anahoret. Pe aceste presupuse premise și-au bazat
agresorii speranța că va ceda. Dar el a rezistat ca o
coloană definitivă, exasperându-și  anchetatorii
încât aceștia l-au schingiuit până la a-l ucide.
Disperați în fața rezistenței, până la urmă l-au
hăcuit cu o secure. L-au hăcuit, îmi spunea
profesorul Alexandru Ciplea, un inițiat în lumea
greco-catolică. Dacă nu alții, transmit eu
posterității acest cuvânt mai adecvat cu ceea ce i-
au făcut episcopului. Îngroziți, l-au îngropat în
mare grabă și neavând la îndemână un sicriu, i-au
înghesuit rămășițele într-o ladă de lemn și din
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acest motiv i-ar fi fracturat membrele. La
cercetările ulterioare nici această ipoteză nu se
confirmă, dar presupunerea a existat, drept dovadă
că ea a fost supusă verificării. Mormântul i-a fost
în Cimitirul Bellu catolic, iar pe cruce au fost
inscripționate doar inițialele numelui Vasile
Aftenie, adică: A V. Cineva a adăugat ulterior și un
E cu înțelesul de episcop. A rezultat cuvântul
AVE, cu care credincioșii latini i se adresează
Maici Domnului.

Actul de deces al lui Vasile Aftenie a fost emis
la spitalul închisorii Văcărești, aceasta probabil
pentru că pur și simplu nu putea fi consemnată
grozăvia faptului că fusese ucis în pivnițele
ministerului de interne unde avusese loc detenția
și anchetarea lui. Dar în acest caz este încă și mai
teribil faptul că respectiva clădire fusese
construită cu această destinație, de a fi sediul
central al ministerului de interne iar în zilele
noastre ea a revenit la scopul ei inițial, dar în
intervalul enorm cât țara s-a aflat sub dictatura
comuniștilor, acolo a fost sediul Comitetului
Central al partidului comunist, deasupra pivnițelor
unde a avut loc martiriul episcopului s-a
desfășurat sarabanda ticăloșilor.

Tot în pivnițele viitorului sediu al Comitetului
Central a fost pentru un timp închis și anchetat și
episcopul de Oradea Valeriu Traian Frențiu, dar
transferat apoi la Sighet alături de ceilalți episcopi
greco-catolici cărora le-a fost un timp decanul de
vârstă, acolo a și murit fiind astrucat anonim, în
groapa săracilor de unde nu i se mai pot identifica
rămășițele pământești. Întocmai cum nu mai pot fi
aflate nici acelea ale lui Ioan Suciu, supranumit
episcopul celor tineri, sfârșit tot la Sighet, martir a
cărui constituție fizică extrem de fragilă a făcut ca
regimul alimentar din închisoarea comunistă să-l
vlăguiască până la extincția absolută, redus înainte
de a muri exclusiv la puținele lui oase. Un destin
similar a avut și Tit Liviu Chinezu, al cărui
mormânt din cimitirul săracilor din Sighet nici
acesta nu se cunoaște. Cum nu poate fi identificat
nici al lui Alexandru Rusu decedat în închisoarea
de la Gherla. Alți doi episcopi, Ioan Bălan și
Cardinalul Iuliu Hossu au fost înmormântați și ei
în Cimitirul Bellu catolic.

Bucureștean de adopție și provizoriu, am
căutat decenii la rând urmele pământești ale celor
șapte mult înainte ca ei să fie recunoscuți în
sacralitatea lor definitivă. Ca să-i înțelegem ar
trebui să depășim schema criminală și mincinoasă
pe care, ca în atâtea alte domenii, am moștenit-o
de la ocupantul bolșevic, conform căreia aici nu
am avea de-a face decât cu un conflict
interconfesional. Această mască explicativă nu
lămurește nici devoțiunea până în moarte a
martirilor și nici furia ucigașe a persecutorilor.
Pentru a ieși la lumină din această capcană să ne
amintim cuvintele lui Ion Eliade Rădulescu,
pelerin la Blaj: Aici a răsărit soarele
românismului. Căci despre românism este vorba,
în mod acut deși subteran, și în cazul celor șapte.
Cine este un popor nu o spune el însuși despre
sine, ci o spune întotdeauna cel cu care se
învecinează, cel cu care intră în contact. Pentru
noi, despre identitatea noastră au depus mărturie
misionarii catolici veniți prin secole să exploreze
ținuturile de azi ale țării. Ei au raportat la Vatican
stupefiați că în pofida boscorodelilor bulgărești
ale preoților de aici, și în răspăr cu funcționarii
autorităților publice, oamenii simpli se rugau în
aproximativa lor limbă latină, rostind și ei un
Pater noster fie și mutilat. Adevărul acestei
constatări s-a răspândit și de la catolicii din
Polonia a aflat Miron Costin că noi de la Râm ne
tragem. Mai apoi Dimitrie Cantemir redactează
Hronica vechimei româno-moldo-vlahilor, a cărei
copie manuscris, descoperită de Inocențiu Micu
Klein la Viena, este achiziționată de acesta și dusă
în Transilvania unde ea devine nucleul de
intelectualitate și de luptă a Corifeilor. Acest
nucleu era pus în cauză și după al doilea război
mondial. Alternativa a fost întotdeauna doar de a
ne scufunda în marea masă a popoarelor slave sau
a ne prezerva latinitatea întru o sperată
europenitate. Chiar și cu prețul vieții. 
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Între iluştrii umanişti europeni ai secolului al XVI-
lea, Nicolaus Olahus (1493-1568), cărturar, devenit om
politic de înalt rang în Regatul Ungariei (Prinţ-primat al
Ungariei, Cancelar, Regent şi în cele din urmă
Guvernator), înalt prelat (Episcop de Argan/ Zagreb,
episcop de Eger, episcop de Strigonium/ Esztergom),
reformator al învăţămîntului în Ungaria, luptător pentru
cauza catolicismului în contra lutheranismului, istoric
şi teolog de notorietate în epocă, diplomat şi nu mai
puţin poet, a fost şi a rămas pînă astăzi prea puţin
cercetat de istoricii noştri literari, ca de altfel şi de
istoricii propriu-zis, avîndu-se prejudecata că e greu de
asumat culturii noastre naţionale o operă scrisă în limba
latină şi dezvoltată într-o ţară străină. Nimic mai
păgubos însă, atîta vreme cît el s-a revendicat în toate
împrejurările de la neamul său valah, evidenţiindu-şi
deschis biografia, scriind fără ocol în capitolul al XII-
lea al lucrării sale istorice Hungaria (1536): „În vremea
lui Ioan Huniade – voievodul Transilvaniei, apoi
guvernatorul Ungariei –, voievodul Dracula, după ce a
ucis o parte dintre urmaşii lui Dan, iar pe alţii i-a
alungat, a pus mîna pe domnie. Manzilla de Argyes a
avut de la soţia sa Marina, sora voievodului Ioan
Huniade, printre alţii, doi copii; unul se numea Stanciu,
care a avut şi el copii, pe Dan şi pe Petru, iar celălalt
Stoian, adică Ştefan. Acesta m-a născut pe mine şi pe
Matei, pe Ursula şi pe Elena (…) Ştefan, copil încă,
scăpînd de tirania acestuia cu ajutorul lui Dumnezeu, a
fugit la regele Matei, care, aşa cum am auzit de la tatăl
meu, apoi de la Ioan Bornemisa şi de la Ambrozie
Sárkán – comiţi în Ungaria care, împreună cu tatăl meu,
luptau sub regele/ Matei/ hotărîse în mai multe rînduri
să-l ducă cu oastea la domnie/ în Ţara Românească/.
Dar tatăl meu, văzînd că tulburările ce se întîmplă acolo
din pricina domniei sînt primejdioase, a socotit că e mai
bine să se căsătorească în Transilvania cu mama mea,
Varvara Hunzar, şi să ducă o viaţă particulară”. Copil
fiind, Nicolaus vorbea acasă în limba română aşa încît
a fost dat la învăţătură la şcoala săsească din Sibiu,
unde tatăl său ajunsese primar al oraşului, învăţînd

limba germană şi latina. Este trimis mai apoi la Oradea,
important centru administrativ şi bisericesc, pentru a
frecventa o şcoală capitulară, cu program de învăţămînt
aidoma celor apusene, însuşindu-şi aici artele libere:
gramatica, retorica şi dialectica, apoi aritmetica,
geometria, astronomia şi muzica. Materiile erau predate
de profesori aduşi de la Viena, Padova şi Leipzig, cu
toţii iluminişti de vază. În oraş exista şi o vastă
bibliotecă, cercetată la vremea lui de însuşi Matei
Corvinul. Nicolaus a fost un student eminent, avînd o
fire meditativă, înclinat spre poezie (scrie versuri după
modelul lui Ovidiu), astfel încît la absolvire, avînd
recomandarea episcopului Turzo, este trimis la Curtea
regelui Vladiskav în calitate de paj. La vîrsta de 23 de
ani ia hotărîrea să devină cleric. Urmînd o temeinică
pregătire în domeniu, ajunge în 1518 canonic al
episcopiei de Pecs (Bratislava) apoi arhidiacon de
Komarom şi în continuare canonic al episcopiei de
Strigoniu. De aici, în 1526, este chemat de regele
Ludovic al II-lea la Curte, avînd calitatea de secretar şi
consilier al reginei Maria care, după dezastrul bătăliei
de la Mohács, este nevoită să ia drumul Apusului, într-
o lungă călătorie, însoţită de Nicolaus Olahus, pentru ca
în 1531 să fie instalată la Bruxelles ca regină a Ţărilor
de jos. Nicolaus, profitînd de ocazie, frecventează
universitatea din Lovain, perfecţionîndu-se în
elenistică. În toţi anii aceştia, ia legătura cu societatea
erudiţilor, angajînd şi o bogată corespondenţă cu
Erasmus din Rotterdam, care îl apreciază în mod
deosebit: „Admir cu bucurie acest suflet al tău,
umanisime Nicolaus – îi scria din Freiburg, la 7 iulie
1530 – numele tău îl voi înscrie printre cei mai de
seamă prieteni ai mei”. Sau, tot din Freiburg, la 9
octombrie 1530: „Nu este o mică mîngîiere pentru
mine, Olahus al meu, faptul că în acest secol, care
pretutindeni naşte tot felul de monstruozităţi omeneşti,
cînd credinţa, caritatea şi umanitatea nu numai că nu
mai au trecere, dar se pare că sînt chiar cu totul stinse şi
îngropate, să găsesc totuşi cîteva spirite sincere şi
cinstite, ceea ce ne dă speranţa că se va constitui o dată
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acea generaţie de aur a muritorilor […] Chipul lui
Olahus s-a întipărit atît de adînc în sufletul meu, încît
nu mai poate fi scos sau şters de acolo”. 

În toţi aceşti ani, ca şi după reîntoarcerea în
Ungaria, scrie neîncetat, opera sa vastă cuprinzînd în
principal Epistole, două tratate istorice: Atila şi
Hungaria, apoi un Compendiarium, alături de operele
poetice, scrise în limba latină. 

Tratatul despre Hungaria a fost scris la Bruxelles
şi, pe lîngă un important cuantum de date privitoare la
istoria ungurilor, conţine l8 capitole, din 25, în care
prezintă realităţi din Transilvania, ca şi din Ţara
Românească (Transalpina), vorbind printre primii
autori de un asemenea prestigiu istoric şi politic, despre
latinitatea limbii românilor („Românii sînt creştini,
doar că urmîndu-i pe greci, se deosebesc de biserica
noastră cu privire la purcederea Sfîntului Duh şi în
unele articole de mai mică importanţă. Am vrut să
amintesc acestea, spre a se cunoaşte mai bine
moravurile din Ţara Românească /…/ Limba lor şi a
celorlalţi români a fost odinioară romană […] de aceea
chiar şi acum, pe limba lor se numesc romani (sua
lingva romani traduntur)”. 

Referirile la ţările române au pasaje întinse
descriptive iar tonul relatării este mai aproape de
literatură decît de o construcţie rigid ştiinţifică, avînd
alura unor veritabile însemnări de călătorie. Aşa,
bunăoară, despre Transilvania: „Neamul acesta este
viguros, războinic; are arme şi cai robuşti şi buni.
Întreaga regiune are cînd şes, cînd păduri, alternativ,
fiind brăzdată de bifurcaţia şi cotiturile apelor… Are
pămînt roditor. E bogată în vin, plină de aur, argint, fier
şi alte metale, precum şi sare. Este foarte îmbelşugată în
boi, fiare, urşi şi peşti, încît poţi învinui natura că a
adunat în acest ţinut tot ce uşurează traiul […] este
înconjurată (Transilvania, n.n., T.C.) din toate părţile de
munţi foarte înalţi, mai ales la hotarul dinspre Ţara
Românească: într-o singură latură, dinspre miazănoapte
şi la hotarul cu moldovenii, are trecătoare mai deschisă.
Din Ungaria, se deschid spre Transilvania trei drumuri,
şi acestea anevoioase şi desfundate. Unul dintre ele se
numeşte Mezeş, în partea unde curge rîul Someş, al
doilea se numeşte drumul Crişului, unde curge rîul
Criş, iar al treilea, al Porţii de fier (?!), unde curge rîul
Mureş.  Trecătoarea înspre Ţara Românească este
îngustă şi plină de rîpe. Din această cauză, turcii care au
năvălit pe aici în Transilvania au suferit înfrîngeri grele
adesea din partea unor oşti puţine. Mai uşor poţi să
cucereşti toată Ungaria pornind din Transilvania – care
are o lungime de circa treizeci de mile ungureşti şi o
lăţime cam tot atît de mare, sau ceva mai mică – decît

să cucereşti Transilvania pornind din Ungaria, pentru că
drumurile ei pot fi uşor astupate cu arbori tăiaţi”
ş.a.m.d. Sau, în capitolul al XIV-lea: „Clujul, pe
nemţeşte Clausenburg, despre care se spune că mai
demult era Zeugma, oraş vestit prin aşezarea lui, prin
bogăţiile şi belşugul în toate cele, cît şi prin negustori.
Abaţia Cluj-Mănăştur, tîrgul Turda, lîngă care de
asemenea se scoate sare […] Brassovia sau Corona,
numită mai înainte Semigethusa, este aşezată la
marginea Transilvaniei, spre răsărit, e renumită atît prin
întărituri, cît şi prin mulţimea locuitorilor şi a
negustorilor, iar în ce priveşte traiul, o aşezare într-
adevăr plăcută. Pe lîngă acestea, e şi locul de tîrg al
românilor de peste munţi şi al altor oameni străini. În
apropiere de Brassovia se află cetatea Thertz (Bran),
foarte puternică, întocmai ca o întăritură naturală, şi
poartă a Transilvaniei, pe unde intră cei din Ţara
Românească, aşezată în locuri foarte stîncoase” ş.a.m.d. 

Creaţia poetică este alcătuită din elegii, epitafuri,
satire şi adresări encomiastice, izvorînd „dintr-o adîncă
zbuciumare sufletească ce se cerea exteriorizată” (v.
studiul introductiv la volumul de Texte alese, din 1963,
de I.S. Firu şi Corneliu Albu). Elegiile, scrise mai ales
în  anii cînd a însoţit-o pe regina Maria în Belgia, se
datorează trăirii sentimentului exilării poetului din
patria sa, fapt care a determinat pe unii comentatori să
le apropie celor datorate lui Ovidiu. Numai că exilul
celor doi poeţi este diametral diferit. Rămîne de
apreciat însă modalitatea de exprimare poetică, în
manieră clasică, urmînd modelul, de necontestat, al
Tristelor: „Plîngeţi, oh, rogu-vă, Muze! De-al vostru
poet aveţi milă/ Iar voi, o, Graţii, acum ziua cea tristă
slăviţi!/ Însuşi chiar tu, Apolo, citarele, pe care-l
răsfaţă/ Veselul cîntec, a mea liră de-acum s-amuţeşti./
Voi, zeităţi, ce cîndva prielnice mie îmi furăţi,/ De
amărîtul vostru bard vă-ndepărtaţi de acum!/ Numai
doar tu, Elegia, cosiţele triste răsfiră-ţi/ Şi mă sileşte să-
ncep versul cu ritm dureros” (La moartea fratelui meu
Matei. Traducerea tuturor versurilor se datorează lui
Ştefan Bezdechi, în Nicolaus Olahus, primul umanist
de origine română. Cu un Cuvînt înainte de Ion Lupaş.
Editura RAM, Aninoasa-Gorj, 1939). Dispariţia fratelui
său, Matei, ajuns şi el primar în Orăştie, căruia îi scrie
epitaful („Eu, care zac în această hrubă, Matei, zis
Valahul,/ Jude pe vremuri am fost, şi-n Orăştie primar./
Ţara de peste Carpaţi a străbunilor, dintr-o vestită/ Viţă,
viaţa-mi dădu; fostam doar oaspe aici”), îi prilejuieşte
meditaţii asupra morţii, în maniera moraliştilor vremii:
„Cînd se apropie vremea ce-a noastră putere-
mplineşte,/ Vai, Ursitoarele-ţi rup grabnic al traiului
fir./ Cînd gîrbovită păşeşte încet bătrîneţea, ursita/

2222 CONVORBIRI  LITERARE



Moarte a tot  ceea ce poate mai sigur a fi./ Nu e nimic
statornic în vîrstele noastre, şi trainic/ N-are nimic în el
traiul fragil ce ni-i dat./ Soartă haină, ce nu poţi să fii
niciodată-mblînzită./ Spune: Dece-mi împleteşti viaţa
cu-atîtea restrişti?” (Idem). 

Elegia la moartea lui Erasmus din Rotterdam,
începe şi ea cu versuri în structura unui epitaf de ample
dimensiuni, marcate însă de expresia propriei
afectivităţi, dedusă din aprecierea înaltei calităţi
intelectuale ale savantului: „Îngrijorat călător, dacă vrei
să ştii a cui oase/ Lespedea rece de-aici le-adăposteşte,
te rog:/ Mersul grăbit îţi opreşte şi-ascultă a mea
tînguite./ Dacă opreşti al tău pas, tu vei afla ce doreşti./
Cum socotesc, auzit-ai de dumnezeescul Erasmus,/
Căci în acest univers nimeni nu fu mai vestit,/
Dărăpănatul său trup odihneşte-n mormîntul acesta/
Trist însă spiritul său cu ambrozie-i hrănit […] Să mai
înşirui pe rînd însuşirile sale alese?/ Nimeni în stare nu
e să le înnumere, cred./ Căci după cum biruieşte soarele
toate,/ Astfel şi el pe ceilalţi toţi învăţaţi i-a întrecut”. 

Dar Nicolaus Olahus nu este numai un evocator al
morţii. Profund liric, admiră şi evocă, în culori
descriptive de veritabil pastelist, natura care, în
contemplare, îi prilejuieşte melancolii şi îi insuflă
muzei reflexii privind alternarea anotimpurilor şi
schimbarea ritmurilor vieţii, într-o atmosferă bucolică:
„Stam într-o zi suspinînd, aşezat sub un arbor la umbră/
Şi, lăcrimînd, îmi boceam fratele mort de curînd./ Un
rîuleţ cristalin cu dulcele-i murmur, pe-aproape,/
Sufletul mi-l mîngîia cu fermecatul său zvon,/ Iar într-
o tufă umbroasă o privighetoare mîhnită/ Tristele ei
tînguiri să şi le cînte-ncepu./ Păsări mulţime atunci, cu
glas cîntăreţ, năzuiră/ Care de care pe ea să o întreacă
în cînt,/ Somnul cel drag, între timp, îmi cuprinse şi
trupul/ Care de bocet era şi de-oboseală sleit./ Rîul cu
murmurul lui, ciripitul de păsări gonise/ Grijile şi în
adînc somn eu cufundat hodineam,/ Cînd deodată-n
ureche mi-ajunse al Muzelor dulce/ Cînt, ce prin tonul
său blînd vesele ştiri povestea […] Uite cum stau
încărcaţi pomii de veselul rod;/ Cum totodată, cînd
gerul îngheaţă ce fost-a verdeaţă/ Pier deopotrivă şi ei,
pier şi podoabele lor” (Lui Emericus de Calna). În
închinarea Lui Carmelius Graphaeus Scribonius, un
creator de versuri la rîndu-i, aduce laude Muzei latine
pe care ştie „s-o facă din nou ca să răsune suav”; în
„poemele docte” zugrăveşte „în bucolicul ritm […]
misterele sfinte/ Ce, în al veacului veac, să le slăveşti
eşti dator”, asemeni lui Virgiliu care şi el „la-nceput a
cîntat doar în ritmul bucolic”. Cercetînd aplicat
prozodia textului latin al poemelor lui Olahus,
traducătorul lor, marele filolog Ştefan Bezdechi

vorbeşte despre scrierea în endecasilabicul falecian, o
poezie pioasă ce cultivă cu largheţe iambul şi
hexametrul, întîlnindu-se de-o potrivă şi „strofa safică,
atît de des întrebuinţată de poeţii umanişti” (I.S. Firu,
CorneliuAlbu).

Nemulţumit de tarele veacului („secol criminal şi
perfid,/ Vrednic de cuvinte de blestem /…/ Otrava stă
ascunsă în inimile noastre,/ Dogme nedrepte răspîndesc
moravuri nemiloase./ De aceea războiul, foamea şi ura/
nimicesc, vai, ţările noastre” – Către secolul de acum),
observator critic al relelor moravuri, Nicolaus Olahus
scrie satire, cu sarcasm dar şi cu umor discret,
portretizînd nu atît persoane cît deprinderi. Aşa ca în
satira adresată Casierului reginei: „Şchioapătă şi-i
amărît cînd e să plătească parale;/ Cînd însă-i vorba să
ia, nu şchioapătă deloc./ Domnul să dea ca să meargă
mereu cu picioarele strîmbe/ Şi să se-ndrepte atunci
cînd va fi crucificat”. Mult mai amplu se desfăşoară în
satira îndreptată Împotriva unui bîrfitor: „Poate să fie
ceva mai spurcat ca a ta stricăciune/ Sau cu murdarul
tău trai, ori caracteru-ţi infam?/ Tu nicio fată detreabă
nu laşi să pătrundă în stricata-ţi/ Casă,-n al tău adăpost,
fără ca tu s-o sileşti/ Să spună în chip ruşinos silniciei
lui Venus/ Şi să îşi piardă astfel al fecioriei odor./ Tu îţi
petreci cu stricate femei o mulţime de vreme/ Şi te
desfată grozav al curtezanelor joc./ Iată de unde provine
şi boala ce trupul îţi paşte,/ Iată, perfide, de ce puhavul
tău hoit./ Nu este, deci, de mirare că tainele ce-
ncredinţate-ţi/ Fură, le dai în vileag şi că credinţa ţi-o
calci […] Mare virtute-i să ştii a-ţi cunoaşte a ta proprie
viaţă!/ Limba flecară ades a vătămat pe cei răi”. 

Ca prelat, ca om bisericii, nu putea să nu abordeze
şi subiecte religioase. Între acestea se distinge o
rugăciune solemnă, marcată profund de vocaţia-i
creştină, pioasă: „Sfînt Dumnezeu, ce-ai zidit pămîntul
şi marea şi cerul,/ Tu, ce cu-n semn pironeşti aştrii de
foc în tării;/ Tu dup-al căruia plac se-nvîrte-n orbita-i
lucioasă/ Luna şi soarele aprins tras de fugarii cei iuţi;/
Tu, ce hrăneşti a pămîntului rodnic seminţe gustoase,/
Tu, ce cu dragostea ta pe muritori ocroteşti;/ Tu, în a
cărui mînă se află a păcii zăloguri/ Şi a lui Marte cel
crunt însîngerate săgeţi;/ Ce să-ţi aduc ca prinos,
potrivit mulţumirea-mi s-arate/ Şi să slăvesc mai smerit
numele-ţi sfînt de trei ori?” (Rugăciune). 

Personalitate impunătoare în spiritualitatea, cultura,
politica şi teologia timpului său, Nicolaus Olahus,
indiferent unde şi pe cine a slujit cu devoţiune, nu a
omis niciodată a-şi menţiona obîrşia valahă – însuşi
numele purtat indică acest fapt – de care istoriografia
noastră literară (cel puţin) ar trebui să se preocupe cu o
altă pondere integratoare.
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Ce poate să facă un critic literar scriind despre
antologia postumă a unui poet? Ce este aproape
obligat să facă atunci când poetul este din Basarabia
(sau din Voivodina, din Bucovina sau din Valea
Timocului)? Să-i redefinească traiectul identitar?!
Să-l plaseze în „marea” (dar numai ipotetica)
literatură română? Să regândească prin intermediul
ei istoria căreia îi aparține? Să scrie o pledoarie
pentru recuperarea acestei poezii, regândindu-i
apartenența la diferite câmpuri literare? În ce mă
privește, o mare provocare pentru mine este
antologia lui Eugen Cioclea (1948-2013) Dați totul
la o parte ca să văd (Editura Cartier, 2018), realizată
și prefațată de Emilian Galaicu-Păun, care m-a pus
în fața acestor întrebări – la care, la drept vorbind,
nici nu voi încerca să răspund în paginile de față. 

Voi propune aici, însă, înainte de toate un mic
experiment, inocent și nu tocmai. Și voi începe prin
a cita câteva afirmații cu caracter definitoriu:
„Autorul […] reabilitează elegia sentimentală,
introduce biografia în poezie, deschide imaginația
lirică spre social și comentează, în stil când grav,
când aluziv și sarcastic, istoria care îl asumă.
Poemele lui au mereu un aer de suferință și
provocare, sunt elegiace, străbătute de o neliniște de
origine necunoscută și, în același timp, sunt cum nu
se poate mai dezinvolte în imagismul lor turbulent”.
Este vorba despre un poet rebel, teribilist, ingenuu,
clown și tribun, cu mare forță, ușurință și
originalitate discursivă, ale cărui metafore numesc
realitatea (mai ales socială) căreia îi scoate fără
menajamente masca, în fine, un bufon, sau mai
degrabă cineva care poartă masca bufonului și care
nu se sfiește să deconspire falsul, minciuna,
convențiile. Un eretic, cum se numește în câteva
poeme, angajat etic, politic chiar, care nu pariază
nimic pe turnul de fildeș, transformând poezia în

armă. Nu, cuvintele acestea nu sunt despre Eugen
Cioclea; sunt despre Mircea Dinescu, un ironist
situabil în descendența lui Geo Dumitrescu și a lui
Marin Sorescu, pe de o parte, aflat deopotrivă în
galaxia Rimbaud și Labiș, poate Maiakovski,
nonconformist față de limbajul căruia îi redescoperă
vitalitatea, față de lumea căreia nu-i iartă inerțiile,
compromisurile, minciuna.

Or, mie mi se pare că, până la un punct (și mă
refer aici la unul care marchează metamorfozele
poeziei lui), Eugen Cioclea se înscrie exact în aceste
tipare – fără să fie vorba, cred, de influențe. Nu știu
dacă Eugen Cioclea îl citise pe Mircea Dinescu;
chiar dacă a făcut-o, limbajul lui dinamitard, care nu
se adresează unor elite, ci tribului, e consubstanțial
poetului care își definește condiția în coordonate
sociale. De aici colocvialitatea lui, accentul pus pe
comunicarea directă, spontană, nelivrescă. De aici,
insurgența, trecută prin filtrul unei emfaze din care
nu lipsește puțin narcisism, puțină biciuire de sine,
poza teribilistă care suscită complicitatea. Orgoliul
flagelat și umilința trufașă, iată ce face din limbajul
acestei poezii un instrument al revoltei. De pe
baricade, poetul își strigă unicitatea și acuză.

Voi cita secvențe din câteva poeme diferite ale
lui Eugen Cioclea: 

„Cât de celebră moartea ne ademenește!/ N-a
hulpăvit din noi îndeajuns…/ Frunza-n copac se
zbate ca un pește/ și eu atrag doar viespi,/ parcă-s cu
miere uns.// […]// Lumina-i condensată în blocuri
mari de gheață./ Surâsul meu o sparge-n bucăți, dar
ce folos!//Grimasă inedită e orice dimineață/ și n-am
nicio nădejde c-o să mai fiu frumos.// Stă mama mea
în poartă cu mâinile pe pântec/și eu făr’ de cuvinte o
rog să nu mă nască,/dar cum să mă audă când toată-
i într-un cântec,/ de-o gingășie nefirească.// Orașele
cu turma asediază sate,/ asfalturi hrăpărețe
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rășpăluiesc copite,/ pe sub mașini, în goană, ne-
mpleticim pe coate,/iar vitele-nchid ochii, prin
buruieni pitite.// (…)// Nu-aș vrea s-ajung vreodată
să vă vorbesc astfel./ Scrântita viziune mi-o astupați
cu pietre!//Am fost cândva copilul ce semăna c-un
miel,/ iar ploaia mă ștergea de lacrimi c-un burete”
(Moartea celebră); 

„Cât mai pun preț pe tot ce văd și știu,/și am
acoperire în lumină,/ și sunt doar cât îmi poruncesc
să fiu,/ și-n orice moarte-i partea mea de vină.// Cât
mai iubesc și nu pretind nimic/în schimbul multor
pierderi gratuite/și nu pricep, cobor sau mă ridic,/ pe
scările cu seu sulemenite.// Atât cât mă confrunt
suspicios/ și palme-mi dă în vis realitatea,/ și, dintre
toți copiii mai gelos,  într-un copil îmi plâng
virginitatea.// Cu fierul roșu trebuie să scriu/ pielea
de miel, întinsă ca o hartă./ Tribună-mi fac din
scânduri de sicriu./ maică-mea-n pântec încă mă mai
poartă” (Încercare de testament). 

De asemenea:
„Septembrie să-ți pice pe fereastră/ cu-

adolescenți îndrăgostiți și blegi,/ fă răcituri din
Pasărea Măiastră/și-mparte-i rânza, drept, printre
colegi.// […]// Eu îți doresc, chiar de nu știu ce
vreai,/să-ți iasă pasiența. Pirpiriu,/ în cinstea ta voi
șterge-o și din rai/ și-am să descarc vagoane în
pustiu” (De ziua ta)

Sau:
„În seara asta vă vorbesc deschis -/scena-mi

convine ca o ghilotină,/ unde pe cel ce-i biciuit de-
un vis/cu-adevărat doar moartea îl alină” (Acum). 

Sunt în aceste texte multe din notele distinctive
ale poeziei lui Mircea Dinescu, așa cum erau ele
sintetizate în citatul cu care am început acest text;
recunoști lexicul său care alcătuiește adevărate
câmpuri semantice ale candorii agresate și ale
purității abrutizate de citadin, civilizație, sistem
politic, așa cum recunoști măștile pe care le exhibă.
Un imaginar suprarealist, coborât la funcția
elementară de denunțare. Să cităm:

„Se-aude plugul roșu al chitarei/ rupând precum
un grădinar de morți/ din hălcile infernului
hectare/s-ajungă suferința pentru toți.// Un ferăstrău
de maci despică vara/ să dea sicriul din pământ în
spic/pun șaua lunii și încalec seara/ și Dumnezeu se
face-n ceruri mic,// căci n-am trăit cu sângele prin

sere/ și n-am purtat cămașa nimănui/ci mai degrabă-
am răzuit de miere/ prin piețe fade acrele statui,// ci
mai degrabă-am potrivit cu gura/ peticul cald pe
dezumflatul rai/ frate cu iarba când se-nalță zgura/
industriei pe coamele de cai,//aștept într-un amurg
ca o felină/ sub soarele cu pâlpâiri de gaz/ romantica
de-acuma ghilotină// să-mi cânte ca vioara pe
grumaz” (Ghilotina romantică).

Sau:
„Azi scriem poezia pe mari bucăți de pâine/ arta-

i mașinăria de curățat cartofi,/ chiar tu vei fi cartoful
sortit zilei de mâine/ actor retras ca melcul în
pantofi.// Iată cum din teroare pianul spală rufe/ și
sar din pieptul nostru cameleoni de preț/ iată cum
scoate limba ceasul zvârlit în tufe/ ca vipera aprinsă
de fiere și dispreț,// iată cum umblă foamea prin
cântec ca o mamă/ cum calcă pacea beată pe morții
din tranșei/ o mână scoate-n ceruri un înger de
reclamă/ o alta zvârle molimi pe turmele de miei.//
Tu care-ți pui pistolul la tâmplă ca pe-o floare/ când
sus în nori rânjește hazardul ros și chel/ tu care mori
de noapte și mori de fiecare/ porți viermele în palmă
ca pe un scump inel,// septembrie îți sare ca o pisică-
n față/ și înfloresc în tine vise de șoarec mic/ nimic
nu-ți mai ajunge și totul te răsfață,/ proprietar de
vorbe și rege pe nimic,// smulge-ți tu singur limba
scrie pe ea Adio/ îneacă-te-n saliva celor ce te-au
râvnit/ ascultă trenul toamnei cum se răstoarnă-n
ziuă/ cu tâmpla mea de aur într-un vagon rănit”
(Actorul).

Până la urmă, auto-nimicirea, proiectarea aceasta
în infern, nota pregnant revoltată, teribilistă și
narcisistă în bună măsură, toate acestea se dizolvă
uneori în tonalități euforice, pentru a deveni în mod
ciudat cântec salvator. 

Când se îndepărtează de Mircea Dinescu, Eugen
Cioclea scrie în maniera lui Marin Sorescu, din
epoca lui filosofard-ironică: 

„Imaginează-ți că nu s-a deschis parașuta./ Se
mai întâmplă! Astfel și eu,/ iată-mă, cad./  Dar încă
e mult până jos,/ am timp berechet,/ cât să mai spun
o seamă de vorbe/ și chiar să mă rad” (Cădere
liberă).

Dar până și aici, poemul continuă în tonalitățile
consacrate de elegiile lui Mircea Dinescu. Căci
spune Eugen Cioclea:

2525CONVORBIRI  LITERARE



„Așterne-mi, iubito, ceva!/ Tunde-ți părul și fă-l
grămăjoară!/ Nebunii încearcă să vâre cu furcile/
paiele într-o petală,/ improvizând un fel de saltea,/
bucuroși din cale-afară”.

Iar în urechi ne sună încă versurile lui Mircea
Dinescu:

„Mama ta poartă ochelari cu șapte lentile/tatăl
tău te păzește din turn,/ grăbește-te iubito mai am
câteva zile/și am să plec soldat într-un cătun.// De
nu, – să-ți porți neprihănirea tristă/ ca pe-un câștig
umil de câțiva franci,/ eu am să-mi fac obiele din
batistă/ pe rănile aprinse în bocanci” (Baladă veselă
pentru tristețea celui plecat la oaste). 

Cum să nu te gândești, așadar, citind poeziile lui
Eugen Cioclea la Mircea Dinescu? Nu numai că fac
parte din aceeași familie; chiar dacă unul locuiește la
București, celălalt la Chișinău sau la Moscova,chiar
dacă unul a debutat în 1971, celălalt tocmai în 1988,
ei stau, indiscutabil, la aceeași masă. Mutând puțin
sistemul de referință, Dinescu s-a născut în 1950,
Eugen Cioclea, cu doi ani mai devreme. Nu voi intra
în detalii, dar în vreme ce primul, copil teribil,
debutează fulminant în 1971, după ce publicase
câteva grupaje în „Luceafărul” (o vreme a și dormit,
pe mese, în redacția revistei),Cioclea își scria
poemele, cum povestește Emilian Galaicu-Păun, pe
pereții garsonierei sale din Moscova. Într-un fel sau
altul, ambii refuză să intre în sistem. La drept
vorbind, nu știu dacă altceva decât propria-i
conștiință l-a făcut pe Cioclea să debuteze atât de
târziu. Seamănă cu scriitorii Școlii de la Târgoviște
care-și propuseseră să nu publice nimic până la 40
de ani pentru a se proteja de ingerințele sistemului,
de cenzura interioară deopotrivă, pentru a putea
rămâne, în anonimat, ei înșiși. Cioclea i-a lăsat pe
ceilalți, colegii săi de generație, să publice, să-și
supună poezia vremurilor; închis în garsoniera lui, el
a rămas un spirit liber – s-a auto-exclus și,
consecință firească, a și fost exclus. Cât despre
poemele acelea scrise pe pereți, nu pot să nu-mi
amintească, cu tot ceea ce ar putea urma de aici, de
grafica lui Dan Perjovschi, realizată pe pereții
marilor muzee ale lumii și ștearsă pur și simplu la
sfârșitul expoziției. E aici dorința de a nu ceda
publicității, postumității și de a transforma arta,
adică facerea ei, în casă, în acasă. Dar să trecem

peste aceste chestiuni, nu înainte de a spune că, la
Cernăuți, Ilie Tudor Zegrea – deliberat sau nu, mi-e
greu să spun – se situează și el în paradigma
Dinescu. Iată prima strofă dintr-un poem fără titlu
din volumul Oglindă retrovizoare (1991):

„Un fel de vânt astmatic îmi bate iar prin sânge/
Pe un peron, în gara pustie din alt veac,/ Unde dintr-
o greșeală nici nu-mi mai vine-a plânge,/ Și tot
greșind, probabil,/ nici nu mai pot să tac”.

E aceasta poezia rebelilor, a contestatarilor, a
romanticilor care, de la tribună, își pun egoul la
marea probă, a confruntărilor radicale. În fine, cred
că afinitățile acestea, câmpul acesta literar, trans-
național, ca să zic așa, deși nu trans-lingvistic, nu
poate fi ignorat. Ba dimpotrivă. Să fie posibile și
trimiteri la un sistem literar existent și în câmpul
literaturilor sovietice? Lucia Țurcanu îmi vorbește
despre relația dintre Cioclea și Vîsoțki despre care s-
ar fi scris în critica din Basarabia. Dar cum terenul
acesta mi-e cu totul străin, aș mai pune față în față
câteva secvențe intra-lingvistice, adică din interiorul
aceleiași limbi:

Spune Dinescu: „Decât să vă-ndulcesc cu arta
ceaiul/ (oh inimă în scutece de prunc)/ mai bine-n
seara asta, beat, cu paiul/ sug luna și pe cioburi mă
arunc”;

spune Cioclea: „N-am să-ți alin durerea ca
Vieru,/ căci sunt mai aspru și ades chiar rău,/dar simt
cu vremea cum mă încearcă gerul/ și mă-ncălzesc
parcă în rugul tău” (Mamă).

Nici pe departe o poezie comodă, ci una puternic
sangvinizată, care sparge inerțiile și obligă la
schimbarea lumii; în acest sens, în termenii lui
Negoițescu, o poezie orfică, asemenea aceleia a
marilor romantici. Pentru Eminescu, de exemplu,
cuvintele lui Mureșan cântate la harpă au făcut în
sensul cel mai concret istoria, adică au generat
revoluția de la 1848.  Doar că orfismul acesta – al lui
Dinescu, al lui Cioclea – e unul învins. 

Aș face, însă, un pas mai departe, pornind de la
o precizare: poate că anumite informații nu-mi sunt
încă la îndemână, sau nu în toată complexitatea lor.
Nu știu când începe Cioclea să scrie, dar primul
volum îl publică în 1988, pe al doilea, după trei ani,
în 1991. Între cele două volume se simte o
schimbare, chiar dacă abia perceptibilă. Rebelul,
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căruia îi priește sarcasmul, cinismul, radicalitatea
morală, anti-idilicul care știe să asocieze acestei
poezii nonconformiste teme riscate deja în spațiul
basarabean, precum mama, satul, copilăria
(compromise prin versificări puerile și prin
lunecarea în clișeu – și e aceasta o chestiune asupra
căreia ar trebui insistat), se exprimă din plin în
primul volum. Pe baricade, poezia aceasta din care
nu lipsește unda auto-ironică, în care poetul își
clamează moartea ca reacție la neputința în fața
lumii, e uneori tranșantă în denunțarea falsului,
neputinței, dictaturii. Pentru cititorul din România ar
trebui să invoc aici, o excepție, totuși, în radicalitate,
Cina irodică, poem publicat în 1986 în „Literatura și
arta”, cauza unui scandal politic:„Am stat si eu la
masa lor./ Cu o condiție. Să tac./ Vorbeau pe rând,
vorbeau în cor –/ eu trebuia sa mă prefac.// Eu
trebuia sa le zâmbesc: cât sunt de sus,/ cât sunt de
mari!/ Cel ce m-a dus, era firesc,/ mă îndemna sa
pap homari./ Eu înghițeam ceva urât/ mirositor, ceva
vomat./ Dădeam pahare «tari» pe gât,/ să scap de
jeg, sa fac curat./ Eram satul. Am vrut sa plec./ O
mâna grea m-a pus la loc./ Puteam sa-i calc cuiva pe
bec./ (Nu fi, bătrâne, dobitoc./ Depinzi de ei!)/Mă
angajau/ Să ling tacâmul lor de preț, talentul meu sa
facă hau,/ să dau/ din coada nătăfleț./ Dar, hi-hi-hi,
ce știi mata,/ trișor naiv,/ le-am spus ce cred./ Să vezi
atunci ce dandana/ cu lupi bătrâni,/ cu-nfleac/ de
ied./ Am stat si eu la masa lor / numai că n-am prea
stat domol./ Ce vreți să fac, le-am zis, sa mor?/
Duhneau a morga, a formol…”. Pentru cititorul din
Basarabia, ar trebui să fac trimitere la Moartea
citește ziarul, volumul lui Dinescu, din 1990, când
manifestul nu mai e etic, ci de-a dreptul politic. 

Oricum, poetica aceasta narcisist-teribilistă, cu
accente de radicalitate, e un sigiliu pentru Eugen
Cioclea: îi va fi în permanență asociată. În Alte
dimensiuni (1991),această poetica se rafinează:
Cioclea rămâne tot adolescentul imberb. La fel de
liber ca odinioară, poetul continuă să se lupte pentru
puritatea angajării sale, a poeziei care se naște din ea
– pe care o simte, însă, tot mai în pericol. Un pericol
concret, venit nu din afară, ci din interior, precizat
destul de explicit într-un fel de confidență prozaică,
și trimiterea la Mihai Ursachi (un poem al său se
numește astfel), el însuși un ironist cinic, nu e chiar
întâmplătoare:

„Mă adresez generației mele, precum și celor ce

n-au apucat deocamdată/ să prindă la seu:/ din clipa
aceasta (nu mai puțin importantă/ ca pasul lui
Armstrong pe Lună),/ toți cu șanse egale de a hrăni
cu colivă/ clanul de vrăbii al istoriei literare,/ departe
de-a fi   pentru poemele despre mamă și patrie,/ vom
refuza legăturica/cu bani” (Apel).

Rupturile de vechea poetică nu sunt evidente; cu
toate acestea, poetul însuși constată o altfel de
identificare a sinelui, din moment ce spune:

„Aveam ceva de spus. Să fi uitat?/Am devenit
mai pașnic, mai cuminte?/ Bolnavi de limbă cu
certificat/ vorbesc în locul meu/ pe dibuite” (Decât
așa…). 

Dacă am citi poemul în integralitatea lui, am
constata, în fond, marea dezamăgire. Riscul pe care
îl constată Cioclea este al conformismului. Tocmai
de aceea confraților de generație le reclamă, într-un
poem care se numește Prietenilor de generație, să se
raporteze la idealul poeziei slujit cândva cu fervoare,
simțind amenințarea, pericolul trădării: 

„Plesni-va lacul veșted de pe voi –/ vreau să vă
știu curați ca mai nainte,/ când distilam izvoare din
noroi/ și priponeam cometele de arbori/ și cuvinte”.

Dar starea de grație continuă să existe într-un fel
de teatralitate exhibată cu ingenuitate. Declinul se
cere sărbătorit, deși e o sărbătoare pe dos:

„Vezi, lacrimile tale le rod ca pe-o zăbală,/de mi
se taie gura încet până-n urechi./ Sunt omul care
râde, sunt sera ideală,/ în care semeni stele ca să
culegi/curechi” (***).

Totuși, acum e momentul rupturii: Nu cumva
rimele mint, nu cumva exuberanța e mincinoasă, nu
cumva convențiilor abolite le iau locul, fatalmente,
altele? „Mai bine eretic decât bigot”, răspunde
poetul într-un poem intitulat Incursiune estetică. Și
urmează, într-adevăr, ruptura. 

Ruptura, adică alți zece ani de tăcere, pentru ca
poetul să revină cu un nou volum, Dați totul la o
parte ca să văd (2001), care are funcția unei mici
revoluții poetice. Mai bine eretic decât bigot spune
aici poetul – căci i se vor fi pârând acum cu adevărat
înșelătoare, neputincioase, eronate și eșuate soluțiile
care i-au întemeiat decenii de-a rândul poezia. În
prefața pe care o scrie, Emilian Galaicu-Păun
vorbește despre această chestiune: Cioclea însuși ar
fi fost nemulțumit de eticheta care i se pusese deja
de „poet teribilist și goliardic”. Dar aici nu cred că
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poate fi vorba doar despre etichetă, adică despre
reprezentare și receptare, despre ceea ce cred ceilalți
(Cioclea era, cred, suficient de orgolios ca să țină
cont de așa ceva), ci despre ceea ce poetul chiar este. 

Așa încât, cred că tocmai nemulțumirea de sine
va fi generat ruptura pe care, oricât am încerca, n-am
putea-o asocia, cum face Emilian Galaicu-Păun, cu
aceea trăită de Paul Celan. Citim: „întocmai ca Paul
Celan care, sătul să fie circumscris unui singur
poem, Todesfuge, (Cioclea, n.n.) s-a îndepărtat cât a
putut de tare de formula ce-l consacrase peste
noapte”. Or, Cioclea n-avea în spate un singur poem,
ca Celan, ci o întreagă existență poetică. Să fie, însă,
fractura din limbajul lui Celan expresia nevoii de a o
rupe cu o reprezentare și nu, cum credem, consecința
contactelor sale cu suprarealismul și a crizei de a
scrie, cum s-a spus, în limba celor care i-au ucis
părinții? Dar era Celan, în 1948 și în 1952, anii
publicării primelor sale volume, cu adevărat
cunoscut prin Todesfuge,  sau a devenit el celebru
ulterior? Nu simțea el, oare, nevoia de a frânge gâtul
sensului și al coerenței într-o limbă pe care o trăia
chinuitor, sfâșiindu-se într-o agonie continuă?
Faptul acesta oricum nu l-a salvat: dovadă stă
ultimul lui poem, aruncarea în Sena. Oricum, dacă e
să identific situații similare cu acelea ale lui Cioclea,
le-aș găsi – fără doar și poate, fără prestigiul pe care-
l conferă Celan – mult mai aproape. Ce se întâmplă
cu Bacovia odată cu Comedii în fond? Ce se
întâmplă cu Nichita Stănescu, odată cu Noduri și
semne? Limbajul care-i consacrase pe amândoi e
abandonat, iar mutația care se produce demonstrează
parcă nevoia unei eliberări. Mai mult, poezia devine
altceva: limbaj pur, care se semnifică pe el însuși și
golul. Cred că așa stau lucrurile și cu Eugen Cioclea.
Ironismul teribil și revolta romantic-adolescentină
sunt abandonate, ca fiind mai degrabă capcane
biografice, poze inutile, adică ineficiente. Astfel,
Cioclea face saltul către metapoezie. Este el, cu
adevărat, un eretic? „Literatura este/o răfuială cu
propria conștiință./ Ea nu vorbește despre adevăr”,
spune într-un poem numit (Avan)teză, într-o manieră
care refuză orice simulare a poeticității. Pentru a
continua ceva mai târziu: „Cu alte cuvinte,/cuvintele
îl suprimă./ Dintr-o mână în alta se pârguie/
inevidența”.Un poem se numește Antieseu. E aici și
nevoia unui refugiu din piața, deja compromisă, a
literaturii. „Mă-năbușă scârba de somități”, declară

într-un loc. Prin urmare, se și declară
„cioclul/literaturii/moderne”. Să deducem de aici că
e postmodern? Dar asta e o altă poveste, pe care n-o
voi abandona decât pe moment. Dinescu însuși
scrisese un poem intitulat Lașitatea de-a scrie
versuri.

În tot cazul, exuberantul de altădată, exuberantul
în revoltă și teribilistul în anti-ironie și nihilism,
devine un nihilist adevărat. De aici, saltul în
cuvintele care abandonează lumea pentru a spune
ceva despre cuvinte. Marin Mincu ar vorbi aici
despre un salt în textualism. N-o voi face eu. Poetul
însuși se revendica în ultima vreme, o spune Emilian
Galaicu-Păun, de la Ion Barbu. Să nu ne lăsăm însă
înșelați: noua lui poezie nu descinde din poetica lui
Ion Barbu, ci doar din experiența lui: aceea a
abandonării poeziei, considerată neputincioasă.
Titlul dat postumelor de confratele său mai tânăr,
Sfârtecare, mi se pare, de aceea, potrivit, deși poate,
totuși, cam tare. „Limbajul trebuie sfărâmat” ar fi
scris undeva Eugen Cioclea. De aceea, e mai
degrabă vorba de sfârtecarea cuvintelor; de aceea,
cuvintele devin metacuvinte, existența ieșind cumva
din joc. Prin urmare, să nu introducem o notă
existențială (poate cam patetică) acolo de unde
poetul tocmai dorea s-o elimine. În felul acesta,
experiența e similară cu aceea parcursă de Bacovia,
de Nichita Stănescu, de Ion Barbu. Un ultim poem,
Logaritm, e, de aceea, solar. E ca și cum poetul,
chiar în biografia lui, s-a eliberat de boala poeziei,
adică de acea poezie elegiacă, trufaș elegiacă,
insolentă și teribilistă, pe care tot a cultivat-o. Poezia
unui orfism învins. A ajuns cumva la adevăr, acolo
unde cuvintele, retorica, muzicalitatea etc. mint. Iată
acest poem: „Exact/pe la 15.15 (orele cosmice)/
singularitatea din mine,/ scăpată cumva/din pântecul
mamei,/ a gângurit/ un inefabil metapoem/mai
important/ decât tot/ universul”. În fine, cred că
tocmai ruptura aceasta, pe care am explorat-o aici
cât de cât, face din Eugen Cioclea un mare poet. Și
nu dezvolt. Rămână doar ipoteza.
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„Acum, amestecă-le pe toate la un loc în
închipuirea ta, aruncă-le ca nişte giucării dinaintea
ochilor tăi, şi de vei produce un totul neregulat şi
neobicinuit, atunci vei dobîndi o icoană adevărată
a capitalei noastre şi te vei încredinţa că nu este
oraş în lume alcătuit de mai multe contrasturi. Iaşii
este un teatru curios, decorat cu palaturi şi bordeie
lipite împreună; actorii lui sînt luxul şi sărăcia, iar
comedia ce se gioacă în toată ziua pe scena lui
poartă deosebite titluri, precum:

«Cine-i mare, îi şi tare; cine-i mic, tot nimic!»
«Şlicul şi pălăria, sau idei vechi şi idei nouă».
În acest fragment din Iaşii în 1844 se poate

recunoaşte nu doar profilul unei epoci în
schimbare, al unui loc în care Orientul şi
Occidentul îşi dispută strada principală şi ma -
halaua, straiele oamenilor şi gîndirea lor; se află
aici însuşi profi lul interior al unui om de răspântie
(pentru a relua sintagma lui Octavian Paler), pus
de ai săi să poarte işlic de comis, spătar, postelnic,
vornic, schimbîndu-l, însă, cu pălăria
revoluţionarului, a protestataru lui cu gîndul şi
fapta aşezate la temelia României moderne. Am
scris altundeva despre modul în care activează
fracţiunea intelectualilor din cadrul clasei
dominante la mijlocul secolului XIX; fiul
sulgerului Vasile Alecsandri, ca şi feciorul
spătarului Alexandru Rosetti, nu se deosebeşte de
ceilalţi prin condiţie socială (scriitorii paşoptişti
sunt, în majoritate, boieri sau fii de boieri), ci prin
natura activităţii lor: ei se „înstrăinează” de mediul
de origine, lasă işlicul pentru pălărie, părăsind
ideile „vechi” pentru cele „nouă”. Înainte de a se fi
produs în fapt, revoluţia s-a petrecut în
mentalitatea acestor oameni care au putut ieşi din
plasma lumii orientale, lăsîndu-se contaminaţi de

„maladiile” Occidentului, în primul rînd, de
strategia progresului: vindecîndu-şi sufletele, ei
au putut vindeca societatea care i-a urmat şi care,
prin aceasta, a spart clopotul de sticlă, intrînd în
istorie. Icoana laşilor la 1844 restituie, în realitate,
imaginea oamenilor ace lui timp şi acelui loc.

Dacă biografia lui Vasile Alecsandri este o
sumă de evenimente care configurează un „tot
neregulat şi neobicinuit”, opera sa nu e mai puţin
un amestec de contraste şi para doxuri, un teren al
tuturor tensiunilor dintre paradigme literare, din tre
supunerea la rigorile clişeului, ale locului comun şi
nevoia acută de libertate, de permanentă inovaţie,
proprie artistului autentic; cît, cum şi, mai ales,
cine a izbîndit – aceasta este o întrebare la care
istoria literară pare să fi răspuns. Nu e mai puţin
adevărat că, în anu mite momente, critica a revenit
asupra „dosarului” considerat închis, făcînd noi
investigaţii, căutînd conexiuni cu modernitatea,
încercînd să resuscite interesul pentru un scriitor
cunoscut şi imitat – iarăşi un paradox! – mai cu
seamă prin ceea ce are perisabil scrisul său: poe zia.
Lirica ocazională, cu deosebire, e pe buzele şi în
memoria tuturor; fascinaţia Sudului, fiinţă solară,
temperament perfect încadrabil în mo delul
clasicist – iată sintagmele de mare circulaţie în
sintezele din manuale şi cărţi de istorie literară. Nu
acesta este, însă, Vasile Alecsandri; aflat la o
dramatică răspîntie a istoriei (veacului, paradigme -
lor literare, evoluţiei sociale, politice), pus în cauză
chiar de neli niştile, zbaterile conştiinţelor ce
trebuie să aleagă la această răscru ce, „clasicismul”
bardului de la Mirceşti, atît de des invocat, e un
reflex de apărare al unei fiinţe pe care, oricît de
liniştită am crede-o lîngă focul arzînd în soba
conacului din preajma luncii Siretului, istoria nu a
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iertat-o: i-a schimbat işlicul cu pălăria şi l-a făcut
pe „veselul” Alecsandri purtătorul ideilor „nouă”,
tocmai pe el, cel desti nat prin poziţia socială să fie
apărătorul ideilor „vechi”. Cu Alecsan dri şi ceilalţi
oameni de la 1848 şi 1859 se încheie o epocă şi
începe alta, se neagă un trecut (trecutul alor săi,
totuşi!) pentru a afirma un nou început.

Şi nu este Alecsandri primul caz al unui scriitor
nedreptăţit de posteritatea care a selectat din opera
sa efemerida (în fond, cîţi începători în ale
stihurilor nu imită şi azi, cu sîrg, tiparul liric din
Doine şi lăcrimioare, Pasteluri ori Ostaşii
noştri?). Rămîn, însă, în orizontul valorii teatrul şi
proza; aici trebuie căutat adevăratul Alecsandri,
scriitorul cu uneltele sale. Încă Ibrăileanu remarca
în 1919 faptul că „paginile frumoase” ale lui
Alecsandri pot fi găsite în proza sa, cu deosebire în
notele de călătorie. Mai înainte, Iacob Negruzzi
spunea în ale sale Amintiri din „Junimea“ că „după
tatăl meu, Alecsandri era, din toţi cîţi am cunoscut,
omul ce povestea mai frumos şi mai interesant”.
Sînt de crezut Ibrăileanu, Negruzzi, G. Călinescu,
Tudor Vianu şi, dintre contemporani, Paul Cornea,
Constantin Ciopraga, Dana Dumitriu, Nicolae
Manolescu (“proza lui meri tă atenţie în latura
culorii verbale, a pitorescului, a ironiei şi a
umorului, care, nu o dată, servesc drept
instrumente pentru satira mora lă şi socială”)? Cîtă
dreptate au? Pentru că proza, ca şi biografia, ca şi
întreaga operă, constituie acelaşi „tot neregulat şi
neobicinuit”. Nicolae Manolescu atrăgea atenţia în
1971 asupra erorii de a analiza, cînd e vorba de
proza lui Alecsandri, „lucruri foarte deosebite:
nara ţiuni romantice precum Buchetiera de la
Florenţa şi jurnale de călătorie O primblare la
munţi, Călătorie în Africa)”. În adevăr, proza bar -
dului dezvăluie acelaşi joc şi aceeaşi dispută între
ideile vechi şi cele nouă; işlicul e în buchetiera
florentină, în vreme ce pălăria e a călătorului în
Africa. Toate clişeele epicii romantice se pot afla
în Buchetiera de la Florenţa, începînd de la
decorul cu „dame frumoase şi elegante”, în care
imaginaţia caută istorii de amor, continuînd cu per -
sonajele care nu depăşesc niciodată rama
portretului-robot, lăsînd im presia că viaţa curge pe
alături şi sfîrşind cu inserţia pactului auto biografic
(eul narator ca martor al evenimentului), a

indicelui realist la care face apel majoritatea
prozatorilor epocii; eroul romantic – un clişeu,
spunem astăzi. În fond, el răspundea perfect
orizontului de aş teptare al cititorului de la
jumătatea secolului XIX: Buchetiera de la
Florenţa este, din acest punct de vedere, o proză
„de consum”, cum toa tă literatura epocii. Aceasta
era, în fond, chiar condiţia artistului; să-l ascultăm,
pe C.A. Rosetti, contemporanul lui Alecsandri:
artistul trebuie „să meargă să cultiveze pe unul şi
pe altul pentru ca să poată trăi, ca să poată fi în
soţietate, să aibă o poziţie în lume; ba încă şi chiar
hrana din toate zilele, de multe ori, ca să ţi-o
dobîndeşti, eşti silit să dănţuieşti un vals, să ştii să
joci pharaon sau whist, să şti să minţi, să lingi şi
alte mii asemenea atrocităţi”, consemnează Rosetti
la 1844 în Jurnalul meu: artistul face parte şi el
dintre „giucăriile” ce se amestecă pe scena
„teatrului curios” al epocii. Iar Buchetiera de la
Florenţa, ca şi cea mai mare parte a liricii lui Ale -
csandri, reprezintă mişcarea „giucăriei”,
declanşată prin învîrtirea „cheiţei” aflate la vedere.
Alecsandri ratează în această proză două piste care
l-ar fi condus în afara clişeului; mai întîi, se
opreşte exact în rama tiparului atunci cînd are
intuiţia iubirii cu declanşator narcisic (Cecilia se
îndrăgosteşte de propriul chip pictat, apoi, de
autorul tabloului; tema, foarte frecventă în proza
secolului trecut, es te însă abandonată de
Alecsandri în primul stadiu, în acela al enunţă rii
ei); ratează şi dezvoltarea relaţiei teatrale
(structurată prin pre zenţa celui „de-al treilea”;
Iulia, e personajul teatral, un ele ment esenţial al
perspectivei epice, cum dovedeşte Vasile Popovici
în Eu, personajul). Alternativa pe care prozatorul o
caută obedient e portretul-robot al personajului
romantic: „Cînd ne oprirăm, figura lui V. se
prefăcuse de tot; faţa lui era roşie ca ceriul ce se
întindea deasupra noastră; părul său, ridicat de
vîntul de sară, fîlfîia în aer şi lăsa liberă fruntea sa
largă şi genială. – Priveşte, el zise deodată cu un
glas puternic; priveşte, iubite, cu ce mărime
soarele se ascunde după munţii care se înalţă în
faţa noastră. Nu-ţi pare că asistezi la dărîmarea
împărăţiei romane?... Priveşte norii aceştia văpsiţi
de pur pura razelor lui, cum se ridică către ceriuri
ca o jertvă a pămîntului făcută în gloria
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preaputernicului ziditor”.
Sub aceeaşi zodie a tiparului epocii scrie Vasile

Alecsandri fragmentul de roman ; textul are şi o
„cheie” – procedeu foarte frecvent în proza
timpului, autorii disimulînd, adesea, secvenţe din
biografia proprie în epica „de ficţiune” -, pentru că,
iată, el este construit pe evocarea figurii unei
actriţe cunoscute de Alecsandri la Paris, în vremea
exilului, în 1848: Marie Chatainez e, înainte de a
pătrunde în roman, femeia de care se leagă un
episod sentimental din viaţa prozatorului. În fond,
toată proza lui Vasile Alecsandri este una
memorialistică, inventînd înainte de Ion Creangă şi
marii memorialişti ai secolului XX, jurnalul intim,
autobiografia literară, textul epistolar şi
memorialul de călătorie, chiar dacă încă în schiţa
lor. În această perspectivă, procedeele narative se
circumscriu evocării – rechemării, cum îi spune,
mai tîrziu, Gala Galaction în  său –, naraţiunii la
persona întîi, plasînd în miezul textului figura unui
personaj-narator. Este adevărat că istoria literaturii
a căutat totdeauna aici documentul, informaţia care
să lumineze aspectele operei „propriu-zise”; dar,
de la întemeierea acestor specii în secolul XIX,
prozatorul român nu a încetat sa -şi conceapă textul
„intim” în orizontul literaturii şi în perspectiva
contactului imediat sau doar amînat cu cititorul.
Jurnalul intim şi autobiografia literară tematizează
viaţa, protagonistul lor fiind ceea ce aş numi omul
construit; nicidecum omul concret care este cel din
acte. Textul „personal” este unul de orientare, de
căutare a sensului existenţei cotidiene şi, prin
aceasta, de fictivizare a ei; în fond, chiar conceptul
de literatură şi cel de scriitor se nasc, la noi, prin
„fragmentul autobiografic” întrucît, iată, mulţi
prozatori din secolul XIX au început prin a scrie
aşa ceva. Devenit personaj, autorul jurnalului
intim ilustrează limita superioară a aventurii omni-
scienţei, iar textul său este speculum-ul vieţii, un
joc al reprezentării; aici se exprimă pe deplin liber
conştiinţa atentă la actualitate; o lume nouă se
formează, se centralizează în jurul ficţiunii eului,
unde indistinctul devine distinct, informul – formă,
unde a trăi se manifestă prin a gîndi şi unde a avea
înseamnă a fi. Jurnalul constituie ceea ce aş numi
o poetică a expansiunii fiinţei în densitatea vieţii;
„robit” actualităţii, cotidianului, autorul-personaj

trece de la un amănunt la altul, descoperind mereu
încă alte amănunte; protagonistul jurnalului este o
gîndire care centralizează realitatea după ce o va fi
pulverizat, organizînd prin limbaj realul dispersat,
distorsionat, fiind chiar descoperirea acestui limbaj
care face lumea. Totdeauna prospective, paginile
jurnalului dau formă realului prin (in)formarea
destinatarului real sau implicit, după cum autorul a
(super)vizat momentul impactului „intimităţii”
sale cu publicul: Intim al lui Traian Demetrescu se
publică în chiar anul redactării sale, în vreme ce
Rebreanu, să zicem, a cerut ca jurnalul său să se
tipărească abia după ce vor fi trecut treizeci de ani
de la săvârşirea sa din viaţă: şi „nevroticul”
Tradem dar şi autorul lui Ion au avut în vedere con-
tactul „fatal” cu cititorul, prima formă a relaţiei
jurnalului intim cu socialul. Iluzionîndu-se că la
capătul parcursului zilelor se află certitudinea,
omul se înfăţişează pe sine ca proces, ca o
devenire; iar literatura e chiar acest proces, această
căutare, această aproximare şi această intuiţie a
„adevărului”. „Niciodată n-am fost exact omul jur-
nalului pe care îl scriu”, spune Julien Green,
denunţînd convenţia literară a textului „personal”,
cum îi spune Philippe Lejeune în Le pacte autobi-
ographique.

Din această perspectivă, nu e deloc întîmplător
faptul că, între speciile genului epic, evoluţia cea
mai spectaculoasă în (post)modernitatea literaturii
noastre o are jurnalul. O particularitate specifică o
constituie însă împrejurarea că tradiţia acestui tip
de text a fost recuperată abia în ultimii ani, prin
editarea unor jurnale intime rămase inedite sau
prin reeditarea altora, puţin cunoscute ori publicate
mai demult fragmentar: este cazul jurnalelor lui
C.A. Rosetti, Timotei Cipariu, Titu Maiorescu,
Petre Ispirescu, Iacob Negruzzi din secolul XIX
(Gala Galaction, Mihail Sebastian, Liviu
Rebreanu, Geo Bogza Pavel Dan, Octav Şuluţiu,
Tudor Muşatescu în secolul XX), dar şi, înaintea
tuturor, al operei lui Vasile Alecsandri. Prozatorii
români contemporani, ale căror jurnale încep, în
majoritatea lor, în deceniile cinci şi şase (Radu
Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor Ţopa,
Costache Olăreanu, Alexandru George), ori chiar
mai înainte (Geo Bogza), când aceste texte ale
înaintaşilor zăceau încă în diverse fonduri docu-
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mentare, au resimţit mereu necesitatea definirii
propriului proiect epic, a delimitării, a instaurării
cu drepturi depline a textului „personal” în lumea
literaturii, a întemeierii – temă centrală a jurnalului
contemporan; jurnalul este conceput ca text literar,
aparţinînd cu toate ale sale „ficţiunii” şi public-
ităţii: ce văd în fiecare zi („cum îmi trăiesc viaţa”)
şi ce scriu în fiecare zi („cum mi-am scris opera”)
– acestea sunt cele două sensuri ale dezvoltării
demersului de acest tip, care plasează jurnalul şi
autobiografia literară în cea mai strictă relaţie cu
exterioritatea, cu împrejurările vieţii şi ale textului.

Aventura palpitantă a literaturii subiective în
cultura noastră începe cu proza lui Vasile
Alecsandri: („consemnînd” idila poetului cu Elena
Negri), chiar şi  vizează diverse specii ale litera-
turii subiective: e o „amintire din copilărie”, scrisă
în acelaşi registru cu celebrele ale lui Ion Creangă,
ilustrul contemporan, sînt ale „peregrinului
moldovean”, cum îl numeşte Florin Faifer, dar şi al
epistolierului pasionat în corespondenţa sa, mai
ales cu Ion Ghica. Duioase, purtînd marca umoru-
lui, a şarjei unei ironii cordiale, deloc demolatoare
şi a oralităţii, prozele lui Vasile Alecsandri sînt, în
fapt, şi : la Mirceşti, în albul îngheţat din lunca
Siretului, mărturiseşte Vasile Alecsandri, îşi
închipuie „scene vesele din Franţa, scene politice
din Italia, scene pitoreşti din Orient”.

De o factură mai specială, în orizontul valorii
estetice, rămîne; din toată recuzita purtătorului de
işlic din Buchetiera de la Florenţa, Alecsandri nu
mai păstrează aici decît taifasul, voluptatea
pierderii în povestire; sprinten, vesel şi „cu pălăria
de Panama pe urechi”, ironic, luînd distanţe faţă de
modelul literar al „şcolii bucureştene” (cel
„romantic”, zice poetul pe cînd se pregătea pentru
„dezbărcarea” pe pămîntul afri can), Alecsandri
este aici autorul „paginilor frumoase” pe care le
gă sea Ibrăileanu, „omul ce povestea mai frumos şi
mai interesant” din amintirile lui Iacob Negruzzi,
„pictorul strălucit de exotisme”, cum îi spunea G.
Călinescu. Dincolo însă de calităţile stilistice,
incontesta bile, Călătorie în Africa constituie
primul text din literatura noas tră, care se
structurează în perspectiva unei teme ce depăşeşte
proza epocii, anticipînd una dintre achiziţiile
modernităţii; găsim aici ceea ce aş numi tema

povestirii ca spaţiu securizant. Călătorul, deloc
nepăsător faţă de primejdiile drumului pe mare, se
instalează în povestire ca pentru a uita ceea ce îl
apasă mai mult; cînd marea „ia o pri vire
îngrozitoare”, cînd „mii de gînduri mă împresură
în zestimpul amurgului”, cînd, la îmbarcare, „mă
cuprinde o jale adîncă ce îmi aduce descurajare în
suflet şi o presimţire dureroasă ce mă face a crede
că nu voi mai videa ţărmurile şi fiinţele iubite
mie”, naratorul caută taifasul, adăpostul povestirii;
un adevărat labirint de poveşti, pentru rătăcirea
fricii, e această călătorie în Africa. Istorisirile
naratorului şi ale lui Campbel (Muntele de foc, Cel
întîi pas în lume), secţionînd durata călătoriei,
comprimîndu-i secvenţele din timpul „real” care
în fricoşează, susţin, e adevărat, „exotismul”
textului; ele reprezintă, însă, mai mult decît atît:
sînt locuri sigure, într-un trecut încheiat, departe
de pericolele şi surprizele neplăcute ale drumului
pe mare: salonul vasului „Livorno” e o altă
ipostază (a liniştii) conacului de la Mirceşti, a
„sobei” din celebrele Pasteluri. Iată şi aparentul
paradox: natura atît de mult „cîntată” şi – ni se
spune de mai bine de un veac -”iubită” de bard
este, în Călătorie în Africa, teribila ameninţare. În
pofida tuturor clişeelor învăţate, natura nu e nici
calmă, nici „edul corată” la Alecsandri şi e o
exagerare a crede că pregăteşte scenarii le
sămănătoriste: natura înfricoşează, trimite insul la
adăpost. Aces ta este adevăratul sentiment al
naturii, imaginea interioară a acestei a; în rest,
totul e decor, o ilustrată „comandată” de frică,
provocată tocmai de acest sentiment: „Povestirea
nenorocirilor căpitanului Campbel ne făcu mult să
rîdem, şi convorbirea noastră, aţîţată prin plăcuta
înrîurire a punciului, se prelungi pănă la două ore
după mezul nopţii. Cu toate acestea, a doua zi, noi
eram pe podul vaporului la răsăritul soarelui,
răsuflînd aerul învietor a dimineţii şi privind în
dreapta noastră malurile Spaniei. Marea limpide şi
albastră se întindea pănă la poalele munţilor ce se
înşira de-a lungul orizontului, de la marginea
Franţei şi pănă la hotarele Portugaliei. Ea oglindea
seninul ceriului, şi iluzia era atît de mare, încît ni
se părea că pluteam între două ceriuri. În
călătoriile pe mare, unde păsurile omului sînt
mărginite în lungimea podului corăbiei, unde ochii
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lui nu întîlnesc de giur împregiur decît întinderea
pustie a valurilor; unde toata viaţa e concentra tă pe
nişte scînduri plutitoare şi numai prin ele este
despărţită de prăpastia îngrozitoare a mărei... acolo
cea mai mică întîmplare este interesantă şi atrage
luarea-aminte”. Prima secvenţă e decorul; a doua
restituie sentimentul naturii (o analiză, din această
perspectivă, a Pastelurilor ar scoate la iveală
lucruri interesante, confirmînd, pro babil, această
ipoteză pe care o impune Călătorie în Africa).

Dacă natura înfricoşează şi trimite naratorul în
spaţiul securizant al poveştilor depănate în salonul
vasu lui „Livorno”, peisajul urban, ca parte
integrantă a naturii înseşi, nu e mai puţin
antipatizat; „groaza de imundiţii”, de care se va
vorbi mai tîrziu la un Nicolae Iorga, de pildă, lui
Alecsandri îi e specifică. Iată strada principală din
Tanger: „În ea întîlnim o mulţime de indigeni pe
gios sau călări pe măgari, coborînd la vale şi
strigînd: balac! balac! adică: feriţi! feriţi! şi în
adevăr ne ferim iute de dînşii, lipindu-ne de păreţi;
căci feţele lor palide, ochii lor scînteietori, barbele
lor zburlite, trupurile lor uscate, mişcările lor
dişănţate, gra iul lor răguşit şi stremţele lor ce-i
descopăr mai mult decît acoper, produc o impresie
respingătoare. Ici-colea, dinaintea unei uşi ce se
deschide în zid sau la colţul unei hudiţi, vedem cîte
un nenorocit culcat pe pave într-o nemişcare de
cadavru sau şăzînd ghemuit, cu capul pe genunchi
şi ochii ţintiţi pe vîrfurile babuşilor săi”. Iar pen tru
a se feri de „impresia respingătoare” ori de
abilitatea arabilor „pickpockets”, naratorul se
retrage în istorie („Cunoşti istoria Tangerului? mă
întreabă Angel. – Iat-o, în scurt, îi răspund”: şi
urmează, desigur, refugiul în poveste). Tot astfel,
pustiul dezolant al unui pa lat e părăsit pentru
„rechemarea trecutului strălucit”, iar scurta „pre -
umblare” prin împrejurimile deloc primitoare
sfîrşeşte la o masă cu mîncăruri alese, femei
frumoase, în adierea amorului şi poveştilor de tot
felul. În fine, pentru a scăpa de imaginea fiorosului
Andreea Spadacelli „a cărui figură ascuţită samănă
cu o bardă”, naratorul şi tova răşul său se întrec în
anecdote şi povestiri: „Angel, nevrînd să rămîie în
urmă de mine cu anecdotele extraordinare, îmi
narează o întîmplare foarte bizară a unui curier
trimis din Englitera în India. Eu cerc a-l întrece

prin un roman închipuit, el îşi frămîntă mintea ca
să iscodească o minciună gogonată, şi astfel o
ducem, atît în cameră, cît şi pe strade, într-un şir
neîntrerupt de poveşti”: într-un şir neîntrerupt de
poveşti se ascunde adevăratul sentiment al naturii
la Alecsandri: povestea e spaţiul securizant, locul
devenit sigur după ce îşi va fi epuizat durata.
Buchetiera de la Florenţa şi Calătorie în Africa
sînt işlicul şi pălăria prozatorului Alecsandri, ideile
„vechi” şi idei le „nouă” amestecîndu-se în „totul
neregulat şi neobicinuit” al unui „teatru curios” –
viaţa şi opera unui scriitor căruia posteritatea îi
rămîne încă datoare.
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Fevruarie 1899

Mercuri 3 / 15 fevruarie 1899. Sculat la 5¼.
Termometrul, +2º R. Peste zi, aceeași căldură la
soare, aproape ca vara, de vro 5 zile. 

Ieri, Alex. Philippide de la Iași, cu frumușica sa
a doua nevastă, la noi la dejun, iar la 2 ore, eu cu el
la Academie, unde era și Dim. Sturdza, I. Kalinderu,
Gr. Tocilescu, N. Quintescu și Bianu (comisia
Dicționarului). Philippide (a 500 lei pe lună) cu 4
studenți ai săi (a 100 lei pe lună) la Iași și Jarnik la
Praga (a 60 florini pe lună) scot toate cuvintele din
vreo 70 de cărți, în vreo 200 volume, la 1 noemvrie
al acestui an (după 2 ani de muncă, studenții regulat
5 ore pe zi, Philippide 10) va fi scos în sute de mii
de bilete tot materialul limbei cu citate. De acum
până la 1 noemvrie, am mai decis noi a însărcina pe
Flor. Marian din Suceava cu scoaterea în bilete a
vorbelor române relative la fauna (pești! păsări),
pentru care, la predare completă, să primească 1200
franci. – Apoi, de la 1 noemvrie 1899 în 3 ani, va fi
gata însuș Dicționarul după alfabet în manuscript,
pe temeiul biletelor astfel alcătuite. –

Trebuie să-mi formulez și combin interpelarea
ce e vorba să o anunț astăzi guvernului în senat!

Vineri 5 / 17 fevruarie 1899. Dimineața la 7 ½
ore, +2º R. Dar peste zi, iar soare cald. – Știrea că a
murit Félix Faure, prezidentul Republicei Franceze,
în mijlocul confuziei procesului de revizuire
Dreyfuss la casație. Am să anunț astăzi în senat
următoarea interpelare:

„Am onoare a interpela pe d. ministru-prezident
asupra lipsei de direcție în politica guvernului, care
a paralizat orice acțiune serioasă și a produs numai

neliniște în țară”.
În Senat T. Maiorescu,
Vineri 5 / 17 fevruarie senator reprezentant al
1899. Colegiului Universitar 

din București.

Duminecă 7 / 19 fevruarie 1899. Același timp
afară. Răcoare peste noapte, soare cald peste zi.

La dejun, Duiliu Zamfirescu, venit în congediu
de 2 luni de la Roma.

Îmi spune că Alex. Giani de la casație a primit
pentru luna cât a stat la Roma ca reprezentant al
guvernului la conferența contra anarhiștilor, prin
legațiuni 12.000 franci (în două rânduri câte 6000).

Duiliu stă la noi până pe la 3 ore, eu nu m-am
culcat după dejun, ca de obicei, am făcut vro 8
partide de șah, dimineața cu Dragomirescu, apoi, de
la 4 ½ – 7 ¼, cu Jaques și Constantin Negruzzi și
apoi m-am trezit îndată cu o violentă durere la
partea dreaptă. Avusesem una mai slabă alaltăieri, la
aceeași oră, la Club. Friguri? Sporite cu oboseala
șahului.

La masă, Grig Buiucliu, dar eu trebuie să mă
culc la 9 ore, și el pleacă. 

Luni 8 / 20 fevruarie. Prepar interpelarea cu
Anicuța, de la 10¾ la 12¾. Dejun. După dejun,
rezum șirul ideilor în scris, dar aceasta se vede că
era prea mult. Mă apucă iar dureri de cap, dar fără
violență. ¾ oră la Senat, dar Sturdza nu e față, poate
interpelarea pe mâine. 

La masă, Duiliu Zamfirescu, Mitică cu
Alexandrina, Costache Negruzzi. Sara și Jaques
Negruzzi.

Ne culcăm la 10¾.
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Marți 9 / 21 1899 fevruarie. După recomandarea
lui Carp, căruia i-l recomandase ministrul belgian,
vin la mine aelgianii capitaliști Frédéric van den
Abeale și Gustave Snoeck pentru a fi membri în
Consiliul de administrație al unei noue bănci, în
care să fie și Poroineanu1.

Am primit. Se duc azi la Brăila, pentru a funda
și acolo, cu Bach și cu Zamfirescu sau Perlea.

Apoi Zappa, apoi Cămărășescu, și azi am
probabil interpelarea!

După cererea miniștrilor Pherekyde și Ionel
Brătianu, s-a amânat interpelarea deocamdată pe
vineri, Sturdza fiind reținut la cameră cu discuția
generală a budgetelor. 

Sara la 10 ore, eu singur la balul curții, vorbit cu
regele și regina, apoi, până la 12¼, în fumoir, cu
Costăchel Sturdza și Hiotu, despre călătoria la Cap
Nord.

Mercuri 10 / 22 fevruarie 1899. Ninge puțin.
Termometrul +2º R. Peste zi soare, sara ceva vânt.

Eu în contra iritației mele de tuse am pus sara,
cetind gazetele la masă, o compresă udată cu
terebentină pe piept și am ținut-o 20’. Nu m-a durut
/ usturat mai deloc (parte din cauza părului), dar mi-
a făcut surprinzător de bine la piept.

De la 5¼ – 6½, curs la universitate. Introducere
la Herbert Spencer. Enormă afluență de lume la
toate cursurile mele în acest an școlar.

Joi 11 / 23 fevruarie 1899. Sculat la 8¼. Nu mai
am de lucru. Termometrul, –1º R. Dar cer senin,
soare, care va încălzi curând. 

Luni 15 / 27 fevruarie. Ziua mea de naștere, 59
ani. La 8½ ore dimineața, –4½[º] R. Continuiă dar
de câteva zile frigul – și noi am congediat careta din
economie. 

Anicuța foarte cu drag mi-a pregătit pentru
astăzi (în mica noastră strâmtoare finanțiară, adică
numai relativă) 4 cămăși de flanelă, un buchețel de
flori pe masa de cafea și mi-a dat coșul de hârtii2 cel
bun al ei de la Rosel, în biblioteca mea (ea va primi
altul din Bruxelles).

Aceasta m-a înveselit astăzi de dimineață și m-a
scos din curioasă îngrijire ce o am asupra
interpelării mele de astăzi. Teamă de fiasco rușinos.
Prea s-a tot amânat, prea așteaptă lumea mult de la

ea, prea sunt indignat eu! De marțea trecută pe
vineri, de vineri în înțelegere cu ministrul de Interne
Pherekyde pe sâmbătă ca definitiv, și sâmbătă mă
roagă însuși Dimitrie Sturdza să o las pe astăzi, luni,
tocmai ziua mea și diseară la 8, diner-gala la Al.
Marghiloman. Și ieri, Duminecă, la masă la noi
maman, Juca, Duiliu Zamfirescu, 2 Buiucliu,
Mitică și Alexandrina, sara pe la 9¼ Bacheliu și
Jacques cu Marie Negruzzi. Ni s-a cetit traducerea
franceză făcută de Bacheliu (bibliotecarul regelui)
pentru primele 2 capitole din romanul lui Duiliu
Zamfirescu, În război. A 2 poezii ale lui și s-a stat
până la 12 ore! Neobicinuită oboseală la noi, tocmai
în prezioa teribilei interpelări.

_____
Am desvoltat interpelarea, am vorbit de la 2½ la

4° 25’, apoi slabul răspuns Sturdza, apoi 20’ replica
mea. Ședința terminată la 6°10’. Violență în
discursul meu. Partea cu rectorul Dimitrescu
cumulard din discursul I culminație, apoi în replică
povestirea cu Banffy „afară mincinosul” a doua și
finala culminare. 

Mare succes. Enormă afluență, damele și în
tribuna diplomatică, galeria de sus și de jos ticsită
etc. Zi de cutremur parlamentar. 

_____
Sara la 8 ore, noi la dineu la Al. Marghiloman

(14 persoane, m-e Mavrogheni, Germani, Costache,
Șuțeștii, Flevii, Catargii, Germani, Șuțeștii, Henri
Catargi, Adina Știrbei3.

Marți 16 / 28 fevruarie. Tot frig, dimineață la 8
ore, -2½° R. Din nou discuție în senat. 3 chestii
personale în contra mea: generalul Budișteanu
(pentru „ciomag”), generalul Catargi (pentru
general sârb) și G. Mărzescu (pentru fostul
mitropolit-primat și asociarea socialiștilor la Iași),
Mărzescu mai ales lung, împreună 2 ore; explicarea
mea la toți trei, vro 20’, violent contra generalului
Budișteanu. A vorbit și L. Catargi.

Mercuri 17 fevruarie / 1 martie. Dimineața la 8
ore, +1°, soare cald, cred că a trecut frigul. Azi
iarăși zi grea pentru mine la casație recursul Franck
Söhne, la universitate, grea lecție Spencer 5 – 6½. 

Am primit ieri primele exemplare broșate din
volumul al III-lea, Discursuri parlamentare.
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Joi 18 fevruarie / 2 martie. Dimineața 8 ore, ±
0°. Peste zi, soare călduț.

Ieri, excelent discurs al lui Carp în senat la legea
minelor. 

Azi eu câștigat în sfârșit la secțiile–unite ale
Curții de Casație procesul pentru trimiterea
minorilor Lemotheux în posesia moșiilor Baia etc.
din districtul Folticeni, moștenire de la marchiza
Bedmar4, cu justa aplicare a articolului 7 din
Constituție.

Telegramă
Lemotheux,
Strada Edimburg, 18
Paris
Câștigat definitiv. Urmează scrisoare.
Maiorescu5

Mai am, 5 – 6½ azi, lecția de Logică la
universitate și apoi, la prânz, Negruzzeștii, Duiliu
Zamfirescu, Mehedinți (noul dr. în geografie de la
Lipsca) și Stavri Predescu. 

Duminecă 21 fevruarie / 5 martie. Timp frumos
de primăvară caldă în zilele din urmă. Și astăzi. 

Ieri, în sfârșit, am terminat corectarea în
stenograme și la tipar a interpelării mele din ședința
senatului de la 15 fevruarie și aseară a apărut
discursul în suplimentul „Constituționalului”. S-au
cerut și 1500 exemplare la „Timpul” și 400 la
Galați.

Luni 22 fevruarie / 6 martie. Aseară începuse să
plouă, azi ninge cu vânt, termometrul –½° R. Apoi,
viscol mare! Stradele troienite. De abia putem sosì
seara până la Săveștii la masă (cu Duiliu
Zamfirescu și Sidereștii)

Marți 23 fevruarie / 7 martie. Dimineața 7 ore, -
4° R. Zăpadă pretutindeni. Am reintrat, ba, de abia
acum am intrat în acest an în iarnă. 

Corecturi la „Constituționalul” pentru cele zise
de mine în senat la 16 fevruarie, a doua zi după
interpelare. 

Mercuri 24 fevruarie / 8 martie. La 8 ore
dimineața, cer senin cu soare, iar termometrul –7°

R. Pretutindeni zăpadă. Duiliu Zamfirescu la noi la
dejun. Pleacă poimâine, vineri, la Focșani, unde și-
a lăsat băiețelul de 7 ani și, de acolo  după vro 2
săptămâni, la Roma înapoi. – 

Depeșă de la Petersburg. Livia are a 2-a fată.

Vineri 26 fevruarie / 10 martie. La 8 ore
dimineața, -4° R, ieri -6° R. Cer senin, peste zi soare
plăcut, care topește zăpada de pe acoperșe. Numai
prin curți și grădini mai e în mari bucăți groase.

Telegramă
D-lui general Vlădescu

Șeful Casei Militare a Majestății
Sale Regelui

D-le general,
Am onoare a vă ruga să binevoiți a solicita o

audiență de la Majestatea Sa Regele, în care să pot
prezenta Majestății Sale al treilea volum al unei
scrieri asupra istoriei noastre contimporane.

Primiți etc.
Maiorescu

Sâmbătă 27 fevruarie / 11 martie 1899. La 8 ore
dimineața, -1½° R. Azi, de la 5½ – 8½ (ceva peste
3 ore!), m-a ținut regele la audiență. Ce e asta?
Amabilitate? Plăcere de a vorbi cu mine? Pe mine
m-a cam plictisit. – 

Am vorbit tot nemțește.6

Rege7: Împărăteasa Austriei nu era întreagă la
minte. Și sora ei, Trani8, care, de altminteri, este
inteligentă, are ceva nenatural în privire. –
Amândouă au fost educate pentru împărat, călărețe
îndrăznețe. Propriul verișor al împărătesei Austriei
(von Sachsen) i-a spus regelui nostru:

„Pentru ea este mai bine că a murit așa. Astfel,
poate să însemne ceva în istoria universală”.

Împărăteasa s-a gândit numai la sine, la părul ei,
la siluetă etc.

Iarăși o incapacitate diplomatic-politică.
Regele dorește să-l atragă pe socialistul

Diamandi. A fost invitat la balul palatului. 
Regele habar nu a avut cine a fost Jeszenski,

atunci când l-adecorat la Pesta fiindcă trimisul
nostru vienez Ghica îi spuse că ar fi dorința
deosebită a ministrul-prezident ungar Banffy.

Ministrul austriac de externe, Goluchowsky, a
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fost fost jignit pentru că nici nu a fost întrebat dacă
ea i-ar fi agreabilă. –

Un guvern trebuie să rămână în funcție o
legislatură de 4 ani. –

Regele a dorit să-l aducă pe Sturdz la
Petersburg, și l-a dus. –9

Regele îmi spune că a primit zilele trecute pe S.
Mehedinți, noul dr. în geografie de la Lipsca.

Duminecă10 28 fevruarie / 12 martie. Cer închis.
Dimineața la 7¾, +½° R.

Sara, de la 9 – 12½, la palat cu Anicutza, unde o
soarea muzicală dată de regină damelor Societății
de binefacere „Elisabeta”. O proastă conferență a
lui Ionescu-Gion11, apoi neplăcută muzicărie a lui
Dall’Orso, Dinicu, d-ra Theodori12 etc. 

Dar printre ei și încântătoarea cântăreață
Marcella Pregi13, din bunică negresă-africană, tatăl
său șvițeran-italian, urâtă, stranie, dar cu ochi de
splendoare când cântă. Mai ales în Bruneau14,
L’heureux vagabond, și în Grétry, Richard Coeur de
lion15.

Note:
1.  Constantin Poroineanu (1834-1908), unul dintre cei

mai bogați proprietari și moșieri ai vremii, om politic.
2.  Ultimele trei cuvinte în limba germană în manu-

scris. Textul continuă în limba română.
3.  Adina Știrbey (Știrbei, 1877-1967), fiica prințului

Alexandru Știrbey, soția lui George Moruzi.

4.  Marchiza de Bedmar.
5.  Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul

continuă în limba română.
6.  Aici se termină textul în limba română în manuscris.
7.  De aici, textul continuă în limba germană în manu-

scris.
8.  Mathilde Ludovika, ducesă de Bavaria (Mathilde in

Bayern, 1843-1925), prințesă de Bourbon-Sicilia, sora
împărătesei Elisabeta a Austriei, soția prințului Ludovic de
Napoli-Sicilia, duce de Trani (Luigi di Borbone-Due
Sicilie, 1838-1886).

9.  Aici se încheie textul în limba germană în manu-
scris.

10.  De aici, textul continuă în limba română în manu-
scris.

11.  Gheorghe Ionescu-Gion.
12.  Domnișoară de onoare a reginei Elisabeta.
13.  Marcella Pregi (Bertha Corrodi, 1866-1958),

soprană elvețiană.
14.  Alfred Bruneau (1857-1934), compozitor și dirijor

francez. L’heureux vagabond (1892), muzică de Alfred
Bruneau, versuri de Catulle Mendés.

15.  Richard Coeur-de-lion, operă comică în trei acte de
André Grétry, a cărei premieră a avut loc în octombrie
1784, la Opéra-Comique din Paris. Libretul îi aparține lui
Michel-Jean Sedaline. André Grétry (1741-1813), unul
dintre cei mai renumiți compozitori francezi ai secolului al
XVIII-lea, care a influențat dezvoltarea genului opéra-
comique.

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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Semnalând preotului-cărturar Constantin
Bobulescu apariţia, din aprilie 1949, a revistei
Cum vorbim „a Societăţii lingviştilor din
R.P.R.”, arhivistul ieşean C. Turcu îl atenţiona,
prin epistola din 13 mai (vezi episodul
precedent), asupra incitantelor noutăţi
ideologice din tranşeele frontului nostru
lingvistic: Această revistă se pare că apare în
locul „Buletinului Lingvistic“ pe care îl scotea
anual prof. Al. Rosetti (redactat în l. franceză)
şi care a fost violent atacat (Buletinul!) într-un
articol apărut în revista „Lupta de clasă“
(aprilie), sub titlul „Contra cosmopolitismului
în ştiinţă“...

Drept care, Cuvântul înainte al primului
număr al noii şi avântatei „reviste pentru studiul
şi explicarea limbii”, girată de un comitet de

redacţie ce-i cuprindea, în ordinea căsuţei tehnice din
frontispiciu, pe N.I. Barbu, I. Coteanu, Al. Graur
(redactor responsabil), Iorgu Iordan, G. Istrate, G.
Marcuson, Emil Petrovici şi Al. Rosetti, gemea, spre
consternarea lui C. Turcu, de prea-plinul cenuşii sub
care se smereau mai sus-enunţaţii: 

„Prefacerile adânci prin care trece astăzi ţara
noastră nu se manifestă numai în domeniul economic
şi politic; ele ating toate aspectele vieţii omeneşti, deci
şi limba. Pe de o parte, în limbă se oglindesc
schimbările relaţiilor de producţie: apar noi elemente
de vocabular, noi întorsături sintactice, se renunţă la
unele pronunţări pretenţioase ale clasei dominante din
trecut şi aşa mai departe. Pe de altă parte, specialiştii
au acum posibilitatea de a cunoaşte metodele înaintate
ale cercetătorilor sovietici şi de a le aplica la studiul
limbii noastre1, pentru a-l duce mai departe, în
condiţii mult mai favorabile, graţie sprijinului şi
încurajărilor din partea guvernului, a Partidului
Muncitoresc Român şi a Academiei Republicii
Populare Române...

«Cum vorbim» apare în condiţiile aplicării în
Republica noastră populară a primului plan de Stat.
Lingviştii noştri şi-au luat şi ei angajamente, pe care nu
ne îndoim că le vor duce la capăt. Vom ţine în curent
cititorii noştri în privinţa lucrărilor de lingvistică
făcute în cadrul planului. În afară de aceasta, vom
participa prin munca noastră la sforţările oamenilor
muncii în îndeplinirea şi depăşirea normelor, cercetând
vocabularul diferitelor profesiuni, popularizând şi
explicând termenii tehnici care până acum nu existau
sau stăteau ascunşi în mine şi ateliere, iar astăzi trebuie
să fie cunoscuţi de toată ţara”. 

Aşa cum atenţiona cărturarul ieşean, noua revistă
pornea la drum sub semnul atacului lansat de o
publicaţie ideologică (pur bolşevică) asupra
Buletinului Lingvistic pe care îl scotea din 1933 Al.
Rosetti, iniţial sub egida Facultăţii de Litere din
Bucureşti, iar din 1938 şi a Institutului de Lingvistică:

„În numărul 3 al revistei «Lupta de clasă», organul
teoretic şi politic al C.C. al P.M.R., s-a publicat o
critică aspră a revistei «Bulletin Linguistique», la care
unii dintre noi am lucrat permanent, critică pe care în
toate punctele ei, o socotim valabilă, şi pentru ceilalţi
lingvişti ai noştri.

Am fost criticaţi, pe drept cuvânt, pentru că am
publicat revista pomenită în franţuzeşte, nesocotind
posibilităţile limbii române, împiedicând o mare parte
dintre cei interesaţi să ia cunoştinţă de lucrările
noastre şi lăsând putinţa să se înţeleagă că ne simţim
solidari cu lagărul imperialist, din care face parte, cu
trup şi suflet, conducerea actuală a Franţei. Aceeaşi
impresie putea să o capete cititorul care constata că în
paginile revistei «Bulletin Linguistique» se citează cu
obiectivism neştiinţific numele unor criminali de
război, ale unor legionari notorii, care nu aveau nimic
comun cu ştiinţa adevărată.

Faptul cel mai grav este însă că am ignorat cu totul
lingvistica sovietică, ceea ce nu putea decât să ne
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închidă drumul pentru înţelegerea faptelor pe care le
studiem... În acest timp, în Uniunea Sovietică, Nicolai
Iacovlevici Marr2 şi şcoala lui au construit o
lingvistică nouă, vie, bazată pe materialismul istoric,
cu ajutorul căreia ştiinţa noastră poate face paşi uriaşi
înainte. Noi am neglijat faptul că limba e o armă de
dezvoltare şi de luptă şi că lingvistica, şi ea, ca orice
tehnică, poate servi fie progresului, fie forţelor
reacţiunii obscurantiste...

Întreaga ţară îşi încordează puterile pentru a
îndeplini şi depăşi planul de Stat, de realizarea căruia
depinde buna stare, prosperitatea, înflorirea patriei, şi
constatăm, din cifrele publicate, că poporul iese
victorios la luptă. Iar noi, în acest timp, închişi în
turnul nostru de fildeş, ne consacram unor cercetări
sterpe, lipsite de orice interes practic...

Studiind cu atenţie ştiinţa sovietică, însuşindu-ne
rezultatele ei, adâncind marxism-leninismul şi
concepţia materialismului dialectic şi istoric,
acordând fondului limbii o importanţă cel puţin egală
cu cea care până acum s-a arătat formei, vom face să
se dezvolte ştiinţa noastră pe singura cale rodnică şi
vom avea satisfacţia că sforţările noastre sunt
folositoare compatrioţilor noştri şi întregii omeniri
progresiste”.

E limpede că, în împrejurările de atunci, doar o
autocritică publică atât de aspru şi zelos asumată a
reuşit să dreagă cât de cât „busuiocul turnului de
fildeş şi al solidarităţi cu lagărul imperialist”, atât de
„inconştient şi condamnabil cultivat”...

Şi, cum timpul/timpurile erau marcate tot mai
radical de prefaceri „înnoitoare”, iată că şi alte reviste
îl uimeau pe profesorul-arhivist ieşean prin secătuirea
de conţinut, de substanţă spirituală. Cât despre
„sforţările oamenilor muncii în îndeplinirea şi
depăşirea normelor”, ele erau detectabile uneori,
graţie finei ironii a lui C. Turcu, şi la nivelul curentei
circulaţii a unor trimiteri poştale:

10 mai 1949.
Mult Stimate Părinte Bobulescu,
Am primit azi c[artea] p[oştală] a Sf[inţiei]

Voastre cu data de 9 mai. Adevărat record – nu?
Întrecere, desigur – la P.T.T. [Poştă-Telegraf-
Telefon]. 

Mă bucur că v-am putut fi de folos – cât de cât, cu
Galata de Sus şi de Jos. Ce voi mai găsi vă voi mai
trimite. Schiţa de plan [trimisă la 30 april] este
exactă şi ca orientare, fiind proporţională cu planul
Iaşilor.

Volumul cu studiul D-lui [N.] Grigoraş este al Sf.
Voastre [i-l dăruia!]. Nu trebuie deci să mi-l restituiţi.

Ce mai faceţi? Cu sănătatea am impresia că
mergeţi mai bine. Mă bucur.

Am văzut noua revistă „Ortodoxia“! Jalnică! Unde-
i revista „Biserica Ortodoxă Română“, în care aveai ce
ceti întotdeauna! Aştept cu plăcere rândurile Dvs.

Cu respectuoasă dragoste,
C. Turcu.

*
25 mai 1951,

Mult Stimate şi Scump Părinte Bobulescu,
Deşi hârtia pe care vă scriu e din anul 1907

(uitaţi-vă-n zare!), scrisoarea mea nu va fi deloc
revoluţionară. Ba, dimpotrivă, va fi... mieroasă, ca să
pot obţine de la Sf. Voastră iertare pentru îndelunga
mea tăcere – cu excepţia acelei scurte scrisori cu
bune urări de onomastica Sf. Voastre, ce v-am trimis.

Am primit scrisoarea ce mi-aţi trimis în martie,
cum şi pe cea din aprilie. Am admirat combativitatea
Sf. Voastre cu privire la părerea mea despre păcurari
şi am făcut haz de lecţia de limba română ce-mi daţi,
asupra omonimelor şi sinonimelor! Sigur că tot ce
scrieţi Sf. Voastră este exact. Numai că acele exemple
nu pot elimina realităţile economice ce se constată că
au existat în Iaşi, unde găsim, în sumedenie de
documente, distribuţia comerţului vremii: ici târgul
făinei, acolo fânăria, dincolo cărvăsăria [casa
vămii], mai încolo tălpălarii, şi cizmarii, şi curălarii,
apoi potcovăria, chităria [pităria], baibărăcarii
[negustorii de baibarace – jiletci, surtuce], brăhăria
[loc de producere şi desfacere pentru bragă] etc..., în
sfârşit, uliţa Sării şi cea a Păcurarilor – cu păcura
[subl.n., C.B.]; căci comerţul cu carne avea locul
cunoscut „la mesergii“. Acesta e Iaşul economic a[l]
veacurilor trecute. Mult mai ordonat şi caracteristic
decât azi!

Exemplul Sf. Voastre cu poezia populară e foarte
bun. Dar poezia e generală. Nu s-a iscat la Iaşi, în
Păcurari. Ea e de pe cuprinsul ţării întregi. Iar de
comerţul cu păcura la Iaşi sunt şi documente care
vorbesc.

Fără îndoială, Sf. Voastră aveţi o cultură
temeinică şi vă susţineţi părerea în mod strălucit3. Pe
când eu nu am o convingere fermă, ci o simplă părere,
deocamdată, până ce probe documentare mi-o vor
întări sau mă vor determina să o părăsesc...

Vă trimit alăturat două notiţe arhivistice,
prezentate de mine la „şedinţele profesionale“. Mai
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am şi altele, şi vi le voi trimite când le voi da o
redacţie definitivă. După ce le citiţi, puteţi să le daţi
pe foc.

Popa Duhu al D[umnea]v[oa]s[tră] stă bine şi
aşteaptă.

Sugestia Dvs. cu poreclele Domnilor îmi dă de
gândit.

Când aveţi răgaz, vă rog a-mi mai scrie.
Cu respectuoasă dragoste,

Constantin Turcu.
*

12 iulie 1951,
Mult Stimate Părinte Bobulescu,
Stau cam de mult gata să vă scriu, însă felurite

pricini mi-au stat împotrivă. Şi soţia mea doria să vă
scrie şi mă aştepta şi pe mine să încep. [...]

Pot însă să vă comunic ştiri noi despre chestiunea
Păcurarilor din Iaşi:

Într-un act din 8 ianuarie 1779 (o mărturie
hotarnică, a unor vornici de poartă), se vorbeşte de
un loc de casă – pe loc domnesc –, care este în
Muntenimea de sus „între drumul Sării de la vale, şi
din deal de drumul Păcurariului, iar din gios...“ etc.  

Douăzeci de ani mai târziu, locul e menţionat
într-un zapis de vânzare (din 19 mai 1798); situarea
locului „iaste între drumul Păcurarilor şi între
drumul Sării, unde să împreună amândouă aceste
drumuri“.

Ambele documente sunt în pachetul 94, la
numărul 14 şi 25.

Fără îndoială că observ transformarea numelui
Păcurar, din singular în plural.

Dar ce poate să ne spună aceasta? Că după 20 ani
sunt mai mulţi păcurari?

Cred că au fost mai mulţi de la început. Adică
chiar de la început trebuie să fi fost numai cel cu
fântâna – care avea o fântână cu păcură, adusă de la
Moineşti şi de la Dohtiana [Doftana]. Fântâna era un
depozit.

Dar o informaţie mai categorică am găsit-o pe
forzaţul volumului II a[l] cărţii „Prescurtarea Istoriei
Universale“ – Bucureşti, 1826. Cartea a fost
cumpărată de filiala Academiei de aici, de la
Anticariatul de Stat. Iată nota:

„Să să ştii de căndu au arsu foc în Eşi, în
mahalaoa Păcurii [subl. C.T.], în acest an 1844, luna
iulie 21, vineri pe la 5 ceasuri pol evropieneşti, după
. Şi au arsu în no. [număr] de 95 casă sau şi mai mult,
începându-să focul de la Costache Săon. Şi spre

aducere aminte urmaşilor am însămnat spre ştiinţă,
1844, iulie 25, Mihalache Başotă.“

„Tot în acest an şi lună, iarăşi s-au aprinsu un
cumplit foc, în care au arsu aproapi di o mii di casă,
începăndu-să din tărgul de sus, de la d[umnea]-lui
Mavrodin, şi au arsu pănă în dealul Sării, vineri 28
iulii, pi la trei ceasuri evropeneşti, după amiază şi
spre aducere aminte am însămnat.“

Cum vedeţi, la jumătatea veacului trecut, drumul
şi mahalaua nu mai era a Păcurariului sau a
Păcurarilor, ci a Păcurei.

Dar aştept noi documente să-mi iasă înainte, ca să
ne putem da seama mia precis de semnificaţia acestui
toponimic.

Deocamdată lucrurile încep să se clarifice pe
bază economică: ici drumul şi mahalaua Sării, acolo
drumul şi mahalaua Păcurii.

Vă rog să mă iertaţi că vă tot sâcâi cu aceste
comedii, dar aţi fost singurul care aţi adus argumente
contra păcurii mele şi foarte plauzibile. Aceasta
înseamnă că judecaţi lucrurile cu temei şi că aveţi
bogate cunoştinţe.

Cu respectuoasă dragoste,
Constantin Turcu.

Drept care punem punct şi noi, nu înainte de a
savura, o dată-n plus, fineţea diplomaticei susţineri a
propriilor argumente de către probul preopinent
ieşean, mereu preocupat să nu lezeze, cât de puţin,
personalitatea distinsului corespondent din Capitală.

Note:
1. Promptă în respectarea liniei politice impuse şi a

noilor norme (soviet-kilometrice) de sintaxă, revista
publica mobilizator, în primul său număr, şi: Rezoluţia
Consiliului Ştiinţific al Institutului pentru studiul limbii şi
gândirii „N.I. Marr” şi a secţiei din Leningrad a
Institutului de limba rusă de pe lângă Academia de Ştiinţe
a URSS, adoptată la 22 octombrie 1948, pe baza raportului
Acad. I.I. Meşcianinov „Situaţia în ştiinţa lingvistică”, în
legătură cu decizia Prezidiului Academiei de Ştiinţe a
URSS „Despre starea şi sarcinile ştiinţei biologice în
instituţiile Academiei de Ştiinţe a URSS.

2. N.I. Marr (1864-1934) – lingvist şi arheolog
georgian de o largă celebritate până prin anii ’50 (când a
fost blamat de Stalin), promotor şi al unei teorii de
coloratură marxistă, privind descendenţa tuturor limbilor
vorbite pe glob dintr-o singură limbă (proto-limbă).    

3. Probabil, C. Bobulescu argumenta în spiritul unei
etimologii „mioritice”, considerând că denumirea Străzii
Păcurari are legătură cu străvechea ocupaţie de păstor,
cioban sau păcurar.
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Valeriu Anania

Băile Felix, 27 iunie 1991

Stimate Domnule Schenk,
Din decembrie trecut – şi pentru următorii 4-5 ani

– sunt angajat în greaua muncă de revizuire a Bibliei
în limba română, o treabă care nu se poate face decât
în singurătatea şi printre cărţile mele de la mănăstirea
Văratec, în Moldova.

În luna mai am încheiat prima etapă a lucrului şi
mi-am luat o pauză de câteva săptămâni, să-mi văd
puţin şi de sănătate, inclusiv cura balneară în care mă
aflu acum.

Scrisoarea Dumneavoastră am primit-o la timp şi
speram să vă întâlnesc în Bucureşti, dar de îndată ce
i-am telefonat – din Capitală – domnului Dan
Tărchilă, acesta mi-a spus că de abia plecarăţi înapoi
în Germania, de numai câteva ore, după ce v-aţi
lansat volumul proaspăt apărut. Imaginaţi-vă
decepţia şi regretul meu. Nu numai că aş fi avut
prilejul să vă văd, dar mi-aş fi îngăduit şi plăcerea de
a vă oferi noua mea carte, Amintirile peregrinului
apter, un volum de proză scurtă apărut la Cartea
Românească.

Voi căuta, totuşi, o modalitate de a vi-o trimite.
Începând cu 10 iulie voi fi din nou la Văratec,

unde voi rămâne până în martie viitor, când sper să
închei şi a doua etapă a lucrului. [...] Voi căuta să
beneficiez de invitaţie. Până atunci, când mai reveniţi
în România, aş fi bucuros să vă văd la Văratec.

Cu afecţiune colegială,
V. Anania

*
Văratec, 14 septembrie 1991

Stimate Domnule Schenk,
Cred că sunt două săptămâni de când, prin poşta

din Piatra Neamţ, v-am expediat Amintirile
peregrinului apter, dar scrisoarea aceasta am tot
amânat-o de pe o zi pe alta şi iată că s-a făcut târziu.
Poate că volumul v-a şi sosit între timp şi sper să

stârnească interesul lectorului avizat care, în mod
cert, se află în Dumneavoastră. 

Munca în atelierul meu biblic este, într-adevăr,
extrem de grea, dar nici satisfacţiile nu sunt puţine.
Lucrez, aşa cum cred că e firesc, prin metoda
comparativă. Textul curent îl copiez de mână şi-apoi,
verset cu verset, îl trec prin 15 filtre comparative: 9
în limba română (ediţiile 1688, 1914, 1936, 1937,
1938, 1940, 1979, 1983 plus o revizuire de D.
Fecioru pe versiunea 1979), 3 în limba engleză (King
James, Revised Standard Version, Today‘s English
Version) şi 3 în franceză  (Bible de Jérusalem,
Traduction Oecuménique de la Bible, La Bible
traduite par Osty). Pentru confruntările cu originalul
folosesc cea mai nouă şi mai bună ediţie critică pe
care o cunosc, The Greek New Testament (Kurt Aland
ş.a.), apărută la Stuttgart în 1975. Şi, desigur, o
mulţime de auxiliare: concordanţe biblice, sinopse,
dicţionare, enciclopedii şi toate manualele de
traducere biblică (Translator’s Textbooks), pentru
fiecare carte a Noului Testament (cu care, de altfel,
am început), editate de United Bible Societes.

Dintre aceste instrumente de lucru notez ca
extrem de utile: excelenta Concordance de la Bible.
Le Nouveau Testament, Cerf, 1983, Synopsis
Quattuor Evangeliorum (Kurt Aland) 1977 şi
Handkonkordanz zum griechieschen Neuen
Testament (Alfred Schmoller), 1973 (din care
folosesc doar textul grecesc, deoarece, din păcate, eu
nu am acces la limba germană). Precizez că nu e
vorba de o nouă traducere (nu am calificarea
necesară, nu ştiu atât de bine greceşte şi, pe de altă
parte, nici nu e nevoie), ci doar de o revizuire
amănunţită şi foarte atentă, cu scopul final ca
adevărurile biblice ale limbii greceşti să devină
adevăruri ale limbii române.

Constat că fiecare generaţie de traducători,
români şi străini, au repurtat anumite biruinţe asupra
– uneori – normelor dificultăţi ale originalului;
important este ca eu să decelez aceste biruinţe şi să le
înscriu în textul meu; acolo unde am opinii proprii,
îmi asum riscul şi răspunderea (aşa cum e normal).

Mă aflu la Romani 13 şi în caietul meu de lucru
sunt notate şi puse în sinopsă peste 400 de cazuri
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„litigioase“, aşa încât informaţiile Dumneavoastră
asupra acestui gen de lucru sunt exacte. În afară de
acestea, convins fiind că cititorul neprevenit al
Bibliei trebuie să fie sprijinit prin note de subsol, mi-
am propus să realizez prima versiune comentată în
limba română; astfel de note (care pe alocuri apropie
de profilul unei ediţii critice) se ridică până acum la
peste 900 [de pagini].

Sper ca în primăvară să închei Noul Testament şi
să-l abordez pe cel Vechi, acesta din urmă cum mult
mai numeroase dificultăţi, deoarece noi, ortodocşii,
având la bază Septuaginta ca textus receptus, ne
sprijinim pe traduceri din traducere (ceea ce, desigur,
nu exclude apelul frecvent la opiniile ebraiştilor).

Iată că provocării Dumneavoastră i-am răspuns
cu amănunte care ar putea să pară orgolioase. Vreau
să vă asigur însă că-mi cunosc măsura… şi pentru că
veni vorba, iată un text pe care l-am lucrat nu mai
devreme decât ieri: romani 12, 3:

G: me hiperfronein par‘ o dei fronein, alla fronein
eist o soofronein

79, F, 83: să nu cugete despre sine mai mult decât
trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi înţelept

O: ne soyez pas plus raisonnables qu’il ne faut
entre raisonnable, mais soyez raisonnables de
maniere a demeurer raisonnables

RSV: not to think of himself more than he ought
to think, but to think with sober judgment

ANANIA: să nu se creadă mai mult decât trebuie
să-şi creadă, ci să-şi creadă‘ntru crezarea măsurii
[„a“].

a) Să nu se supraestimeze, dar nici să-şi piardă
încrederea decentă în ceea ce-i este propriu. În
original, joc de patru cuvinte cu aceeaşi rădăcină.

Acest exemplu (din care, sigur, am citat doar
variantele cele mai recente) este conduita interioară
în care-mi desfăşor această muncă: un permanent
echilibru între umilinţă şi cutezanţă.

Dar despre toate acestea poate că vom mai vorbi
atunci când veţi face un popas şi la Văratec. Până
atunci, cu aceeaşi afecţiune,

Al Dumneavoastră

Valeriu Anania
*

Văratec, 21 mai 1992
Stimate Domnule Schenk,
Hristos a înviat!

Vă mulţumesc mult pentru scrisoarea din 23
aprilie, dar şi pentru noul volum de versuri pe care l-
am primit şi l-am citit cu încântarea celui ce
descoperă în Dumneavoastră nu numai un poet de o
viguroasă autenticitate, dar şi un rafinat meşteşugar
al limbii române.

În ultima vreme, la noi, numai în Alexandru
Philippide şi-au dat mâna... două mâini fericite,
Filologul şi poetul. Vă felicit din toată inima şi sper
să mai citesc din cărţile Dumneavoastră.

În ceea ce mă priveşte, am isprăvit lucrul pe text
asupra Noului Testament, text căruia i se adaugă
aproape două mii de note de subsol şi câte o
introducere la fiecare carte. Acum aş vrea să-mi văd
puţin de sănătate (sunt un vechi reumatic), după care
voi începe munca asupra Vechiului Testament.

E adevărat ce v-a spus domnul Beligan: ca
dramaturg am debutat pe scenă în 1939 şi 1940, după
care a urmat o… pauză de 27 de ani. Nu ştiu însă
dacă maestrul Beligan reţine amănuntul că la vârsta
de 19 ani avea loc pe scena Teatrului Naţional -
Studio (din Piaţa Amzei), în regia unui meseriaş onest
ca Nicolae Kirilov (care, mai târziu, l-a pus în scenă
şi pe Arghezi), dar acum, la 71, încă nu mă pot mândri
cu o asemenea performanţă. Dar acestea sunt
avatarurile generaţiei noastre, pe care domnul
Tărchilă le cunoaşte tot atât de bine.

Cu repetate mulţumiri, vă asigur de trăinicia
bunelor mele sentimente.

Al Domniei Voastre sincer,
Valeriu Anania

*
Văratec, 20 septembrie 1992

Dragă Domnule Schenk,

Îmi cer iertare că răspund abia după cea de-a doua
scrisoare pe care ai avut amabilitatea să mi-o trimiţi.
În ultima vreme a trebuit să-mi văd puţin şi de
sănătate, cu deplasări la Iaşi şi Bucureşti; nu pe
ultimul loc se aşază o intervenţie chirurgicală în
urechea dreaptă, ca urmare a unei răceli tratate cu…
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neglijenţă.
Între timp am isprăvit Noul Testament, care se

află în tipografia Institutului Biblic, şi am început să
lucrez la Vechiul. Să spun drept, de când mi-am
început munca în atelierul biblic, propriile mele cărţi
mi se par mai puţin importante, dacă nu chiar de-a
dreptul neînsemnate. 

Aceasta poate fi o pricină interioară a întârzierii
cu care răspund invitaţiei Domniei Tale de fi prezent
în antologia pe care o pregăteşti. 

Iată, însă că, sub imboldul ultimei scrisori (şi
jenat de gândul că aş putea trece drept individualist,
precum cei trei […] numiţi colegii de breaslă, am ales
(cam în fugă)1 câteva poezii şi am înjghebat o fişă,
pagini pe care le poţi folosi aşa cum vrei şi crezi de
cuviinţă.

M-aş bucura să poposeşti şi de astă dată la
Văratec. Pentru orice eventualitate  ai numărul meu
de telefon anexat. 

Din toată inima, succes în tot ceea ce întreprinzi
pentru cultura – şi mai ales pentru poezia –
românească.

Cu îmbrăţişare,
Valeriu Anania

NOTĂ:  
1. Din volumul Anamneze

*
Cluj, 18 mai 1993

Stimate Domnule Schenk, 

Scrisoarea dumneavoastră din 17 aprilie mi-a fost
retransmisă de la Văratec, dar pe cea de dinaintea ei
nu am primit-o.

Între timp însă s-a întâmplat cu mine… ceea ce vă
va spune, pe larg, alăturatul număr al revistei
„Renaşterea“.

Nici n-am dorit, nici n-am aşteptat, dar aşa a vrut
Dumnezeu şi a trebuit să mă supun.

Muncesc mult, după un orar foarte riguros, mai
ales că mi-am strămutat aici atelierul biblic în care
lucrez, zilnic, între 4,30-9,30 dimineaţa. 

Mă bucură succesele dumneavoastră şi vă felicit
din toată inima. 

Cu prietenie,
Bartolomeu V. Anania

*
Cluj, 20 aprilie 1995

Iubite Domnule Schenk,

Mulţumesc pentru scrisoare.
Era de aşteptat ca Antologia să aibă ecoul cuvenit;

şi cred că e doar începutul.
Mă bucur mult pentru noile Dumneavoastră

succese literare – inclusiv intrarea dumneavoastră în
Uniunea Scriitorilor din România, fapt pe care, de
altfel, îl consider totuşi târziu, dar absolut normal!

Asupra lui Iacob, deocamdată nu pot face altceva
decât să vă trimit o copie – extras din versiunea mea
Vechi Testamentară, cu notele respective.
(suplimentare). […].

Am încheiat Pentateuhul, cele cinci cărţi ale lui
Moise, restaurat şi revizuit după Septuaginta, lucrare
care va apărea, în volum separat, spre finele acestui an.

Ediţia a II-a a Noului Testament, deja revăzută şi
îmbunătăţită, se află la tipar!

O îmbrăţişare pascală!

Călduroase salutări şi multă prietenie,
Valeriu Anania

*
Cluj, 25 iunie 1997

Iubite Domnule Schenk,

Vă mulţumesc mult pentru „monologul“ din 13
mai.

Răspund târziu – şi-mi cer scuze – datorită
faptului că am avut câteva săptămâni-maraton,   în
cursul cărora nu am avut răgaz nici măcar să-mi
deschid corespondenţa.

Vă rog să nu vă mai faceţi probleme cu
„protocolul“; la mine veţi găsi oricând – ca şi până
acum, oriunde m-aş afla – o uşă şi o inimă deschisă.

În toamnă, când reveniţi prin România, daţi-mi un
simplu telefon (la cel „secret“, desigur), ca să ne
asigurăm că în ziua aceea exist; voi fi foarte bucuros
de revedere!

Cu îmbrăţişare,
Părintele Anania

(din volumul Scrisori, de Christian Schenk, 
în curs de apariţie)
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Nu s-a văzut în lumea asta numai pe el,
numai durerile și numai visurile lui, ci a văzut
întreaga societate în mijlocul căreia își mișca
mintea și simțurile lui. N-a fost un boem
înamorat de viața care n-are nici un scop precis,
un boem în neputință de a se adapta, fiind lipsit
de însușirile trebuitoare, și pe care societatea îl
elimină afară din sânul ei ca pe un element
inutil, silindu-l să ducă viața aceea dezordonată
a oamenilor purtați de jocul capricios al
împrejurărilor – ci a fost un mare și puternic
suflet românesc, care cuprindea în sine o bogată
experiență a pământului românesc, o adâncă
învățătură răzimată pe serioasa pătrundere a
trecutului nostru, un sistem de convingeri pe
care știa să-l apere cu îndărătnicie și o cultură
superioară din care înțelegea să coboare cât mai
mut e binefaceri sufletești asupra societății din
jurul lui. A fost, prin urmare, un luptător izolat,
având în fața lui o societate de oameni către care
îndrepta un cuvânt nou, o chemare nouă. Un
luptător prin arta, prin cultura și prin viața lui.
Mii de legături se împleteau între activitatea lui
de artist și de cărturar și între societatea în sânul
căreia răsărise.

Eram pe atunci cuprinși de înfrigurarea unor
prefaceri grăbite. Se dărâma fără milă un întreg
edificiu creat prin evoluție istorică și se aduceau
în loc elemente culese la întâmplare dintr-o lume
care nu era a noastră. Pierzând din vedere că
instituțiile unui popor nu sunt de folos decât
atunci când ele sunt expresia ultimă a unei
dezvoltări istorice și cuprind în ele experiența
acumulată a vremilor apuse, noi ne apucasem la
începutul veacului trecut, să luăm din Apus
forme și vestminte sociale care nu se potriveau
cu realitatea istorică a neamului nostru. Faptul

acesta a dat naștere unei puternice crize morale,
unei dezordini sociale cu adânci răsunete în
sufletul societății de atunci.

Mulțumită acelei clipe de completă
dezordine s-a născut o clasă dirigentă cu totul
streină de temeiurile noastre sufletești, din sânul
căreia a pornit politicianismul conrupător de
caractere, politicianismul care nu știe să facă
selecție, politicianismul care nu cunoaște nici un
scrupul, politicianismul oamenilor cu picioarele
iuți, cu mâinile lungi și cu suflete ușoare,
politicianism ul care a întins dinaintea lui
Eminescu cea mai revoltătoare priveliște,
smulgându-i accente puternice de dezgust,
accente de satiră violentă.

Eminescu a fost un judecător adânc, un critic
necruțător al vremii în care a trăit.

S-a vorbit mereu despre pesimismul lui cu
caracter social. Acest pesimism însă are la
temelia lui un optimism sănătos, un optimism
hrănit de idealul pe care ochii îl ținteau
necontenit – și pentru acest ideal zvârlea el
săgeți întărâtate împotriva unei stări de lucruri
care-i inspira cea mai puternică revoltă.

Văzând în jurul lui o puzderie de oameni
lipsiți de merite, văzând acea obraznică
îmbulzire spre locurile de sus a sufletelor
inferioare, văzând câtă imoralitate se ascunde în
sânul luptelor politice, văzând în ce chip biruința
ridică în sus pe niște oameni din gura cărora n-a
ieșit o vorbă sinceră și a căror voință n-a
însemnat niciodată o jertfă pentru interesele
superioare ale acestui neam, văzând că jos, la
temelia clădirii noastre naționale, se găsește o
țărănime uitată, o țărănime al cărei suflet e ucis
de cea mai neagră incultură și a cărei putere de
viață se stinge tot mai mult din pricina unei
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sărăcii crescânde, o țărănime care n-are alt rost
decât să slujească de motiv unei democrații
nesincere – văzând că puterile noastre naționale
sunt înlăturate din câmpul vieții economice
printr-o pronunțată năpădire a elementului
evreiesc; văzând că peste tot se nesocotește –
rolul hotărâtor pe care trebuie să-l aibă cultura în
afirmarea energiei naționale a unui neam –
Eminescu a visat o luptă de îndreptare, o luptă
de înnoire sufletească a neamului nostru. Visul
acesta înalt se întrevede în cea mai mare parte a
activității lui de cărturar. Da, a visat o luptă pe
care el n-a putut-o duce cu vorba răsunătoare
care străbate mulțimile, ci a închis-o în slova
trudită a scrisului său, iar astăzi, când scrisul său
stă dinaintea noastră simțim că lupta se dă în
fiecare din noi, simțim cum sufletul nostru se
transformă în ostaș al cuvântului pe care
Eminescu l-a rostit cu atâția ani în urmă. De abia
astăzi lumina scăpărată de Eminescu își face loc
în sufletele noastre și lupta pe care a visat-o el își
găsește ostașii cuveniți. În mijlocul oamenilor
care țineau să se ridice fără să deie nimic,
Eminescu și-a dat tot sufletul lui, toată floarea
simțirii și minții lui, fără să ia nimic. A fost un
om care s-a dat întreg, s-a dat cu pasiune și cu
sinceritate, unei societăți pe care el ar fi dorit-o
altfel, nu pentru el, ci pentru binele ei. Prin
scrisul lui s-a opus temelia naționalismului
adevărat, naționalismul care îndreaptă ochii spre
toate acele realități din care se alcătuiește ființa
unei societăți, naționalismul științific,
naționalismul regenerator, care spulberă
himerele și pune în locul lor adevărul. 

Așa vedem noi astăzi pe Eminescu: un om
deschizător de drumuri, îndreptător de suflete, o
conștiință luptătoare, o minte robită de
convingeri nestrămutate, o simțire care nu
vibrează numai pentru sine, o fărâmă din marele
suflet al neamului nostru, care s-a mistuit în
ardoarea unei munci regeneratoare. El
înfățișează un capitol strălucit din seria uriașelor
sforțări pe care le face neamul nostru pentru a se
regăsi pe sine. Iar astăzi, când cunoaștem de
aproape viața și munca lui Eminescu, suntem

cuprinși de cea mai puternică părere de rău că
atâta vreme a trebuit să treacă fără ca din scrisul
lui să scoatem tot aurul azvârlit de mintea lui
superioară.

Ani de-a rândul ne-am învârtit în jurul
izvorului de unde puteam sorbi picătura
însănătoșirii noastre morale. Ani de-a rândul am
ocolit pe Eminescu cel adevărat, zăbovind astfel
folosul moral ce se putea ridica din contactul
apropiat cu mintea și cu simțirea lui.

Nimeni nu se mai gândește la un Eminescu
boem, la un Eminescu înamorat de Nirvana, la
un Eminescu romantic desfăcut de realitatea
vieții înconjurătoare, ci toți ne gândim la
Eminescu cel adevărat, în a cărui muncă se
cuprinde un program pentru toate manifestările
vieții noastre naționale.

Un program pentru literat, care nu se poate
înfrăți cu condeiul, dacă sufletul lui nu cuprinde
în întregime sufletul uriaș al neamului din care
face parte; un program pentru bărbatul politic,
căruia nu-i este îngăduit să se erijeze în
conducător, dacă în sufletul lui nu răsună, sincer
și puternic, toate necesitățile care se frământă în
alcătuirea societății noastre. Și, ca să mântui, nu
poți găsi o încheiere mai nemerită decât în
următoarea comparație. Știți ce înseamnă
Eminescu pentru viața noastră națională?
Gândiți-vă la jertfa pe care a făcut-o meșterul
Manole închizându-și trupul iubit al soției sale
în zidul care se dărâma în fiecare noapte.
Eminescu a fost cel mai superior suflet care s-a
ridicat până acum din mijlocul nostru și care s-a
jertfit singur, făcând din jertfa lui piatra de razim
a dezvoltării noastre de astăzi și a dezvoltării
noastre de mâine.

[„Ramuri” (Craiova), An. IX, nr. 10-11, 
15 mai și 1 iunie 1914, p. 171-174]
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FORME DE RELIEF
***
nu departe de aici suspendat 
între cîntecul unui greier
și viitorul care-ți bate în ușă.
tot ceea ce vezi și auzi e bine ascuns.
din cînd în cînd lătratul unui cîine 
se lovește de pereții casei
se pierde prin camere
îți țîșnește din carne. 
totul e ca un spasm al nervilor 
asediați de lumină
e ca o ploaie de vară care cade în rafale
pe un trup obosit. 
tu atîrni de un fir invizibil.
asta e tot ceea ce știi 
despre minutul acesta de viață. 
și dacă mai simți ceva
cu siguranță 
e neputința ta
care naște copii 
și-i ascunde prin lume.

***
te uiți în jur și vezi totul pînă în a șasea zi 
a săptămînii. gardurile înfloresc
la prima adiere de vînt.
dealurile vibrează
în aerul cald. 
nori imenși se adună deasupra casei 
și e posibil să plouă.
ziua asta nu aduce nimic bun.
îți faci plimbarea de seară.
întunericul cade ca o cortină grea
prin care răzbat voci și claxoane.
ești sigur că ți-ai atins limitele.
moartea ca un animal de casă
roade pe dinlăuntru
pînă trece de vene.

***
zi și noapte am lucrat la zidul nostru.
l-am construit cu migală și spaimă.
în spatele lui noi păream 
înalți și puternici.
dincolo erau alții care la flacăra lumănării
priveau peste zidul nostru. 
ei aveau darul războiului
și privirea piezișă.
ne despărțea o apă tulbure
plină de pești.
casele noastre păreau  luntrii
care urcau noaptea pe rîu.
ziua casele lor coborau pe rîu 
ca niște umbre fierbinți.
ani la rînd am ridicat alte ziduri
dar ele
erau tot mai mici și nesigure
privirea celorlalți  
tot mai piezișă
apele tot mai tulburi.

***
simți pustiul într-un fir de nisip. simți 
picătura de sînge
dincolo de nodul din piept. în jurul tău 
apar noi teritorii
apar semnele unor zile fierbinți. 
scăldat de lumină
îmbrățișat de umbrele celor plecați
lași ușa deschisă 
presari peste pragul din lemn
resturi sterile dintr-o altă viață.
nu te mai vrea nimeni.
casa ta
văzută de departe
crește în lumină 
devine transparentă
pare o încrengătură de nervi sfîșîiați
de-a lungul drumului
o haită de cîini mușcînd 
partea ascunsă a lunii.

***
trăiești. neîndoielnic cei din jur 
îți spun zilnic asta.
există însă o limită
peste care nu trec. nici măcar tu.
furat de grija unor lumi ascunse
durerea îți biciuiește nervii
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pînă la sînge. te rogi.
rostești un psalm
pînă ce sufletul tău istovit
se desprinde de pe oase
bucată cu bucată
nici așa nu strigi. 
te retragi smulgîndu-ți de pe față
una cîte una măștile  
pînă nu mai rămîne nimic
și nimicul te ia în grijă
cu silă.

***
de ani buni nici un vis nu mai este al tău.
nici ușa de la intrare
nici cuierul de haine.
patul gol poartă urmele rănilor tale
ca un soldat istovit 
uitat în tranșee.
nu știi încotro ai plecat.
cei din jur par sedați 
cu propria-i lor viață.
prin casă furnicile întreabă de tine
îți caută umbra 
umbra ta 
un perete proaspăt vopsit
nu lasă lumina să intre.   

***
ai inima înfășurată
în foiță de plumb. în jurul ei se învîrte
o lume tăcută.  
lumina soarelui sapă cu blîndețe 
în cutele de pe frunte.
acum nu te mai înspăimîntă nimic.
lumina amurgului
străbate cerul ca o lance 
aruncată înspre tine.
te aperi cu vorbe
cu viața ta desprinsă cu unghiile 
de trup
cu hărțile secrete ale sufletului
unde toți vor să îngroape ceva.

***
nesigur de la un capăt la altul al nopții.
prins în lumina gălbuie a lunii
care acoperă
ca o mătase lichidă orașul.
în spatele atîtor ziduri

marea ta iubire 
începe noaptea prost.
te agăți de vorbele ei
numeri orele
cauți prin tufele de coacăze
care cresc în jurul casei 
ceva care te leagă de stele
de nodul din gît
ceva care se învață 
căutîndu-ți zilnic 
venele.

***
înlăuntrul tău rămîn toate. 
tufa de păducel 
peretele gol. apele dulci.
îți repeți. 
înlăuntrul tău rămîn toate. 
casa care nu doare
camera de gardă
teritoriile libere. anii.
de cîteva zile setat  
pe numărul de urgență
telefonul sună continuu.
nu vorbești. rămîi singur 
ca o arsură 
pe cerul amiezei.

***
aici anii au lucrat fără milă.
aici sînt tiparele unor vieți
care s-au fărmițat peste noapte
aici au rămas gesturile simple
diminețile cu miros de cafea. 
acum zidurile
respiră prezentul. 
în fața atîtor temeri
îngerii salahori 
înlocuiesc geamurile
repară pereții 
dau cu var
găsesc nume potrivite 
pentru cei
nefericiți și singuri 
sădesc în pămînt
partea nevăzută a sufletului
așteptînd primăvara.
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VOI INTRA ÎN ICOANE DESCULŢ
Sunt un obişnuit al otrăvii
nu mai contează de mult picăturile de cianură
care îmi vin împreună cu pâinea cea de toate zilele
am şi lepra iubirii în carne
iar printre faptele mele sunt greşeli preferate
azi într-un weekend la mânăstire ceresc şi ratat
poemul care tocmai se naşte n-ar trebui să se scrie
nici în hazard nu mai cred şi de-atunci
toate parcă se-ntâmplă fără nicio noimă

astfel că în dimineaţa asta aproape indiferentă
sunt pus la încercare
mă-ntreb
ce este ce-ar putea să însemne 113
dacă nu cumva e numărul casei
numărul apartamentului ei
sau numărul camerei de la etajul întâi al hotelului
de lângă mânăstire – sunt nişte târfe pe-aici
mă cântăresc din ochi întrebându-mă foarte încet
dacă nu le ofer un Mojito dacă nu-mi doresc
puţină distracţie – ori poate 113 e o stradă
din New York din Toronto din Melbourne
sau ceva în legătură cu ghinionul
nu cred că voi putea hotărî vreodată ce e

un pic de realitate ceva iluzie
îmi răsar în minte imagini dintr-un vis sincopat
mi se pare că tocmai îmi amintesc

o fotografie
un titlu aproximativ
puţin gin tonic în pahare
o femeie gemând mângâiată
lumina pâlpâind agăţată cu ghearele de zid
şifonierul cu uşi de oglinzi
patul cu speteaza dintr-o ţeavă de fier
lumânarea aprinsă cătuşele roz
scrinul pe care laptopul setat pe YoutTube
în surdină cânta Colibri

şi o linişte în numele căreia aş fi putut să ucid 
dacă suna telefonul

ştiu că poemul acesta n-ar trebui să existe 

nici picăturile de cianură în pâinea cea de toate zilele
nici lepra iubirii în oase
nici hotelul de lângă mânăstire nici târfele
nici iubita care mă tot părăseşte culcându-se la porţi
cu Asmodeus Beliat Belzebut Nichipercea 
pentru anualul concediu în Rai
nici tatăl meu
picurându-i mamei în ureche cuvinte îmbolnăvite
nici pictorul care mânjeşte mereu pereţii altor biserici
ca să-şi plătească facturile
nici prietenul căruia îi strig: Mihai Chiuarule
de ce sunt sfinţii tăi cărămizii
şi discret melancolici şi cu praf albăstrui pe sandale

şi totuşi poemul acesta n-ar trebui să existe
pentru că poezia se scrie de-o vreme cu unghii murdare
şi se mărturiseşte cu o gură năclăită de sacâz

astăzi aş pătrunde în biserică singur şi dezbrăcat
încă mă-ntreb fără noimă ce-ar putea să însemne
113 numărul ăsta apărut de niciunde
într-un weekend la mânăstire ceresc şi ratat
între coapsele ei fierbinţi răcoroase
între frescele inundate de-o lumină difuză
ce linişte e! ce linişte

şi cu lepra iubirii în suflet
voi intra în icoane desculţ

MI-AM SPUS ŞI EU ASEMENEA ALTORA
Mi-am spus şi eu asemenea altora
ba chiar am vrut să cred asta
că între numele obiectului şi obiectul însuşi
este o funie o aţă un fum
e ceva în sfârşit
cum zicea cineva din Cratylos sau Phaedru
astăzi desigur că nici nu contează

poate că aşa se explică întâmplarea
îţi pronunţam numele-n gând 
sau la telefon
şi dintr-odată
trupul tău se ridica
din aburul zilei şi câteodată al nopţii
atunci cumpăram împreună şampanie
brânză franţuzească duhnind 
a mucegai a aer stătut şi a utopie
ne urcam în maşini opream
la întâmplare şi ne-ascundeam într-o
singură lume – o încăpere încuiată
pe dinăuntru

toate astea s-au repetat multă vreme
până când într-o zi
a nins prima dată peste numele tău
apoi s-a făcut frig s-a făcut întuneric
şi un îngheţ a venit în cele din urmă
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BALADĂ (I)
A venit la mine şi mi-a spus:
„Lasă-mă să-ţi zic Iisus”.
M-a luat deoparte-apoi: „Ai fost tâmplar,
Fă-mi până mâine-o cruce de stejar”.
Văzând că nu-l refuz, mi-a mai cerut,
Mieros, şi-un pumn de cuie cu-mprumut.

A doua zi, când era gata tot,
Ca o femeie m-a luat de cot,
Şoptindu-mi candid: „Haidem, frăţioare,
Să facem pe Golgota o plimbare…”

BALADĂ (II)
Mi-s oasele materie cerească,
Maşinile nu pot să mă strivească;
O droaie până astăzi încercară
Să-mi pună capu’ lâng-un pumn de ceară.
Tramvaiele, în naivitatea lor,
Credeau că tot ca Labiş o să mor.
Le-am arătat, râzând, că n-au ce-mi face
Şi m-au lăsat până la urmă-n pace.
Dar, tocmai când credeam că sunt sortit
Ca să trăiesc aşa, la infinit,
Un înger blond strigă din cer: „Să ştii
C-am hotărât să pleci dintre cei vii
Călcat de-un cărucior pentru copii”.

FOCAR DE ÎNGERI
Iubita mea e un focar de îngeri,
Dac-o sărut fără tifon la gură
Mă-mbolnăvesc rapid: simt cum, deodată,
Mi-apar pe creştet semne de aúră.

Cu disperare-n glas şi teamă-n oase
Te-ntreb, domnule doctor: n-ai cumva

Printre atâtea seruri fabuloase
Vreun vaccin şi pentru boala mea?

Fii înţelept, de vrei să tragi foloase –
Răspunde-mi „Nu” şi-ţi dau bacşiş o stea.

RUGĂMINTE
Apropiaţi-mă de mine –
De la distanţă nu văd bine,
Nu-mi pot da seama nicidecum
De zburd sau stau la pândă-n drum
Şi trebuie, până la prânz,
Să aflu clar: sunt lup sau mânz?

Altfel, muierii când mă-ntreabă
Dacă doresc carne sau iarbă,
Nu o să ştiu ce să-i răspund
Şi-o să rămân pe veci flămând.

ÎNTÂLNIRE CU BUCLUC
M-am întâlnit cu mine într-o banală piaţă –
Eu cumpărasem roşii şi Sinele verdeaţă.

Am stat puţin de vorbă, apoi ne-am despărţit
Căci Sinele da semne că este cam grăbit.

Când am ajuns acasă, să mor, nu altceva:
Am constatat că plasa din mână nu-i a mea.

O dup-amiază-ntreagă, flămând şi mânios,
L-am căutat pe Sine pe străzi, în sus şi-n jos,

Să reparăm greşeala. Dar, domnul Nătăfleaţă,
Plecase (de ruşine) spre Locul cu verdeaţă.

DIALOG NOCTURN
„Ce faci, stimate domn,
De ce eşti treaz?”
(Mă-ntreabă-n câte-o noapte
Câte-o stea)

„Scriu poezii…
(De fapt, bat nişte cuie –
Nu-n palma lui Iisus
Ci-n palma mea)”.
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Sunetul
Și filozoful
mă întrebă:
Cum crezi
că este eternitatea?

Bătrâne, – și aici
am avut impresia că am
fost puțin cam obraznic:

Eu am căutat, întotdeauna,
zorile iernii, zăpada
înlemnită în copaci,
liniștea nefirească
a gerului.
Chiar cerul prăbușindu-se
peste nămeții
de sine procreați.

De aceea, eu cred
că eternitatea
are sunetul argintului.

Să vii
Să vii pe furiș,
să te culci lângă mine,
ca o șopârlă de vară,
la soare.

Eu sunt speranța
ta, nemuritoare.

Lumea
Lumea credea că
înecatul acela nu murise.

Mai în fiecare toamnă,
într-o zi anume, gârla

scotea strigăte, strigăte,
și cerea om.

Bătrânii satului își strângeau
nepoții pe lângă ei așa de tare,
încât se părea că se auzeau
țipetele mamelor de parcă
i-ar fi născut a doua oară.

Cercul de foc
Cu poemul în față –
dușman și prieten,
trădător cât nu încape,
încerc să-mi trăiesc
viața cea de toate zilele,
înconjurat de silabe și cuvinte
ca într-o menajerie
unde neapărat trebuie
să îmblânzesc fiarele.

Și când metafora sare,
cu agilitate, prin 
cercul de foc, înmărmurită
de aplauzele neașteptate,
îngenunchez  în fața ei.

– Numai mie îmi stă
în putere dacă să mă
pot ridica sau nu –.

Numai cerul
Iubito, iubirea mea-i un
lagăr pentru tine; 
nu ai să poți evada niciodată;

Poți să admiri stelele,
iarba verde, cântecul păsărilor chiar.
Orice evadare, de aici,
va fi în zadar.

Ai pătruns fără să știi
în inima unui plebeu care te-a
sechestrat într-un curcubeu.

Numai cerul care s-ar prăbuși
te va putea scăpa.
Doar eu, ca în raza soarelui,
voi pluti, mă voi legăna.
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(însemnare)
Pînă mai ieri atîrnam de funia mîndriei 
că pot bate cercul pe maidanele vieţii
şi picioarele goale pot accepta
praful condiţiei de poet invizibil.
Şi uite, azi, cum uşa clămpăne
ca o proteză dentară largă
de vezi frigul cum îmbătrîneşte 
pe clanţă!

Obsesia sertarelor e să strîngă
manuscrisele invizibile, cum altfel,
continuînd obsesia obişnuinţei,

nu-i aşa, ca şi cum scuipi 
înainte împotriva vîntului.

Cînd deschid harta bibliotecii
văd doar risipire.

Oare unui boxer îi pare rău
că mutra lui primeşte o mie de pumni
şi simte doar neputinţa sîngelui
de-a sta trandafiriu sub piele?

Oricum aş da cu zarul nu nimeresc 
şase şase,
privind în urmă găsesc o vinovată amînare –dacă 
tot trebuie să dau vina pe ceva–,
şi costumul din şifonier prea larg,
de parc-aş fi intrat la apă,
sau e altcuiva mai mare 

(notă) 
Între uşă şi fereastră nu trec
decît curentul şi florile ceţii.
Mai prost anotimp nici că poate
exista – de parcă, pe umeri, 
nu-i suficient că porţi căruţa cu ani.

Într-o totală demenţă,
prin plasa pentru muşte, obişnuit 

să sugi surogatele oraşului
cu paiul miop al ochelarilor...

Nişte litere par să compună străzi.

Dar închipuirea nu-i în zi de salar,
lefteră încă. Chiar
şi sictirul păsărilor: sîrma electrică goală.
(Nici romanţe din care în amestec 
cu mucegai 
faci vin care nu dezminte tradiţia 
de casă redutabilă)

Cîntă dară tu la ţambalul globulelor!

Şi pe ţigăneşte: „ja drag care”, dacă
nici parcat cu umărul într-o ramă fotografică
nu poţi accesa fulgerător comparaţii
despre marketingul vieţii.

Căci pînă-mi pun pantalonii şi cămaşa
soarele din tavan mai jupeşte 
un rînd de piele de pe răbdare
trece dimineaţa
şi trece şi orice poftă de-a vinde

(consemnare)
Între pereți reci doar 
delăsare și amînare. 
Cînd a trecut lama cuțitului 
n-am simțit durere; astfel
arșița n-a putut striga cu gura mea
ce înseamnă despărțirea de amintiri

Ar fi trebuit să-ți mărturisesc că și-
așa eram singur în pielea noastră unită
într-o singură gură

Din care colț al ei strigam mai tare unul 
la celălalt?:

floarea soarelui ridică cerul pe umeri; 
e gratuită senzația 
de frumos!

E bine să simți uitarea ca liniște 
ce pătrunde  un final de poem bun – 
dar niciodată n-am să fiu împăcat
neștiind care dintre noi strigă mai tare

(Poeme din volumul Septembrie.)
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Motto „sunt cel care a intrat
în sângele morților”

(intro)
nu-mi mai plâng părinţii
au devenit muţi
câinele îmi muşcă pulpa
sângerez
şi sângele nu are gust
de peste drum
se aude cântec de jale

***
corp greu
durerea se striveşte în mine

caut şansa să redevin om 
paralizia ochiului  de lungă durată  

reuşesc să mă spăl  
milă mi-e de tine Pilat 

aflu adevărul în morţile apropiate
despic timpul comun devin veşnic

nimic nu se pierde 
aidoma fluturelui japonez prins 
în clasor cu acul metalic

***
suferi când pietrele se sparg
în liniştea nopţii
hrăneşti pasărea din interior
eşti om bun în sinea ta –

măreţia muntelui e dată de
spaţialitate

iubito
doar eu sunt Dumnezeul tău

doar eu cadavrul ce-l vei îngropa
la moarte

***(cineva urlă)

perimetrul devine strâns

dacă arunci o vorbă
timpanele se sparg cu sânge
zidul e de fapt un perete
cu miros fetid

când te târăşti faci progrese

rădăcini să te ţii de ele
cât poţi cuprinde cu mâna
diformă

ratezi intrarea în locul sfânt
zidul se mişcă. ochiul îl
îndoaie

saliva se scurge prin cerul gurii
şi atâta frumuseţe pierdută

***
mama a zis să tragem perdelele
să fie lumina să ne fie bine
şi s-au adunat mulţi prieteni
şi le-au tras
unii mai mult alţii mai puţin
iar după moartea ei
am rămas singur
admirând perdeaua roşie
din pânză veritabilă de in

***
din gaura şarpelui
iese fumul alb al sufletelor

pieliţa nu e decât o mască

diafragme dilatate chipurile
femeilor pierdute

plămânii schizoizi
ard ţigara în noapte

bărbatul
un om
ce caută apă
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Poveste din Fanar

Hei, cruntă soartă avuse Hamza Surul!
Striga un menestrel pe drumul din văioagă.
Şi doar slujbaşii ceţii îl îndemnau la şagă,
şi numai vinul aspru îi domolea conturul.

Ce viaţă ostoită în dorul de stihie,
cît zbucium verde-n steagul ce-şi purta,
cum drămuia odoare cînd focu-şi domolea…
şi cine, de nu vinul, îl ostoia-n pustie?

Cînd se născuse Hamza, în satul dintre vii,
într-un brumar de-amiază, cînd mustul se-nteţise,
îi aşternuse mama şirag de vise-nchise
printre cotloane-ncinse cu iz de mucava.

Părea că numai vîntul, ce-ntîrzia să bată
putea sa îl alunge din netezimea stepei,
şi doar cotoiul sprinten, înfăşurat în vată,
dansa printre prigorii cu damf de menuete.

L-au luat păgînii-n-şei, cînd răsfirară satul,
şi l-au trimis cu carte, plocon pîn’la Stambul,
printre odăjdii scumpe,  în mantiile sul,
neînţărcat si gureş, ghiaur în miez de tul.

Prin caravan-seraiuri, printre necredincioşi,
el, micul prunc de suflet, cu ochi bătrîn-sfioşi,
avea să-şi cate soarta, în zgomot de hanger,
prunc pripăşit prin stepe, copilul-ienicer.

S-a ostoit cu anii, şi-a luat cadâne zece,
s-a rupt de omenie şi de-orice legămînt,
visa: cu Bafometul în ceriuri va petrece,
avea-va muieret... cît nu e pre pămînt!

Şi a venit şi leatul, şi ziua norocoasă, 
cînd Hamza cel plecat, în jafuri peste ape,

primi un dangăt simplu, de clopot, de acasă..
şi sufletu-i începe, încet să se adape…

E iarăşi prunc, e Amza, cu gîngurit de rază,
copilul cel pierdut, prea jefuit de sine,
îi vine chipul Mamei, îi vine să se-nchine...
şi plânge-albit de drumul pieptiş, ajuns la Oază.

Discurs în oaza

Oare din deşertu’acesta mi s-au izvorît strămoşii?
Să citesc nisipu-n fire? Să ascult cîntînd cocoşii?
Cîte-n lume-s aşezate, ca-ntr-o putină de fag!
Cîte drumuri stau iţite într-o coamă de ciomag…

Nu! E sigur! Nu-s acasă! Ăst deşert înveninat
doar sminteli de urlet cheamă, ca o scîndură de pat!
Nu-i nimic aici să-mi mişte băierile de la suflet,
nu-i nimic să mă încînte, să îmi deie mers şi umblet!

Cum să-ţi spun? Acel acasă, dinspre ceţurile minţii,
pare că-mi dezmiardă-ntr-una amintirea ce-s
părinţii…
Azi, doar locul de popas! Loc de-odihnă pentru cai.
Împărţiţi-vă în cete, precum fii lui Kublai!
Şi, în zorii dimineţii, umpleţi orişice burduf,
apa oazei ne va duce mai departe, prin zăduf.

Călări-vom înspre locuri din povesti şeherezade,
aburca-vom creste-nfipte în izvorul care cade
răstignit pe firea lumii, printre-abisuri de smarald,
înveliţi într-o vîltoare cu miros de mir de nard.

Mulţi donumi vom rupe-n umblet, murgi 
cu suflete de corbi,

să ajungem la cetatea cu dervişi bătrîni şi orbi,
rotitori precum o lume, învelită-n lut şi-argilă,
învîrtindu-se-n iluzii dezvelite de-o feştilă.
Şi-om ajunge, ieniceri! Nimeni n-o să ne înfrunte,
Vom ajunge! Şi-l vom prinde pe Bătrînul de pe
Munte.
Îl vom pune-n lanţuri aspre pe-ăst copil de roxolan,
viaţa lui e doar povestea ce-o va zice-al nost’ Sultan!

Să purcedem dimineaţă, ca un gînd de ametist,
în pristolul oazei spîne să lăsăm tot ce ni-i trist,
să-nşeuăm toţi caii ceţii, să iuţim toţi caii minţii,
Hai cu mine, măi copii! Poate ne-om găsi părinţii!
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PURPURIU
Purpură vie, toamna 
s-a agăţat de ultima frunză
în lunga timpului călătorie.
Cu ochi mijiţi, zarea recită imn citadin
zilei ce-a fost, clipei ce vine.
În alai doi trandafiri focoşi
mână caleaşca ochilor mei
către dorul de tine 
Pe strada noastră trec caravane, 
spre asfinţit, fără oprire.
Suflete răpuse, suflete smulse
crengilor, rugilor, şi plânsului
tomnatic, drum spre despărţire.
Inima-mi  frunză în zbor.
Pluteşte  prelung, ecou
de pământ ce se despică.
Ecou, fără ecou.
De când lumea, pentru nimeni şi nimic, 
nici o dată vag nici o dată nou, 
neauzit, zilelor ce au murit
în hăul inimii mele.

Unul spre altul,  printre stele.
Cu dorul de tine, purpură vie
însângerez viţa pentru câte
înverziri vor fi să mai fie.

LOCUL ŞI GHIOCUL
Am oprit cândva într-o privire către lume, 
şi am văzut vag în miracolul ţărânei
unde îmi este locul din
vuietul  pitit, în ce ştie doar ghiocul.

Derutat, nedumerit, m-am mutat
într-o privire către mine, în oglindă.
Mi-a fost dat să pot vedea mulţime furibundă
de descinderi şi plecări.
Neînţelesul din vacarmul unei gări.
Dacă rar mai îndrăzneam
chiar şi trează să visez, 
mă trezea strident-sonor, Ora-Exactă, 
ori uitat pe un peron, câte un scâncet
de batistă parfumată.

Iată că-ntr-o zi, cum mi-a prezis ghiocul, 
am nimerit întâmplător
în culcuş cald, la tine în privire.
Abia atunci am ştiut clar că în sfârşit
îmi găsisem locul în povestea de iubire...

Copilărie împrumutată
Cordeluţa cu două garoafe artificiale, 
din fotografia de pionieră,
mi se pare cel mai drastic semnal de alarmă
că aveam s-o păţesc.

Tainele toate
se balansau bezmetice
pe asfalt, 
pe ambalaje de dulciuri râvnite, 
chiar pe salopeta mea bleumarin
care a biruit valea bunicii.

Timiditatea purta un şorţ albastru, 
cu buzunare cusute stângaci.
În aceşti paşi de aţe negre şi gri
îmi regăsesc cel mai clar
Poezia de mai târziu.

Prin câte gropi de lup trebuia să ard
până să mă aleg oscior de lumină?
Peste care aşez rochiţe, bolerouri
ale unei copilării împrumutate.

Muşcătura
Pluteam… 
O Alice printre cărţi de joc triunghiulare
sau o Penelope în Tărâmul posibilităţilor, izbăvit…
Nu, cred că eram pur şi simplu înger 
când Iubirea a muşcat magistral din mine.

La marginea visului, 
m-am făcut cât am putut de mică, 
căci gângănii mi se prindeau de cosiţe.
Un păianjen se chinuia printre vreascurile dintr-un
lighean…
Cum s-ajung la liman?
Cartea asta a muşcat magistral din mine.

Am încercat toate rânduielile din lume;
am scris scrisori către sori –   
pagini fără carne, ouă şi lapte…
Şi totuşi, viaţa asta a muşcat magistral din mine.

La miezul nopţii, 
spălam haine cu lacrimi cu tot
şi simţeam cum câinii ăştia muşcă magistral din mine.

Premiul Revistei Convorbiri literare la Festivalul –
Concurs Naţional de Creaţie literară „Avangarda XXII”,
Bacău, septembrie 2018.
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Natalia, la cei șaptezeci de ani, avea o siluetă ca
în tinerețe, o privire inteligentă, dacă nu chiar șireată,
un mers deloc poticnit, un păr bogat pe care a refuzat
cu încăpățânare să-l vopsească și niște buze rumene,
fără să fi știut vreodată de cosmeticale. Încă și
nepotul ei, inginer electronist, după ce a firitisit-o de
ziua ei, în dimineața de 26 august, a râs din ușă,
înainte de a pleca la muncă:

– Bunică, după cum arăți, ar putea să se
îndrăgostească de matale chiar și un tânăr ca mine…

– Uite cum își scoate coarne bourești țingălăul! s-
a întors bătrâna, fără să se supere. Întinde-o ostășește
și tot așa să vii înapoi.

– Mergem la restaurant ca-n fiecare an, de când
mi-am sărbătorit majoratul, nu s-a urnit din loc Iustin.

– Tocmai voiam să te anunț că astăzi s-a schimbat
programul și să te rog să mă duci cu mașina în
Sidoria, i-a vorbit bătrâna cu seriozitate.

– Ce să faci acolo? Doar nu te-ai apucat să citești
anunțuri matrimoniale și să-ți vină dorul de măritiș cu
vreun drăguț de la graniță, a râs cu poftă nepotul.

– Tot țingălău ai rămas și ești pe cale să ești pe
cale să-mbătrânești înainte de vreme, dacă pui prea
multe întrebări. Hai, șterge-o și, cum am zis, să nu
întârzii! s-a făcut a se supăra Natalia.

După amiază, pe o vreme molcomită și un soare
șters au ieșit din Suceava și s-au așternut drumului,
bătrâna rămânând tăcută. Doar ochii și-i plimba
uneori peste câmpuri și sate, pe care tânărul le vedea
prima dată. Când au oprit undeva pe o străduță,
privirea femeii s-a înnegurat, sluțindu-i, pe moment,
chipul, de obicei senin. Ea s-a dat jos, a întrebat ceva
pe un trecător, a mers în vale și a intrat într-o curte.
De acolo a ieșit cam peste douăzeci de minute și a
poruncit să o ducă dincolo de pod, pe drumul care
duce către Cernăuți. A coborât din nou la ultimele
clădiri, și-a pus mâinile în șolduri și s-a uitat lung în
sus. Apoi a intrat într-o ogradă, lăsând poarta
deschisă. O gospodină, tot în vârstă, a ieșit de undeva

de după grajd, privind-o curios pe musafira nepoftită.
Intrigat, Iustin a putut să vadă cum cele două s-au
îmbrățișat, mai să nu-și dea drumul una celeilalte. N-
a durat prea mult și au dispărut în casă, lăsându-l pe
tânăr încâlcit în gânduri și întrebări. El știa că bunica
lui nu fusese niciodată în zonă și acum uite ce se
petrece sub ochii lui. Și, după cum o cunoștea, era
convins că, dacă va crede că deplasarea o interesează
doar pe ea, îl va lăsa să se frământe mult și bine.

În sfârșit, după o jumătate de oră, femeile au ieșit
pentru a se îmbrățișa din nou ca două vechi prietene,
bunica lui s-a urcat în mașină și, după ce au pornit la
drum, ea a deschis gura, ca să-i cânte pe o melodie
nouă:

– Deocamdată să nu mă-ntrebi nimic, doar atât îți
spun că pe 29 va trebui să revenim de dimineață. E
sâmbătă și n-o să fie nevoie să te învoiești. În rest, s-
a închis în sine și a rămas mută. Se vedea clar că e
frământată de gânduri care au pus stăpânire pe toată
ființa ei. Abia acasă a catadicsit să vorbească, parcă
ceva mai senină:

– Iustin, să aduci din beci o sticlă de vin, ori ai
uitat că azi am făcut 70 de ani? Șapte pahare am să
beau și încă n-o să-mi fie de ajuns!... Tu, dacă vrei să
mă acompaniezi, n-ai decât să aduci două, de cel roșu
care-mi încălzește mădularele și-mi alungă
reumatismul.

Sâmbătă s-a sculat devreme, s-a îmbrăcat în
negru, spre uimirea nepotului și a cerut sticla cu
rachiu. Și-a turnat singură și, înainte de a duce
paharul la gură, i-a vorbit ca o bunică:

– Du-te și scoate mașina din garaj. Mintenaș vin
și eu. Astăzi mergem direct la casa din vale și să-mi
stai ca vițelul la poarta nouă.

Au zburat până acolo. Când s-au dat jos, ograda
era plină de oameni și, în mijlocul lor, un preot.
Alături, două mese lungi, iar într-un colț, o dubă
aparținând unei case de comenzi. Natalia a pășit
precum un general pe poarta mare deschisă,
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mulțimea s-a dat la o parte, ca să-i răspundă în cor la
salutul ei ostășesc. Bătrâna s-a oprit în dreptul omului
bisericii, vorbindu-i cu oarece superioritate:

– Părinte, apreciez faptul că ești punctual. Eu zic
să începem, după ce a mai făcut câțiva pași până la
gazdă pentru a o îmbrățișa și de data aceasta, uitând
parcă de Iustin, rămas undeva la intrare.

Lui nu-i displăcea situația, având posibilitatea să
observe omenirea și să-i urmărească mișcarea. Îi era
clar acum că în ograda aceea va avea loc un praznic.
Preotul, cu glas de clopot dogit, a început să se roage
pentru sufletul unui necunoscut. Iustin a crezut că nu
aude bine și, când s-a repetat numele Comsomol cu
tot neamul lui cel adormit, nu s-a putut stăpâni și a
izbucnit într-o nestăpânită hlizeală. Un bătrânel ca un
cucuvoi s-a întors la el cu o mutră acră, de parcă ar fi
vrut să-l împungă, dar, cum începuse „Veșnica
pomenire” a revenit la poziția de dinainte, iar Iustin
s-a apropiat de mulțime pentru a participa la finalul
slujbei alături de ceilalți. Bunica a poftit oamenii să
se așeze, și-a prezentat nepotul abia acum, invitându-
l să stea cu ea și alături cu părintele, în vreme ce
angajații de la firmă s-au pus în mișcare. Bucate alese
și multe, femei guralive și bărbați adevărate sugative,
un preot harnic atât la vorbă cât și la faptă. Praznicul
a mers strună, musafirii s-au sculat mult mai veseli
decât au venit, însă nimeni n-a mai pomenit numele
de Comsomol. La sfârșit, Natalia a plătit peste tot, a
urmat încă o îmbrățișare și cu același ton de comandă
s-a urcat în mașină, fără să se uite în urmă.

– Bunică, a încercat ceva mai târziu nepotul să-și
lămurească nedumerirea.

– Tu să taci acum! l-a întrerupt ea. Destul m-au
înnebunit popa și cumetrele cu vorbăria lor. Acasă,
după ce-ai să-mi aduci altă sticlă de vin, că de la
potroaca de aici mi s-au strepezit până și mațele în
mine! Aiștia cred că ar băga în ei și o vadră de mitilic,
în lipsă de altceva. Gata, ajunge cu melița, a decretat
ea, lăsându-se pe spate.

A închis ochii și, când a simțit că e legănată ca în
copilărie, a dat semne că doarme și nu s-a trezit decât
în fața casei. Iustin s-a prezentat cu vinul, Natalia a
sorbit primul pahar cu sete, turnându-și imediat încă
unul.

– Văd că nu mă mai întrebi nimic și bine faci, a
pornit după ce l-a răfuit și pe cel de-al doilea. Eu am
crescut acolo până la douăzeci de ani și am fost
prietenă cu femeia din casa unde am fost. Îi mai mică
decât mine cu un an. Făcusem liceul, însă tata n-a

vrut cu nici un chip să mă lase la facultate. Pe mine
pusese ochii un locotenent de grăniceri și treaba era
aranjată să mă mărit cu el. Dar câți n-ar fi vrut să mă
aibă la casa lor, mai ales un moglan de prin vecini
care mă pândea în fiecare zi și-mi tăia calea mereu
să-mi spună că eu am să fiu a lui. De fiecare dată
râdeam de pretenția lui prostească și-i răspundeam
cam obraznic. Ba îi spuneam „când s-a întâmpla să
umble oamenii cu picioarele-n sus și capul în jos”, ba
„când a zbura porcul” și alte asemenea. Îl vedeam că
se mânie, dar nu-mi răspundea la fel. Se uita crunt în
altă parte și o ținea pe-a lui „până la urmă, ai să fii a
mea!”

După ce-am împlinit 20 de ani, pe 29 august, cum
îi astăzi, fiind sărbătoare atât de mare, mă pregătisem
dimineața să merg la biserică. Când să ies din casă,
vine brigadierul de la colectivă și-mi spune că trebuie
să merg numaidecât la încărcat niște lucernă, că a
trimis câteva căruțe, iar pe mine mă dă la singurul
camion pe care-l aveau, un Molotov. N-am avut ce
face, m-am schimbat și m-am dus. Când am ajuns pe
câmp, căruțașii atunci se apucaseră de încărcat. Eu
eram obișnuită, munceam ca un bărbat, așa că n-am
stat pe gânduri. După o vreme, o parte din căruțe au
plecat, vreo două stăteau în așteptare, să-și hrănească
mai întâi caii. Brigadierul mă abordează și-mi
poruncește să nu las nimic pe câmp. Am respectat
cele zise și am făcut o încărcătură mai înaltă ca de
obicei. Am legat cu drucul și am alergat până la izvor
să mă răcoresc, după care m-am aburcat deasupra și
am pornit către grajduri. Am refuzat să merg în
cabină, fiindcă la venit șoferul s-a obrăznicit și a
început să-mi mângâia picioarele. M-am lăsat pe
spate să urmăresc nesfârșirea cerului, încercând să
spun o rugăciune de iertare pentru treaba abia
isprăvită. N-am avut timp, căci m-am trezit deasupra
mea cu prostalanul de vecin, dezbrăcat până la
jumătate care s-a aruncat peste mine. Dobitocul m-a
dovedit, a tras de pe mine ce aveam, le-a aruncat în
sus cu o chiuitură și a început să mă îmbăloșeze. Și
mi-a făcut felul până să ieșim la șosea. Când
camionul a luat viteză, el s-a ridicat în genunchi și
hlizindu-se ca răpciugă, îmi zice: „Nataliță, ți-am
prorocit c-ai să fii a mea și nu m-ai crezut. Acuma
urmează, până ajungem, repriza a doua, ca să fii
mulțumită pe ziua de azi…”.

Doar ce-a terminat de vorbit, imediat m-am trezit
că mi-a căzut în poală capul hidosului retezat parcă
de o sabie, iar trupul, zvâcnind, s-a întins pe lângă
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druc. Îngrozită, m-am tras către cabină și am răcnit
nici eu nu mai știu ce. Șoferul a oprit, a sărit jos și m-
a întrebat într-o veselie: „Ce-i, Nataliță, puică
boghetă, ți-a venit dor de mine?...”. Eu nu știu cum
arătam, dar omul, dând cu ochii de înfățișarea mea, a
lăsat gluma și s-a urcat pe lucernă, unde a avut ce
vedea. Acum tremurat doi și nici unul nu era în stare
să scoată măcar un cuvânt. Ne-a ajuns o căruță.
Bărbații de pe atelaj au tras alături, s-au uitat, și-au
făcut cruce și au dat verdictul: gâtul a fost tăiat de o
sârmă transversală întinsă între doi stâlpi de la
marginea șoselei, unul ținându-l pe cel din rețea să n-
o ia razna.

Eu am ajuns acasă plină de sânge, de-al meu și,
mai ales, de-al nătărăului decapitat. Tata era paznic
de noapte și dormea. Îmi venisem în fire și am
povestit întâmplarea mamei. Mai târziu, au venit cei
de la miliție, să dau declarație. Mă rog, scurtez, o
întreagă tevatură. Seara, înainte de plecare, tata s-a
uitat crunt la mine și mi-a vorbit ca un străin: „În casa
mea nu este loc pentru o curvă. Îți dau o săptămână
să te faci nevăzută, căci eu nu vreau să te mai văd!”

M-au chemat să vin mireasă la înmormântare.
Tata bolea strașnic. A pus mâna pe un par și s-a
repezit la oamenii aceia să-i trăsnească. Mama a
umblat zilele acelea mereu plânsă și se apropia de
mine doar atunci când n-o vedea. Într-o vreme, l-am
auzit amenințând-o: „Dacă mai bleștești ceva de
cățea, te calc în picioare și-mi aduc alta, că destulă
rușine ați aruncat în obrazul meu!”

Într-o dimineață, înainte de răsăritul soarelui, am
plecat pe un drum fără întoarcere. Am urcat într-un
autobuz ce părea că se va desface în orice moment în
bucăți, fără să știu ce mă așteaptă. Până să se
urnească hardughia, l-am auzit pe unul vestindu-le
celorlalți: „Asta-i aia bună de tăvăleală…”. Cineva
l-a țistuit și omul a tăcut. Am ajuns la Suceava și nu
m-am lăsat până nu am obținut un loc de muncă.
Toată viața am lucrat la fabrica de încălțăminte. Am
născut-o pe maică-ta, am măritat-o, i-am
înmormântat pe amândoi după accident și te-am
crescut pe tine, țingălăule. O viață de om. Astăzi au
fost 50 de ani de când s-a întâmplat pacostea. L-am
tot visat în ultima vreme și-am zis să-i fac o
pomenire, parcă nu eram în rânduială, nici eu și mai
ales nici el, că l-au dus la cimitir fără popă.

– Dar cu numele acela de Comsomol ce-i, s-a
interesat Iustin, chiar așa îl chema? 

– Tatăl lui fusese prizonier la ruși. A venit de

acolo vorbind rusește. Cei de atunci l-au uns primar,
altă pacoste. Le lua bieților oameni, povesteau unii,
cu lacrimi în ochi, și căușul de făină, înainte de a-l
turna în ceaun, îi schingiuia și-i băga la pușcărie cu
aceeași vorbă necugetată: „Eu sunt Dumnezeul
vostru și eu vă aranjez!” Când i s-a născut acela, i-a
pus numele Comsomol și a refuzat să-l boteze la
biserică, decretând că odrasla lui o să ajungă ministru
la Interne. A făcut-o mamă-sa pe ascuns și tot a aflat
nelegiuitul, a alergat ca un câine turbat și l-a smuls
din mâinile preotului chiar în momentul când
părintele se pregătea să-l afunde în cristelniță. L-a
dus acasă, pomenind pe drum toți sfinții din calendar,
iar pe nevastă a dat-o pe mâna chinuitorilor,
aducându-și de îndată una tinerică. Istuia mic nu i-a
zis nimeni pe nume. Cineva a inventat numele Smoc
și așa l-au strigat până la moarte. Tată-său și-a pierdut
mințile și a ajuns la balamuc și doar așa, la îndemnul
preotului, i-au pus cruce la mormânt, în locul stelei
roșii cu cinci colțuri.

– Și au scris Comsomol pe ea! a râs Iustin,
ridicând paharul. Odihnească-se-n pacea lui
Michiduță pentru totdeauna! Și el și tatăl
Comsomolului!...
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Zgomotul apei se auzi perfect în sala de ședințe.
De parcă scena ar fi avut loc chiar acolo. 

– Da! Băieți, așa cum v-am spus, politica firmei
noastre se schimbă începând de acum, rosti apăsând
pe cuvinte directorul. 

Își scutură mâinile umede, stropindu-i pe cei
aflați în imediata apropiere, într-un gest provocator
de a se usca. Consilierul aflat lângă ușă întinse gâtul
discret și strâmbă din nas, întorcându-se discret spre
coleg. Angajații au schițat un zâmbet la unison și au
înțeles că șeful nu folosise nici de această dată
șervețelele parfumate, pe care le așezaseră, special
pentru el, exact pe marginea chiuvetei.

– Am citit cu multă atenție scrierile cele mai
importante ale omenirii. De fapt, pe unele le-am
recitit în acest week-end. Și mi-a plăcut enorm
expresia „pe săraci pururea îi aveți cu voi”, pe care
am găsit-o într-o lectură orientală, cred că era
„Epopeea lui Ghilgameș”…, menționă el, așezându-
se pe scaun. 

Era unul impozant, din lemn de stejar îmbrăcat în
piele naturală, pe care membrii companiei i-l
cumpăraseră cadou de ziua lui. 

– Dar nu contează asta…Mă gândeam să ne axăm
campania din acest an pe….

– Domnule, cu respect, nu cred că acest citat este
din cartea lui Ghilgameș, ci dintr-una din Evanghelii,
încercă să-l corecteze unul dintre tinerii angajați.

Toți se întoarseră speriați spre „junior”. Brusc,
fețele iradiind de bună dispoziție deveniseră livide și
palide. Cuvintele avură efectul unei bombe aruncate
într-o grădină cu flori. Toate erau praf. Într-o
fracțiune de secundă, fură săgetați de gândul că
primele lunare, oferite ca bonus pentru creșterea
livrărilor, s-au dus pe copcă, așa cum se întâmplase și
în urmă cu doi ani când, la fel, unul dintre angajați îl
corectase pe șef, motivându-i cu cifre de ce reclamele
online și contractele de publicitate cu firmele de
telefoane mobile erau mai eficiente decât cele din

reviste și ziare tipărite. Ce-i drept, individul cu
pricina și-a luat tălpășița după ce a  văzut pe card
salariul intrat pe primul trimestru al anului. Nu-i
ajungeau banii nici măcar să-și achite chiria pentru
garsonieră. Tipul abia se mutase în oraș, fiind angajat
deoarece finalizase studiile universitare fiind printre
cei mai buni în domeniu. Firma îl cooptă arătându-i
un salariu motivant pentru un începător. Deși primise
câteva oferte din Occident, a preferat să rămână în
țară. Se gândea că la cele oferite putea răspunde cu
soluții și mai bune, iar viitorul lui și al echipei alături
de care venise să lucreze ar fi fost asigurat. Cunoștea
trendul european. Își făcea acasă, din vremea
studenției, prognoze despre piața de capital, analiza
modul în care urmau să fie investiți banii, luând în
calcul toți factorii de risc văzuți și nevăzuți, știuți și
neștiuți. Toate i s-au confirmat. Era sigur pe el și pe
munca sa. De aceea, s-a dus încrezător la șef. Însă
entuziasmul i s-a năruit când s-a văzut nevoit să-și
roage mama pensionară să-i trimită ceva pentru a-și
achita datoriile. Fu nevoit să plece. A ieșit din birou,
elegant, închizând ușa discret și salutându-și
respectuos colegii, cărora le-a urat toate cele bune.
La nici trei zile, trimise un mesaj pe grupul de
whatapp, arătându-le contractul semnat cu o mare
companie americană. Echipa îl postă mare pe ecranul
amenajat pe un perete, să-l studieze să nu fie un
„fake” menit să le perturbe activitatea. Era o
fotocopie autentică. Doar femeia de serviciu, când
intră să facă ordine printre birouri, observă pe
imagine că documentul era pătat undeva în dreapta
jos, la semnătură. Își spune în sine „bietul de el..”,
simțind că pe acel colț căzuse o lacrimă. Ceilalți
angajați însă oftară scurt a invidie și șterseră
fotografia. Pentru ei era istorie…

Acum, directorul se uită pe sub coada ochiului la
noul cârcotaș. Vru să schițeze o atitudine
amenințătoare, dar, amintindu-și că era începutul
anului, trase aer în piept și zâmbi. „J’entends ta voix
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dans tous les bruits du monde”, spuse, privind spre
cel care a comentat. Șeful nu prea știa engleza, de
aceea toate discuțiile le purta cu prietenii sau
tovarășii de afaceri în franceză. Nici limba lui Paul
Éluard nu o cunoștea la perfecție, însă era un mare
avantaj în fața angajaților, care, deși oameni cu studii
de specialitate, nu știau nici o iotă în franceză. Așa
că, ori de câte ori avea ceva de vorbit, nu era obligat
să se închidă în birou ori să se izoleze cine știe unde. 

– Ascultă, băiete, tu ai citit „Epopeea lui
Ghilgameș”? îl întrebă pe tânăr.

Acesta dădu din umeri și vru să răspundă.
– Nu-i nimic, continuă directorul. Este irelevant.

Să revenim. Deci, vorbeam de o schimbare. Atenție!
Vom susține financiar unul dintre elevii defavorizați
din județul nostru. Pe cel mai amărât. Să căutați! Să
vorbiți pe la primării, pe la direcțiile de asistență
socială! Apoi, adunăm la o masă fastuoasă toată
mass-media, inclusiv vloggeri la modă, și vom da
lovitura pe piață. Vom fi în top. Dar, atenție, din nou!
Să vă ocupați personal de acest subiect. Vreau
corectitudine și obiectivitate! Vor fi promovări și
bonusuri substanțiale. Nu vă lăsați pe mâna altora.
Mergeți pe la școlile din sate, pe la licee. Aveți timp
trei zile! Ba nu… două! Ne grăbim!

Membrii consiliului se ridicară respectuos în
picioare, salutară printr-o plecăciune adâncă și ieșiră
pe ușă, evitându-l pe cel care ar fi putut să le dea
peste cap planurile. Nimănui nu-i trecea prin cap să
calce prin noroaiele și gropile din județ, să bată
drumurile. Pentru ce? Să dea o bursă unui copil. Știau
că lucrurile se vor rezolva de la sine… ca
întotdeauna.

Novicele care îndrăznise să-l corecteze pe șef,
Andrei, ieși cel mai entuziasmat din sala de ședințe.
În săptămânile petrecute aici ca debutant învățase
cam tot ce se putea. Știa dezinteresul colegilor,
lașitatea unora, indiferența altora. Nu-l preocupa
decât să facă treabă bună. Avea în minte câteva
instituții de învățământ și câteva nume de copii.
Cunoștea toate școlile și liceele din zonă. Lucrase
mulți ani, în adolescență, ca voluntar la câteva
organizații. Ba, chiar și la biserica din satul bunicilor,
se implicase alături de preot pentru a sprijini câțiva
copii să încheie anul școlar și cele opt clase
obligatorii. Mulțumirea pe care o trăise în clipa când
unul dintre elevii de care s-a ținut pentru a nu
abandona școala a venit la el, la facultate, spunându-
i că a intrat la liceu și este bursier a fost un „best

movie”. I se duse vestea pentru corectitudinea,
ambiția și voința sa de a face binele. 

Era mai mult decât fericit de ideea șefului și,
implicit, a companiei în care tocmai se angajase.
Avea toată încrederea în companie, de aceea refuzase
să plece peste hotare. „Nu voi face niciodată ce fac
alții…” îi critica în sine pe cei care abandonau.

În timp ce angajații își sorbeau cafeaua pe holul
principal, comentând fotografiile postate pe rețelele
de socializare și râzând unii de alții, la biroul
directorului sosi o doamnă bine, al cărei parfum
scump îi făcu pe toți să întoarcă ochii. 

– Este președinta ONG-ului județean, se auzi în
grup. Parfumul o dă de gol, în permanență. 

– Cum să nu… Mi-am cumpărat și eu o sticluță:
500 de euro pentru 100 de grame. Dar merită,
completă o tânără din grup. Merită!

La încheierea programului, Andrei ieși din
clădirea de sticlă a corporației pe ușa principală. Se
simțea mândru că va putea face lucruri bune. Refuză
oferta colegilor de a merge împreună într-un
restaurant. Se frământa cum să rezolve cerința
șefului. Era cea mai tare provocare. Cumva se bucură
în sinea lui, văzându-i indiferenți. Însă îi era și teamă.
Avea impresia că în scurtul interval de timp petrecut
în structura instituției învățase regulile. Acasă, își
scoase de pe laptop toate informațiile privitoare la
cazurile sociale culese de-a lungul anilor. Își bătu
capul până când adormi lângă tastatură. Avea multe
situații delicate, care ar fi meritat sprijin.

A doua zi, dimineață, plecă la muncă optimist.
Când urca spre sala de conferințe, i-a venit gândul cel
bun. „Gata! Am găsit! Dacă gândești pozitiv, primești
răspuns pozitiv”, se îmbărbătă el, amintindu-și
cursurile motivaționale de autocunoaștere la care
participase. Bătu la ușa șefului. Îi vorbi pe scurt
despre cine și ce e vorba. „Bravo! Felicitări! Este o
situație care sigur va ajuta și familia respectivă și
compania noastră! Este ok! Du-te și fă tot ce trebuie!
Mâine îi vom da bursa! Voi anunța imediat și
conferința de presă! Bravo, puștiule. Vezi, ai
perspective”, îl bătu directorul pe umăr. Andrei era în
al nouălea cer. 

Urcă în mașină și plecă spre satul în care știa că
învață unul dintre cei mai necăjiți și inteligenți copii
pe care i-a cunoscut. Era o fetiță în clasa a V-a, dintr-
o familie cu șase membri. Tatăl murise la muncă, în
Italia. Așa fusese informată mama de niște vecini.
Femeia nu mai auzise nimic de la soțul ei de ani buni.
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Se zbătea cu ziua prin sat pentru a primi ceva bani și
alimente. Fetița însă îi păru lui Andrei genială. Așa
simțea. Micuța știa să rezolve ecuații și fracții cu o
ușurință aparte. Luase locul I la Olimpiada de
matematică, faza județeană. La cea națională nu a
mai putut participa din cauza unei îmbolnăviri subite
a mamei. Profesoara de la școală a insistat cu lacrimi
ca micuța să meargă la București, la etapa finală. N-
avea cui cere explicații. Mama fusese internată la
oraș, iar ea rămase acasă să aibă grijă de ceilalți frați.
Ba, profesoara i-a povestit lui Andrei, când venise cu
voluntarii în comună, că o văzuse într-o dimineață în
curtea casei, încălzind laptele pe o sobă improvizată
din lemne. Făcuse focul afară, deoarece hornul din
casă nu era curățat. Situația copilei era
binecunoscută, dar toți dădeau din umeri
neputincioși. 

– Am susținut-o cât am putut, îi zise lui Andrei.
Am vrut să anunț Protecția Copilului să-ia pe toți, să-
i ducă la un Centru, dar fetița a plâns și mi-a promis
că se va rezolva. Și nu mi se părea corect să intervin,
atâta vreme cât mama nu era acasă.

De atunci, au trecut trei ani, iar tânărul corporatist
revenise în sat plin de optimism. Intră în curte.
Aceleași imagini dezolante, aceeași sărăcie lucie.
Descărcă produsele pe care le cumpărase înainte de
plecare și intră în vorbă cu mama. Îmbătrânită și
slăbită, femeia îl ascultă cu răbdare și atenție. Când
auzi oferta dădu să plângă. Se înclină să-i sărute
mâna. Băiatul se retrase panicat.

– Nici vorbă. Vă rog! Slavă Domnului că o putem
ajuta pe fată. Merită! Sunt convins că nu va exista un
caz mai grav decât acesta. Singura problemă este că
trebuie să vină mâine în oraș. O să o prezint
membrilor companiei și directorului nostru. Este un
om deosebit.

– Cum să nu… va veni, îngăimă femeia care se
gândea de unde să facă rost de bani pentru transport.
Sigur, vă mulțumesc, îi mai zise ea.

Andrei îi îmbrățișă pe copilașii adunați în jurul lui
precum puii în jurul cloștii și se întoarse la oraș.
Ajunse acasă pe înserat. Auzi la radio știrea despre
bursa pe care compania sa o va da unei tinere. Fu o
noapte lungă. Își pregăti dosarul cu argumentația
necesară. Se simțea fericit.

A doua zi, dis-de-dimineață, inima îi bătea ca
unui pițigoi prins în laț. Cu dosarul sub braț, intră în
sala de ședințe, unde fuseseră convocați toți membrii
companiei. Oamenii relaxați, pălăvrăgeau între ei

despre tot felul de fleacuri. Când intră șefu, se
ridicară în picioare și salutară militărește. 

– Iubiții mei! Situația a fost rezolvată! Avem un
caz exemplar pe care îl vom susține prin compania
noastră…, începu el.

– Domnule director, să vă înmânez dosarul…vru
să continue Andrei.

– Tinere, te rog nu mă întrerupe…accentuă șefu.
După cum știți, ieri dimineață am primit o vizită
foarte importantă. Doamna X, amica noastră,
coordonatoarea ONG-ului, are o prietenă foarte dragă
a cărei fetiță dorește să studieze într-un liceu privat
din Franța, urmând ca, la finalizarea studiilor și a
celor universitare implicit, să revină să lucreze în
compania noastră. Adică, o investiție de viitor pentru
țară și pentru noi. Toată presa va fi încântată să vadă
susținerea pe care compania noastră o acordă tinerilor
merituoși. M-am gândit că ar fi frumos ca bursa de
1500 de euro pe lună să o mărim. Este prea puțin
pentru o așa perspectivă. O vom crește la 2000 de
euro. Vi se pare mult?

– Nu șefu, rostiră toți în cor!
– Scuzați, interveni temător responsabilul

economic. Bugetul a fost votat și s-a stabilit o sumă
fixă. De unde vom lua acești bani?

– Păi…, se gândi directorul, vom analiza astăzi și
vom decide până la salariu. Important este că am
rezolvat problema, conchise el.

– Domnule director, interveni Andrei. Dar ați spus
ceva ieri. Mi-ați dat cuvântul. Fetița aceea vine astăzi
aici, așa cum ați menționat!

– Băiete, așa cum ai auzit, cerința a fost rezolvată!
Dragilor, vă doresc o zi minunată! Trebuie să cobor la
conferință! le transmise angajaților care aplaudară
până la ieșirea din sală.

Andrei își luă mapa și se duse afară. Se așeză
lângă ușa directorului, așteptându-l. Era hotărât să
lupte până la capăt și să-l convingă de reușita
proiectului. Nu realiză că timpul trecea, iar fetița de
la țară îl aștepta. După mai bine de un ceas, ca un
făcut, își aminti de întâlnire. Se învârti în loc ca un
soldat și coborî. Liftul și clădirea îmbrăcate în sticlă
transparentă i se păreau acum ca o femeie ușoară prin
care se văd toate cele. La parter, în holul mare, printre
camerele tv și reporterii adunați în jurul directorului,
zări pe geam, într-un colț, un chip stingher șezând
rezemat de tocul ușilor automate. O copilă
somnoroasă ce părea că doarme în picioare.

– Hei, cerșetoareo, du-te de-aici că anunț poliția,
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zbieră la ea paznicul care o zări dinăuntru. Individul,
o matahală de om, ieși în grabă din clădire, se duse la
fată, o luă de păr și o izbi de trotuar. 

Andrei alergă spre ea, strigând.
– Nu vi-e rușine! Nu vedeți că e doar un copil?

Lăsați-o în pace!
– Să nu stea aici, îi replică namila.
Fetița zăcea pe jos, plângând. Sângele îi curea

șiroaie din păr. 
– Domnu Andrei, îmi pare rău. N-aveam unde mă

duce să vă aștept, pentru că înăuntru nu mă primea
nimeni, apucă să spună ea. Vă aștept de multă vreme
și…., se opri din cuvânt.

Tânărul o prinse de braț și dădu să o ridice. 
– Îmi pare rău, tocmai veneam spre tine să-ți

comunic că bursa despre care ți-am spus nu mai…
Fetița îl privea înmărmurită. Nu-i venea a crede

că a fost mințită de el, omul care i-a ajutat familia în
alți ani.

– Bine, reacționă, dar acum ce fac? Trebuie să mă
întorc acasă. Și nu mai am nici un ban, apucă să
murmure ea.

– Îmi pare rău, îmi pare rău, rezolv, îi zise el,
repetând. Uite …

Când băgă mâna în buzunar realiză că nici el nu
avea bani. Nu primise salariul.

– Așteaptă aici, te rog.
O lăsă din mână și fugi înapoi. Urcă înapoi sus, la

birouri. Deși mai era o zi până la salariu, se gândi să
îndrăznească la serviciul contabil. Bătu politicos, dar
grăbit, în ușă.

– Bună ziua! Știți, am venit să vă rog, dacă se
poate, să-mi dați salariul cu o zi înainte, le repezi pe
contabile, gândind că nu va fi refuzat.

– Buna ziua, domnule Andrei! Da. Chiar voiam și
noi să vă contactăm. Ar fi trebuit să primiți un mesaj
pe telefon sau un email. Deci, după cum probabil ați
fost înștiințat, salariul vi s-a diminuat cu 500 de euro
pentru un an de zile. Este vorba de câteva rectificări
bugetare la toți angajații, evident. Nu doar la
dumneavoastră.

– Adică eu voi primi doar….
– Exact. Și credem că este o sumă rezonabilă,

încă, mai ales că sunteți între cei mai tineri angajați.
– Nu se poate! Voi vorbi cu domnul director!, se

repezi el, agitat. Acum nu prea e vreme de asemenea
discuții. Vă rog să mă ajutați!

– N-are nici un rost. Dumnealui a hotărât
împreună cu consiliul și angajații companiei. Cum?

Nu știați? N-ați fost în sală, alături de colegi,
dimineață? Sigur ați fost pentru că ați semnat
condica.

Andrei amuți. 
– Vă rog, măcar 100 de lei. Doar atât. Să dau unui

copil necăjit.
Fețele din birou se întoarseră uimite spre el. 
– Cum adică să dați pomană cuiva? Sunteți

angajatul vreunei fundații sau ong filantropic? Copiii
trebuie să muncească, să câștige bani. Nu procedați
corect! Dumneavoastră încurajați cerșetoria. V-am
văzut adineauri pe geam cum stăteați lângă o
cerșetoare!, îi tăie cuvântul șefa de la economic.
Mâine, dragă domnule! Mâine la salariu!

Băiatul ieși fără să mai rostească o vorbă. Trânti
ușa și coborî. În locul unde lăsase fetița de la țară,
găsi doar o baltă de sânge…

– A fost aici o copilă căzută pe jos! A luat-o
Salvarea adineauri! Cică era lovită grav, la cap. A
dus-o la spital, îi spuse un bătrân, observându-l
îngrijorat. Asistentul țipa că trebuie operată de
urgență…

– Dar.., murmură el. Nu se poate…
În buzunar, telefonul îl suna îndelung. Îl scoase și

apăsă instinctual să răspundă
– Domnu Andrei, nici nu știu cum să vă

mulțumesc pentru ajutor. Cu toată rușinea vă spun că
am împrumutat bani pentru autobuz. Mă bucur mult
că o ajutați pe Andreea mea. Așa de fericită a fost
toată noaptea. Am auzit și eu, dimineață, la radio că o
fetiță necăjită primește sprijin de la compania
dumneavoastră. Știu că e fiica mea. Toți ne-am
bucurat! Nici nu știu cum să vă mulțumesc! Dar vă
rog să o trimiteți pe fată acasă tot azi. Eu mâine
trebuie să mă internez din nou și nu are cine să stea
cu copiii. Vă sărutăm mâinile pentru ajutor!, încheie
femeia.

Andrei era paralizat. Ochii îi înțepeniră fixați în
clădirea transparentă, iar mâinile încleștate pe
telefon. De dincolo de geamuri, presa și televiziunea
pozau chipul strălucitor al tinerei „nevoiașe” care
primea bursa companiei. 
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„Ceea ce mă înspăimântă/
E singurătatea-n mulţime”
Spre deosebire de colegii de generaţie care

îşi îndreptau materia cuvintelor spre acel
„dincolo” esenţial şi vizionar al poeticităţii,
spre poezia de natură orfică, a profunzimilor, a
„nevăzutelor”, a „necuvintelor” etc., poezia
Anei Blandiana şi-a alimentat combustia din
realul real, din acuitatea privirii spre „afară”,
spre spaţiul vizibil. A mers împotriva
curentului, dând impresia de simplitate a
discursului, unul firesc, bazat pe un afect
puternic lezat, marcat de intemperiile istoriei,
căruia reveria inconştientului i-ar fi devenit
povară şi coşmar de nedezvăluit. A preferat o
legătură spiritualizată cu lumea, un mod
inocent de a versifica liniar, confesional, de a

decupa frânturi de puritate şi de a sta de veghe, cu
ochii larg deschişi, înfruntând cu disperare magia
onirică, aşa cum spune într-un poem programatic din
A treia taină (1969), primul său volum „curat”, aflat
în afara oricăror datări ideologice: „Nu îndrăznesc
să-nchid o clipă ochii/ de teamă/ să nu zdrobesc între
pleoape lumea,/ să n-o aud sfărmându-se cu zgomot/
ca o alună între dinţi./ Cât timp voi mai putea fura
din somn?/ Cât timp o voi mai ţine-n viaţă?/ Privesc
cu disperare/ şi mi-e câineşte milă/ de universul fără
apărare/ ce va pieri în ochiul meu închis.” (Ochiul
închis) Tot în primul segment de creaţie credea că
„totul este eu însămi” şi vorbea sfios despre făptura
poetului, mereu desprinsă, detaşată, smulsă de
persoana sa – „O siluetă abia.../ O aud râzând/ Şi-mi
aud cuvintele/ Rostite de ea,/ Devenite străine,/ Eu,
fără apărare,/ Departe,/ Cu o mie de ani” (Departe). 

Într-unul din cele mai interesante poeme ale
primei perioade, este imaginată înstrăinarea trupului
de suflet, ideea de distanţare, de separaţie iluzorie a

unor entităţi ontice deosebite ca provenienţă şi mesaj
putând fi considerată axul de constanţă al acestei
poetici stăruitoare în a cuceri metafizicul în etape:
„Miros de trup abandonat de suflet/ Sub soarele
neruşinat,/ Miros de trup pe care/ Carnea creşte,/ În
care sângele bolboroseşte şi,/ Într-un fel de harnicã
furtunã,/ Celulã cu celulã se-mpreunã.../ Nu te-
apropia, nu mã atinge,/Amar mi-e trupul şi otrãvitor,/
Cu soarele prelins la subsuori,/ Cu fluturi beţi de
mine, rãscoliţi/ Din larve sfãrâmate de dorinţi/ Pe
care nu pot sã le-ncapã. Fugi!/ De braţele
profanatoarei cruci/ În care, fericitã, mã urãsc. /Nu-
mi respira mireasma-mbătătoare/ Când sufletul mã
pãrãseşte-n soare/ Ca sã te prind şi sã te rãstignesc”
(Trup amar). Această distanţă misterioasă aşternută
între voci, una care află lumea şi alta care o
glăsuieşte, între realitate şi privirea aruncată
realităţii, va reprezenta până târziu temă lucru şi de
meditaţie extinsă a poetei şi ea domină multe din
paginile Falsului tratat de manipulare (Humanitas,
2015). Realitatea trăită rămâne în urmă şi merită re-
privită, deşi memoria schimbă neîncetat culoarea
detaliilor.

Ana Blandiana a devenit vocea de marcă şi de
rezistenţă a generaţiei şaizeciste, numită şi neo-
modernistă, rarefiată prin dispariţii succesive, care i-
au afectat aplombul, insistenţa situării în absolutul
fictiv şi în apărarea autorităţii esteticului. În multe
ocazii declară că are „oroare faţă de putere... care
explică majoritatea actelor mele”. În schimb, este
activă publicistic, susţine conferinţe, participă la
festivaluri poetice sau la târguri de carte, se impune
prin atitudine sobră şi experienţa scrisului, într-o
perioadă dificilă pentru condiţia scriitorului, care
trebuie să fie imun, să stea cât mai departe de
aplicaţiile demonice ale manipulării. Deşi această
formă de influenţare şi captivare a gândirii dispune
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azi de tentacule nebănuite. În eseul Realitatea şi
privirea, poeta se referă într-un mod special la
practica manipulării „clasice”, sau orientării sociale,
evocând momentul când, la 18 ani, cu tatăl arestat
politic şi actele de înscriere la admiterea în facultate,
respinse, a decis să meargă în „câmpul muncii”,
sfătuită fiind să aleagă această cale de adaptare: „Nu
mai ţin minte cum m-am agajat ucenic de zidar la
blocul cel mai mare din Cluj, care începuse să se
construiască în Piaţa Mihai Viteazul şi de ce nu
alesesem o formulă mai feminină, la o fabrică de
confecţii, să zicem. Poate că aşa mi se păruse mai
sfidător, mai eroic şi mai «socialist», cu mai multe
şanse de a impresiona pe cei ce trebuiau să mă
înscrie la admitere. Era, desigur, o formă de manipu-
lare, pe de o parte a mea către cei ce mă sfătuiseră,
pe de altă parte, infinit mai naivă, o tentativă a mea
de a-i convinge pe ceilalţi cu propriile lor mijloace.” 

„Trăim într-o rană/ Fără să ştim/ Al cui este
trupul rănit”

Episodul, mai puţin ştiut, merită reprodus, pentru
că divulgă un fel de a fi aparte, însuşit ca mod de
viaţă, adică resemnat şi nepăsător la cum se făureşte
propria imagine: „Herta Müller povestea despre o
perioadă extrem de neplăcută atunci când a muncit în
producţie... Eu nu păstrez acest sentiment despre
perioada în care am lucrat fizic. O ţin minte ca pe o
perioadă luminoasă, deşi, la final, am fost internată
în spital pentru că am făcut o gravă criză de ulcer.
Era o situaţie ciudată: mă dăduseră ucenic la o
echipă de meşteri care erau ţărani unguri şi nu ştia
niciunul limba română. Dimineaţa erau aduşi cu
camionul, iar seara erau duşi înapoi în sat. Ţin minte
ce mândră am fost când am învăţat să tencuiesc, asta
nefiind uşor, pentru că mortarul trebuie să stea pe
verticală. Toţi m-au aplaudat când am reuşit! În
pauza de prânz venea uneori soţul meu (eram deja
măritată) împreună cu alţi colegi – lucrau la revista
Tribuna – şi îmi făceau cu mâna, iar eu îi salutam de
pe schele. Colegii mei, zidarii, erau oarecum flataţi
că domnii vin şi se uită la ucenica lor... La Filologie
aveam să intru abia după patru ani, când vremurile s-
au mai destins”. Va concepe un decalog de
adolescenţă, a cărui primă poruncă era: „Să preferi o
nefericire care dă roade unei fericiri care trece fără
urmă”.

Povestind despre acel interval dramatic, traversat
cu detaşarea proprie vârstei, o face ca despre un

„personaj despre care uit, scriind, că sunt eu, în timp
ce figurile zidarilor-ţărani le ţin încă minte...”
Memoria ne joacă feste, vrea să spună autoarea, ne
manipulează permanent, absolvindu-ne sau
scoţându-ne din situaţii ingrate ori nefaste. Un alt
episod, pe fondul discuţiei despre manipulare, este
cel legat de primirea premiului Herder, în 1982, când
oficialităţile comuniste îi amânau vizele de paşaport,
făcând-o să apeleze la audienţe epuizante, ca să afle
ceva mai târziu că „la partid” se primiseră nu mai
puţin de 22 de scrisori semnate de „colegi”,
cunoscuţi scriitori, care îi preveneau binevoitori pe
cei de la putere să nu-şi dea acordul, pentru că în
mod sigur cei doi, poeta şi soţul ei, Romulus Rusan,
vor „alege libertatea” şi nu se vor mai întoarce în
ţară. Cine i-a pus pe cei 22 să-şi verse la unison
ranchiuna? „Poate că dacă ar fi fost doi sau trei mi-
aş fi bătut capul să-i identific... Dar 22 era o cifră
prea mare pentru a o putea descifra, atât de
incredibilă, încât aveam în faţa ei un mic sentiment
de irealitate. Cel mai simplu ar fi fost să mă liniştesc,
spunându-mi că 22 de scriitori erau în 1980 cei care
i-au scris lui Ceauşescu cerându-i înfiinţarea unei
alte Uniuni, a Scriitorilor cu adevărat comunişti.”
Oricât de oribile, întâmplările sunt trecute orgolios la
„câştiguri”, nu la „pierderi”, căci poeta are un
instinct deosebit de autoprotecţie şi conservare. Nu
cade în suferinţă sau victimizare, ci îşi laudă puterea
de a se confesa şi a uita prin scris – „tot ceea ce se
întâmpla, toate nenorocirile, toate ameninţările, toate
spaimele îl hrăneau şi îi dădeau putere... Este acesta
un fel inconştient de a-mi manipula propria istorie?”
Îşi va da răspuns într-o conferinţă susţinută la
Sorbona IV, în 1993: „Nimic nu falsifică mai mult o
privire decât iluziile noastre despre ceea ce vedem”. 

S-au stins între timp focarele de invidie şi de ură?
Nicidecum. Şi-au rafinat mijloacele… Drept
consolare, va considera undeva că dacă motorul
istoriei este ura, în poezie motorul este iubirea. E de
părere că „toate cărţile lumii se împart în doar două
categorii: cele care au fost scrise din dragoste şi cele
care au fost scrise din ură.” Poeta spune că n-a reuşit
să-şi găsească dosarul de Securitate de la CNSAS, cu
siguranţă că el există şi „nu am nevoie de prea multă
fantezie pentru a mi-l imagina”, dar mai mult decât
oroare nutreşte un sentiment de milă teribilă „pentru
cei care au fost obligaţi, şantajaţi, umiliţi, deformaţi
sufleteşte... de mecanismul căruia îi căzuseră pradă”.
Ar fi vorba de o altfel de manipulare de sine, una
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împotriva urii şi duşmăniei, ca formă de izbăvire şi
protejare, mai rar de întâlnit în lumea scriitorilor,
având ca reper cartea lui C. Noica, Rugaţi-vă pentru
fratele Alexandru. „Când mă uit în trecut, nu mă văd
urcând dintr-un infern cu demoni şi monştri, ci dintr-
o lume joasă, năclăită de umilinţe, mizerii, dureri şi
complicităţi, în care singura speranţă era desoperirea
sâmburelui, oricât de minuscul şi de terfelit, de
lumină din celălalt”. Nu se fereşte să se aplece
asupra producătorilor de rău din lumea de azi, în
plină eră a manipulării fără limite. Analiza este
exactă şi necruţătoare: „Victimele lor sunt restul
lumii, de manipularea căreia depinde însăşi
intensitatea şi durata propriei puteri. Diavolul pe
care ei îl reprezintă nu mai este fiara sângeroasă a
terorii, ci – cu nimc mai nepericuloasă – o
dezgustătoare alcătuire de vicii şi indiferenţe, de
şmecherie şi de prostie, de rea-credinţă şi de
perversiune... o reţea de putere şi o infecţie... Cât de
creştin trebuie să fii ca să te rogi pentru sufletele
acelor magistraţi corupţi care au pervertit, cu bună
ştiinţă, mecanisme create pentru aflarea adevărului,
planificând astfel transformarea libertăţii înseşi într-
o minciună?” (v. Un infern de joasă speţă). 

„Totul ocult,/ Genialul păianjen/ Care-şi ţese
reţeaua/ Peste lumea întreagă/ Rămâne la
pândă...”

Dintr-o militantă pentru libertate, democraţie şi
drepturile omului, de la începutul anilor ’90,
Blandiana a devenit mai nou sceptică, blazată, ca să
nu spunem dezamăgită, pradă mizantropiei. Iată ce-i
mărturisea nu de mult Cristinei Hermeziu, într-un
periplu la ICR-ul din Paris: „În confruntarea
civilizaţiilor este clar că cel care câştigă este cel care
crede în propriile lui adevăruri. Nu contează dacă
sunt bune, rele, corecte, incorecte, e vorba doar de
faptul ca unii cred cu fanatism în ideile lor, precum
islamicii, contra unora care nu mai cred în nimic. E
o critică dură la adresa Europei, dar făcută cu
speranţa că poate fi convinsă să se întoarcă la
respectul pentru propria definiţie. Când, în discuţiile
pentru constituţia europeană sintagma rădăcinile
creştine ale Europei a căzut la vot, europenii au spus
că nu mai cred în propria lor definiţie... Am avut
revelaţia cât de absurd se petrec lucrurile în lumea
noastră de gândire democratică, la care n-avem cum
să renunţăm şi nici nu suntem în stare să o
perfecţionăm. Cu migraţia, problema este, de

exemplu, nu faptul că vor veni şi vor face mai mulţi
copii decât băştinaşii şi vor deveni majoritari,
problema e că vin pe baza drepturilor omului şi dacă
băştinaşii europeni dispar, dispar şi drepturile
omului, că numai ei cred în ele. S-a luptat pentru
drepturile omului un secol şi ceva şi acum se
dovedeşte că a fost o formă aproape sinucigaşă, a
construirii unui mecanism pe baza căruia cei care l-
au construit dispar.” (v. „Adevărul”, 14 ian. 2019)
Criticismul acesta lucid şi amar, cu trimitere la multe
din ticurile ideologice ale marşului mondialist,
răzbună apatia scriitorului român, resemnat în
propria letargie. 

Merită să ne aplecăm puţin asupra felului în care
Ana Blandiana, poetă cu o experienţă deosebită a
scriiturii, întinsă pe mai bine de şase decenii,
concepe ideea de poeticitate, de meditaţie asupra
actului creator, a resurselor sale de inspiraţie şi
regenerare. Ne vin în sprijin paginile conferinţei
„Poezia între tăcere şi păcat”, susţinută în 1999, la
Centrul „Eugenio Montale” din Roma, adevărat
manifest, unde avem concentrată concepţia poetei
despre autarhia şi inefabilul faptului literar, reluată în
multe din intervenţiile sale publice. Astfel, poezia ar
fi „o înşiruire de viziuni”, al cărei ideal este „să
exprimi puţin, să sugerezi mult”, până la a prefera
poeziei tăcerea deplină, în spirit mallarméean. De
aici ideea că „poezia nerostită încă este singura mare
şi adevărată. În spatele fiecărui vers farmecă
inefabilul fără putinţă de rostire. Prin fiecare vers
scris, poetul îşi compromite poezia ascunsă,
perfecţiunea bănuită în el.” Intervine implacabil
„spaima de amenajarea rostirii, de potriveala
vorbelor”, proprie poeţilor adevăraţi, exigenţi cu
emisia discursului. „Am avut întotdeauna senzaţia
ciudată şi paradoxal flatantă că nu eu scriu, ci
altcineva scrie prin mine lucruri pe care eu nici nu le
bănuisem...” Intervine obligaţia de a scrie, de a da
curs vocii ascunse care dictează, care hotărăşte
pagina. Poezia se deosebeşte de restul literaturii, prin
misterul format din tăceri, pe care cuvintele le pun în
valoare. „De aici şi lunecarea continuă a sensurilor
într-o polivalenţă misterioasă, iradiind în jurul
cuvintelor ca aureolele în jurul capetelor de sfinţi.
Dar misterul nu e niciodată tulbure. El începe
dincolo, nu dincoace de limpezime. Poezia stranie,
dificilă, nu e aceea din care nu înţelegi nimic, ci
aceea pe care nu o poţi înţelege niciodată definitiv.”
Teoria călinesciană a inefabilului se îmbină aici cu
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filosofia blagiană a misterului, pentru a da principiul
blandianic al tăcerii abisale care rostuieşte/ clarifică
poezia. „Pentru mine poezia este înaintare logică din
cuvânt în cuvânt, din piatră în piatră, pe pământ
solid, până într-un loc în care sensul se deschide
deodată deasupra golului... Acest moment este totul,
această realizare a abisului de dedesubt, această
emoţie bruscă... această oprire mai revelatoare decât
continuarea inconştientă a drumului pe deasupra
prăpastiei.” (v. Istoria ca viitor, 2017, p. 161 şi urm.)

„Ai milă, Doamne, de sărmanii oameni/
Premianţi ai tainei ce o sameni”  

În Orologiul fără ore (2016), una din cărţile bine
articulate ale perioadei poemelor metafizice, tema
răului în lumea barbară de azi capătă valenţa
vizionară a unui catabolism universal: „Răul, ca
sâmbur al lumii,/ Ascuns ca-ntr-un fruct/ În grădinile
etanșe/ Ale paradisului,/ Continuă și acum/ Să
cloneze ca-n transă/ Păduri nesfârșite de arbori/ Ai
Binelui și ai Răului/ Ca și cum/ Nu s-ar putea
împiedica/ Să se mire/ De atâtea biruințe nătânge,/
Oferind cu tupeu,/ Prin fiecare rodire,/ Împotriva lui
însuși încă o șansă,/ Pe care o înfrânge/ Mereu.”
(Nostalgia paradisului) Terapia cu transa onirică,
visul în vis, ca extaz şi uitare de sine, descărcarea de
fantasme devin exerciţii de protejare, gata să
compenseze sentimentul acut al zădărniciei: „Nu mă
visez decât pe mine./ Deși sunt mai multe personaje/
Care se înspăimântă între ele,/ Eu știu că sunt tot,/
Cea gata oricând să se viseze pe sine.// Și chiar dacă
mă trezesc/ Eu știu că nu e decât un vis/ Despre
trezire/ Și abia aștept să visez că adorm/ Ca să pot
visa că visez.// Ce joc minunat de-a mine însămi!/ Ce
joc fără sfârșit!/ Pentru că sfârșitul/ Va fi și el visat
tot de mine/ Și așa mai departe…” (Ș.a.m.d.)
Mecanismul lumii se supune deşertăciunii,
mesagerul ostil al neantului: „Îi scoseseră
orologiului orele/ Așa cum poți scoate/ Ochii unui
animal/ Ca să nu mai vadă./ În locul celor 12 cifre/
Se aflau acum doar 12 găuri negre ale universului/
Prin care/ Puteai să zărești marele Infern al
mașinăriei,/ Unealta/ Continuând să învârtă/
Arătătoarele/ Ce pipăiau orbește cadranul/ De la o
gaură la alta,/ Fără să știe ce arată./ Fără să știe că
arată/ Un timp numit Niciodată.” (Orologiul fără
ore) Poeta duce cu ea spiritul poeziei blagiene în
noul secol, continuă lecţia „nepătrunsului ascuns” şi
vădeşte harul de a face din mister imagine: „Mereu

condusă/ Spre ceva ce nu cunosc întrutotul.../
Pătrund în mister...”, „Sufletul de apoi/ Mult mai
speriat de nemurire/ Decât de moarte”, „Coşmare
putrezind prea multa viaţă...”, „Ca şi cum moartea ar
fi un râu/ Neînstare să aibă/ Decât un singur mal”,
„Vă plâng, dragi frunze, ca pe nişte moaşte”.

Tot despre distanţă şi însingurare se vorbeşte în
Variațiuni pe o temă dată (2018), un amplu poem de
dragoste format din 59 de secvenţe, „Un poem, de
dragoste despre nedespărţirea prin moarte. Cea mai
metafizică dintre cărţile mele…”, susţine autoarea pe
manşetă. „O carte care nu seamănă cu altele... Am
sentimentul că este cea mai bună dintre cărțile mele
de versuri... pentru că nu e o carte din interiorul
literaturii, e mai curând o experienţă spirituală...”
Confruntată cu o dramă existenţială, poeta are
prilejul să extindă discuţia despre scindare şi
separaţie, obsesie de durată a întregii sale experienţe
lirice, adaptată unui fond în care bezna şi azurul îşi
împreunează intensităţile: „Ca între spirit şi trup/
Între sens şi cuvântul care-l ascunde/ E o mare
confuzie,/ Ca şi când ar fi un singur miracol/ De
nedespărţit,/ Când miracolul e chiar despărţirea,/
Clipa când carnea cuvântului cade/ De pe oasele
albe, uscate/ Ale înţelesului,/ Şi descoperim/ Că
întotdeauna sufletul ne-a legat/ Mai mult decât
sângele” (Ca între spirit şi trup). Datul de a muri se
referă la scriitorul Romulus Rusan (1935-2016),
partenerul de viață al poetei timp de 56 de ani (!),
Prealimpedele Domn, căruia îi sunt închinate („se
îndreaptă spre”) aceste versuri duioase, menite să
înfrunte moartea. Invocaţia nu coboară în bocet
sumbru sau în dolorism funebru, ci se bazează pe
mărturiile unei comunicări evanescente, mereu
tăinuite. Cartea a fost apreciată drept una post-
modernă, pentru condiţia ei stranie, amestecând
stiluri şi forme felurite de adresare, sau pentru
dislocările intervenite în tonul liric, cu pasaje de
oralitate sau de dialog cu cineva care nu mai e în
viaţă. Sigur că nu tot ce e compozit înseamnă că e şi
post-modern... Mai degrabă am spune că tot
cuprinsul are un aer de experiment, poate cea mai
experimentală realizare a Anei Blandiana, reţinută
până acum în gesturi editoriale cu risc. 

„...Şi descoperim/ Că întotdeauna sufletul
ne-a legat...”
Tema orfică, a comuniunii în „dincolo”-ul lumii

(important fiind „să fixăm timpul şi locu-ntâlnirii”,
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„ca un fel de întrupare, posibilă doar în verb”), alege
tonul stins, de ritual afectiv al damnării la
supravieţuirea iubirii prin suferinţă. „Cum poate
ceva ce este/ Să nu mai fie/ Ca şi cum n-ar fi fost?”
„E uşor să fii mort. Universu-i pustiu./ E mai greu să
fii viu? Sub al cerului cort,/ Timpul cum să-l suport.
Nici refuzul nu-l ştiu/ Când la tine-i târziu? Nu ştiu
nici să-l suport.” Seva sufletească menţine o
solemnitate patetic-glacială, prin simularea subtilă a
prozaismului de jurnal: „Fără tine/ Lumea îmi pare
deodată mai mare,/ Mai mare și mai fără rost/ Ca o
cameră nemobilată,/ Ca și cum ar fi căzut/ Câțiva
pereți fără de care/ Nu mai știu să spun/ Cum a fost./
Știu doar că nu se vede nimic/ Până în zare,/ Fără să
înțeleg zarea ce e, de fapt./ La fel de străin de
trecutu-n zadar,/ De viitorul sumar,/ Prezentul nu mi-
e un dar,/ Ci un rapt” (Fără tine). Epurat,
sentimentul iubirii se amplifică, se sublimează prin
lipsa partenerului predestinat, „legea” atât de
seducător explorată de Denis de Rougemont (v.
Iubirea şi Occidentul, 1938): „Ce e iubirea, dacă nu
imposibilitatea de a fi despărțite două ființe care nu
ele au hotărât să fie-mpreună?”

Apar scene ale absenţei, tratate cu firescul
amestecului de timpuri şi de evidenţe, în epica difuză
a intimităţii. Realul halucinează, inducând spaimele
impregnate subversiunii din anii retorsiunii
comuniste şi care au lăsat urme adânci în memoria
afectivă, deşi culmea ar fi ca şi azi, din tenebrele
mediilor paralele, poeta să fie pândită şi ascultată, la
fel ca în vremurile odiosului regim: „Dacă am avea
ca pe vremuri microfoane prin casă,/ ascultătorii m-
ar considera, cu siguranță, nebună, în/ timp ce m-ar
înregistra vorbind cu tine despre tot felul/ de lucruri,
cerându-ți părerea, povestindu-ți întâm-/ plări,
spunându-ți te iubesc, așa, la prezent, și noapte/ bună
înainte de a stinge lumina./ Sau dacă unii dintre ei ar
fi noi în post și n-ar fi/ aflat că tu ai plecat, faptul că
nu îmi răspunzi li s-ar/ părea suspect și ar bănui că
pauzele din conversație/ sunt înlocuite prin semne
pentru ca ei să nu poată/ înțelege” (Dacă am avea ca
pe vremuri microfoane prin casă). Arta depăşirii
elegiacului stă în trasarea unor momente de
concreteţe ocazională, dublate de obsesia cotidiană a
absenţei prezente, gata să intervină ocult, ceea ce
sporeşte mireasma de metafizic a notaţiei: „Unde e
Domnul?, mă întrebau la piață băbuțele/ când eram
fără tine, băbuțele de la care cumpărai/ frunze de
mărar, pătrunjel și, când aveau, leuștean./ „N-ar

trebui să vă lase singură.”/ „Au întrebat băbuțele din
piață de tine: Unde e/ Domnul?”, îți spuneam la
întoarcere și erai atât de/ mândru și de amuzat, încât
uitam să adaug c-au mai/ spus că n-ar trebui să mă
lași singură” („Unde e Domnul? mă întrebau în
piață băbuțele). Monotonia pustiitoare caută
semnele unui aievea vitregit, intrat în coabitare cu
neantul, ideea cărţii fiind că, prin jertfa detaliilor,
moartea pierde din brutalitate: „Ce strălucire dă
suferinţa !/ Aureolele sfinţilor/ Chiar asta înseamnă./
Din geamantanul cu hârtiile tale/ Lumina se scurge/
Asemenea unui sânge/ Dintr-un sfânt ciopârţit.”

Joc de-a sinele, poezia devine convenţia
predilectă în această elaborare lucidă, tensionată,
unde enigmaticul e căutat în oglinda clipei de fiecare
zi: „Țin minte că m-am întrebat odată/ Dacă noi
avem doi îngeri păzitori,/ Pentru că, fiind mereu
împreună,/ Ar fi fost o risipă./ Unul singur ne-ar fi
fost de ajuns./ Nu-mi trecuse prin minte/ Că am
putea să ne despărțim/ Și-atunci îngerul/ Să fie
obligat să opteze/ Sau poate unul dintre noi să
renunțe./ Spune drept,/ Nu-ți pare rău că mi l-ai lăsat/
Numai mie?”. Nu lipsesc unele filozofări naive,
locuri comune sau pasaje trase de păr, de felul: „Nu
poţi muri decât în prezent,/ Nu mori în trecut,/ Nu
mori în viitor,/ Ieşi din timp întâmplător...” (!?); „Ne
întâlnim ca într-un balon de săpun/ Pe care reuşesc
din când în când/ Să îl suflu...”; „trecerea noastră
prin litere/ nu se întipăreşte/ decât în substanţa/ celor
ce în curând vor fi fost...” (sic!); „Toate întrebările/
Le-am pus prea târziu...”; „Mereu în mişcare/
Existenţa şi nonexistenţa/ Se încopciază/ Din
mers...” (?)

„Poezia se naşte din singurătate, nu poate exista
în afara ei.” Concluzia acestei cărţi absolut
tulburătoare.

Ana Blandiana este o mare poetă care ştie să-şi
reia, să-şi renoveze temele de la o vârstă creatoare la
alta. Tonalitatea poeziei – monotonă, şoptită, uneori
cu aer vetust, totdeauna plină de trăire, de sinceritate,
de adevăr uman – se reanimă de fiecare dată, trezeşte
emoţie, cu un altfel de a institui uimirea şi misterul
în discursul intimităţii, adorându-şi la nesfârşit
singurătatea.
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Povestitor de talent, urmînd un drum ce se
anunță a fi fastuos, Ștefan Negrișan (în volumul
Rătăciții, editura Ex Ponto, 2018) demonstrează
că are forța narativă de a decupa dintr-un tipar
generos al imaginarului propria sa lume
ficțională; de aici rezultă o încadrare într-un
orășel construit după regulile convențiilor
narative, Peaga, spațiu legat explicit de
conținuturi și de personajele din acest volum.

Atuurile sale se impun încă de la primul text:
știința de a construi, edificînd astfel coordonate
spațio-temporale în care se fixează povestirea,
puterea de a portretiza, oferind adevărate fișe
caracterologice (cu mențiunea că naratorul știe
să evidențieze un anumit aspect, considerat
definitoriu, cum ar fi imaginea mozaicarului din
Mirajul, muncitor pe un șantier bucureștean și
ajuns în iluzoriul orășel Peaga pentru a re-
descoperi un Turn, imaginea întărită prin
amănuntul esențial că era „purtător de curea
Pierre Cardin bleu-petrol”) plăcerea descriptivă
(specifică, de altfel, adevăraților povestitori din
toate epocile), simțul percepției corecte și
transformarea observațiilor în comentarii pe
măsură, toate acestea impunînd texte vii, de un
neo-realism specific, din care încă mai răzbat
ecourile tîrzii ale unor note post-romantice.

Astfel, în primul text din volumul subintitulat
de autor ca fiind de nuvele,  Partida de table de
la ora zece, întîlnim un spațiu al
marginalizaților, locatari ai unui cămin a cărui
descriere prilejuiește multe accente zoliste, bine
re-configurate. E un spațiu din care vor porni și
alte personaje iar locatarii din această lume
periferică beneficiază de cîteva portretizări de

efect, specifice prozei caracterologice. Se
detașează portarul Ghiță, femeia de
serviciu Caterina, infirmul Maftei, cel fără
de picioare. Sunt scene în care relatarea
descriptivă exte foarte convingătoare,
punînd în evidență talentul de povestitor al
scriitorului dobrogean: „Am stat și m-am
uitat la el cum încerca să se cațăre pe
closet. Îl tăiaseră apele, numai în mîini se
proptea să se miștem dar i-ar fi trebuit încă
o mînă, și atunci am lăsat găleata și mătura
jos, am închis ușa și m-am dus hotărîtă să-
l ajut, cînd deodată m-am trezit cu o
lovitură în burtă, că mi-a tăiat răsuflarea și
aproape că mi-am dat ochii peste cap:
aruncase cu capacul de plastic în mine, și
mai căuta ceva pe-acolo să mă
pocnească...Și urla, urla să mă duc la boul
de bărbatu-meu să-l șterg pe el la...”. Cu un final
pe măsură, textul nu se închide ci, dimpotrivă,
lasă o largă paletă de descoperire a unei posibile
continuări a povestirii: „Maftei se roagă cît se
roagă de unul sau de altul din căminiștii mai
tineri să-i cumpere țigări, apoi își împinge alene
căruciorul sub vița-de-vie, răspîndită de noul
portar pe un grilaj de vier, să facă umbră cît mai
multă, unde îl așteaptă, deja cu un fel de
nerăbdare în tremurul degetelor ce frămîntă
zarurile, pensionarul Grigore.”

Urmează, în alcătuirea cărții, ceea ce autorul
numește Fum pe nisip. Trilogia unei metafore.
Cele trei texte componente au o continuitate
centrată pe o imagine-simbol, Turnul, precum și
pe continuitatea sugestiei din versurile simbolice
pe post de motto, versuri care îl prezintă pe
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meșterul mitic Manole, dimpreună cu „calfe și
zidari”; se conturează haloul „unei metafore”,
după cum își denumește chiar autorul acest
triptic nuvelistic, în care remarcăm modul
interesant în care autorul își delimitează
teritoriul pe care se edifică o adevărata lume cu
elemente de simboluri ce vor conlucra spre
edificare aceluia final, Turnul. Cu toate acestea,
fiecare nuvelă în parte păstrează suficiente
resurse ce vin din vigoarea observației de natură
realistă, cea care rămîne focalizată în continuare
pe fixarea de caractere umane, chiar dacă
acestea converg spre determinarea acelui simbol
patronator local. Prima narațiune, Cercul, este
aceea care determină acel posibil areal al
orășelului Peaga, deliberat fixat într-un halou de
început de lume, condimentat cu observații și
comentarii ce țin de cealaltă față a discursului,
cea ironico-absurdă: „A apărut în orășelul Peaga
într-o miercuri de noiembrie, cam pe la
începutul lunii. Sigur într-o miercuri, pentru asta
garantează moș Bedin. Dumnezeu știe cum,
fiindcă toate autobuzele sunt suspendate, iar
trenurile circulă numai duminică.” De remarcat
comentariul ce duce spre dubitativ, aspect care
va însoți toată povestirea, de altfel, ca și felul în
care e introdus în narațiune moș Bedin, personaj
cu rol important în tot ce se va întîmpla. Inclusiv
apariția „străinului” este filtrată tot prin modul
de receptare a celui care reprezintă o bună parte
din lumea zisului orășel: „A apărut deodată în
capul străzii pustii, cu umbrela în mîna stîngă și
cu o geantă de voiaj ponosită în dreapta. Vîntul
îi sufla în față cu dușmănie parcă, stropi reci de
ploaie îi pișcau obrazul neras și împietrit a
răutate. Primul lucru pe care l-a văzut cînd a
trecut cu vaca pe  lîngă el, zice moș Bedin, a fost
răutatea. Răutatea, domle!” La fel de interesantă
este prezentată derularea vieții în micul orășel,
mai cu seamă după ce începe iarna și, implicit,
dispar și rarii turiști ce mai emigrau din zona
favorizată Mangalia. De aici și interesul degajat
de acțiunile străinului, zis „domnul inginer” sau
„domnul George”. Căutările acestuia, undeva în
zona ce se apropie de granița cu bulgarii, devin

concomitente cu îmbolnăvirea fatală a acestuia
și cu moartea sa intempestivă. Ca un fel de nou
Sancho Panza, moș Bedin preia cîte ceva din
morbul cercetării și, după un tribut necesar și
simbolic („îmbătrînise mai repede în iarna
aceasta, luna aprilie îl găsise cu părul aproape
alb”) descoperă Turnul, chiar lîngă locul unde
murise „domnul inginer”. De aici, posibila
schimbare a zonei, prin branduirea turistică a
obiectivul Turn... ce semăna cu o piesă de șah.
Și, din nou, recursul la completarea realist-
ironică, bine alipită poveștii simbolice: „Madam
Antohi a vîndut toate zarzavaturile, iar moș
Bedin, care se învîrtea mai toată ziua cu vaca pe
lîngă turn, agăța curioși, le spunea o poveste
lungă și-i aducea acasă unde, pentru cîțiva lei,
acolo, le arăta camera în care dormise domnu
George. Nu schimbase cuvertura...”. Urmă-
toarea piesă a tripticului, Maestrul, propune un
alt personaj atras de mini-mitologia în plină
constituire. Atras de asemenea de povestea
Turnului, noul personaj, care își obține numele
de Maestru, este autorul unor însemnări (și
literare) pe care le descifrează, pînă la paroxism,
un psihiatru local, încercînd să descifreze
enigma personajului, intrat într-un joc din care
nu putea să lipsească moș Bedin și vaca sa,
dimpreună cu povestea Turnului ridicat din
nisipurile multimilenare. Sfîrșitul personajului,
în urma unei explozii cu dinamită prost
gestionată, personaj construit din aceeași stofă
de cercetător nerecunoscut, îi prilejuiește
naratorului noi descripții și comentarii specifice:
„Au împresurat imediat zona, iar comandantul
postului, după o somație repetată prin megafon,
luminînd violent cu proiectorul «zona de atac»,
adică Turnul din care se ridicau vălătuci negri de
fum, ce s-a dovedit mai tîrziu a fi provocat de
azotatul de amoniu închegat cu motorină, așadat
locotenentul Dragomirescu, dînd dovadă de
curaj și de spirit de sacrificiu pentru apărarea
cuceririlor democratice, pentru apărarea
intereselor naționale și a patriei, s-a apropiat de
locul atentatului. Teroristul a fost descoperit la
intrarea în Turn și pe loc imobilizat de
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locotenentul Dragomirescu, dar s-a constatat că
nu era necesar, întrucît din pîntece îi ieșea o
schijă metalică, un fragment din cutia de tablă în
care plasase explozibilul, așa cum a reieșit din
cercetările ulterioare.” Ultima nuvelă din
trilogia „metaforei”, de asemenea plasată sub
semnul Meșterului Manole, este intitulată
Mirajul. Personajul, un mozaicar de pe un
șantier bucureștean, sedus și el de povestea
Turnului, pornește spre Peaga; este, ca și în alte
contexte din prozele lui Ștefan Negrișan,
concludentă schița de proiect, în care observația
și analiza sunt bine reprezentate, păstrînd acel
amestec de ironie și de obiectivitate realistă:
„Băiat subțire, nu iese din camera lui decît
proaspăt ras și cu toți nasturii la cămașă, cu
mijlocul strîns de cureaua Pierre Cardin bleu-
petrol, în care își înfige degetul mare de la mîna
dreaptă ori de cîte ori se sprijină de zid la coadă
la cinema, ori de stîlpii de aluminiu din autobuz.
Și, fapt destul d eimportant pentru unii, care au
respirat în decursul timpului același aer cu el, își
schimbă zilnic, cel mai tîrziu la două zile,
ciorapii. Nici Ghiță portarul n-are ce-i reproșa,
deși tot scormonește prin minte, de aceea nici
nu-l înghite”. Dintre toate textele din volum,
acesta este cel mai tentant, din punct de vedere

al științei gestionării unor situații de gen, care
duc spre cascada unui epilog absurd și defnitoriu
pentru pentru scriitura lui Ștefan Negrișan:
„Nicu Balotean a încercat de douăzeci și două de
ori să părăsească Peaga, cu trenul, pe acoperiș,
pe tapoane, pe scară, în WC, agățat de niște
cîrlige sub vagon; de cinsprezece ori cu
autobuzul și s-a ales, în ordine, cu o bruftuluială,
doi nasturi rupți, un ghiont, îmbrînceli
nenumărate fiindcă astea nu contează, și trei
ochi vineți [...] Mai tîrziu și-a primit lucrurile
prin poștă, tot prin poștă și-a achitat datoriile,
niște mărunțișuri, și i-a transmis șefului multă
sănătate. Așteaptă un copil de la o vînzătoare de
țigări.// Cureaua Pierre Cardin bleu-petrol i-a
mîncat-o soacra”. Ultimul text, de după trilogia
„metaforei” este un text scris în acel stil amar-
caustic pe care autorul îl stăpînește atît de bine,
fiind asociat cu un filtru specializat pe distilarea
unor imagini din realitatea imediată. Efectele
unui volum foarte mare („cam nouă sute de
pagini”) numit „Zolenoid” sunt dezastruoase
asupra membrilor clubului „Rummy și lectură”
și naratorul are o plăcere diabolică în a le înșirui.

Așa cum îl percepem din prozele de față,
Ștefan Negrișan se arată a fi un scriitor redutabil,
aflat în plină maturitate artistică.
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Bogata activitate scriitoricească prin care
se remarcă Constantin Cubleșan îngăduie, prin
însăși plurivalența ei, renunțarea la
convenționalul exordiu lămuritor, adesea
redundant când vine vorba de cele mai
importante figuri ale lumii literare a
momentului. Este suficient să amintim cum de-
a lungul timpului a interogat cu sagacitate
figurile tutelare ale literaturii noastre,
reliefând, în cazul fiecăreia, particularitățile,
profunzimea și complexitatea backgroundului
lor biografic, corelat, așa cum ne învață istoria
criticii că ar fi mai potrivit, cu realitățile
intrinseci ale operei. Temele cu variațiunile lor,
registrele și genurile cu granițele lor
evanescente rezonează armonios cu
sensibilitatea culturală a autorului recentelor
volume Mihai Eminescu. Lecturi analitice
(Editura Palimpsest, București, 2018) și Poezia
de toate zilele (Editura Limes, Cluj, 2017),

după cum reiese din rafinamentul eseistic al
interpretării ce nu exclude jocurile histrionice de
perspective atunci când obiectul analizei estetice
riscă să rămână osificat în stereotipii asumate
diacronic sau în desconsiderări abuzive. 

Cubleșan propune, așadar, un dialog creator
purtat cu opera și cu istoricul receptării sale critice,
angajându-se într-un fel de maieutică îndreptată spre
îndepărtarea locurilor comune, a clișeelor
distorsionante. În Mihai Eminescu. Lecturi analitice
rigoarea teoretică pretinsă acestui tip de discurs nu
este pe deplin îndepărtată, dar conceptualizările fac
însă loc, în cazul acestor volume, unui captivant
spectacol hermeneutic. Cele două cărți, o
sistematizare critică a principalelor axe ale lecturii
operei eminesciene și o panoramă sintetică și totuși
revelatoare a paradigmei poetice care începe cu
actualitatea lui Arghezi și se prelungește evolutiv
până în lirica prezentului, învăluind chiar și creațiile
poeților români din afara țării, se constituie ca un

cumul de reflecții estetice valoroase, ce nu dețin
totuși nimic din atitudinea autarhică îngăduită unui
exeget versat, deprins cu excercițiul obiectivității
olimpiene. Dimpotrivă, se lasă deschisă posibilitatea
completărilor, continuării analizelor pe noi planuri,
adâncind și amplificând perspectivele oferite.
Analizând îndeaproape ce s-a spus despre operele
asupra cărora se fixează cu o atenție scrutătoare,
criticul examinează formulele popularizate,
temeiurile judecăților critice ale înaintașilor, rolurile
oscilante conferite scriitorilor, fie că are în vedere
peisajul literar, istoric sau pe cel social.
Reconfigurarea variațiilor gândirii critice relevă nu
numai modul în care se pot evidenția calitățile
inerente ale obiectului critic, ci ajută și la delimitarea
rolului încredințat exegetului sau a poziției pe care și-
o arogă acesta. Constantin Cubleșan arată cum
demersul hermeneutic nu se rezumă la elaborarea
unui repertoriu imbatabil de opinii, fiind nevoit să ia
în calcul și acele componente marginale, situate la
antipodul tonului reverențios, și anume contestările,
trivializările și ideologizările excesive.

Floreta ironiei este ascuțită și mânuită cu abilitate,
astfel încât colecțiile de eseuri critice seduc și
provoacă procese de conștiință estetică. Micile
anecdote vehiculate de suflul receptărilor critice
tributare unui sistem de interpretare menit să se
legitimeze prin răstălmăcirea pieselor literare dintr-
un unghi obtuz, rigid, sunt sancționate adesea prin
pastișări ingenioase, completate de mostre de
luciditate tăioasă adresate cititorului intrigat. Această
practică hermeneutică experimentală chestionează
până și finalitatea criticii alături aceea a discursului
metacritic, contrariind așteptările ochilor antrenați să
caute mostre de erudiție tranșantă și sobrietate
analitică în fiecare volum cu miză exegetică.
Lecturile din Eminescu, raportate la posteritatea sa
critică, prilejuiesc desfășurarea unei strategii
metodice deosebit de eficiente prin contrast cu
orizontul de așteptare: „Și, ce e rău (în fond) că,
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bunăoară, tânărul de azi nu se mai recunoaște în
personajul eminescian care cerșește iubitei o oră de
amor, plimbându-se neliniștit pe sub ferestrele casei
acesteia?! Tânărul de azi e mult mai pragmatic și mai
eficient, în zona eroticului, ca să se încurce cu
asemenea lamentații” (p. 20). Dincolo de ironia
evidentă și de inadvertențele de teorie literară,
aruncate ostentativ pentru a justifica, aparent, o stare
de fapt (măștile lirice nu sunt personaje), Cubleșan
afișează o consecvență admirabilă în intenția sa de a-
și pigmenta colecția de eseuri cu reflecții de
expansivitate sarcastică, mimând o atitudine
aprobatoare, empatică, răsturnată imediat: „Pe de altă
parte, rău e că acest tânăr nu are, sau nu e invățat să
aibă, curiozitatea (ca să nu spun conștiința) unei
contextualizări istorice a poeziei (a faptului cultural
îndeobște) pentru că azi, în febra globalizării, a unei
Europe fără granițe, el poate deduce prea lesne că...
identitatea (nu neapărat națională) apartenenței sale
la o istorie socială particulară, îl conduce la dificultăți
de acomodare, și atunci se dezinteresează de...
rădăcini, pe care aproape le refuză, bravând în omul
momentului” (p. 21). Placa turnantă a (auto)ironiei
discursului critic este reprezentată tocmai de această
practică teatrală care zdruncină miturile și
stereotipiile printr-o apropiere riscantă și o
suprapunere metodologică față de acestea, dar care
nu se soldează, din fericire, cu o contagiune: „E o
atitudine cât se poate de păguboasă, în primul rând
pentru el ca om fără trecut, fără istorie, fără identitate.
(Desigur, exagerez)”. 

Monotonia metodologică, piatra de hotar pe care
majoritatea exegeților se avântă să o depășească, nu
reprezintă în nici un moment vreun impediment
pentru Cubleșan, fiind exilată programatic printr-o
capacitate creatoare, prin personalitatea unică și
vitalitatea discursivă, exteriorizate în grația eseistică.
Tensiunea teoretică se diminuează și se conjugă cu
forța de fascinație, cu aspirația deschiderii totale
către cel cu care dialoghează, făcând elogiul unui
discurs critic ce tinde spre regenerarea
problematicilor abordate. Eseurile din volumul
dedicat lecturilor din Eminescu sunt în măsură să
evidențieze serii bogate de convergențe și divergențe,
mutații, orientări, interpretări deformatoare în cheie
ideologică, care se situează într-un dialog
surprinzător ce facilitează revelația exegetică.
Tendința reflexiv-analitică își manifestă de asemenea
pregnanța, extinzându-și domeniul de acțiune chiar și

în sfera factorilor care determină configurarea unui
anumit orizont de receptare în încercarea de a-l
deconstrui cu priceperea cunoscătorului. Miza
fiecărei piese analitice din volum este punctată încă
de la început într-o manieră fără echivoc și susținută
prin maieutica interogațiilor care provoacă
reconsiderarea întregului parcurs hermeneutic trasat
de vocile ale criticilor, care se opun sau completează
creator propria sa perspectivă. Interesant este cum,
încercând să descopere mobilul din spatele
adversității față de poet, criticul reface itinerariul
tentativelor de interpretare care au inițiat această
paradigmă deformatoare, pornind de la
contemporanii ce se erijau în combatanți,
iluzionându-se că amploarea fenomenului literar
întruchipat de Eminescu era o chesiune incidentală,
superficială în raport cu valoarea propriilor lor opere
și cu statutul pe care îl dețineau în viața culturală
românească. Cubleșan speculează cu tenacitate
cauzalitățile care pun în mișcare pshihologiile unor
figuri controversate de contemporani precum Grama
sau Macedonski, căutând să ajungă la justificări care
să limpezească statutul pozițiilor lor în panorama
literară a epocii: „Canonicul Al. Grama, care nu era
câtuși de puțin prost, neinstruit, nici măcar obtuz în
vederi, suferea cumplit de un complex de
inferioritate, ce îl aducea în relație cu Eminescu,
foarte aproape, în orice caz, de atitudinea lui Salieri
față de Mozart. Adică el știa foarte bine care era
valoarea lui Eminescu și tocmai de aceea, prezența
lui alături îl umilea, stârnindu-i visceral acea reacție
pătimașă de respingere” (p. 24). Tonul complice cu
care autorul îl supune pe Alexandru Grama unei
examinări minuțioase, îndepărtând eventualele
prejudecăți ale criticii prezentului, mai mult decât
dispusă să îl blameze pentru anacronismul și aparenta
sa incapacitate de a intui virtuțile extraordinare ale
operei lui Eminescu. Constantin Cubleșan aduce
implicit în discuție, prin acest caz edificator, și
problematica obiectivității în demersul hermeneutic,
zugrăvind în manieră anecdotică raporturile în care se
aflau studentul  „în regulă”, dornic de afirmare și cu
veleități literare, Grama, și poetul atipic, cel care
pătrunde furtunos în toate cercurile râvnite de
oponetul lui, câștigându-le admirația. Situația lui
Macedonski este amintită, nu întâmplător, în
continuarea celei a teologului, ambele lupte fiind
purtate în numele mândriei și a superiorității himerice
(„Orgoliul nemăsurat al omului poziționat într-o
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funcție administrativă importantă, fusese rănit de
gazetarul Eminescu, într-o notă în care îi reproșa
nereguli în activitatea publică. O poliță trebuia
plătită, vezi bine... ”). 

Glisând către postumitate, criticul menționează
pleiada strălucită de poeți ce se revendică de la
eminescianism (Tudor Arghezi, Lucian Blaga,
Nichita Stănescu etc.) și se precipită să ajungă la
punctul nevralgic al discuției, și anume la situația
receptării eminesciene în prezent, care ar putea fi
caracterizată în multe feluri, lipsindu-i însă trăsătura
consecvenței. De la comentariile și studiile elogioase
ce demonstrează merite inconstestabile operei lui
Eminescu, valabile nu doar pentru momentul în care
a apărut, și până la „zarva polemică”, dărâmarea
soclului pe care fusese ridicat chipul impasibil al
geniului poetic nu pare a fi decât un pas. Elanului
contestatar al unui Răzvan Rădulescu pentru care
poezia eminesciană nu îi apare ca superioară față de
cea a contemporanilor, proza se prezintă „de necitit”,
iar articolele „excesiv vocale”, îi este opusă părerea
lui Alexandru Călinescu, care afirmă că „poezia lui
Eminescu reprezintă un salt uriaș față de generația
pașoptistă” întrucât „a fundamentat limba literară
modernă”. Privirea oblăduitoare a lui Cubleșan nu
amendează excentricitatea unui critic „de școală
nouă”, nu o desființează deși ar putea, dar nu își
reușește să își rețină o remarcă pe cât de pertinentă,
pe atât de ironică și răscolitoare: „În treacăt fie zis,
Răzvan Rădulescu neglijează faptul că dacă azi scrie
într-o limbă românească, așa cum scrie, se datorează
lui Eminescu în proporție covârșitoare, iar dacă n-ar
fi fost acesta, domnia sa ar fi scris azi, cu siguranță,
altfel, probabil mai frumos, mai bine, cine știe?!” (p.
29). Nu se ezită să se sublinieze nici faptul că
aspectul evolutiv al receptării creației eminesciene
are o dimensiune mai degrabă pozitivă, centrată pe
reușita estetică inegalabilă, astfel că ambianța
culturală care a dat naștere unor judecăți critice
precum acelea ale lui Răzvan Rădulescu a favorizat,
în mod exemplar, apariția unui număr mult mai mare
de tineri cercetători ce s-au delimitat tranșant de
această atitudine de prostest exegetic. Eclectismul
intelectual al autorului își spune cuvântul prin
facilitatea și stăpânirea cu care se perindă prin
evoluția ideii de eminescologice, evaluând
contribuția diferiților critici și prezentând coagularea
fenomenului Eminescu. Însăși prezentarea
efuziunilor polemice creează o punte de legătură între

trecut, între contemporaneitatea poetului și
contestările din prezentul nostru, capitolul Complexul
„Grama” și Complexul „Dilema” fiind în măsură să
redea cu tenacitate o parte din motivele pentru care
„Eminescu a fost un om incomod”. 

Din punct de vedere hermeneutic, Cubleșan
încearcă să cuprindă esența tuturor sectoarelor
activității literare a poetului, de la poezie până la
publicistică și proză, fără a se disocia de impactul
factorilor biografici și de istoria receptării lor.
Arheologia culturală este tot un domeniu în care
scriitura criticului excelează, folosindu-se ingenios
de documentele istoric-literare pentru a zugrăvi nu
doar factorii extraestetici care generează opere ca La
mormântul lui Aron Pumnul, ci realizează mai ales
radiografii ale epocii și ale contextului în care  elevul
și viitorul poet se lăsa acaparat de primii fiori
creatori: „Ștefanelli nu e surprins să-l afle pe colegul
său scriind versuri închinate lui Pumnul, la moartea
acestuia, comunicându-ne doar că tânărului poet nu-i
făcuse plăcere să-l surprindă în plin proces de
elaborare; de altfel, în final i-a citit poezia, arătându-
și nesatisfacția față de neîmplinirea unui vers, pe care
ulterior l-a și corectat” (p. 61). Imaginea gazetarului
Eminescu, marcată de opțiunile politice și de
specificul publicațiilor la care colabora, este tratată
de Cubleșan cu aceeași precizie literară ce îmbină
comportamentul teoretic-sistematizant al criticului cu
volubilitatea, reflexivitatea și jocurile unui povestitor
al literaturii. Cuantificând valoarea estetică a
publicisticii eminesciene, autorul descrie cu acuratețe
paricularitățile unor articole ce se ridică mult
deasupra ornamentației retorice aride obișnuite a
vremii și dobândesc caracterul de exercițiu eseistic:
„Nu trebuie să fii decât un cititor fără prejudecăți azi
pentru a recunoaște aici un discurs literar de reală
elevație, un stil gazetăresc ce va fi fost, cu siguranță,
la data aceea, receptat cu invidie de cei pentru care
gazetăria nu era decât un mijloc de bălăcăreală
politică” (110). Vocea histrionică își face loc adesea
în discurs, colorând discursul cu trimiteri ironice, cu
anecdote sau cu exclamații de admirație sau
indignare, ușor transmisibile cititorului prin iscusința
cu care sunt ticluite frazele. 

Munca laborioasă de restituire a unei viziuni
organice asupra artei, literaturii, așa cum apare
aceasta la Eminescu, se conjugă la Cubleșan cu o
amplă perspectivă asupra dinamicii culturale care a
modelat un Portret de tinerețe destinat să devină
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simbolul geniului poetic romantic, cea mai cunoscută
și cea mai folosită imagine a sa. Desigur, și această
componentă aproape mitologică a atras constestări și
a devenit un argument cu dublu tăiș în polemicile
momentului, însă nu putem să nu îi acordăm dreptate
criticului care exprimă, cu aerul de concluzie
atemporală, că portretul din perioada tinereții, cu
multiplele sale laturi, cea fizică, morală, politică,
intelectuală și socială, îl vor impune „ca un veritabil
cap de serie, deschizător de orizonturi în cultura
noastră din cea de a doua jumătate a secolului al
nouăsprezecelea”. Un alt segment din opera lui
Eminescu, cel care suscită un interes deosebit pentru
istoricul și criticul literar este proza, iar capitolul
Cezara. Incursiuni în proza literară explorează
tocmai această perioadă febrilă din activitatea
poetului, în care lecturile filosofice intense dau
importante roade epice. Criticul demonstrează cum
tânărul care se visa romancier va ajunge la reușite
remarcabile și va scrie „pagini de capodoperă în
domeniul epocii fantastice”, în timp ce în mintea sa
se vor succeda cu rapiditate proiectele unui edificiu
monumental, al unui sistem de gândire cu atât mai
fascinant cu cât deține un suport epic deschis,
seducător, și nu unul teoretic, încifrat în propria-i
autosuficiență.

Ca schimbare de spectru literar, volumul Poezia
de toate zilele (Editura Limes, Cluj, 2017) însumează
o amplă galerie de portrete de scriitori, cincizeci și
unu după numărul lor exact, realizând în paginile sale
imersiuni în cotidianul universului liric.
Elementaritatea poeziei în viața de zi cu zi poate fi
privită ca un subiect tocit, clasat, pentru care
lingviștii, teoreticienii și scriitorii s-au întrecut în a-i
demonstra existența și în a-i evidenția impactul în
culori cât mai vii, astfel încât orice încercare de a o
conceptualiza devine zadarnică, rămânând doar să fie
trăită fără a fi prinsă într-o schemă logică sufocantă.
Ce pot aduce nou simplele demonstrații, argumentele
erudite sau documentele savante despre valoarea și
reala semnificație, cea profundă, a textelor, despre
dinamica structurală a operei poetice sau despre
specificul literaturii ca insolitare a limbajului comun
și formă de viață simbolică a spiritului? Criticul alege
așadar să ilustreze nevoia de poezie prin fizionomiile
literare ordonate conștiincios în ordine alfabetică, tot
șirul depănându-se pe distanța metaforică dintre
numele lui Tudor Arghezi și cel al lui Călin Vlasie.
Granițele obișnuite, plasate între curente, mișcări și

orientări literare sunt, de asemenea, dizolvate,
criteriul cronologic de clasificare fiind și el abolit,
fapt ce stimulează eforturile de a găsi afinități între
poeții discutați. După cum se întâmplă uneori să ne
lăsăm conduși de automatismul de a aplica etichete
care să așeze scriitori în cadre fixe, Constantin
Cubleșan vine să aplice un remediu necesar și ne
obligă să descoperim că esența poeziei este
evanescentă și scapă încorsetărilor reducționiste. Și
în acest volum criticul își întemeiază demersul
hermeneutic nu doar pe nuanțele operelor propriu-
zise, ci și pe acelea ale receptării avizate, acțiunea sa
plasându-se la confluența dintre restituire și
descoperire. Trecutul și actualitatea sunt cele două
dimensiuni care induc senzația că literatura se
ramifică semantic și progresează abil prin
succesiunea de judecăți de valoare emise de autor.
Prin repunerea în lumină a profilurilor mai puțin
cunoscute, autorul Poeziei de toate zilele redă
geografiei literare românești un colorit compozit,
destinat să spulbere orizontul firav al obișnuințelor de
lectură.

Fixându-l pe Tudor Arghezi ca primă figură a
colecției de eseuri care are, aparent, aerul de
fragmentaritate, se articulează ca incursiuni
memorabile în opere cunoscute sau mai puțin
cunoscute, într-un stil recognoscibil, memorabil.
Constantin Cubleșan nu se abate de la tendința
majoră de a reveni la textele consacrate, integrate în
registrul capodoperelor, spre a obține o panoramă cât
mai completă a stadiilor evolutive ce au străbătut
opera unui anumit scriitor. Eseul dedicat lui Arghezi
are drept pretext apariția unei antologii așa-zis
„polemice” prin carențele sale și propune o serie de
Recitiri în actualitate. Observațiile criticului se
îndreaptă către analiza acelui univers liric „de toate
zilele”, care constituie punctul ce îl unește de
creațiile tuturor celorlalți poeți tratați în volum.
Absența poemelor din ciclurile 1907 și Cântare
omului, ce fixează încadrarea sa în linia impusă de
directivele politice, pare că ne știrbește o parte
semnificativă din această componentă a
elementarității liricii lui Tudor Arghezi, după cum
lasă să se înțeleagă Cubleșan.

Acționând în aceeași direcție recuperatoare,
volumul aduce în lumină și poezia lui Slavco
Almăjan, „scriitor de largă desfășurare creatoare”,
reprezentant de seamă al literaturii de limbă română
din Serbia. Criticul clujean îi evidențiază meritele
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estetice, se oprește asupra principalelor coordonate
lirice, menite să îi asigure „un loc depin meritat,
comfortabil, într-o istorie contemporană a literaturii
române de pretutindeni” (p. 25). De asemenea, Adam
Puslojić, vine din același spațiu cultural ca Almăjan,
fiind unit de acesta prin adeziunea la aceeași patrie
spirituală și prin pasiunea investită în poezia scrisă în
limba română, „de o spontaneitate sclipitoare,
declarativă în totul dar vibrantă în oralitatea
emoțională” (p. 225).

Portretele unor autoare ca Nina Cassian, Magda
Isanos, neglijate mult timp de istoria literară, sunt
aduse în prima linie a luptei pentru poezia
cotidianului, alăturându-se unor nume cu reverberații
mai puternice, mai actuale, precum Nora Iuga, Ioana
Nicolaie sau Ioana Mălăncioiu și Marta Petreu.
Anomaliile biografice, destinele atipice, opțiunile
politice, profesionale sau amoroase le transformă,
dincolo de calitatea de poete, în personaje ale
romanului istoriei literaturii române. Oscilațiile de
generații și mișcări literare de la care se revendică
unele dintre cele mai cunoscute figuri prezentate în
acest volum, (Mircea Ivănescu, Toma George
Maiorescu, Nora Iuga, Ovidiu Genaru, Ileana
Mălăncioiu), în majoritatea lor poeți saizeciști sau
șaptezeciști, confirmă ca element dominant o atracție
intensă față de zona experimentului, plasându-se sub
o directă descendență de sorginte avangardistă.
Onirismul, textualismul pregnant,
nebunia ludică, obsesia livrescului sau
abstracțiunile metaforice sunt
trăsăturile majore care vor fi, treptat,
părăsite, lăsând loc unui orizont
familiar, deformat de propria
individualitate poetică într-un stil
specific, așa cum Constantin
Cubleșan observă și în cazul lui
Mircea Cărtărescu, cu a sa Antipoezie
lirică („Lumea pentru el, precizează
C. Cubleșan, nu era nici dramatică,
nici idilică, nici fantastică etc., ci pur
și simplu exista în toate componentele
unei realități pe care o percepea,
oarecum decorativ, în elementele ei
firești, precare ca semnificație
existențială și, desigur, cel mai puțin
poetice”) (p. 50).

A te apropia de clișeu, a-l provoca,
apar ca principalele tehnici de captatio

întrebuințate în cadrul discursului criticului clujean.
În cazul lui Constantin Cubleșan, demersul
hermeneutic nu deține o miză exclusiv estetică, ci
una lămuritoare, de (re)descoperire și restituire,
manifestându-și, prin efectele sale de natură stilistică,
unicitatea în peisajul contemporan. Întrucât se
fundamentează pe o dialectică nuanțată, presărată cu
recuperări și respingeri continue, alături de
verificarea, rectificarea și dezvoltarea tuturor
pozițiilor dezbătute, ea dialoghează în permanență cu
publicul pe care și-l alege conștient, îl incită să
răspundă la întrebările pe care i le livrează pe un ton
de complicitate, așa cum reiese și din structura
recentelor volume Mihai Eminescu. Lecturi analitice
și Poezia de toate zilele. Actul interpretativ se
debarasează de o mare parte din latura sa abstractă,
căpătând concretețe, deoarece se aplică sistematic
unor obiecte revelatorii, deloc tocite, chiar și atunci
când acestea au fost supuse unei intense presiuni
exegetice timp de multe decenii. Repertoriul bogat de
judecăți critice la care apelează, căruia i se adaugă
resursele informației culturale și capacitățile extinse
de contextualizare conduc, așadar, către o formă
fericită de demers analitic, seducător nu doar prin
erudiție, ci și prin formă.
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De sensibilitate clasică și precizie
inginerească, meditativă pe varii teme,
capabilă de trăiri înalte, cu străfulgerări
„prelinse în cuvinte”, respectând cu sfințenie
rigorile prozodice ale sonetului, Florica Gh.
Ceapoiu încearcă să învingă „vanitosul pustiu
al clipei”, storcând, în producția sa lirică, o
„esență de simțire”. Iată o convingătoare
depoziție: „În peștera tristeții nu cobor,/ În ape
tulburi n-am intrat vreodată;/ De tina vieții nu
sunt vinovată / Când mă rănesc în spinii unui

dor”. (v. Ecouri). Inginer electronist/ cercetător
științific, autoarea (n. 1948) absolvise Institutul
Politehnic din București și debutase târziu (Melodii
din taina serii, 2004), rostogolind – pe „firul
gândului” – un „bulgăre de dor”. A intrat în vizorul
criticii cu deosebire după ce, împreună cu
muzicologul Florian Chelu Mandeva, a publicat Din
laboratorul lui Mihai Eminescu. Sonetul (Editura
Muzeul Literaturii Române, 2018), stârnind replica
lui N. Manolescu [v. (Ne)știința editării, în România
literară, nr. 10-11/2018]. Până când, mai la vale, vom
adânci chestiunea, să notăm că punând umărul la
revigorarea speciei, rotunjindu-și, astfel, opera,
poeta, iubind o lume armonioasă, trăind în anotimpul
iubirii, cinstește „armura de sudoare” a formelor fixe
(sonet, rondel, pantum) și înțelege sonetul ca „prieten
și tovarăș sfânt”. Mai mult, sonetul i-a devenit destin,
înnobilându-i trăirile: „Sonetul meu a devenit destin,/
Mă trage după el cum valul mării;/ Ascunde-n vers
speranța neuitării/ Și crezul meu în adevăr divin.” (v.
Sonetul destin). Recent, tipărind Prinosul risipirilor
celeste (Editura Artemis, 2019) în care aduna sonete
și rondeluri, dând pinteni capricioasei muze și
convocând „iambi astrali”, poeta ne reamintește că
Măria Sa, Sonetul rămâne marea iubire. Păstorind
„roiul migrator” al viselor colorate, încântată de
„simfonia verde” a primăverii, Florica Gh. Ceapoiu

tinde „apropierea de-un sâmbure divin”. Ceea ce,
desigur, încercase și în precedentele apariții, de-ar fi
să pomenim, de pildă, de Aur și ivóriu (2009), cu o
„selecție revizuită” din alte trei volume, în care
prefațatorul, adică Radu Cârneci, elogia strădaniile
unei „împlinitoare de frumos”, cultivând ferm „tipare
sănătoase”. Sau Nestinse candele (2013, cu sonete,
rondeluri, catrene) și poeziile din Popas în lumină
(2014), făcând făptura „să se-nfloare”. Ori, mai
încoace, Anotimpul frunzelor de chihlimbar (2016),
aici părăsind rigoarea prozodică pentru a propune,
pătrunzând în templul sufletului, „o poezie
tămăduitoare” (cf. Aureliu Goci), pledând pentru o
trăire solară și discutând condiția poetului într-o lume
dezvrăjită.

În fine, intrând în gura lumii prin uriașul travaliu
dedicat Sonetului eminescian, Florica Gh. Ceapoiu
impune prin „tehnicitatea” reconstituirilor. Urmează,
până la un punct, lecția lui Perpessicius, adică
reîntoarcerea la opera manuscriptă prin
„desmormântarea” ei. Se știe, marele eminescolog
înțelegea zestrea manuscriselor (inventariate,
orânduite cronologic, clasificate) ca „o unitate
arheologică indivizibilă”, fără putința istovirii.
Exhaustivitatea, constatase ușor deprimat și N.
Georgescu, se dovedește neputincioasă; iar
editologia eminesciană o treabă infernală, profesorul
bucureștean fiind, la ora actuală, imbatabil. Sfătuită
de N. Georgescu, autoarea parcurge trudnic întregul
lanț editorial, semnalând lecțiuni greșite, alterarea
textului prin frecvente greșeli de tipar, recuperând
voința auctorială, favorizând, astfel, „întâlnirea cu
Eminescu, nu cu editorul său”, cum spune în Prefață
(p. 10). Eminescu însuși nu admitea „schimbări de
redacție” și cerea, „în marginea putinței”, evitarea
erorilor tipografice. Perfecționismul său, mânat de
„setea formelor perfecte” l-a condus spre „decantări
fără soroc”, constatase Petru Creția, devorându-i
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opera. Mereu nemulțumit, trecând prin încercări
succesive (faceri și prefaceri), poetul-artizan,
mărturisea Slavici, publica cu zgârcenie, „cu inima
îndoită”.

Florica Gh. Ceapoiu, consultând – prin „acces
direct” – fabulosul tezaur al manuscriselor, inclusiv
cu lupa digitală, restabilește „arborele genealogic” al
fiecărui sonet și, prin întoarcerea „la sursă” (p. 5),
evidențiază „graficul de filiație”, formele
embrionare, puzderia de sincronizări și paralelisme,
interferențele temă-formă-conținut, subliniind
„puterea semnului grafic” (apostroful de patru tipuri,
dubla linie de pauză etc.). Și, în același timp,
propunându-și „dezarticularea” versiunilor,
„învârstându-le”, încheagă o „textură unitară”,
cercetând minuțios integrala sonetiană, tinzând spre
acel Eminescu noician, cunoscut „în întregime”.

Mizând pe o grupare tematică a sonetelor
(vulnerabilizându-și demersul), respinge hotărât și
distincția antume/ postume care, aflăm, „nu își mai
află justificarea” (p. 9). Îl contrazice și pe G.
Călinescu, divinul critic fiind convins că la Eminescu
„nu sunt variante, ci numai proiecte”/ piese de
atelier. Or, Călinescu, ne anunță exegeta, „s-a înșelat
amarnic” (p. 519). Până la urmă, Eminescu însuși,
devenit eminescian pe la 1870, odată cu maturizarea
lirică, se contrazice; adept al formelor perfecte
(„frumuseți moarte”), trudind la „metamorfoza”
sonetului Veneția în 24 de variante (prelucrând
modestul Venedig al lui Cajetan Cerri), el este, de
fapt, pledantul „proporției de mișcări”, atingând
armonia muzicală.

Discutând această carte „curioasă”, N. Manolescu
observa corect că interferența temelor creează mari
dificultăți. Plus comentariile doldora de
sentimentalisme. Autorii înșiși, prin vocea d-nei
Ceapoiu, recunosc că e vorba de „o ediție atipică”, o
lucrare tehnică și estetică, descriind acribios,
pendulând între pioșenie și exaltare, integrala
sonetiană, citând onest alaiul contributorilor. Nu e
vorba, însă, de o „neștiință” a editării. Și nici de
diletantism, Florica Gh. Ceapoiu, grație facsimilării,
în chip de „arheolog” literar stabilind, „dinlăuntrul
manuscriselor”, cu ochi ingineresc, ce se află în
spatele lor. Chiar dacă prezența pe copertă a
muzicologului-regizor orădean Florian Chelu
Madeva, în chip de coautor, este un gest de
complezență, sesiza Theodor Codreanu, iar
impunerea sonetului muzical întârzie (dată fiind

tăcerea lumii muzicale), merituoasa carte, încununată
cu Premiul Eminescu la festivalul sucevean (ianuarie
2019), merită înalte aprecieri. Iscat, bănuim, dintr-un
impuls sentimental, dorind a pune la îndemâna
cititorilor labirinticul laborator eminescian, volumul,
îmbrățișând triada poezie-muzică-mister, văzut ca
menire, are un mesaj ascensional, încărcat de
solaritate și muzicalitate. El propune o viziune nouă,
timpul (anul) așezat pe axa y (ordonata) și creația
(sonetul) reprezentată pe axa x (abscisa), evidențiind
că sonetele „au răsărit și au crescut simultan”,
gândite împreună (perioada 1871-1880, cu ecouri
târzii, până în 1883). 

Evident, cronica manolesciană a mâhnit-o
„enorm” pe autoare; dar ea, replica Florica Gh.
Ceapoiu, „nu are puterea de a schimba ceva”.
Înțelegându-și trăirile și urmându-și destinul, slujind
poezia, vegheată necurmat de îngerul luminii, poeta,
„cu tâmpla-nseninată”, poate mărturisi: „E poezia
mea o izbucnire/ De magmă aruncată în zenit/ Și, în
esența dorului topit,/ Ea oglindește-a gândului
menire.” (v. O izbucnire). Ne întâlnim cu un poet
trudnic, încercat de „păcatul scrisului”, izvodind –
prin aceste titluri și prin cele care vor veni – „pagini
vii de carte”. Cum, veritabilă pildă devoțională, ediția
sonetelor reconstituite cu migală de Florica Gh.
Ceapoiu există, concluziona prob Theodor Codreanu,
această izbândă „va trebui tratată ca atare, cu tot cu
vulnerabilități și reușite”, mulțumindu-i autoarei
pentru enormul travaliu.
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Pe cînd se apropia de 30 de ani, Gabriela
Adameșteanu nu avea nicio intenție auctorială
serioasă, ea scriind atunci mai mult din instinct.
Atinsă pentru puțină vreme de febra textualismului
din anii ’80, tînăra prozatoare a revenit imediat la
temperatura normală a scrisului, deoarece a simțit că
o astfel de m(et)odă nu se potrivea viziunii sale
creatoare. Cea mai bună dovadă în acest sens o
constituie rescrierea Întîlnirii, fapt care a reprezentat
un fel de placă turnantă pentru evoluția sa. Mai întîi
nuvelă, Întîlnirea a devenit roman supus influențelor
textualiste, pentru ca apoi să fie rescris în manieră
tradițională, atunci cînd scriitoarea a revenit la
literatură după ce se angajase mai bine de un deceniu
în cîmpul dispersant al publicisticii. Astfel, Gabriela
Adameșteanu a făcut o probă a ceea ce înseamnă
rescrierea unei cărți și metamorfozarea acesteia, în
sensul că succesul repurtat cu romanul Dimineață
pierdută ar fi putut să însemne și o cădere în
autopastișă prin ceea ce ar fi urmat să publice.

La modul general vorbind, individul, ca ființă
vulnerabilă, aflată la cheremul unui destin
schimbător, evoluează pe scena lumii la modul
provizoriu. Viața însăși este percepută ca neașezată,
provizorie, în raport cu ceea ce ar fi sau cu ceea ce ar
fi putut fi o existenţă la un moment dat. La nivel
ficțional, personajul reprezintă suma potențialităților
și virtualizărilor ce împlinesc prin provizoratul lor
arhitectura narativă. Ajungînd la planul auctorial, pot
afirma că, privindu-se în „oglinda purtată de-a lungul
unui drum” – drumul căutării de sine –, Gabriela
Adameșteanu se confruntă mereu cu propria devenire
scriitoricească și că se cufundă în propria proiecție
pentru a se elibera de ea însăși. Parcurgerea
diferitelor etape creatoare i-a scos la suprafață
identități divergente, fiecare dintre ele avînd, în
raport cu celelalte, un statut provizoriu. De altfel,

tema provizoratului rămîne o constantă nu
numai a personajelor, ci și a autoarei lor, deși
ea tînjește către permanentizare, către definitiv
și definitoriu, tocmai prin această acceptare a
provizoratului ca formă firească de existenţă și
de stabilizare a lucrurilor.

Aparițiile editoriale ale Gabrielei
Adameșteanu produc deschideri benefice unele
spre altele, își torc firele narative unele din
altele, iar cîteva dintre personaje suferă de
procesul migrației de la o scriere la alta, chiar
dacă sînt botezate cu alte nume sau dacă au roluri de
importanță diferită în derulările narative. Totul este
supus unui principiu interior ordonator care conferă
puterea de a coagula scene din viața imaginară,
fiecare dintre scrieri în parte sau în „serii sinonimice”
oferind o viziune creatoare poliedrică. Astfel,
perspectivele narative adoptate se completează
reciproc, pentru a oferi, la lectură, un corpus unitar de
texte.

Dar, în ciuda faptului că orice text îi pare
Gabrielei Adameșteanu, cum este și firesc,
perfectibil, ei nu-i plac romanele revizuite de autor la
o nouă ediție. Această practică a devierii destinului
personajelor, devenite simple marionete în mîinile
sau între degetele autorului, îi creează un sentiment
de înșelare a credinței cititorului pasionat. Și pe bună
dreptate, deoarece un personaj, prezentat inițial într-
un anume fel și fixat astfel în mintea cititorului,
rămîne supus legilor interne ale ficțiunii și nu mai
trebuie ulterior expus voinței auctoriale. Artificiile și
modificările pe care și le permit unii scriitori de la o
ediție la alta a unei cărți îi vor apărea cititorului ce se
lasă, de bună voie, furat de ficțiune, drept niște
artificii simpliste. În spatele unei necesare
ambiguități vitale care trebuie să persiste în
interpretare, se observă cu dezamăgire, la o  nouă
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ediție revizuită și adăugită, decorul de mucava, în
care evoluează (de fapt involuează) personajul de
hîrtie. La polul opus unei astfel de situații, există unii
prozatori care, prin faptul că avansează o singură
metodă de creație, omologînd doar cîteva tipuri de
conflicte și de personaje, subminează însuși
caracterul unic și irepetabil pe care ar trebui să-l aibă
fiecare scriere în parte. Ei își îndesesc astfel aparițiile
editoriale autopastișate, printr-un elan optimist,
condus de principii simplificatoare. Gabriela
Adameșteanu nu a vrut să cadă în meteahna unor
astfel de prozatori care tot revizuiesc și adaugă ori
scriu și publică mereu o aceeași carte.

După parcurgerea, timp de 13 ani, a drumului
sinuos și complicat de la lumea literaturii la
improvizația, febrilitatea și efemeritatea specifice
jurnalismului, Gabriela Adameșteanu a revenit la
spaţiul ficţional. Față de alți confrați, ea consideră că
anii dedicați jurnalismului nu au fost pierduți pentru
literatură, așa cum ar părea la prima vedere,
deoarece, în toată această perioadă, și-a făcut o
imagine mult mai clară asupra realității, pe care a
putut să o înțeleagă și din alte perspective. Prin
urmare, jurnalismul nu i-a alterat relația cu literatura,
pe care evoluția în timp oricum i-ar fi modificat-o
într-un fel sau în altul.

Autoarea și-a scris romanele potrivit unei anumite
regularități, fiecare dintre ele apărînd după un
interval metronomic. În tot acest timp, și-a luat
răgazul de a reciti și de a regîndi ceea ce a scris.
Bucurîndu-se de o memorie excelentă, în tinerețe
reușea să fixeze, peste zi, pasaje întregi în minte, pe
care le concentra într-un anume fel pentru a le reține
și a le transcrie peste cîtva vreme, atunci cînd ajungea
acasă. Într-un interviu a mărturisit că primul roman,
Drumul egal al fiecărei zile, îl știa pe de rost! Deși, în
cursul vremii, această facultate i s-a diminuat, rămîne
un fapt cert că prozatoarea și-a recitit întotdeauna
textele cu o mare plăcere și cu o atenție deosebită în
direcția reiterării ideaticii, a construcției narative și a
stilului. A devenit un obicei al ei de a verifica și de a
intensifica totodată circularitatea temelor în contexte
care i-au declanșat anumite idei, devenite imediat
nucleele unor nuvele sau ale unor romane. 

Scriitoarea a realizat rocade sau permutări în
interiorul propriei creații, fragmente din romane
aflate pentru o perioadă mai îndelungată de timp în
lucru fiind incluse inițial în volumele de nuvele. Așa
se face că, deși au autonomia lor, unele nuvele pot fi

citite și ca scene dintr-un roman sau ca exerciții
pregătitoare. De regulă, Gabriela Adameșteanu
pleacă de la un portret al unui personaj anume, de la
o istorie a lui, specia literară fiind ultima grijă care ar
precupa-o. Ca să își forțeze desprinderea stilistică de
cartea anterioară, autoarea a avut mereu în vedere
alternarea romanelor cu proza scurtă, deși se simte
mult mai confortabil în postura de romancieră.
Principiile de construcție a romanului i se par mult
mai lejere, deoarece îi îngăduie să spună pînă la capăt
tot ceea ce vrea sau ceea ce simte că trebuie să spună
(dar nemergînd totuși pe urmele Vicăi Delcă!). Or,
proză scurtă cere o impecabilă limpezire a ideilor, o
sporită rigurozitate și economie a mijloacelor. 

Gabriela Adameșteanu poate fi cu greu înseriabilă
unei anumite generații literare postbelice. Din punct
de vedere biologic, ar aparține promoției ’70, de care
este delimitabilă totuși prin anumite caracteristici ale
prozei sale, dar locul nu îi este nici printre optzeciști,
înaintea cărora a debutat. Pe de o parte, prin
predilecția pentru unele subiecte împrumutate cu
robustețe realistă trecutului, Gabriela Adameșteanu
rămîne fidelă trăsăturilor prozei din prima perioadă a
intervalului. Pe de altă parte, deși se apleacă
minimalist asupra realității cotidiene, supuse unui
filtru preponderent auditiv, ea nu ajunge să fie
experimentală, așa cum se va întîmpla cu formulele
întrebuințate de optzeciști. Cu urechea sa fină, a
înregistrat cu o mare fidelitate, în prozele sale cu
structură polifonică, limbajul plin de greșeli
gramaticale și de culoare al mahalalei noastre
postbelice (mai ales în romanul Dimineață pierdută,
care a apărut odată cu Desant ’83). Cert este că
scriitoarea a știut să-și organizeze un discurs narativ
rezistent la timp și a avut putința să profileze
personaje viabile în anii în care se vorbea despre
personaje de mucava sau despre moartea lor (cu a
autorului lor, cu tot). 

Prin particularitățile scrisului său, Gabriela
Adameșteanu ilustra în anii debutului o etapă
tranzitorie în evoluția prozei noastre în ultimele trei
decenii de comunism. Dar un aspect mult mai
important de semnalat este acela că scrierile sale de
atunci rezistă la o nouă lectură, deoarece ea nu a
mizat pe virtuțile discursului subversiv, esopic, care
astăzi nu mai spune nimic noilor generații de cititori.
Merită să-ți dăruiești zile de vacanță pentru a citi
cărțile Gabrielei Adameșteanu.
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Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la
nașterea lui Ion D. Sărbu (n. 28.06.1919, Petrila –
m. 17.09.1989, Craiova), scriitorul care a lăsat una
dintre cele mai substanțiale opere „de sertar” din
literatura noastră, cunoscând o spectaculoasă
carieră postumă. Caricaturistul Ion Barbu îi
cinstește memoria printr-un festival celebru de
mult timp la Petrila, unde există un muzeu și o
fundație întreținute cu inepuizabil devotament de
câțiva entuziaști. S-au scris cărți despre Ion D.
Sîrbu, s-au organizat colocvii, critici din toate
generațiile au apreciat originalitatea literaturii sale,
care a ajuns obiect de studiu în școli și universități.
Eu însumi mi-am trecut doctoratul cu o monografie
consacrată marelui prozator, scrisă la îndemnul și
sub îndrumarea doamnei profesor Elvira Sorohan,
autoarea multor articole și a unei cărți de pionierat
în domeniul „sârbologiei” (Ion D. Sîrbu și suferința
spiritului captiv, 1999). Din lista restrânsă a
„sârbologilor” nu pot lipsi apoi Eugen Simion (a
dedicat prozatorului un număr întreg din „Caiete
critice” în 1995, comentându-i admirativ scrierile
confesive), Daniel Cristea Enache (a cărui
monografie – Un om din Est, 2005 – rămâne un
moment de referință în istoria receptării lui Sîrbu),
Nicolae Oprea (pe lângă studiul Ion D. Sîrbu și
timpul romanului, 2000, reeditat recent, domnia sa
a publicat și un amplu dosar al receptării operei
scriitorului, cu titlul Revanșa postumă, 2016) sau
Ovid S. Crohmălniceanu și Klaus Heitmann (vezi
cap. Senzaţionala carieră postumă de prozator a
lui Ion D. Sîrbu, din vol. Cercul Literar de la Sibiu
și influența catalitică a culturii germane, 2000).
Nu pot să nu menționez, de asemenea, numele lui
Dumitru Velea, vrednicul editor al publicisticii și al
multor manuscrise inedite ale prozatorului, cu care

a corespondat în ultimii ani de viață. Lucrări
utile au mai scris și Lelia Nicolescu sau Ioan
Lascu, ultimul implicându-se de o bună
perioadă de timp în organizarea unui
colocviu național dedicat scriitorului la
Craiova. Merită salutată, în acest context,
inițiativa Editurii Polirom de a publica
începând cu acest an opera lui Ion D. Sîrbu,
apărută până acum în general în condiții
meschine – cu excepția corespondenței și
jurnalului, publicate de Toma Velici în
splendida colecție „Opere fundamentale” de
la Fundația Națională pentru Știință și Artă.
Toate acestea vădesc de fapt clasicizarea
autorului, a cărui biografie exemplară va fi
avut meritul de a recalibra, a posteriori,
creația literară a acestui original și viguros
prozator.   

Biografia scriitorului devenit un simbol al
rezistenței antitotalitare

Fiu al unui miner din Valea Jiului şi al unei
femei analfabete, de origine germano-cehă, Ion D.
Sîrbu a reuşit să-şi depăşească propria condiţie
socială, absolvind ca bursier gimnaziul şi liceul,
pentru a urma cursurile Facultăţii de Filisofie din
Cluj, unde a ajuns asistent universitar, după ce a
participat la război ca simplu combatant. Începe să
scrie din studenţie şi este apreciat de tinerii intelec-
tuali, colegii lui de generaţie, care vor fonda Cercul
Literar de la Sibiu (Ion Negoiţescu, Radu Stanca,
Ştefan Aug. Doinaş, Cornel Regman ş.a.), precum
şi de profesorii săi (Lucian Blaga, Liviu Rusu),
împreună cu care va fi dat afară din universitate
după venirea comuniştilor la putere. Debutează
editorial în 1956 cu volumul Concert, o naraţiune
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mediocră, vădind resemnarea scriitorului ce sfârşea
prin a fi dispus să accepte compromisul estetic spre
a se vedea publicat. Este însă arestat în 1957 şi face
puşcărie politică şapte ani, până în 1964, ducând
mai apoi până la moartea sa o existenţă marginală,
de scriitor provincial, la Craiova, unde i se stabili-
se domiciliul forţat, fiind în permanenţă suprave-
gheat de Securitate.   

Autor al unei opere inegale valoric, cuprinzând
eseuri, schiţe, povestiri, nuvele, romane şi piese de
teatru, precum şi o remarcabilă literatură confesivă
(jurnalul şi epistolarul) editată postum, după revo-
luţia din decembrie 1989, Ion D. Sîrbu a devenit în
conştiinţa publicului un simbol al rezistenţei anti-
totalitare, comparabil cu Paul Goma sau Nicolae
Steinhardt. La cristalizarea acestei efigii postume
au contribuit atât biografia exemplară a scriitorului,
ale cărui mărturii au fost validate moral de docu-
mentele desecretizate din arhivele de la CNSAS,
cât şi literatura sa eseistică şi confesivă, modelată
ficţional pe tiparele distopiei. Cu excepţia volumu-
lui de proză scurtă Şoarecele B. şi alte povestiri
(1983), care conţine câteva bucăţi antologice în
genul parabolei subversive, şi a celui de teatru
Bieţii comedianţi (1985), în care autorul încearcă
să dovedească existenţa unui umor ardelenesc, mit-
tel-european, la antipodul celui balcanic-caragia-
lian, celelalte cărţi publicate de Ion D. Sîrbu în tim-
pul vieţii sunt modeste din punct de vedere valoric,
scriitorul fiind nevoit să abordeze temele agreate de
cenzură (independenţa naţională, elogierea virtuţi-
lor neamului etc.) sau genul moralizator al literatu-
rii pentru copii (De ce plânge mama?, 1973,
Dansul ursului, 1988).  

Notabil e şi romanul Lupul şi Catedrala (apărut
abia în 1995), care a fost refuzat însă de cenzură,
deşi autorul îşi luase totuşi măsuri de prevedere şi
critica nu atât totalitarismul comunist în sine, ci
abuzurile comise la noi în anii ’50, în maniera ilus-
trată de o serie de scrieri similare despre „obsedan-
tul deceniu” (precum Cel mai iubit dintre pământe-
ni ş.a.). Înţelegând că nu se poate mărturisi pe
deplin decât clandestin, Ion D. Sîrbu îşi dedică ulti-
mul deceniu de viaţă redactării celor două opere
majore ale sale, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal
şi Adio, Europa!, la care trebuie să adăugăm şi
bogata corespondenţă, adunată ulterior în diverse

volume. Şi abia aici, în scrierile lui „de sertar”, Ion
D. Sîrbu se vădeşte a fi un prozator cu adevărat
remarcabil, atât prin bogata substanţă intelectuală
ce-i infuzează scrisul, cât şi prin originalitatea
expresivă, care-i asigură un loc de frunte în galeria
marilor creatori de stil din literatura noastră.

Romanul condiției umane
Considerată una dintre puţinele realizări

semnificative ale literaturii noastre „de sertar”,
Adio, Europa! este totodată şi creaţia cea mai
importantă a lui Sîrbu, scriitor care s-a format în
ambianţa intelectuală a Clujului interbelic, fiind
unul dintre discipolii preferaţi ai lui Lucian Blaga
şi prozatorul en titre al Cercului Literar de la Sibiu.
Roman testamentar totodată, Adio, Europa!
sintetizează temele şi obsesiile fundamentale ale
întregii opere a scriitorului, ilustrând prin anumite
caracteristici ale sale (intelectualismul, livrescul,
jocul intertextual, parabola) împlinirea
ambiţiosului deziderat cuprins în programul estetic
„euphorionist” schiţat de Ion Negoiţescu şi Radu
Stanca şi împărtăşit de ceilalţi cerchişti, care
preconiza detaşarea de paradigma mimetică a
romanului realist, anglo-rus, şi revenirea la
modelul clasic, convenţional-simbolic, relevabil în
scrierile unor autori ca Cervantes sau Goethe. 

Titlul romanului vădeşte atitudinea ambivalentă
(de admiraţie şi ostilitate) a naratorului-personaj,
Candid Dezideriu (un transparent alter-ego
ficţional, de fapt, ce-şi asumă şi funcţia narativă),
intelectual de origine transilvană-genopolitană,
care se consideră un mittel-european aruncat în
mijlocul balcanicilor corupţi şi demni de dispreţ
din Isarlâk, şi care sancţionează cinismul şi
nepăsarea Occidentului faţă de suferinţele celor
aflaţi sub sfera de influenţă a Uniunii Sovietice.
Titlurile anterioare (Candid în Isarlâk, dar şi
Ciocoii noi şi vechi şi La condition roumaine) sunt
sugestive pentru intenţia prozatorului de a
evidenţia câteva dintre cele mai relevante teme de
reflecţie ale întregii sale creaţii (conflictul sat-oraş,
Occident-Orient, inadaptarea, corupţia societăţii,
tragismul destinului individual şi colectiv),
sentimentul apăsător fiind cel al existenţei într-un
univers concentraţionar şi primitiv-trivial
deopotrivă, situat undeva, în afara lumii civilizate.
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Acţiunea este plasată în deceniul al optulea, în
plină „înflorire” a cultului „personalităţii celui mai
iubit fiu al poporului”, în Alutania (Oltenia),
provincia de adopţie a eroului, în care vechile
instituţii şi moravuri fanariote cunosc o nedorită
recrudescenţă. Decorul acesta exotic nu e însă făcut
să camufleze adevărul, căci în Adio, Europa! (care
nu-i un roman „cu cheie”) este descris cât se poate
de clar comunismul, în varianta sa autohtonă,
ceauşist-naţionalistă, la fel cum în romanul lui
Constantin Stere, În preajma revoluţiei, convenţia
ficţionalităţii nu ştirbeşte cu nimic valoarea
documentară a textului. 

În ciuda dimensiunii considerabile, romanul are
un fir epic rezistent, care leagă între ele nucleele
narativ-descriptive generate de parcurs. Tragica
aventură a personajului central, Candid Dezideriu,
situaţiile absurd-halucinante prin care trece acesta
alături de soţia sa, Olimpia –  cu care formează, aşa
cum s-a remarcat (I. Negoiţescu), o pereche de
identitate alegorică, în genul Don Quijote-Sancho
Panza –, sunt declanşate de un fapt banal: râsul
eroului în faţa unui afiş „cultural” în care, dintr-o
inocentă eroare, printre numele de scriitori de
literatură science-fiction, în locul lui Karl May
fusese trecut Marl Marx. Râsul marchează însă
definitiv destinul lui Candid (ca şi pe acela al lui
Ludvik, personajul lui Kundera din romanul
Gluma, care îşi permite să ironizeze fanatismul
socialist al prietenei sale), căci hohotele lui
inocente stârnesc un adevărat cutremur în sânul
puterii, aruncându-i pe cei doi soţi în vâltoarea
politicului şi a unei poveşti cu final tragic. 

Textul are o structură tripartită, de o simplitate
clasică, în deplin acord cu evoluţia subiectului. În
prima parte protagoniştii sunt cei doi soţi, a căror
soartă rămâne neclară, deoarece râsul lui Candid nu
şi-a arătat, deocamdată, consecinţele funeste. Eroii
reuşesc să evite capcanele în care sunt atraşi, mai
ales datorită iscusinţei Olimpiei şi previziunilor
perspicace ale proteicului Sommer. A doua parte
prezintă călătoria lui Candid spre munţi, cu scopul
de a-l întâlni pe Moşul (Petre Ţăranu), unchiul
soţiei sale şi vechi prieten de puşcărie – o călătorie
iniţiatică, dar eşuată, după cum se va vedea ulterior.
Urmărit şi oprit de Securitate, Candid este silit să se
reîntoarcă în Isarlâk, dar, înainte de a reveni alături

de Olimpia, are un vis în care fostul său profesor
din Genopolis, Napocos, persiflează tragicomica
dorinţă a Moşului de a reface, simbolic (cu ajutorul
unui fier de plug), legătura dintre propria ţară şi
Europa, condamnând totodată laşitatea şi nepăsarea
Occidentului. Semnificaţia visului este cât se poate
de clară: destinul rezistenţei româneşti
antitotalitare este pecetluit, nicio speranţă de
libertate nu le mai este îngăduită celor doi eroi. În
ultima parte, cuplul Candid-Olimpia se destramă
prin intervenţiile tot mai agresive ale poliţiei
politice, evenimentele se precipită, aducând
moartea, prin „accident”, a Olimpiei şi încarcerarea
în scopuri de „reeducare” a lui Candid, într-un final
distopic, de factură orwelliană.

Sîrbu a fost criticat pentru rezolvarea „facilă” a
unui presupus conflict „ideologic” din carte, Ovid
S. Crohmălniceanu reproşându-i, spre exemplu,
atitudinea „gândiristă”, „naivă”, criticabilă şi prin
aceea că Moşul şi organizaţia sa clandestină de
luptă împotriva comunismului sunt trouvailles-uri
prea idilice, ridicol-poliţiste, contradictorie fiind
apoi şi atitudinea naratorului, care pretinde că e un
european şi un simpatizant al lui Marx, dar
debitează totodată teze păşunist-conservatoare,
tributare filosofiei blagiene. Reproşul nu este însă
îndreptăţit deoarece, dacă e adevărat că, pe de o
parte, scriitorul cultivă o dragoste patetică şi
neprefăcută pentru tot ce înseamnă „veşnicie
românească” şi evadare din istorie, pe de altă parte
tot el, prin vocea lui Napocos-Blaga, sancţionează
ridicolul şi anacronismul utopiei refugiului în
primitivitate şi a perpetuării civilizaţiei rurale
tradiţionale. Nu de conflict ideologic e vorba aici
(între marxism şi naţionalism), ci de celebrarea în
tonalităţi elegiace a unei lumi dispărute şi a
timpului care trece ireversibil. Încă şi mai aspru a
fost criticat romanul de unii comentatori pe criterii
estetice, din cauza lipsei sale de verosimilitate,
incriminate fiind mai ales acele pasaje în care
prozatorul pune în gura unor personaje de condiţie
socială umilă (şoferi, ţărani etc.) discursuri dintre
cele mai sofisticate. Personajele cărţii nu au însă o
identitate estetică realistă, S. atribuindu-le rolul de
parteneri de dialog imaginar, cu funcţie strict
retorică, unele dintre acestea migrând de altfel şi în
jurnalul scriitorului, conceput tot ca eseu
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dramatizat, cum în mare măsură e şi romanul.
Construcţie barocă ce încalcă însă deliberat

convenţiile realismului, Adio, Europa! este  în
primul rând un roman eseistic în care se
problematizează pe teme de filosofia istoriei,
psihologie experimentală, sociologie, etică etc., în
acord cu tipul de literatură („intensivă”) de
inspiraţie euphorionistă la care aspira scriitorul
încă din tinereţe. Nu întâmplător, eroul romanului
(al cărui nume plasează cartea în trena lui Voltaire
şi a iluminiştilor, Sîrbu exprimându-şi adesea
admiraţia faţă de geniul maliţiosului filosof şi de
raţionalişti) poartă o conversaţie la distanţă de
secole cu părintele său francez, pe care îl îngână,
criticând marxismul ca gândire de tip utopic şi
răstălmăcind ironic termenii celebrei afirmaţii a lui
Leibniz, în forma „trăim în cea mai bună lume
dintre lumile imposibile”. Printre multe altele,
romanul încearcă să găsească răspunsuri unei
probleme care a frământat pe mulţi intelectuali în
secolul al XX-lea: „Ce legătură mai are socialismul
real cu Marx?”. Parabola peregrinării bustului
marelui filosof dintr-o pivniţă în alta, dintr-un
subsol în altul, atrage atenţia asupra rupturii dintre
experimentul de tip sovietic şi ipotezele teoretice
care, după cum remarcă şi cinicul personaj Tutilă I,
nu mai interesează pe nimeni. Mai mult,
adevăratele modele ale „comunismului real” sunt
oferite de mişcările anarhiste ruseşti, preconizata
disoluţie a statului devenind, în fapt, o fortificare
absolut „fascistă” a mecanismelor acestuia,
internaţionalismul originar lăsând locul
naţionalismului şovin, iar egalitarismul teoretic
iniţial unei lupte acerbe pentru putere şi favoruri.

Prin acest aspect, Adio, Europa! se apropie, în
intenţie, de Arhipelagul Gulag al lui Soljeniţân,
completând parcă dramatica descriere a calvarului
siberian cu o contraparte ironică şi speculativă, ce
reflectă din interior psihologia crimei politice.
Întâlnim în acest roman, într-un mod doar aparent
paradoxal, un tragic „simţ al umorului” ce
recomandă eroul (personaj-narator), îi
diagnostichează tipul de personalitate şi îl
predispune la a juca un rol nefericit în desfăşurarea
evenimentelor. Comicul celor mai reuşite pagini
ale cărţii se vădeşte a fi aşadar reflexul unei viziuni
critice radicale, autorul elaborând un tip de scriitură

foarte original, în care se întreţes calamburul cu
şarja limbii şi a limbajelor de lemn, paradoxul cu
formula aforistică, citatul indirect din autori mai
mult sau mai puţin celebri cu expresia argotică.
Sîrbu întreprinde astfel o ingenioasă „insolitare” a
limbajului, prin sugestii ludice, recontextualizări,
prin exploatarea paronimiei, a polisemiilor, prin
recombinarea unor termeni înţepeniţi în sintagme
stereotipe, prin valorificarea graiului oltenesc, fie
în varianta suburban-trivială (a activiştilor de
partid), fie în cea de mahala simpatică, nu lipsită de
subtilităţi (discursurile Olimpiei din prima parte a
cărţii). Trebuie subliniat însă o dată în plus că
expresivitatea stilistică, ostentativ parodică, joacă
aici o funcţie critică, Ion D. Sîrbu exprimându-şi
adesea dezaprobarea faţă de „scriitura artistă”, într-
un context în care literatura se îndepărta tot mai
mult de realitate. 

Roman polifonic, sfidând „orice tentativă de
analiză monovalentă” (Dan C. Mihăilescu), Adio,
Europa! e o carte remarcabilă atât sub raport
estetic, cât şi documentar, despre care Ion D. Sîrbu
spunea, cu umor dar şi cu încredere în destinul său
de creator, că ar fi „tot ce s-a scris mai bun în
Balcani de la Apuleius încoace”. Prin această
confesiune testamentară (rod al scrisului
clandestin) despre condiţia umană şi despre
alienarea societăţii româneşti sub totalitarism, care
îmbină comicul cu tragicul şi cu absurdul, într-o
formulă narativă inconfundabilă, literatura noastră
epică a dobândit noi valenţe atât în plan stilistic-
tipologic, cât şi ca atitudine etică. Adio, Europa! se
înscrie astfel în galeria celor mai reprezentative
creaţii de gen din literatura universală.

Opere reprezentative: Concert (1956), Povestiri
petrilene (1973), Arca bunei speranţe (1982), Şoarecele B.
şi alte povestiri (1983), Bieţii comedianţi (1985), Dansul
ursului (1988), Jurnalul unui jurnalist fără jurnal (vol. I,
1991, vol. II, 1992), Adio, Europa! (vol. I, 1992, vol. II,
1993), Lupul și Catedrala (1995), Traversarea cortinei
(1994), Scrisori către bunul Dumnezeu (1995)
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La fel ca şi alte poete ce au debutat relativ tîrziu,
şi numai după ce şi-au validat prima formă de
identitate artistică (a se vedea, bunăoară, talentata
pictoriţă de icoane şi poetă Maria Olteanu), Maria
Mănucă este nevoită să suporte şi acum, la ani buni
de la apariţia volumului După vernisaj (Universitas
XXI, Iaşi, 2001), consecinţa „vinovatei” sale duble
îndeletniciri: situarea fără drept de apel a operei
sale pe teritoriul poietic delimitat exclusiv de
maniera reducţionistă ut pictura poesis. Ce-i drept,
încă de la început, poeta însăşi nu a părut a-şi
refuza capriciul asumării – şi afirmării! –
constante, uneori orgolioase, a dublei sale vocaţii.
Din această perspectivă, vorbesc de la sine titlurile
şi cea mai mare parte a textelor incluse în primele
două volume, După vernisaj (Universitas XXI,
Iaşi, 2001) şi Acuarele vulnerabile (Universitas
XXI, Iaşi, 2003). Nu altceva anunţă titlurile de
poeme din celelalte cărţi: Ascult peisaje, Şevalet
între două pînze, Nuanţe de roşu în flori de ciulin,
Marea roşie, marea albastră din Orizontul
continuu (Universitas XXI, Iaşi, 2004); Tuşa de
roşu, În atelier, Precum un peisaj, Natură statică
din Joc cu aşteptarea (Junimea, Iaşi, 2005); Lupul
albastru, Insula de cristal, Culoare grea din
Venezia profundis (Princeps Edit, Iaşi, 2007);
Tablouri într-o tavernă, Fluture portocaliu, Doar
roşu din Jocul cu cercuri (Princeps Edit, Iaşi,
2009); Execuţia, Peisaj cu aşteptare şi Alt peisaj
din Trenul Cervantes (Universitas XXI, Iaşi, 2010);
în fine, Roşu nefast şi Translare în pictură din
Clinica de metafore (Princeps Edit Multimedia,
Iaşi, 2013). Mai mult decît atît, în fiecare dintre
cărţile Mariei Mănucă există cel puţin cîte o artă
poetică articulată pe principiul complementarităţii
dintre cele două arte. Deloc întîmplător, poemul cu
funcţia de uvertură a cărţii care urmăreşte,

programatic, naşterea acestei noi alterităţi creatoare
(cu paşi rezumaţi în textul care se numeşte chiar
După vernisaj: „Tablourile s-au tras în umbră./ Au
intrat zeii./ Cineva jubilează în lumina împlinirii./
Altcineva cunoaşte tristeţea îndoielii./ Cineva a
venit pentru tunica albastră./ Altcineva ridică o
cupă de vin…// Artistul,/ singur,/ aşteaptă…”) lasă
impresia că între cele două ipostaze artistice nu se
desfăşoară şi nu va desfăşura vreodată vreun
conflict, din moment ce întîlnirea lor este plasată
sub semnul dialogului, fertil estetic: „Mă cîştigă-un
pendul/ nefilosofic, simplu:/ tic – culoarea/ tac –
cuvîntul/ Cei doi nu se-nfruntă./ Narcisul
cuvîntului aprinde culoarea/ narcisul culorii
descîntă cuvîntul”.

În special volumele După vernisaj şi Acuarele
vulnerabile conţin apoi numeroase referiri la o
funcţie esenţială a poetului, aceea pe care Paul
Claudel o numea reproducerea „totalităţii Firii”.
Una dintre acuarelele vulnerabile ale Mariei
Mănucă, intitulată Flori de ciulin, vizează direct
descrierea luminoasă, plină de armonii calde, a
ordinii pur vizibile a lumii, printr-un penel
metaforizant specializat în ale mimesis – ului pur:
„Peste pragul minunilor/ în cîmpie,/ valuri de iarbă
cu umbre de nori călători/ mă ridică/ mă coboară pe
ţărmul de verde./ Ei mă aşteptau/ cu frunze de
catifea argintată/ Dintre scuturi de spini/
enigmatică,/ floarea ciulinului, alb-liliachie,/
trufaşă,/ doar sieşi în parfumul amar/ mă subjugă/
ca un tropot de cai liberi,/ sălbatici,/ din amintirea
cîmpiei”. Comentînd versuri similare, Cristian
Livescu nota, inspirat, că „Poezia aceasta se
hrăneşte din interjecţia culorii, din transcenderea
instantanee a nuanţelor care se proiectează în noi,
selectîndu-şi sentimente şi combustii imaginare.
Tocmai această răsturnare de realuri, prin care
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densitatea de tonuri migrează spre trăiri şi cuvinte,
face să existe această aventură lirică jubilativă,
venită din perspectiva experienţei plastice, mereu
dornică să smulgă ceva din omonimia şi
muzicalitatea lucrurilor”. Treptat, însă, apetenţa
pentru lexemele cromatice raportate la elementele
primordiale şi regnurile ştiute ale universului este
din ce în ce mai redusă. Ea va face locul unei
simbolistici geometrice prin care jocul (altfel foarte
serios) de-a cuvintele – culori îmbinate pe paleta
lirică este parţial substituit de Jocul cu cercuri,
arcuri de cerc, poliedre, sfere, cilindri, un joc
similar actului demiurgic, prin care poeta are
ambiţia revelării hieroglifelor inscripţionate în
coaja groasă a vizibilului. 

În După vernisaj, această ambiţie este anunţată
doar în Credo: „La început, a fost cuvîntul/ şi, în el,
numărul// Din geometria secretă a universului,/
Dumnezeu a desprins/ spirala logaritmică,
secţiunea divină,/ daruri,/ pentru sufletul lumii,/
trup omenesc,/ melci şi copaci./ Oamenii le-au
desluşit/ şi le-au încifrat iarăşi/ în statui, în temple,
în zugrăveli.// Am înţeles darul/ Şi îl caut mereu pe
pămînt”. În volumele ulterioare ale Mariei Mănucă,
certitudinea acestui nou rost al demersului creator
revine însă din ce în ce mai frecvent în atenţia
poetei, ba chiar, de la un moment dat încolo, devine
dominanta tematică a textelor. Renunţînd la
echivalarea directă sau la obsesia
complementarităţii ambelor forme de expresie
estetică pe care le stăpîneşte, ea preferă să apeleze
uzual la strategia sublimării sau a anamorfozei
pentru a-şi revela profilul interior, particularizat de
ceea ce poeta (în viaţa de toate zilele, medic!)
numeşte „etiopatogenia singurătăţii şi desăvîrşire”.
Acest gen nou de artă poetică este inaugurat de
promiţătorul poem Nu-mi amintesc, inclus în ciclul
În simetrie cu Orion, din Acuarele vulnerabile:
„Spre seară, oaspeţi întîrziaţi,/ druizii./ În tunicile
lor, albastrul din adîncuri/ aducea frigul./ Centurile
mai fulgurau./ Călătoriseră./ Mi-au cerut ultimul
manuscris:/ „Etiopatogenia singurătăţii şi
desăvîrşirea”,/ exemplar unic// L-am dăruit// Am
vrut să-mi rescriu manuscrisul/ dar nu-mi amintesc/
dacă l-am scris vreodată”. I se vor adăuga o serie
întreagă de poeme în care „pe şevalet somnolează
uitate/ culorile”, din moment ce autoarea preferă să

asculte Chemarea profunzimilor: „Bolnave îmi
sunt mîinile,/ sufocate/ de carnea flămîndă a zilei/
de nesaţiu de noapte// …// Cu trufia puţinătăţii
îngenunchez/ la icoane/ şi te chem iconarule/ Din
lumea ta, vino!/ Învaţă-mă umilinţa/ şi cum ai
turnat în bronz/ icoane pentru „Clopotul Ţar”/ şi
clopote în icoanele tale” (text inclus în Jocul cu
cercuri). 

Chiar şi într-o carte gîndită şi structurată,
integral, ca un omagiu adus unui topos – în speţă,
cel veneţian –, caligrafiile delicate ale poetei au
doar un pretext descriptiv. Venezia profundis nu
apare, de altfel, atît ca un elogiu adus Veneţiei, fie
ea şi una a profunzimilor, cît ca un exerciţiu al
reflecţiei auto-dirijate. Sigur că Veneţia pare prin
excelenţă spaţiul-receptacul al unei priviri dilatate
de Alternative incitante (inclusiv de interpretare),
dar alegerea urbei în care carnavalescul, măştile,
teatralitatea devin chiar efigii obligatorii ţine mai
mult de o estetică a (de)mascării, a esenţializării şi
revelării treptate. Aşadar călătoria mentală se
desfăşoară într-o Veneţie astfel transfigurată, plină,
în ordinea aparenţei, de vestigii (ale istoricităţii şi,
desigur, ale culturalului atemporal, mereu viu), iar
în ordinea esenţei, de în-semne ale unui altceva ce
transcende orice delimitare spaţială sau temporală.
Profunzimea sugerată încă din titlu este prin
urmare de un cu totul alt ordin: proclamîndu-se
Regină în regatul secund ori accentuînd Dualitatea
– viziunii proprii, nu doar a cosmosului urban –
poeta nu face altceva decît să insiste asupra
convertirii discursului liric într-unul care, deşi nu
neagă impresia de picturalitate a poeziei, aminteşte,
pe undeva, demersul alchimic. Toate personajele ce
populează spaţiul amintirii, toate obiectele sau
spaţiile circumscrise acestei viziuni sunt unite
printr-o reţea nevăzută, ascunsă, accesibilă doar
acelui cititor-martor, predispus călătoriei iniţiatice.
Şi, fireşte, poetei înseşi, cea aleasă pentru a oficia
ritualul iluminării: „Mă vor recunoaşte// Mă vor
alege/ să intru în sistemul de vase comunicante//
atunci vadurile îmi vor fi pline”, mărturiseşte ea
fără echivoc într-o retorică lesne recognoscibilă.

La fel ca în Venezia profundis, Jocul cu cercuri
se nutreşte din aceeaşi obsesie a ambivalenţei,
grefată la rîndul ei pe certitudinea Bivalenţei
universale: alfa – omega, animus – anima, real –
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ireal ş.a. („În caleidoscop,/ două cioburi diferit
colorate:/ Eva şi Adam// Rotind cilindrul cu
oglinzi/ imaginile lor multiplicate/ trec dincolo de
planul real/ Nu e întîmplătoare linia de hotar/
ambiguă, fragilă/ între realitate şi ireal// Doar o
rotire şi nu ştii visul/ de unde a început, unde se
termină/ Imagini onirice izbucnesc/ în simetrii
spaţiale/ precum formule secrete în reţele de
diamant”). Subsecventă acestei bivalenţe genuine,
atrage atenţia obsesia cunoaşterii esenţiale şi a re-
cunoaşterii. Cîteva acuarele vulnerabile construite
în întregime pe schema iniţierii ezoterice,
misterioase ori a oficierii unui straniu ritual de în-
semnare şi/ sau recunoaştere a acestei în-semnări
(Lupul albastru, Pescăruşii Livingstone, Litere şi
cuvinte, Semne sau Cu o fată, cu cealaltă, ziua, din
Venezia profundis, respectiv O lume, Instrument
medieval, Premoniţie, De veghe şi mai ales Bogată
sunt, din Jocul cu cercuri) dovedesc cu asupra de
măsură încrederea Mariei Mănucă într-o funcţie
esenţială a artelor (fie ele vizuale ori lingvistice),
aceea de a intermedia umanului esenţele
primordiale: „Dacă desfac lucrurile/ pînă la miez,
pînă la scînteie// dacă despart umbrele/ de la umbra
sticloasă a ciulinului/ pînă la germenele de lumină//
dacă din lumina trecută prin prismă/ aleg focul/ şi
cerul şi apa (…) Dacă mă las pradă/ cerului,
pămîntului/ pînă la miez, pînă la scînteie// şi iar
sunt bogată/ şi mereu risipitoare”.

Şi volumul intitulat Clinica de metafore
conservă mare parte din imaginarul poetic mai
vechi al autoarei. Ultima fiică din neamul Manole
este, ca întotdeauna, preocupată a zidi cuvinte care
să sporească frumuseţea lumii. Majoritatea
poeziilor din carte sunt de altfel pasteluri selenare,
executate cu răbdare de o artistă care nu se sfieşte
să îşi recunoască undeva sursa de inspiraţie, o
eternă fascinaţie în faţa spectacolului universului:
„mereu tînără, uimirea,/ cu semnul de lună/ apare
de după moară/ în crucea bolţii se opreşte şi naşte//
feţele de lumină...” (Triptic de lună). Legămîntul
cu esenţele primordiale ale acestuia nu poate însă
camufla intuiţia intrării într-o etapă existenţială
marcată de mari nelinişti: „Soare,/ de tine mă leg/
cu gîndul,/ cu pasul,/ cu panglicile roşii/ ale pălăriei
de lumină.// De tine mă leg, pămîntule –/ animal
cosmic cu blană albastră/ Cordonul ombilical

dintre noi/ aşa să rămînă: netăiat.// De tine mă agăţ,
tinereţe/ În urma ta mă tîrăsc,/ în genunchi./ Din
miracolul tău trimite-mi un braţ,/ aruncă-mi un
ram/ sau un lăstar/ o frunză măcar.// Vezi cum
păsări negre/ deasupra mea se rotesc/ şi mi se
aşează pe umeri…” (Al doilea crez).

În cea mai recentă carte, antologică, a Mariei
Mănucă – Intarsii în albastru (Editura Timpul, Iaşi,
2019) –, această intuiţie se schimbă într-o
certitudine pe care o validează integral textele noi.
Şi în ele, dar şi în unele dintre poeziile mai vechi
reţinute în cele trei secţiuni (Pămîntule, frumosule,
ca pe un copil te-aş ţine în braţe…!, Iubirea ca şi
iguana, respectiv Completul Kafka), revin cu
insistenţă în-semnele poetice ale tulburării, ale
înnegurării unui sine în sfîrşit lucid, inapt să îşi mai
mascheze suferinţa. Cele mai consistente intarsii în
albastru (unul bătînd uneori înspre negru!) sunt
creaţii ale pierderii, ale absenţei şi rupturii
iremediabile: de el („Profesorul” adorat şi dincolo
de moarte), de lumea „cu haine cenuşii”, pe care
„cuţitul de paletă metafizic” o corijează din ce în ce
mai greu (Boală de lume, Slalom), dar şi de
propriile avataruri de odinioară (Principesa atletă).
Ipostazele entuziaste de altădată fac loc unei figuri
feminine asumat vulnerabile, ale cărei linii sunt
schiţate în tuşele devenirii negative. Transformarea
definitivă a corporalului are loc, supremă ironie, în
spaţiile unde pacienta de acum juca rolul de medic.
Puterea de vindecare a propriului trup este însă
iluzorie, singurul care mai poate salva fiinţa
înstrăinată este Îngerul, fie el şi unul bolnav de
lume: „Sub ochiul pînditor al nefiinţei/ înot prin
aerul salonului, vîscos/ de suferinţă şi spaimă./ Îl
caut.// Într-o margine, sub voluta fierbinte a
nădejdii/ pe un pat cu rotile,/ el, îngerul./ Mă
priveşte,/ îmi cere umărul – / locul său
dintotdeauna// Pe monitorul lui, diagrama
aleargă…/ năprasnic aleargă…/ spre unde?/ spre
cealaltă faţă a inimii, necunoscutul:// cordul IQ
2017?” (Salonul de terapie intensivă).

Cu intensitate şi a(l)titudine variabile,
„diagrama” poeziei scrise de Maria Mănucă nu
încetează să alerge, „năprasnic”, spre un
necunoscut în care încă mai pulsează energii
epifanice.
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Întrebările pe care domeniul literaturii
comparate le-a suscitat în timp au generat o
bibliografie consistentă care nu doar a răspuns
acestora, dar le-a nuanțat, le-a aprofundat, altele
și altele luând naștere, în funcție de specificul și
de dilemele fiecărei noi etape culturale. Fețele pe
care le-a îmbrăcat literatura comparată încă de la
goetheana Weltliteratur și până astăzi au adus în
prim plan relațiile literaturii în primul rând cu ea
însăși, în interiorul propriilor frontiere, pentru ca
apoi să își răsfrângă conexiunile spre câmpurile
adiacente ale artelor și ale științelor umaniste.
Parcursul său a întâmpinat însă, asemeni tuturor
disciplinelor cu vechime, perioade de
nesiguranță. S-a vorbit chiar despre un stadiu de
criză în care s-ar fi aflat literatura comparată,
fiindu-i puse la îndoială instrumentele, utilitatea,
eficacitatea. Despre existența unei crize a
literaturii comparate și despre mijloace concrete
de a o depăși, adaptându-i instrumentele la
cerințele actualității sau aflându-i germenii în noi
discipline, vorbește Nicoleta Popa Blanariu în
cele două volume publicate la Editura Eikon,
București, în 2016, sub titlul Când literatura
comparată pretinde că se destramă. Studii și
eseuri. 

Conferențiar universitar la Facultatea de
Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, Nicoleta Popa Blanariu este membru al
colectivului de redacție al revistei „Studii și
cercetări științifice, seria filologie”, publicată sub
egida universității mai sus amintite, colaborează
la revista „Ateneu”, la revista „Vitraliu”, precum
și la alte publicații din țară și străinătate, cu studii
de specialitate. Activitatea în lumea culturală îi
este completată de poziția pe care o ocupă ca

membru al consiliului artistic al Teatrului
Municipal „Bacovia” din Bacău. Debutul în
volum are loc în 2008, cu lucrarea rezultată în
urma studiilor de doctorat, Când gestul rupe
tăcerea. Dansul și paradigmele comunicării (Ed.
Fides, Iași), cu o prefață semnată de Maria
Carpov. La aceeași editură, apare, în 2012,
traducerea realizată în colaborare cu Florinela
Floria a Dicționarului de teatru al lui Patrice
Pavis. Cartea din 2016, Când literatura
comparată pretinde că se destramă. Studii și
eseuri, cuprinde două volume cu titlurile
Invarianții, un fir al Ariadnei?, respectiv
(Inter)text și (meta)spectacol. Rândurile de față se
vor focaliza asupra demersurilor întreprinse în
primul din cele două volume. 

Plecând de la conștientizarea existenței unei
crize a literaturii comparate, a unor probleme de
(auto)definire, Nicoleta Popa Blanariu deschide
acest prim volum, construit în jurul conceptului-
cheie de invariant, demonstrând că maniera
comparatistă nu este atât de anacronică pe cât se
crede. Studiul prim al volumului, „Cum poți să fii
persan”?, arată că literatura comparată este încă
un domeniu actual. Depășirea tendințelor
europocentriste și, totodată, abordările
postcolonialiste au reorientat-o spre spațiile așa-
zis „exotice” – „Născută pe vremea crinolinelor și
a «primăverii popoarelor», o centenară, literatura
comparată vrea să demonstreze că încă este cool
în epoca internetului. Traversează inepuizabilă
epoci, frontiere geografice și discipline de studiu,
astăzi mai indisciplinată ca oricând.
Radiografiindu-i-se «obiectul» și «metoda», a
fost declarată caducă. De fapt ea rezistă încă bine,
numai că iubind spațiile exotice și orizonturile
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largi, migrează dinspre centrul «canonului», către
ariile emergente.” Fenomenul acesta expansionist
a îmbogățit considerabil posibilitățile de analiză a
literaturii, făcând posibilă, pe baza exploatării
vitalilor invarianți, stabilirea de corespondențe –
conștiente sau nu, cauzale sau independente –
între literaturi din epoci și spații aflate la distanță.
Astfel, devine posibilă, ne arată Nicoleta Popa
Blanariu pe urmele marilor comparatiști precum
René Étiemble sau Adrian Marino, identificarea
de tendințe literare similare între, spre exemplu,
poezia chineză din secolele X-XIII, din epoca
Song și cea a (pre)romantismului european sau,
restrângând sfera de raportare, între elegia
chineză și cea europeană.

În cazul vechiului centru însă (reprezentat de
Occidentul european și de America de Nord),
soluțiile care se impun pentru a scoate literatura
comparată din criza pe care o resimte în secolul
trecut sunt altele. În această privință, autoarea
vorbește de o tendință reformatoare în rândul
comparatiștilor, care are rolul de a nuanța și de a
extinde câmpul literaturii comparate, venind în
complementaritatea manierei tradiționale de
abordare a obiectului de studiu, manieră pe care o
numește și „puristă”. Aceasta din urmă este fidelă
studierii strict a relațiilor literare dintre literaturi
aparținând de spații cultural-geografice diferite,
mai exact a legăturilor care se stabilesc între
acestea, a influențelor posibile prin contactul
direct. „Reformiștii” – numiți astfel pe urmele lui
Adrian Marino – urmăresc, în schimb,
expansiunea domeniului spre celelalte discipline
din sfera umanioarelor și chiar spre științele
exacte. Se conturează astfel tendințele
comparatiștilor spre o perspectivă interdiciplinară
și, în cele din urmă, și spre una transdisciplinară.
Studiile aplicate pe care Nicoleta Popa Blanariu le
include în partea a treia a acestui prim volum,
Nici bine, nici rău, ci amândouă. Invarianți ai
imaginarului dualist(oid) și gnostic, o așază în
rândul cercetătorilor comparatiști deschiși spre
lărgirea perspectivelor. Un exemplu îl constituie
analiza romanelor lui Vintilă Horia (în capitolul
Un cervantin New Age. Gnoză și deconstrucția
transdisciplinară a ideologiei), în care

romancierul aproprie demersurile inter-
disciplinare ale lui Stéphane Lupasco și ale lui
Basarab Nicolescu și intuiește direcția
transdisciplinară pe care acesta din urmă o va
contura. Este vorba, în principal, de romanul
Persécutez Boèce/ Salvarea de ostrogoți (1983/
1993), în care protagonistul caută o soluție de
ieșire din criza societății postbelice prin apelul la
științele exacte – fizica cuantică –, prin care îi este
confirmată caducitatea ideologiei „materialis-
mului dialectic și istoric”.

Studiile inter- și multimediale constituie o altă
arie spre care comparatismul își răsfrânge
manifestările. Relația Nicoletei Popa Blanariu cu
această perspectivă este una mai profundă.
Dovadă volumul amintit în începutul acestui text,
Când gestul rupe tăcerea. Dansul și paradigmele
comunicării, reprezentând teza sa de doctorat.
Autoarea atinge și aici acest aspect. Deși capătă
amploare în ultimul deceniu al secolului trecut,
intermedialitatea este anticipată de Roman
Jakobson prin „transpunerea intersemiotică”, în
care lingvistul vedea o soluție pentru
intraductibilitatea poeziei. Este vorba despre o
transpunere dintr-o limbă în alta, ca alternativă
traducerii, și, într-un final chiar transpunerea
literaturii în alte arte: muzică, pictură, dans,
cinematografie. Astfel, se poate vorbi de un
„comparatism în sens larg”, cum subliniază
autoarea pe urmele lui Marius-François Guyard.
Deși această fațetă nu este extrem de dezvoltată în
volumul de față, analiza se oprește totuși asupra
unor „«transpuneri intersemiotice» ale textului
literar în tridimensionalitatea și multi/
intermedialitatea organizării scenice”, mai exact
asupra unor transpuneri în discurs muzical ale lui
Faust și asupra unei adaptări „într-o formulă de
teatru-dans” a Furtunii lui Shakespeare.

Discuții intense a generat de-a lungul timpului
și conceptul-cheie de invariant, instrument
indispensabil comparatismului. Invariantul este
unanim prezent în studiile comparatiste, deși
poate apărea sub diverse alte denumiri, în
diverse... variante. Nicoleta Popa Blanariu
subliniază că „Semnalarea invariantului ca
(arhe)tip universal și transistoric a subminat
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întrucâtva autoritatea pe care, până atunci, o
avuseseră principiul istoric al genezei formelor
literare [...] și, respectiv, principiul «raporturilor
de fapt»”. René Étiemble, continuă autoarea,
propune, astfel, ca alternativă la dominanta
istorismului, „studiul similitudinilor
independente de contactele directe”. Devine, prin
urmare, viabilă o perspectivă transistorică, care
atestă posibilitatea dezvoltării aceluiași fenomen
în coordonate spațio-temporale diferite, în mod
independent, și nu prin „influențe”. Dihotomia
coincidență – influență este pusă în discuție, de
exemplu, în studierea legăturii dintre Epopeea lui
Ghilgameș, epopeile homerice, Eneida, eposul
medieval germanic ș.a.m.d. (în cea de-a doua
parte a volumului, intitulată „Vârstele eroice” și
invarianții eposului. Continuitate (inter)culturală
eurasiatică). De asemenea, se urmăresc, într-un
capitol din a treia parte („Străini”, „venetici”,
outsideri: despre exil și alte lucruri nu tocmai
marginale), ocurențele unui invariant tematic
precum străinul, unghiuri diferite asupra figurii
Celuilalt, așa cum este ilustrat în Medeea lui
Euripide, în Străinul lui Camus, în Moartea la
Veneția, în Orele de Michael Cunningham etc.,
stabilindu-se legături ca într-o rețea între opere
din epoci și spații diferite. 

Traducerile și adaptările prin actul traducerii
se situează la rândul lor în sfera comparatismului,
precedând, în aceeași linie de manifestare,
„transpunerile intersemiotice” amintite mai sus.
Traducerile reprezintă o situație particulară de
influențare dinspre o operă sau un grup de opere
spre o alta/ altele, înscriindu-se prin aceasta în
seria „relațiilor binare”. Este un loc comun
„trădarea” pe care traducătorul o exercită față de
opera de plecare, în special în cazul poeziei. În
aceste condiții vine concluzia formulată de
Nicoleta Popa Blanariu, și anume că „o traducere
bună e neapărat o trădare reușită”, ilustrând totul
printr-o analiză realizată asupra traducerii
poemului baudelairian L’Horloge realizată de
C.D. Zeletin. Despre deschiderile pe care actul
general al traducerii le aduce la un prim nivel, de
accesibilitate la opere și autori din alte spații
lingvistice, este de prisos să mai vorbim,

beneficiile fiind evidente și dincolo de câmpul
literaturii comparate.

Când literatura comparată pretinde că se
destramă. Studii și eseuri (Ed. Eikon, București,
2016) prezintă, prin primul din cele două volume
pe care le cuprinde, Invarianții, un fir al
Ariadnei?, problemele cu care comparatiștii s-au
confruntat în relația cu obiectul lor de studiu și
mijloacele – conservatoare sau inedite – la care au
apelat pentru a depăși un moment resimțit ca o
stare de criză. Nicoleta Popa Blanariu reunește în
cartea sa teorii, direcții proclamate de mari
comparatiști precum René Étiemble, Adrian
Marino sau Basil Munteano, studii aplicate, prin
care demonstrează, încă o dată, că literatura
comparată nu este un domeniu vetust și că a reușit
să se reconfigureze, să își actualizeze
instrumentele odată cu evoluția literaturii și a
celorlalte arte și discipline. 
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În 1951 apărea la Paris, sub semnătura
pseudonimă Claude Pascal, cartea Au
commencement était la fin: La dictature rouge à
Bucarest, scrisă mai întâi în românește și tradusă în
franceză de Monica Lovinescu. Autoarea era
Adriana Georgescu, o tânără curajoasă, o scriitoare,
ziaristă și avocată din București care reușise ca prin
minune să evadeze din lagărul socialist, să ajungă
clandestin în august 1948 la Viena și apoi în capitala
de pe malurile Senei. Era prima mărturie despre ce
se-ntâmpla în jumătatea de Europă lăsată în brațele
lui Stalin, o teribilă depoziție-document care ar fi
trebuit să zguduie societatea occidentală și, poate, să
trezească reacții de efect. Deși tirajul se epuizase și
primise recenzii, nu s-a-ntâmplat nimic notabil, așa
cum se va-ntâmpla mult mai târziu, de pildă, cu o
altă celebră depoziție, cea a lui Alexandr Soljenițân,
din 1973 (Arhipelagul Gulag), mărturia care, într-
adevăr, va produce consecințele așteptate. 

Și totuși autoarea primei cărți în Occident despre
ororile comunismului nu era oricine. Spun asta
gândidu-mă că personalitatea ei ar fi fost o garanție
a adevărului ei literar, căci activitatea din emigrație
s-a înscris în același siaj al rezistenței politice și
patriotice în cercurile românești expate. Jurnalistă,
secretară a generalului Nicolae Rădescu și membră
a organizației tinerilor liberali, Adriana Georgescu
avusese de suferit și înainte de venirea rușilor în
București, când fusese urmărită pentru că criticase
filme germane care rulau în cinematografele
românești și fusese nevoită să se ascundă temporar.
Arestată în iulie 1945 de autoritățile comuniste,
tânăra fusese anchetată, torturată, condamnată,
grațiată de regele Mihai, din nou arestată, ajutată să
evadeze, să stea ascunsă și mai apoi să emigreze
spre vest printr-o adevărată aventură. Cartea fusese
dictată din aminitiri în mansarda din Paris a Monicăi

Lovinescu și fusese menită nu doar să dea mărturie
despre cumplite fapte, ci să le și exorcizeze, să
vindece traumele psihice ale anchetelor brutale la
care fusese supusă și cărora le rezistase eroic. Cartea
avea să cunoască ediții în alte limbi decât franceza
mai târziu, iar în țara natală avea să apară prima oară
în 1992, sub titlul La început a fost sfârșitul.
Dictatura roșie la București, intrând în uriașul flux
al memorialisticii totalitare de după 1990.

Scrisă ca un docu-roman, ca ceva între diaristică
și autoficțiune (destul de revoluționară ca stil pentru
timpurile acelea), cartea Adrianei Georgescu
surprinde existența personajului auctorial în
România intervalului iulie 1943-august 1948:
Bucureștiul ocupat de germani, apoi de ruși și de
clica pro-moscovită, viața în clandestinitate, ascunsă
în orășele de provincie cu acte și nume false,
atmosfera din redacții și din cabinete ministeriale,
discuțiile dintre tinerii intelectuali, cenzura de toate
felurile, marile înscenări și procese publice, soarta
personalităților politice cu rol determinant în
zadarnica rezistență anticomunistă. Desigur, partea
cea mai consistentă e dată de conflictul cu
autoritățile proaspăt instalate prin mandat sovietic.
Naratoarea e arestată și anchetată brutal (jignirea
grosolană, gestul violent, izbitul cu capul de pereți,
izolarea, mizeria fizică, privarea de somn și
încercarea de a i se smulge declarații sub imperiul
halucinogenelor puse în mâncare făceau parte din
metode), e închisă la un loc cu prostituatele și cu
deținutele de drept comun (cu care se împrietenește
și-n fața cărora se impune fără efort), e târâtă în
procese și obligată la mărturisiri compromițătoare
despre ea și despre cunoscuții ei. Nu era ușor să dai
ochii regulat cu „omul-șobolan” – Nicolski,
eminența cenușie a poliției politice de atunci. Cu
imense costuri psihice și fizice, personajul rezistă
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sistematic: nu se intimidează, nu cade, nu declară și
nu semnează nimic din ce i s-a cerut. Declarațiile de
la proces, față-n față cu magistrații și ziariștii
aserviți și cu oamenii aduși să înfiereze „cu mânie
proletară” sunt relevante. Ele descriu perfect ce
devenise România atunci, imediat după ce
reverberațiile războiului aduseseră un nou început –
de fapt sfârșitul normalității și al logicii elementare.
Îl vom fi suportat zeci de ani, până în 1989.
Declarase, așadar, Adriana Georgescu în picioare, cu
pumnii strânși, la invitația judecătorilor, cu tăria
unui jurist care știe că argumentele valabile sunt ale
lui și numai ale lui:

„Domnule președinte, am fost ridicată din stradă
Tocmai trecea un bărbat care semăna cu unul din
colegii mei. L-am strigat. Era un necunoscut. În
prezent se află la Ministerul de Interne. De ce? În
virtutea cărei legi? Domnule președinte, Securitatea
ne-a ridicat acum două zile de la Curtea Marțială ca
să ne forțeze să dăm declarații cum că am fost bine
tratați la anchetă. Dacă am fost bine tratați, de ce
mai avea nevoie Securitatea de aceste declarații? De
fapt, iată cum am fost maltratată la anchetă:
insultată. Amenințată. «Dacă nu semnezi, te așteaptă
moartea sau Siberia». Lovită. Dată cu capul de
pereți, sistematic. Biciuită cu o mânecă umplută cu
nisip. Regim celular. Înfometată. Lipsită de «aer».
Carceră. Ținută ore întregi în vârful picioarelor,
până leșinam. Injecție ca să fiu drogată. Pălmuită.
Scuipată în obraz. Cer o expertiză medicală ca să pot
arăta medicilor rezultatul altor metode de anchetă pe
care prefer să nu le spun în fața unei săli întregi. Cer
o comisie formată din medici comuniști și neutri.
[...] Recunosc că am fost șefa de cabinet a
generalului Rădescu și membră a Tineretului
Liberal. Recunosc că am fost avocata generalului
Rădescu și că l-am vizitat, în această calitate, la
domiciliul său forțat. Am depus la anchetă procura
care îmi dădea dreptul să o fac. De altfel, nu cunosc
nici un text de lege care să oblige la domiciliu forțat
pe cineva fiindcă a fost prim-ministrul unei țări și a
pronunțat un discurs anticomunist. Nu cunosc nici o
asemenea lege într-o țară democrată. Aș dori să-mi
dați textul de lege în virtutea căruia generalul
Rădescu a primit domiciliu obligatoriu. [...]
Domnule președinte, nimic pe lumea asta nu ne va
împiedica să spunem adevărul. Iar adevărul este că
acest proces este o farsă înscenată de guvern, care

vrea să transforme țara într-o imensă închisoare. Cât
despre organizațiile teroriste, ele sunt apanajul
dictaturilor, nu al partidelor democratice care cred
că guvernele se schimbă în urma alegerilor.
Aparținem unor partide ale căror «metode teroriste»
sunt alegerile”.

Chiar dacă multora dintre dialoguri și dintre
scene li se poate reproșa inevitabilul diapazon pus
autenticității, rezultat din scrierea ”post-factum”,
cartea Adrianei Georgescu se înscrie cu succes între
prezențele feminine ale rezistenței anticomuniste
(alături de Lena Constante, Oana Orlea, Alice
Voinescu, Elisabeta Rizea și de altele). Reeditarea ei
la Humanitas, în 2019, cu tot cu fotografiile
aferente, face din nou un serviciu considerabil
literaturii române (ambiguitate a instanțelor
narative, economie maximă de mijloace stilistice,
concizie a narațiunii, abundență a detaliilor de epocă
și, deci, impresie de instantaneu istoric-documentar)
și memoriei culturale autohtone. Recitită azi, avem
impresia unui veritabil roman kafkian, în care nimic
nu pare adevărat, deși e, cu prisosință.
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La prima vedere alăturarea dintre optzecism și
avangardism poate să pară nepotrivită.
Optzecismul, așa cum a fost el la noi, s-ar zice că
face parte din „gândirea slabă”, teoretizată de
Gianni Vatimo relativ (și) la postmodernism.
Optzecismul, văzut din afara generației, pare și
„slab” și „soft” pentru că a fost lipsit în public de
acea force de frappe de care a vorbit, undeva-
cândva, Albert Camus. O forță de care
avangardismul nu a fost deloc văduvit, ba
dimpotrivă, a căutat-o și s-a folosit de ea în
permanență, la figurat și la propriu. Cazurile
futuriștilor, dadaiștilor și suprarealiștilor sunt
arhicunoscute. Însă așa au stat treburile în
Europa, în Franța, în Italia, în Elveția, în Belgia
etc. dar nu și în România. La noi chiar și
zgomotosul suprarealism a fost discret pentru
simplul fapt că zarva vocilor scriitorilor și ale
artiștilor de această orientare nu s-a făcut cine știe
cât auzită în agora. Ne-am referit recent la
discreția publică a Grupului suprarealist român
ce a ființat la București între 1940 și 1948. Cum
am observat de asemenea, nici pictopoezia
brevetată în 1924 de cuplul Victor Brauner-Ilarie
Voronca nu a avut parte de cine știe ce ecouri.
Nici primul Manifest... al lui André Breton, din
același an 1924, nu a fost atât de „cutremurător”
precum se așteptau adepții. Breton a revenit cu al
doilea Manifest... din 1929, după ce
suprarealismul căpătase oarecare notorietate și
extensie, chiar internațională. Suprarealiștii au
avut puterea să revină după ce se menținuseră ca
o mișcare vie de grup timp de cinci ani. 

Cât despre dadaism, acesta a fost o fulgurație
a cărei luminiscență n-a durat mai mult de, să

zicem, douăzeci de luni. Singur Tristan
Tzara a rămas să ducă lupta pe baricade, la
Zürich. După vreo doi ani s-a hotărât să
exporte dadaismul la Paris, unde i-a întâlnit
pe câțiva tineri scriitori, viitori suprarealiști.
Ceea ce a conferit durată mișcării Dada a
fost transferul ei în Germania, unde o
pleiadă, în special de artiști plastici, a
continuat aventura. De altminteri, o lucrare
de a lui Francis Picabia avertiza: „Prenez
garde à la peinture!” („Fiți atenți la
pictură!”). Alături de Francis Picabia care
descinsese cu dadaismul de la New York,
nume conoscute ale dadaismului (în special
berlinez) în Germania au fost Raoul
Hausmann, Hannah Höch, George Grosz,
John Heartfield, Johannes Baader. Alții
asemenea lui Kurt Schwitters, Max Ernst și
Johannes Theodor Baargfeld au fost activi la
Hanovra și Köln. Din Statele Unite, alături de
Francis Picabia s-au întors Man Ray și Marcel
Duchamp. Francis Picabia, Marcel Duchamp,
Man Ray, Max Ernst au trecut puțin mai târziu în
tabăra suprarealiștilor francezi. Să nu uităm că la
lansarea și afirmarea dadaismului la Zürich în
1916 și-au adus contribuția câțiva protagoniști de
origine germană: Hugo Ball, Richard
Huelsenbeck, Hans Richter și chiar alsacianul
Hans Arp. Cât privește evoluția dadaismului,
Marc Dachy, un specialist în istoria mișcării,
stabilește, în cartea sa, Dada et les dadaïsmes
(Gallimard, 1994), trei etape semnificative.
Prima etapă se întinde de la 1916 la 1918, anul
când Tristan Tzara se îndrepta spre Paris. Etapa a
doua, apropiată ca spirit și preocupări de prima,
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este cuprinsă între 1918 și 1921. A treia etapă
vine în continuare, situându-se sub semnul unei
„arte elementare”, independente, care, prin
aplicațiile plasticii pure, viza „evacuarea”
metaforei narative și a balastului metapictural.
Este fenomenul ce a îmbrăcat aceste forme în
Germania.

Avangardismul în general, în mod aparte
dadaismul și suprarealismul, a urmărit și a
înfăptuit o schimbare radicală de direcție. O
butadă a aceluiași Francis Picabia avertiza
nonșalant că „Notre tête est ronde pour permettre
à la pensée de changer de direction.” („Capul
nostru este rotund pentru a permite gândirii să
schimbe direcția”). Este o formulă clară, concisă
și tare asemenea unei teze, ca și alta ce aparține
lui Marcel Duchamp: „Je me force à me
contredire pour éviter de suivre mon goût.” („Mă
oblig să mă contrazic ca să evit să-mi urmez
gustul”).

Schimbarea de direcție și contrazicerea
gustului pentru literatură de această dată au fost
adoptate și de optzeciști, tacit sau nu, mai puțin
explicit și mai mult implicit. Foarte buni
cunoscători ai istoriei literaturii naționale și
universale, ca și ai mai vechilor și ai noilor teorii
și poetici, optzeciștii au apucat într-o direcție ce
rămâne numai a lor până azi. Încadrabili, nu
foarte exact, în postmodernism, ei și-au arogat,
fără să se ascundă, textualismul, ei textuau după
o vocabulă inventată, dacă nu mă înșel, de
Gheorghe Iova. Optzeciștii au îmbrățișat textul și
nu opera, pe care în schimb au vrut și au reușit s-
o deconstruiască. Ca și la avangardiștii din prima
jumătate a secolului XX, ne place sau nu ne
place, deconstrucția lor a fost notabilă. Ca și la
avangardiștii români de până la 1945, prezența
lor nu a tulburat însă la prea mare adâncime apele
literaturii tradiționale vizate de deconstrucție.
Tradiția literară a continuat să existe, cum se
vede, până astăzi, nezdruncinată prea tare de alte
experimente și tentative de deconstucție:
nouăzecism, douămiism, minimalism, fracturism.
În treacăt fie spus, dadaiștii nu ar fi fost de acord
cu atâtea „-isme”, în capcana cărora a căzut până

la urmă însăși mișcarea Dada. 
Înțelegem prin tradiție nu neapărat curentul

tradiționalist ci canonul literar consacrat în timp,
clasicizat. Între „tradiționalist” și „clasic” în
sensul de „clasicizat” este, desigur, o diferență pe
care nu intenționăm să o precizăm acum. Atât
avangardiștii cât și optzeciștii au statuat și
urmărit ruperea, despărțirea de tradiție în sensul
ei canonic, clasicizat, mai mult sau mai puțin
zgomotos, mai mult sau mai puțin brutal.
Reamintim că în Franța primelor două-trei
decenii ale veacului trecut au avut loc confruntări
deschise, vehemente, împinse până la scandal,
între tradiționaliști, care apărau, bineînțeles
literatura canonică, și moderniști, care promovau
o literatură nouă, inovatoare, ce sfida canonul.
Georges Duhamel, scriitor cunoscut în epocă, și
Guillaume Apollinaire, tânăr ce a deschis calea
schimbării atât în poezie, prin Alcools (1913), cât
și apărându-i pe pictorii cubiști, se situau pe
poziții ireconciliabile în fruntea unor grupuri
partizane de scriitori și artiști. În România,
grupul de avangardă format în jurul revistei Unu
a vrut și a reușit în bună măsură să șocheze prin
nonconformism și sfidare a literaturii canonice.
Între 1928 și 1932, la București și Dorohoi, s-a
tipografiat unu.avangarda, o revistă literară, sub
conducerea lui Sașa Pană și Moldov. Publicația
era o combinație între dadaism și avangardism și
apărea într-un tiraj redus – între 100 și 500 de
exemplare. Este normal să ne punem întrebarea
ce impact avea revista trasă în câteva sute de
exemplare într-o vreme când răspândirea
literaturii și a culturii în masă nu cunoștea alt
mijloc decât tiparul. E adevărat că apăruse și
radioul, în 1928, dar în acele timpuri aurorale el
abia se insinua ca mijloc de difuzare a
informației. La unu.avangarda, în afară de
scriitori români au colaborat și suprarealiști
francezi din fruntea falangei: André Breton,
Louis Aragon, Robert Desnos, Paul Éluard,
Roger Vitrac, dar și futuristul rus Vladimir
Maiakovski. 

Toți avangardiștii au etalat un spirit
exclusivist care le deconspira spiritul de
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incompatibilitate, de intoleranță chiar față de
aceia pe care îi percepeau ca fiind diferiți dar
inevitabil depășiți, uzați, anacronici. De aici, mai
mult sau mai puțin, și pretinsul lor nihilism. Ei
sfidau în ultimă analiză moralitatea, gândirea și
productele culturale ale modernismului burghez
suficient și comod, mentalitate și ideologie ce
împinseseră omenirea în terifiantul carnagiu al
primului război mondial. De aceea, începând cu
dadaismul, continuând cu suprarealismul,
cantonând și în avangardismul românesc, toate
aceste grupări au adus un elogiu frenetic vieții și
mișcării, caracterului proteic al existenței
capabile să se schimbe în fiecare moment. De
aceea viața a fost considerată superioară oricărei
forme de artă. Proferările teribiliste în formă dar
legitime în fond ale lui Tristan Tzara sunt mostre
de gândire profund antiburgheză:

„Moralitatea este o infuzie de ciocolată în
venele tuturor oamenilor. Această pată nu este
ordonată de o forță supranaturală, ci de trustul
negustorilor de idei și al acaparatorilor
universitari. Sentimentalitate: vederea unui grup
de oameni care se plictisesc [și] au inventat
calendarul și medicamentul înțelepciune […]. 

Eu proclam opoziția tuturor facultăților
cosmice față de această blenoragie a unui soare
putred apărut din uzinele gândirii filosofice...”

De aceea tot Tristan Tzara decreta necesitatea
apariției unor „opere puternice, juste, precise și
niciodată înțelese”. Logica era o complicație, era
mereu falsă, provenea dintr-un exterior formal.
Era aceeași logică ce împinsese îndeosebi statele
Europei la un dezastru fără precedent. Dezgustul
dadaist lupta cu toate mijloacele împotriva unei
ordini caduce, supuse greșelilor fatale.

În deceniile 8 și 9 ale secolului XX și
optzeciștii români se situau împotriva unei ordini
rigide și constrângătoare. După anul 1971
neoproletcultismul ceaușist luase avânt în urma
aplicării tezelor din iulie, același an, de la
Mangalia. Întors din vizitele efectuate în țările
socialiste din Asia, dictatorul Ceaușescu a hotărât
să aplice modelul nord-coreean și în cultură, fără
a mai vorbi de accentuarea cultului personalității

și de cei trei „F” – „frica, frigul, foamea”, impuși
treptat în traiul de zi cu zi al întregii populații. În
afară de „operili nemuritoare” menite să
slăvească, chipurile, marile izbânzi obținute în
edificarea „celei mai drepte orânduiri”, limba de
lemn devenise o reală amenințare la adresa
liberei exprimări, care, cât de cât, fusese o vreme
lăsată în pace în domeniul creației literare.
Tematica și stilul operelor literare nu mai
fuseseră drastic limitate și controlate după
perioada de fier a comunismului, dintre 1948 și
1960. De prin anii ’70 chiar și ciclopica cenzură
fusese disimulată în Direcția cărții de la
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, mai
târziu redenumit Consiliul Culturii și Educației
Socialiste. Gândindu-se la altă paradigmă, niște
tineri, studenți și scriitori în devenire, au început
să scrie diferit, în pofida directivelor politice. Ca
să mascheze tentativa, acești juni scriitori s-au
folosit de argumente estetice, apelând la
subversiunea desprinderii de operă, percepută ca
un concept și o creație depășită, punând în loc
conceptul de text. Aplicând în scrisul lor aceste
idei, ei au ajuns să creeze un nou gen de proză,
necanonică și inovatoare. Inovația nu privea atât
tematica – scrierile lor se alimentau în general din
cotidian, dar și din anumite surse culturale – cât
structura, tehnica și atitudinea autorilor față de
propriile texte. Prezența autorului în text,
elementul autobiografic, autopastișa, citatele și
inserturile de tot felul – publicitare, jurnalistice,
literare provenind de la alți autori, teoretice,
originale sau împrumutate, imagini grafice – au
bulversat practica scripturală și concepția despre
arta povestirii și a romanului. Optzeciștii, și acum
ne referim tot la prozatori, au mimat
spontaneitatea, scrisul în prima formă, la prima
mână, neacceptând elaborarea, textele lucrate,
stilul în genere. Sigur că repudiind aceste
concepte și practici „clasice”, ei au pus în loc
propriile găselnițe: fragmentarismul, stilul
eclectic, egocentrismul auctorial, într-un cuvânt
au pulverizat unitatea textului. Inovație, aproape
cu orice preț, pentru a se rupe de stilul searbăd, de
angajamentul ideologic, de limba proliferantă de
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lemn. Optzeciștii au provocat așadar o
desprindere, o ruptură de literatura tradițională și
de canonul literar impus politic. Nu au făcut-o
clamoros, nici violent, precum adepții mișcării
Dada sau cei ai suprarealismului, ci mai discret,
mai smooth, prin apelul la cultură și la noile
poetici occidentale nepoluate ideologic.
Povestirea și romanul s-au îndepărtat de
modelele clasice. Zmeura de câmpie și Tratament
fabulatoriu, etichetate drept romane de autorul
lor, Mircea Nedelciu, nu prea aduceau cu ceea ce
se scrisese până atunci în literatura română de
gen. Zmeura de câmpie este subtitrat puțin
provocator „roman împotriva memoriei”. În
prefața aceluiași roman, Mircea Nedelciu, ca un
teoretician competent ce se afla, abordează, între
multiple aspecte, „raporturile artei cu societatea
de consum”. Amintește de conștiința artistică,
aceea care trebuie să să gândească la niște măsuri
care să împiedice comercializarea artei. Una din
acele măsuri ar fi – atenție! – ermetizarea, adică
ocultarea textului în fața ofensivei mercantile și
ideologizante. Conștient de consecințe, Nedelciu
expune riscurile:

„Dar publicul acestei arte ermetice se reduce
simțitor ca număr și deci ea devine artă
minoritară tocmai din acest motiv, legitim la
origine: evitarea intrării în circuitul mărfii. Cu cât
arta majoritară va face mai multe progrese în
maltratarea sensibilității umane și în adormirea
oricăror tendințe creatoare ale cititorului
(privitorului, receptorului, spectatorului), cu atât
arta autentică i se va opune mai vehement, va
deveni mai ermetică și va agrava astfel
dicotomia” (Mircea Nedelciu, Tratament
fabulatoriu. Prefață,  Cartea Românească, 1986,
p. 31). Opoziția artă majoritară/ artă autentică
este o trimitere străvezie la realitățile politice și
culturale ale vremii, când se practica la nivel
macro- „maltratarea sensibilității umane”.
Autorul, prefațator al propriului roman, nu
pregetă să invoce nihilismul ca o metodă de
combatere a mercantilizării (a se citi: politizării)
artei:

„Proclamarea nihilismului de către artiștii

înșiși este tot o reacție la comercializarea artei, o
reacție a creatorilor și ea se manifestă, de obicei
sub forma artei de avangardă. Din acest motiv se
consideră că fenomenul artei de avangardă este
specific societății capitaliste, că el este
indisolubil legat de existența unei piețe a
produselor artistice.” (id.)

Inversând semnifica(n)ții, Mircea Nedelciu
avertizează subtil asupra intenției de voalare a
sensului care țintește, de fapt, în societatea
socialistă și în politizarea artei. Pentru
credibilitate, autorul citează un studiu al lui
Eduardo Sanguinetii, Sociologie de l’avangarde
din volumul Littérature et société din 1967. A
scrie despre avangardă și nihilism ca despre niște
moduri de evitare a comercializării/ politizării
artei, într-o vreme când renăscuse impetuos
proletcultismul este un act de curaj venind dintr-
o conștiință angajată estetic în sustragerea
literaturii de sub dictatul ideologic. Spiritul de
avangardă al scriitorilor optzeciști, preluat din
tradiția literară și artistică europeană, devine un
mod de manifestare și de aplicare a nesupunerii
în fața canoanelor toxice ale ideologiei ceaușiste.
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Romanul Vioricăi S. Constantinescu, rezulta-
tul, fără îndoială, al unei erudiţii ce originează în
pasiunea pentru profesie şi pentru călătoria în
lumile imaginare ale literaturii secolelor, rescrie,
la modul parodic şi respectând toate canoanele
genului, ceea ce însăşi autoarea numeşte, prin
subtitlul în oglindă, „o fantezie medievală”. Dar
aici termenul fantezie este şi el utilizat cu intenţia
de a-şi actualiza modelul, pe care, fără vreo
intenţie ridiculizatoare specială, de fapt îl oma-
giază; o fantezie culturală, care foloseşte fan-
tasme şi reinventează adevăruri pentru a da sens
minciunilor frumoase şi de bun folos ale litera-
turii, dar şi o fantezie naturală, în ordinea firescu-
lui vorbirii, pentru care discursul este doar o
punte spre acel sine estetic, barocul, care îl pre-
cede şi, pe alocuri, chiar substituie. 

Căutând să redescopere rădăcinile interesului
pe care oamenii l-au demonstrat dintotdeauna
pentru parodie, pentru partea amuzantă a
lucrurilor, dar şi pentru aceea care a produs, la
finele epocilor decadente, inovaţia culturală şi
formală capabilă să asigure evoluţia literaturii,
profesorul universitar Viorica S. Constantinescu
reciclează, în chip creator, prin Viaţa lui Julien
Templierul. O fantezie medievală, trei modele tex-
tuale: faceţia medievală, eposul eroi-comic şi
romanul picaresc. O triadă de aur care, la finele
Evului Mediu, în Renaştere şi apoi în moderni-
tatea deschisă, la 1604, prin apariţia uriaşului tom
cervantesc, a reuşit să producă, în chip vesel şi în
ciuda constrângerilor de natură religioasă, politică
ori de alt ordin, acele metamorfoze formale şi
stilistice capabile să asigure dezvoltarea intrin-
secă a literaturii vest-europene pornind de la o

simplă ,,găselniţă” narativă capabilă să stârnească
întotdeauna şi oricărui tip de cititor, indiferent de
provenienţa lui socială, curiozitatea: ce anume se
întâmplă în viaţa unui om despre care, înainte de
a-i citi povestea, nu ştim absolut nimic...

Respectând canoanele genului, personajul
principal, Julien, în fapt un antierou respectabil şi
isteţ, reîntrupează o ipostază binecunoscută,
nucleică i-am putea spune, a „parvenitului etern”:
cel de extracţie religioasă, călugărul, cruciatul
templier, clericul, un strămoş medieval al celebru-
lui Julien Sorel, personajul binecunoscut al
romanului Roșu și negru semnat, în secolul de
glorie al realismului francez, de Stendhal. El pare
să izvorască din vechile cronici, din hagiografii
(căci debutul romanului mimează incipitul unei
cronici, de ce nu, scrisă chiar pe pergament!) şi
este înzestrat cu o conştiinţă redutabilă a propriei
unicităţi: ,,(...Indescifrabil) ...Trebuie să vă spun
că numele meu, cel pe care l-am primit (fără voia
mea) la botez, în ziua de 24 mai, Anno Domini
1200 în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din satul
nostru Château-le-Mont, din Languedoc, nu
departe de Carcassonne, sat care, după ce voi
povesti viaţa mea, va deveni cunoscut, dacă nu
chiar loc de pelerinaj pentru amatorii de
întâmplări extraordinare, este Julien”. Nu întâm-
plător poartă el, de bună seamă şi nesilit de
nimeni, cum aflăm mai departe, numele de Julien
Sorrāl: ,,Mai târziu, pe când locuiam în turnul de
la Castelul Pelerinilor din apropiere de Ierusalim,
în sudul Haifei, şi citeam cărţi şi documente, am
aflat că numele de Julien l-au purtat şi împăraţi;
ba chiar că unul dintre aceşti mari şi puternici
oameni ar fi părăsit sfânta noastră credinţă
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creştină, întorcându-se la cea a evreilor şi că în
cinstea acestui Apostat mulţi evrei din Spania,
Provenza şi Languedoc purtau numele de Julien.
(Poate de aceea se codea şi preotul nostru la
botez!?) Numele de familie este Sorrāl, un nume
banal în părţile noastre şi care înseamnă ştevie,
întrucât pe la noi se cultivă din moşi-strămoşi
ştevia, din care se face o fiertură acrişoară, mai
ales în zilele de post, dar nu numai. Bunicul meu
dinspre tată se numea Trencavell (cel care taie
bine), după numele celebrilor conţi de Trencavell,
care stăpâneau oraşe foarte importante, cum erau
Carcassonne, Albi sau Béziers deoarece bunicul şi
străbunicul fuseseră şerbi pe moşiile lor şi aşa era
obiceiul să se dea unor copii de şerbi numele
stăpânilor, chiar dacă nu erau bastarzii lor. Dar se
vede că porecla de ştevie s-a lipit aşa de bine de
bietul meu bunic, că tatălui meu i s-a spus
Gérome al lui Sorrāl şi aşa a rămas. Julien Sorrāl,
apoi Julien Sorel, cu un singur «r», adică eu nu
mai sunt Julien Ştevie ci Julien Sorel, care vine de
la «soare» (sol, în latină), nume purtat de foarte
mulţi «vecini» evrei din Provenza, Languedoc,
Spania, Sorel, Sorin, Sorela”.

Iată un incipit în care geneza personajului
aminteşte, evident, de livresca şi în chinuri stilis-
tice naştere a monumentalului antierou cevran-
tesc, pre numele său Don Quijote. Viorica S.
Constantinescu îşi denunţă, printr-o maximă
transparenţă, hipotextele chiar din debutul cărţii,
continuând să le înşiruie cu umor pe parcursul
întregului volum. Se arată a fi generoasă cu mod-
elele, dar generozitatea sa e doar o capcană. Dacă,
odinioară, Cervantes îşi afirma tezist intenţia de a
„trezi oroarea cititorilor pentru istoriile închipuite
şi pline de insanităţi din cărţile cavalereşti”, paro-
dia profesorului universitar ieşean tematizează
medievalitatea în ceea ce are ea mai specific,
anume cruciadele, cavalerismul, tipurile culturale
izvorâte din religie şi ereziile în egală măsură, iar
nu în ultimul rând violenţa acelei epoci.

Vizibil, punctul de plecare în călătoria ce par-
ticularizează narativ Viaţa lui Julien Templierul
poate fi integrat, de fapt, în orice operă din reg-
istrul celor ce valorizează codul de comportament
cavaleresc. Dar, dincolo de acestea, există în

roman numeroase pasaje, episoade şi situaţii care
îl surclasează, parodia simţindu-se la ea acasă în
lumea ficţională „de gradul al patrulea” cum avea
să o numească Mariana Neţ atunci când făcea
trimitere la imaginarul personajului Don Quijote,
considerându-l, în sine, o parodie a înseşi operei
în care el „vieţuieşte”. Aceasta şi pentru că finali-
tatea textului e mai cu seamă îndreptată înspre
ideea de a-şi păcăli cititorii, de a le întinde cap-
cana lecturii, obligându-i să iasă la „limanul”
înţelegerii de-abia după ce vor fi parcurs refer-
inţele, adeseori direct şi exact intertextuale
(,,Inima mea e în stare să îmbrace toate formele,/
Este o păşune pentru gazele şi o mănăstire 
pentru călugării creştini”), la tainica poezie a
Orientului, la civilizaţia şi cultura poetică prin
care lumea musulmană a modificat, cum se ştie,
chipul liricii europene... Conştientă că se
adresează „venerabilului legislator care e

vulgul”i, autoarea încearcă, prin discursul totuşi
ornamentat baroc al antieroului ei iubitor şi măr-
turisitor de filologie, să creeze cel puţin aparenţa
unei normalităţi lipsite de erudiţie, să nu-şi încar-
ce opera cu citate din autori sentenţiali, ci doar să
o îmbogăţească prin prilejul modest (!) al întâl-
nirii cu o literatură de succes la public, aşa cum pe
deplin a fost literatura cavalerească şi al tonurilor
din il dolce sil nuovo când vine vorba de lirica
erotică uneori imbricată, pasager, în zidul narativ.
Aflăm apoi că Julien este fiul unui fost slujbaş la
templieri, care a slujit, s-a luptat şi a biruit în
Orient, de unde s-a întors după douăzeci de ani
petrecuţi între cruciaţi. Mimând, în capitolul Cum
a venit pe lume Julien și cum a copilărit până şi-
a luat lumea în cap, atmosfera de familie liniştită,
patriarhală, autoarea ni-l arată seara pe Gérome,
tatăl, povestindu-le copiilor întâmplări din vre-
mea cruciadelor, unele auzite, altele trăite de el.
Julien este fascinat de poveștile tatălui și se gân-
dește să plece și el cândva de acasă, mai ales că
nu-i plăcea să muncească alături de frați și surori.
Mai curând ar fi vrut să învețe, ca să ajungă și el
„cineva”, cândva. Aşa se explică de ce şi
Cuprinsul romanului este, într-o cheie ironic
structuralistă, Cuprinsul vieţii lui Julien...
Capitole precum Cum a plecat pe furiş într-un
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mare pelerinaj şi ce lucruri minunate a aflat în
această călătorie, Cum a devenit Julien călugăr
la o mănăstire a lui Bernard de Chairvaux Sfântul
şi cum a început el să bănuiască de înţelegeri
ascunse pe mai marii bisericii, Cum s-a
îndrăgostit nebuneşte Julien de o contesă şi cât de
mult a suferit de boala iubirii, Cum a plecat
Julien, cu un frate, la Paris şi cum a prins gustul
călătoriilor sau Cum a început Julien o viaţă
nouă, care nu i se potrivea deloc… recompun
marile teme ale cavalerismului medieval, într-o
primă parte a romanului. Extrem de seducător
narativ, dar încărcat şi de acel ascuţit grad de
vizual ce ţine, de astă dată, de cultura postmoder-
nităţii, Viorica S. Constantinescu ni-l arată pe
Julien cum pleacă, într-o noapte, pe furiș de acasă,
într-un pelerinaj la mormântul Sfântului Iacob de
la Compostela. Drumul este greu, durează multe
zile, cu opriri la castele, mănăstiri, hanuri, unde
noaptea ascultă poveștile unor pelerini. Când se
întoarce acasă, Julien observă că nimeni nu i-a
dus dorul. Dezamăgit, pleacă la o mănăstire
dominicană din apropierea satului său, Château-
le-Mont, în districtul Carcassonne, regiunea
Languedoc. Aici învață să-l iubească pe Isus, să
scrie, să citească, să copieze texte și mai ales
învață limba latină, lucru care mai târziu îl va
ajuta să dobândească un statut privilegiat în rân-
dul călugărilor și al templierilor.

Julien își dă seama că în mănăstire există două
realități, una vizibilă și una secretă. Tot în mănă-
stire Julien se îndrăgostește de o contesă din
apropiere și se îmbolnăvește de iubire fără sper-
anță deoarece contesa era deja logodită cu…
mirele Ceresc, după moda vremii. Julien urmează
un fel de „școală a vieții” și tot acum simte pentru
prima oară iubirea pentru o castelană de la care
păstrează o năframă, prilej deosebit de savuros
pentru autoare pentru a se întoarce la una dintre
marile inovaţii în materie de formă, lexic şi stil
ale poeziei europene, şi anume lirica trubadurilor:
,,Am aflat că doamna aceea minunată nu era o
iluzie, fantasmă, rod al vreunei imaginaţii
bolnave, nu era visul unui călugăr care jurase la
intrarea în ordin că va respecta jurământul
castităţii, ci contesa Emergard de Toulouse,

cunoscută pentru credinţa şi pioşenia ei, dar şi
pentru nefericirea că mai toată familia ei se «avea
bine» cu ereticii, ba chiar îi şi finanţa. [...] Era
femeie, era înger sau demon, cine era această
făptură care avea toate atributele pentru a deveni
iubirea vieţii mele? Când mi-o amintesc, ochii mi
se umplu de lacrimi şi acum. M-am apucat să
scriu poezii, aşa cum ştiam eu de la trubadurii pe
care-i ascultasem înainte şi după pelerinaj. Poeţii
aceştia ambulanţi aveau voie şi în mănăstire, dar
cu unele aprobări speciale de la Stareţul nostru;
însă ei căutau mai ales castele, că acolo primeau
masă şi casă gratis şi mai dădeau şi lecţii de
versificaţie celor care voiau să scrie poezii
Fecioarei Maria sau vreunei contese pe care o
zăriseră undeva sau de care auziseră de la alţii,
cum era cazul lui Jaufre Rudel, trubadur şi conte,
îndrăgostit ca un nebun de prinţesa Hodierna de
Tripoli. A şi murit săracul de friguri când a ajuns
la «iubita din depărtare»... Venise primăvara în
Provenza şi, în loc să mă bucur de paleta de culori
a acestui colţ de rai, binecuvântat de Dumnezeu
cu ocrul pământului, violetul lavandei, verdele
măslinilor, galbenul rapiţei, albastrul cerului,
roşul macilor, albul inului, eu stăteam închis în
chilie şi sufeream de ceea ce filosofii numeau
amor hereos în tratatele lor (amorul bolnav),
pomenit în diverse manuscrise pe care le copiam
şi eu. Trăiam între prăbuşirea totală în mine
(căderea în jos) şi sentimentul înălţării spre cerul
îngerilor (căderea în sus)”. Îi recunoaştem aici,
deopotrivă, pe Arhipoeta, dar şi pe Guillaume de
Poitiers, pe Jaufre Rudel, dar şi pe inspiratul autor
al rondelurilor şi al lamento-ului, nobilul Charles
d’Orléans. De ce nu, infuzii critice aparţinându-i
lui Denis de Rougemont...

Cât priveşte autenticitatea destinului său,
autoarea îi ,,pasează” în glumă respon sabilitatea
personajului principal care, suferind un proces de
transformare subtilă – aşa cum mult mai târziu li
se va întâmpla celor şase personaje ale lui
Pirandello pornind în căutarea unui autor –,
devine singurul vinovat de „erudiţia” întâm-
plărilor prin care trece, ba mai mult, pe care le
provoacă şi, ca atare, unicul responsabil pentru
lumea imaginară „falsificând” realitatea. În bună
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măsură, aceasta e o realitate şi ea „de grad
secund”, întrucât se raportează, la rândul său, la
alte ficţiuni, deci nu la episoade verosimile, la
acele ficţiuni care fac din prea încercatul de viaţă
Julien un preaîncercănat de lecturi autor de imn,
mărturisitor al unor vremuri care cititorilor grăbiţi
de astăzi le pot părea antice. Un procedeu de mare
subtilitate împinge romanul într-o abisalitate
fecundă: parodierea ia naştere, permanent, în
urma unei falii care se adânceşte între perspectiva
naratorului, cel care aparţine unei lumi metatex-
tuale de gradul al treilea, şi perspectiva personaju-
lui Julien Templierul, un cavaler rătăcitor care
ajunge, asemeni lui Don Quijote, să le pară celor
de altă credinţă decât a sa, dacă nu un „rătăcit” la
propriu, cel puţin un rătăcit dezrădăcinat din cul-
tura de apartenenţă, cea de factură religioasă,
obligat să experimenteze bovaric literatura.

„Fantezia medievală” care are ca scenariu
viața unui templier se dovedeşte, la finalul călăto-
riei înspre interzisele stele, o farsă tragică. Un
ochean întros către sine, prin care insularitatea lit-
eraturii e sinonimă cu frumuseţea intangibilului, a
interdicţiei şi, în regula cărţii, a fructului oprit. La
sfârșitul lecturii nu mai râdem. Comicul îi oferă
totuși o ieșire lui Julien deoarece el reușește să se
împace într-un fel cu destinul său (pe care îl
simțea străin, „rostit de o străină gură”, cum
spunea Eminescu). El învață ce este moralitatea
naturii din care omul trebuie să se simtă parte
constitutivă. Trupul său se împacă cu sufletul prin
liantul care se numește iubire. 

Şi, dacă verbozitatea excesivă este o caracter-
istică a „scriitorului” Julien, prin care o avalanșă
de cuvinte transmite o cantitate imensă de infor-
mații  actualizând, în chip umoristic şi plăcut citi-
torului de astăzi, cultura medievală (prin
nenumăratele referinţe la istorie, teologie, poezie,
legende), aceasta se întâmplă pentru că scrierea
postmodernă astfel rezultată e un omagiu, al
autoarei de astă dată, adus stilului baroc, pe care
în egală măsură îl preţuieşte. Amintindu-ne, cu
netrucată nostalgie, că ,,omenirea se desparte de
trecutul ei râzând”, romanul Vioricăi S.
Constantinescu aşază medievalitatea pe raftul cel
mai vizibil al postmodernismului. Regi, cruciaţi,

călugări, templieri, negustori, pelerini populează
paginile străbătute de umor, comic şi îndulcită
ironie în căutarea acelui adevăr pe care
hagiografiile de odinioară îl considerau de la sine
înţeles, anume că sufletul omului este ,,un
porumbel ce şi-a pierdut perechea/este şoimul ce
doreşte mâna/ pe care să se aşeze/ este ciuta/ ce
vine să mănânce din mâna sihastrului”, este, cu
alte cuvinte, Iubire... Povestea de viaţă a lui Julien
Templierul va rămâne pe atât de apropiată de evul
în care trăim pe cât îi permitem: o putem doar
întrezări în subteranele unei naraţiuni reunind
sfinţi, dar şi trubaduri, aşezând chipul lui Carol
cel Mare alături de Cervantes, invocându-i pe
Shakespeare, dar şi pe Chaucer, inspirându-se din
cultul mariologic. Adevărul ei, tumultos, frenetic
şi în acorduri de vilanelă, coboară în adevărul
epocii noastre. 

Notă:

1. Idem, volumul I, p. 4.
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O așa-numită școală a memoriei, cum avea să
se vorbească cu mai multe prilejuri, s-a dovedit
necesară și la noi cu atât mai mult cu cât istoria
recentă a rămas, cel puțin în primii ani
postcomuniști, un punct nevralgic al întregii
societăți românești și un domeniu antrenat mai cu
seamă în jocurile neasumării și ale uitării istorice.
A vorbi despre o istorie a comunismului românesc
devine astăzi ea însăși o formă de consolidare a
identității noastre naționale care semnalizează nu
doar conștiința largă a națiunii, cât și conștiința
fiecăruia în parte, a familiei și a individului care și-
a măsurat la rându-i experiența poate nu direct, dar
cel puțin printr-o formă de experiență anamnetică,
scufundată a trecutului. Trecutul s-a cerut, cu alte
cuvinte, recuperat, și nu puține sunt formele prin
care istoria și-a căutat instrumentele necesare și a
început să lucreze întru aceasta. O formă de
desecretizare, conștientizare și ,,repunere în
drepturi a adevărului” o numim astăzi, simplu,
Memorialul Victimelor Comunismului și al
Rezistenței Sighet, aflat sub patronajul Academiei
Civice, un proiect riguros, puternic și fără îndoială
emoționant, care s-a ridicat în timp, și ca orice
lucrare vie, de reală amploare și forță, își găsește
un loc central în biografiile a două nume reper:
Romulus Rusan și Ana Blandiana.

Fără a mai avea nevoie aproape de nicio
prezentare, Memorialul de la Sighet devine astăzi
o reală ,,școală de gândire istorică”, o formă de
cunoaștere a trecutului recent cu toate
instrumentele avizate și nu în ultimul rând, ,,o
armă de apărare a conștiinței”, toate acestea în
cuvintele adunate de-a lungul anilor din spusele
celor care rămân nu doar în umbra de început a
unui proiect ambițios, cât în prima linie de acțiune
a unei munci colective impresionante de

organizare și administrare, cercetare, muncă de
teren și colectare, editare, în fine, a tot ceea ce
presupune crearea unui muzeu propriu-zis al
ororilor comunismului la noi, precum și a unei
valoroase bănci de date (orale și scrise), pusă în
slujba Centrului Internațional de Studii asupra
Comunismului.

Tot despre memorie se cade să vorbim și atunci
când aducem în discuție volumul Istorie, memorie,
memorial sau Cum se construiește un miracol,
aflat sub același patronat al Fundației Academiei
Civice, editat de Ioana Boca și apărut în 2017, un
volum mărturie despre semnificația și importanța
sinonimă cu însăși existența a memoriei, un volum
ca o lecție deschisă pentru o întreagă societate în
căutarea propriei istorii și totodată un volum
devenit o formă vie de arhivare a memoriei în
semn de gratitudine într-o singură direcție, într-un
singur gând, înspre ceea ce rămâne în amintirea
unei întregi comunități regretatul scriitor, istoric și
editor, Romulus Rusan. 

Cu un cuvânt înainte de Ana Blandiana,
volumul traversează în cele puțin peste patru sute
de pagini ale sale o bună parte din experiența
ultimelor două decade ale activității lui Romulus
Rusan din domeniu, un domeniu căruia ajunge să
se dedice complet în toată această perioadă.
Structurată tripartit, cartea cuprinde într-o primă
secțiune o serie de interviuri acordate de autor în
perioada 1996-2016, articole diverse publicate în
presa culturală și de specialitate, conferințe
susținute în țară sau în străinătate, dar și câteva
studii substanțiale ce au constituit în alte
împrejurări chiar lucrările de deschidere ale unor
volume semnificative precum Cartea Morților din
închisori, lagăre și deportări ori ale unor expoziții
organizate de-a lungul timpului, cum este cazul
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expoziției Rusaliile Negre: deportarea în Bărăgan
din martie 2011. Așezate cu toatele în același
primentru al adâncilor frământări și al mereu
născândelor mistere și goluri istorice ce au atins cu
reală afectare un spirit întotdeauna sensibil la
faptul de viață și totodată un spirit de un real și
aproape eroic activism civic – așa cum va rămâne
Romulus Ruscan în memoria celor care l-au
cunoscut – acestea pun în lumină, în întregime,
viața scriitorului de sacrificiu care are târzia
revelație a vocației sale, în cele din urmă, de
istoric. Aflat sub semnul miracolului, volumul
regândește din această perspectivă și un destin în a
cărui ecuație se strecoară necesitatea acestei
metamorfoze semnificative. ,,Am sacrificat 18 ani
de literatură ca să mă transform din necesitate în
istoric și muzeograf” declara acesta într-un
interviu din 2011, lăsând cititorului să întrevadă,
așa cum o va face cu ocazia fiecărui interviu
acordat, mai departe, ceea ce rămâne în definiția
largă a umanității sale: pasiunea și crezul în ideea
adevărului repus în drepturi. 

Mergând pe această linie, partea a doua a
volumului reconstituie într-un colaj sensibil de
gânduri, amintiri și invocări ce țin locul postfeței,
profilul omului de cultură. Semnează toate aceste
omagiale pagini scriitori, prieteni, jurnaliști și
istorici cunoscuți, oameni care au reușit,
intersectându-li-se căile, să proiecteze în memoria
colectivă imaginea omului care cu ochii închiși a
trecut de ,,partea bună a Istoriei”, așa cum ar fi
spus chiar unul dintre apropiați, căpătând odată cu
această aură a eroismului civic și a umanismului
profund, necesara recunoaștere a istoricului
riguros și pasionat, care a dispus de toate
instrumentele și mijloacele de a investiga și umple
golurile istoriei și care a accesat, mai presus de
toate, forma cea mai puternică de rezistență :
rezistența prin idee (Gheorghe Pârja – Pro
memoria. Rezistența prin bunătate și idei). 

Rămâne semnificativă în acest sens imaginea
aceasta a omului deschizător de drumuri și devenit
motorul nu doar al unei instituții ce a luat amploare
până s-a instituit într-o adevărată emblemă privind
cercetările și investigările istoriei comunismului
românesc, chiar și la nivel internațional, ci și motor

al unei școli a memoriei posibile prin tot ceea ce
Academia Civică în ansamblul său a reușit să
formeze de-a lungul anilor: un muzeu luat ființă în
clădirea fostelor închisori comuniste de la Sighet;
o bancă valoroasă de date; o serie de simpozioane
devenite tradiție, anchete, mese rotunde, dezbateri,
majoritatea succedate de apariții în volume; o
Școală de Vară, văzută ca ,,o școală de gândire și
morală”, care să reapropie elevii de istoria recentă;
un departament de istorie orală ce deține astăzi
peste 6000 de ore de înregistrare, toate mărturii ale
martorilor ori ale vechilor deținuți; în domeniul
volumelor apărute, câteva colecții semnificative,
printre care Colecția Istoria Orală, Biblioteca
Sighet ori Documente; o remarcabilă muncă de
recuperare și identificare a numelor celor morți și
îngropați în gropi colective sau anonime în urma
ororilor comuniste, din care 54 doar la Sighet, toți
parte a elitei anilor ’50, muncă reflectată în cele
patru volume ale Cărții Morților; și nu în ultimul
rând 110 titluri pe care Centrul Internațional de
Studii asupra Comunismului le număra în 2016,
când se realizează în acest volum ultima
actualizare. 

Iar de aici, tot atâtea căi de conștientizare și
reîntregire a conținutului istoric nu doar în sensul
creării unui memorial al victimelor tuturor celor
care au reprezentat la Sighet  în anii ’50 consecința
sumbră a unui sistem totalitar mai mult decât
benign, așa cum are tendința de a se rezuma astăzi,
(printre numele remarcabile care au sfârșit aici
amintim doar de Gheorghe Brătianu, Iuliu Maniu,
Dinu Brătianu etc.), ci și în sensul analizei ample,
reale și riguroase a unui sistem de anvergură. Iar
acest sistem a însemnat în aceeași măsură și
suprimarea monarhiei și a partidelor democratice,
sovietizarea instituțiilor, reforma cultelor și a
învățământului, colectivizarea agriculturii,
dislocări, evacuări și strămutări în masă, procese
înafara oricărei respectări ale Drepturilor Omului
urmate de sentințe enorme, în fine, un sistem întreg
remuzat astăzi printr-un număr al victimelor la
granița cu indiferența de abstract, de 2 milioane de
victime directe. 

Ceea ce are să ne amintească în fond acest
volum constituit în memoria regretatului Romulus
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Rusan, dar de al căruit nume și biografie rămâne
imposibil de separat și proiectul cel mai amplu și
de impact pentru istoria noastră recentă, acesta
legat de întregul fenomen ce a devenit azi
Memorialul Sighet, este tocmai faptul că există și
astăzi o nestinsă luptă pe care generațiile mai noi,
dar și cele mai vehi, o continuă în recuperarea unui
trecut lacunar. Devenit la rându-i o formă de
rezistență în fața unei societăți fie mult prea
grăbite să mai stătuie asupra trecutului recent, fie
mult prea preocupată în a privi spre viitor, un viitor
mult mai aproape decât această istorie pe zi ce
trece tot mai mult în urmă lăsată, volumul
dezvăluie cu fiecare pagină în plus că istoria
trebuie înțeleasă mai înainte de toate ca datorie și
că ea rămâne, acolo unde valorile lumii de azi
creează goluri, totodată și o incontesabilă formă de
justiție. Luptele multiple de care regretatul scriitor
face mărturie de-a lungul timpului dezvăluie pe
alocuri un sistem viciat, o politică
postdecembristiă care s-a prelungit într-un
mentalitar prea mulți ani parazitat de însemnele
comuniste și un reflex național prea puțin deprins
în a investi la modul real într-o școală a memoriei. 

Imaginea aceasta donquijotească a scriitorului,
răsărită și dintr-o educație mai veche, în spiritul
justiției și al ideilor curate, nepervertite, răsare de
aici: ea pune față în față un intelectual desprins din
,,specia tot mai rară a Marilor Visători”, cum avea
să îl descrie într-o scurtă invocare Emilian Galaicu
Păun, cu formele nesănătoase ale actualității. De la
gradul de închidere pe care sistemul edicațional
românesc îl perpetua până de curând în ceea ce
privește cunoașterea istoriei noastre recente de
către elevi, popularizând această variantă
simplificată, scurtată a realitatății, această
patologie a memoriei de care vorbește
academicianul Alexandru Zub la un moment dat,
până la problematica istoricilor și a cercetării
istorice, în rândul căreia autorul sesiza chiar
apariția unui fenomen de paraistorie, unde figura
,,ziaristului-istoric” devenit peste noapte istoric
prin speculație și hobby, înlocuiește cercetarea
riguroasă și documentată, toate acestea ridică
problema conștientizării la nivel larg al unui
fenomen de o cumplită și frustră realitate. Tocmai
de aceea, sensibilizarea oamenilor prin crearea

unui muzeu cât de poate de palpabil și de impact la
nivel direct, vizual, precum și editarea unui
material ce conține mii de mărturii reale,
recuperate direct, mizând nu atât pe o istorie
oficială, cât pe una interesată și de reconstituirea
vieții cotidiene, vin să susțină două dintre mizele
importante ale întregului proiect puse și pe seama
intelectualului preocupat pe de o parte de
,,scoaterea istoriei din folclorul comercial”, pe
partea cealaltă de ,,depoluarea ei prin studii
științifice puse la îndemâna unui public cât mai
larg.” (p. 49).

Istorie, memorie, memorial rămâne un volum
sincer, emoționant, vibrând la fiecare pagină de
pasiune și spiritualitate, un volum care înainte de a
pune problema importanței vitale a memoriei în
orice împrejurare, națională și istorică, ori simplu
individuală, se oprește asupra felului în care se mai
construiește astăzi un miracol. Un destin
individual pus sub semnul miracolului, o istorie
recentă recuperată atunci când apele păreau mai
tulburi, toate acestea sunt ecouri ale unui proiect
riguros și tulburător cunocut astăzi de publicul larg
ca Memorialul Victimelor Comunismului și al
Rezistenței Sighet.
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Lui Eugen Simion i s-a tot reproşat după
decembrie ’89 apolitismul. Gîndind serios la
ce ar putea să însemne apolitic, mă tem că cei
care îl folosesc, etichetîndu-l astfel pe unul
dintre liderii unei strălucite generaţii de
scriitori, generaţia ’60 – o „generaţie de
creaţie” – o fac cu neîngăduită uşurinţă,
restrîngînd aş spune abuziv sensul vocabulei,
al noţiunii, la acela de militant al unui partid.
Să fie oare apolitic cel ce a condus Academia
Română timp de 8 ani, perioadă în care
prestigioasa instituţie a fost scoasă dintr-un
păgubitor cvasianonimat?! Cîte funcţii ca

aceea de preşedinte al Academiei Române îţi dau
posibilitatea şi chiar te obligă să te afli printre cei
mai activi, mai vizibili şi mai influenţi oameni ai
Cetăţii?! Să fie oare apolitic cel care a iniţiat, a
îngrijit, a coordonat şi coordonează ediţii ale marilor
noştri scriitori (o serie tip Pléiade) sau Dicţionarul
General al Literaturii Române?! Ori cel care a
împlinit visul ce părea irealizabil al lui Constantin
Noica, editarea Caietelor eminesciene, salvînd de pe
buza neantului un inestimabil tezaur de gîndire şi
creaţie şi punîndu-l la dispoziţia cercetătorilor şi a
tuturor celor interesaţi?! Ce poate fi mai politic şi
chiar mai implicat politic, în sensul etimologic (polis
înseamnă cetate) şi profund al cuvîntului, decît
asemenea fapte, asemenea construcţii?! Este apolitic
criticul, scriitorul, eseistul, publicistul care iese în
arenă şi se pronunţă ori de cîte ori sînt atacate şi puse
în pericol fondul principal de valori al culturii
naţionale, limba şi miturile româneşti?! Şi, la urma
urmei, un critic a cărui operă are ca temă
fundamentală literatura şi cultura română nu face
implicit şi politică? Şi încă la cel mai înalt nivel! Ce
ar fi trebuit să facă Eugen Simion pentru a nu fi
considerat apolitic în viziunea îngustă a celor care,

după decembrie ’89, aplică etichete uneori în cel mai
pur stil stalinist? Să fie militant sau lider al vreunui
partid?! Să lipească afişe electorale?! Să candideze
în alegerile parlamentare sau prezidenţiale?! Să
păzească pălăria unui înalt demnitar, precum un
cunoscut confrate?! Să expedieze scrisori publice
cutărui preşedinte, dîndu-i lecţii de democraţie şi
indicaţii privind modul cum trebuie condusă ţara?!
Să lanseze apeluri către lichele?! De fapt, acestea din
urmă nu lipsesc de la activul lui Eugen Simion, de
vreme ce nici lichelele nu lipsesc, ba se înmulţesc pe
zi ce trece, încît îţi vine să spui, ca Victor Eftimiu,
m-am săturat de lichele, daţi-mi o canalie! Numai că
ele, apelurile lui Eugen Simion, au altă formă, alt
ton, altă ţinută. Chestie de stil, de viziune, de
educaţie. Lui Simion pare să-i repugne pamfletul,
mai ales cînd este scris fără talent, altfel spus cînd nu
e literatură. Undeva, în volumul „Fragmente critice”
(VI), subintitulat nu fără tîlc şi incitant „Ne
revizuim, ne revizuim…”, criticul care se situează
ferm în ariergarda avangardei mărturiseşte, dacă
bine îmi aduc aminte, că nici polemica nu-i este prea
dragă, cu atît mai mult cu cît: „Am înţeles demult că,
la meridianul nostru intelectual, orice polemică este
o zădărnicie…”. N-o fi agreînd polemica, dar este un
polemist redutabil, de o impecabilă civilitate a
dialogului şi a luptei de idei. După ce a scris despre
volumul „Iluziile literaturii române” al lui Eugen
Negrici, Nicolae Manolescu aprecia că l-ar fi
„lichidat” pe merituosul critic şi istoric literar.
Autorul „Istoriei critice…” avea întrucîtva dreptate,
fiindcă de o anumită lichidare se poate vorbi, doar că
ea nu este, aşa-zicînd, comisă de Eugen Simion.
Sigur, Eugen Negrici iese destul de rău după
„disecţia” sa, altfel deloc sîngeroasă. Dar Eugen
Simion nu face decît să demonstreze cu argumente şi
în urma unei riguroase analize că fostul său student,
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profesor universitar de literatură română, s-a
lichidat, aşa-zicînd, singur şi nesilit de nimeni
publicîndu-şi cartea cu pricina. O carte scrisă într-un
stil gazetăresc, pe alocuri de tabloid. În paranteză fie
zis, un lichidator literalmente nemilos al
„Iluziilor…” lui Negrici a fost Mircea Iorgulescu, alt
redutabil polemist. Eugen Simion are aerul că nu-i
face plăcere să scrie despre cartea lui Negrici, dar că
este nevoit să pună lucrurile în ordine, nu pentru
fostul său student, la ce bun?!, ci pentru virtualul
cititor al opului în discuţie. Şi le-a pus cu o logică de
o stringenţă magistrală. E adevărat, uneori logica şi
spiritul critic pot şi lichida. Dar pentru asta, oricît de
paradoxal ar părea, vina nu e a celui care le
utilizează. După ce îi relevă toate „ratările”, Simion
îi face, ironic, autorului „Iluziilor…” o concesie,
scriind că acesta „voind să demistifice literatura
română, n-a reuşit, în fapt, decît s-o mai mistifice o
dată…”. Nu cred. Ca să mistifici sau să demistifici
literatura română, rămînînd în linia alegaţiilor lui
Negrici însuşi, îţi trebuie geniul unui Călinescu. Şi
mai trebuie ceva: să scrii „Istoria literaturii române
de la origini pînă în prezent”. Aceea a lui Călinescu.
Or, asta este, într-adevăr, o deşartă iluzie pour
toujour. Cu „un pamflet lung, obositor, scris nu într-
un stil critic, ci într-un stil chiţibuşar de proces-
verbal de contravenţie”, cum îl caracterizează Eugen
Simion, poţi cel mult să stîrneşti un mic scandal. Şi
mai poţi ceva – mai ales dacă ţii cu tot dinadinsul –
, să te autolichidezi ca istoric şi critic literar. 

Unul dintre eseurile polemice ale lui Eugen
Simion se intitulează „Limitele compromisului”. În
memoria mea, el se leagă de un alt text, şi anume
portretul pe care i-l trasează lui Ion Caraion, un text
antologic despre un destin tragic al culturii noastre.
În „Limitele compromisului”, criticul operează cu
două, aş spune, concepte: „culpa estetică” şi „culpa
morală”. Distingînd net între acestea, Eugen Simion
polemizează cu „unii procurori morali din zilele
noastre” care „se dovedesc, mai tîrziu, că au
colaborat ei înşişi cu securitatea”. Criticul nu ezită
să-i califice „indivizi odioşi, de două ori imorali… O
dată că s-au prostituat şi, a doua oară, că devin peste
noapte procurorii prostituţiei”. El susţine că în
judecata unui scriitor trebuie avută în vedere mai
întîi culpa estetică şi abia în al doilea rînd culpa
morală. Scriitori importanţi ca, de exemplu, Ştefan
Augustin Doinaş sau chiar Nichita Stănescu, Marin

Preda, Ana Blandiana, în condiţiile grele bineştiute,
de amestec brutal al ideologicului şi politicului în
viaţa literară şi în literatură, au fost nevoiţi să facă
unele compromisuri, mai mari ori mai mici, care
însă nu au fost de natură să le desfigureze opera, ci
mai degrabă să le-o apere. Nu s-a pierdut aproape
nimic. S-a cîştigat. A cîştigat literatura română. Între
altele, Eugen Simion le reaminteşte celor care „îl
atacă pe G. Călinescu pentru cedările lui estetice şi
morale” că marele om a fost dat afară de la
Universitate la finele anilor ’40 şi nu a mai fost
primit niciodată. Îmi permit să adaug că dacă cineva
doreşte să se edifice pe deplin asupra a ceea ce a
însemnat Călinescu în ipostaza de profesor nu are
decît să ia cunoştinţă de mărturiile foştilor săi
studenţi, unii impunîndu-se ca nume de prim ordin
în cultura noastră, de la Universitatea din Iaşi (unde
a funcţionat în perioada 1936-1944) pentru a afla că
„regalul călinescian”, cu vorbele unuia dintre ei,
produs la cea mai veche universitate a ţării a rămas
fără asemănare în spaţiul academic românesc.
Călinescu a fost o victimă a unei istorii ieşite din
matcă. Un geniu – afirma Eugen Simion şi într-o
conferinţă ţinută chiar la Iaşi – cu care epoca sa a
fost profund nedreaptă şi care nu l-a meritat. Cînd
vezi cum este tratat Călinescu astăzi, eşti tentat să
crezi că, din păcate, nu doar epoca în care a nimerit
nu l-a meritat… 

Schimbînd registrul, mă gîndesc că în acest mai
– frumoasa lună mai a lui Heine – Eugen Simion
împlineşte 86 de ani. Incredibil! Pe Eugen Simion nu
mi-l pot imagina altfel decît foarte tînăr. Găsesc în
notele mele o referire a sa la problema vîrstei şi, vai,
a degradării biologice, într-un context în care evocă
pe scurt sfîrşitul lui Cioran, după ce aristocratul
îndoielii şi profetul decăderii ajunsese ceea ce
francezii numesc „legumă neputincioasă”. Înfiorat
de mizeria în care riscă să decadă trupul nostru sau
„fratele porc”, cu expresia lui Noica pe care o
citează, Eugen Simion se întreabă şi îşi răspunde:
„Cum poate scăpa individul de maladia ruşinoasă a
bătrîneţii? Într-un singur fel, cred: să nu încerce să
fugă de ea. Evadarea într-o altă vîrstă este
catastrofală pentru că individul devine o victimă,
sigură, a deriziunii. Nu are încotro: trebuie să mizeze
pe spirit. Chiar dacă spiritul îl poate trăda…”. 

Eugen Simion are pe ce miza: pe spiritul său şi
pe propria-i operă!
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Am citit cea mai nouă carte a lui Mircea A. Diaconu,
Metacritice, apărută la Editura Junimea, Iaşi, 2018,
căutînd să (re)descopăr cine este Mircea A. Diaconu, fără
măcar să ştiu, pînă pe la ultimele pagini ale volumului,
că autorul însuşi pleacă de la această premiză atunci cînd
citeşte, după cum singur mărturiseşte într-un loc: „Am
căutat omul (eroul chiar) din spatele textului, felul în
care el apare în sigiliul textului”. Să fie oare influenţa lui
Charles Mauron şi a sa psihocritică, pe care şi eu l-am
citit recent? Posibil. O altă întrebare pe care mi-au
suscitat-o Metacriticele este pentru cine scrie Mircea A.
Diaconu, altfel spus, care ar fi portretul-robot al
cititorului de (meta)critică.

Voi începe prin a răspunde la cea de-a doua întrebare.
Cititorul ideal al textului lui Mircea A. Diaconu este
intelectualul interesat de evoluţia fenomenului cultural,
cu accent pe mutaţiile suferite de discursul critic şi de cel
al istoriei literare româneşti. Sau poate studentul care are
nevoie de o analiză a istoriei istoriei şi criticii literare
româneşti, dat fiind faptul că volumul desfăşoară în faţa
ochilor cititorului pînza unei Penelope care veghează,
critic, literatura. 

Volumul Metacritice este structurat aproape didactic:
o parte referitoare la context, una care tratează subiectul
arzător al criticii literare, şi mai ales al destinului acesteia
(în primele două capitole), şi o altă parte, mult mai
personală (în capitolul al III-lea), în care ni se dezvăluie
cine este Mircea A. Diaconu, printr-o serie de texte
personale publicate, dar mai ales prin trei interviuri mai
mult sau mai puţin (in)comode. Textele cuprinse în
volumul de faţă sînt articole, prelegeri sau interviuri
susţinute/publicate în ultimii cincisprezece ani, vădind
constanta preocupare a autorului pentru fenomenul critic
şi al istoriei literare.

Mircea A. Diaconu se aventurează cu mult curaj pe
terenul fragil al identităţii criticii literare şi al istoriei
literare, cu precădere în ultimul secol, deşi titlul primei
comunicări: „Spiritul critic în 1989. Începînd cu
sfîrşitul” pare să jaloneze clar demersul autorului. Nu, nu
ni se prezintă doar ultimii treizeci de ani. E nevoie de
contextul mult mai larg al celor două domenii pentru a
înţelege pe deplin argumentaţia autorului. Practic, pentru
a răspunde întrebărilor actuale privitoare la statutul

criticii şi al istoriei literare, ni se dezvăluie istoria acestor
două domenii, prin apelul la nume precum Titu
Maiorescu, E. Lovinescu, G. Călinescu, Eugen Simion,
Nicolae Manolescu, corifei ai istoriei şi criticii literare
româneşti, alături de I. Negoiţescu, Nicolae Balotă,
Mircea Zaciu, Mircea Martin sau Andrei Terian. De la
formele fără fond şi autonomia esteticului, pînă la
ipotezele lui Andrei Terian despre necesitatea unor haine
noi ale criticii şi istoriei literare. Adică o panoramă a
criticii literare româneşti în trei „episoade”: 1. pilonii,
fundamentul (Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, G.
Călinescu); 2. vocile canonice postbelice (Eugen Simion,
Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Mircea Zaciu,
Nicolae Balotă şi chiar, ideatic, I. Negoiţescu); 3. „noile
voci” (Al. Cistelecan, Andrei Terian, de după 1989).  

Demersul lui Mircea A. Diaconu dezvăluie admiraţia
pentru Titu Maiorescu, a cărui figură transpare din însuşi
felul de a-şi articula propria demonstraţie, autorul
contextualizînd, explicînd şi analizînd faptele de critică
şi istorie literară prezentate, raportînd în permanenţă
discursul „noilor” critici, precum I. Negoiţescu, Mircea
Zaciu sau Andrei Terian, la cel al celor trei mari nume ale
criticii literare româneşti, devenite modele culturale: Titu
Maiorescu, E. Lovinescu şi G. Călinescu: „demonstrează
importanţa pe care o acordă Negoiţescu, asemenea lui
Lovinescu, asemenea lui Maiorescu însuşi, valorilor
europene, spiritului european”, „Oricum, [...] aşa cum se
precizează la un moment dat, «confruntarea cu G.
Călinescu e inevitabilă pentru orice critic» (care se
respectă şi vrea să fie respectat)”. 

Relaţia cu scrierile lui Eugen Simion şi ale lui
Nicolae Manolescu dezvoltă un alt aspect al discursului
critic, dar şi istoriografic, mai ales în cazul lui
Manolescu. Dacă la Maiorescu şi Lovinescu sînt
apreciate rigoarea, justeţea argumentativă (involuntar, în
analiza demersului lui Mircea A. Diaconu şi eu mă
raportez la canonul impus de cele două nume), la Eugen
Simion descoperim un „creator veritabil”, pentru care
„exerciţiul scrisului [...] e un exerciţiu deopotrivă de
cunoaştere şi de întemeiere”, deci un fel de scriere pe
terenul căreia criticul îşi exersează virtuţile creatoare,
transformînd textul critic/memorialistic/aforistic într-o
creaţie literară. Parafrazîndu-l pe Eugen Simion, care
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afirma că „Românul se naşte poet şi devine moralist”,
putem constata felul în care criticul literar se transformă
involuntar în poet, mai ales în paginile despre timpul
trăirii şi timpul mărturisirii sau în cele din Jurnal. În
ceea ce-l priveşte pe Nicolae Manolescu, autorul
constată schimbarea survenită în percepţia criticului de
la Lista lui Manolescu la Istoria literaturii. Mircea A.
Diaconu îşi notează dezamăgirea provocată de
publicarea Istoriei, dar singur mărturiseşte că această
dezamăgire se datorează expectativelor (personale)
generate de nevoia unei noi Istorii a literaturii: „Istoria
lui Manolescu m-a întristat, o tristeţe cumva personală,
resimţită organic. Era, fireşte, contradicţia dintre felul
cum credeam eu că va arăta istoria lui Manolescu şi
concretizarea propriu-zisă. Nu-i vorbă, s-ar putea ca
aşteptările mele să nu aibă deloc de-a face cu viziunea lui
Nicolae Manolescu”. Dar la ambele nume în discuţie,
autorul apreciază promovarea foiletonului critic, văzut
ca şansă de supravieţuire a discursului critic: „Pe lîngă
critica universitară pe care o îmblînzesc, oricum, Eugen
Simion şi Nicolae Manolescu preferă să se afle în
cumpăna foiletonului, acolo unde punctul lor de vedere
are, chiar fără ca ei s-o vrea şi fără s-o premediteze,
încărcătură civică”. 

Alte voci par să se îndepărteze de tradiţia discursului
critic. Sînt voci singulare, independente, inovatoare,
cărora Mircea A. Diaconu le realizează un portret
decupat din scrierile lor, căci, să nu uităm, intenţia este
de a cunoaşte eul ascuns în spatele scrierilor: măştile lui
Mircea Zaciu şi opţiunea acestuia pentru foiletonul critic,
care presupune angajare în imediat, eul creator al lui
Mircea Martin, pentru care scrisul este „un fapt de
existenţă, pentru sine şi pentru Celălalt”, re-
teritorializarea şi căutarea spiritului comun, în cazul lui
Mircea Muthu, capacitatea de „regizor al argumentaţiei”
a lui Al. Cistelecan, pentru care „critica e creaţie”,
meditaţia lui Andrei Terian asupra identităţii criticii
literare. Toate numele menţionate dezvăluie din umbră
dezmembrarea (în sens pozitiv, de lărgire a spectrului)
discursului critic actual, care abandonează canonul
impus de marile nume ale criticii româneşti, aflat în
căutarea propriei identităţi. Tendinţele constatate de
Mircea A. Diaconu, rezumate, ar fi: foiletonul critic,
critica văzută ca act literar (un fel de pseudonarcisism),
o nouă fundamentare a criticii literare, dincolo de
modelele impuse.  

Revin la prima întrebare: cine este Mircea A.
Diaconu? Răspunsul, atît cît ne dezvăluie autorul, îl
aflăm din partea a III-a a Metacriticelor. Din numele
despre care scrie (Emil Cioran, Luca Piţu, „omul din
cajvana”) aflăm despre sfera de interes a autorului:
cunoaşterea resorturilor care acţionează la nivel intern şi

care determină articularea unui discurs literar şi, deci, a
unui traiect personal. Cazul Cioran redeschide discuţia
despre context şi parcurs literar, despre nevoia de a
evada, mai mult din sine şi din propriile obsesii, despre
relaţia complicată dintre Cioran şi limba română/
identitatea românească. Luca Piţu este exemplul ales
pentru ilustrarea salvării prin evadarea în limbă, „mai
exact a unui fel de a se adăposti în limbaj”. Altfel spus,
evadarea din limbă (Emil Cioran) şi evadarea în limbă
(Luca Piţu). Discursul critic al lui Mircea A. Diaconu se
articulează rizomatic: fiecare întrebare, problematizare,
naşte o suită nouă de posibile ipoteze/întrebări. Scrisul
lui Piţu este „un teritoriu în continuă metamorfoză şi,
totuşi, identic cu sine”. Lumea lui Piţu e o iluzie a fiinţei
al cărei destin stă sub semnul gîndirostivieţuirii, deci
analiza unui text al lui Piţu ar presupune o dublă
codificare: a temei, dar şi a felului de a spune/ a scrie,
ceea ce suscită o nouă întrebare: ce este ceea ce cu
adevărat contează: conţinutul? Forma? Sau poate că
forma generează un nou conţinut, o nouă lume, ipoteză
plauzibilă în lumea lui Luca Piţu.

Din interviurile cu Mircea A. Diaconu, trei la număr,
aflăm ce îl preocupă/ interesează pe autor.
Postmodernismul, istoria literaturii (sau cît de pertinent
mai este un astfel de demers, dat fiind că „tocmai aici
este miza reală a unei istorii literare: să gîndească
prezentul şi să redefinească traiectul întregii deveniri
prin el”), modelele culturale care l-au influenţat, statutul
criticului literar de azi, destinul literaturii române în
context european. Răspunsurile autorului creionează o
viziune clară, articulată şi bine fundamentată: „dîre de
postmodernism” în spaţiul literar românesc (şi autorul
ştie despre ce vorbeşte, fiind autorul unui volum
cunoscut despre poezia postmodernă), o posibilă
definiţie a istoriei literare: „ O istorie înregistrează
metabolismul unei literaturi, devenirea ei, cu cauze
intrinseci, dar şi ideologico-politice”, „îl iubesc pe
Manolescu, dar scriu (din nefericire, lăsam să se
înţeleagă) ca Eugen Simion” sau „aş vrea să mă pot
revendica de la E. Lovinescu”, „literatura e un pariu
individual (un pariu care construieşte destine)”, iar
literatura română e „undeva la margine sau la porţile
Orientului (vezi bine, nu la acelea ale Europei)”. 

Discursul lui Mircea A. Diaconu se află la intersecţia
dintre erudiţia specifică omului de litere şi naturaleţea
specifică omului care vrea să fie înţeles, creînd o poveste
care să susţină conceptele puse în discuţie. Altfel spus,
Mircea A. Diaconu ştie să-şi cîştige cititorii:
sistematizează, argumentează, avansează noi ipoteze,
convinge – totul într-un limbaj accesibil, firesc,
demontînd mitul criticii literare inaccesibile
cititorilor/muritorilor de rînd. 
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Apărută în decembrie 2018, la un an de la
dispariţia ultimului monarh al României, cartea

lui Stelian Tănase Conversaţii cu Regele Mihai1

este plină de adevăr şi emoţie, ceea ce-i conferă
nu numai o valoare documentară aparte, ci şi un
loc de frunte în memorialistica noastră, prin
frumuseţea limbii române folosite de regele
octogenar, într-o tonalitate de profundă
sinceritate. Punctul de plecare al volumului este
constituit de o suită de interviuri audio-video
înregistrate în aprilie 2005 la Palatul Elisabeta.
De altfel, fotografia de pe copertă îi prezintă pe
cei doi interlocutori surprinşi în ceea ce pare a fi
o interesantă experienţă peripatetică din perioada
filmărilor: Regele Mihai, din faţă, cu
binecunoscuta-i statură elegantă şi impunătoare;
Stelian Tănase din profil, uşor îngîndurat,
pregătindu-se parcă să lanseze o nouă întrebare,
să clarifice alte straturi ale trecutului istoric.
Transcris fidel, textul imprimat pe hîrtie nu pierde
nimic din complexitatea mesajului şi reţine – prin
paranteze incluse în text – anumite mărci ale
limbajului non-verbal (gesturi semnificative,
semne ale emotivităţii generate de anumite
episoade evocate pe parcurs etc.) ca parte
integrantă a unei identităţi. 

Să remarcăm faptul că în acest volum – îngrijit
cu profesionalism şi rigoare de ziarista Elena
Vijulie – confesiunile regelui sunt completate de
un foarte dens corp de note de subsol,
indispensabile pentru cititorul care nu este
specialist în istorie, cu informaţii ce permit o mai
bună contextualizarea a unora dintre evocările şi
dezvăluirile făcute. De asemenea, un index de
nume proprii, aflat la final, îşi dovedeşte şi el

utilitatea, iar aparatul iconografic – fotografii din
arhiva Casei Regale a României şi din Arhivele
Naţionale – completează, vizual, un portret ce
prinde contur cu pregnanţă pe parcursul celor 244
pagini de text. Nu în ultimul rînd, grupajul de
diverse mesaje de importanţă istorică emise de
Majestatea Sa în perioada 1940-2015 contribuie
la întregirea informaţiei şi la recuperarea imaginii
de ansamblu.

Ziarist şi istoric perfect documentat, Stelian
Tănase orientează temele majore ale acestor
conversaţii pe firul lor cronologic, cele 12
capitole luînd astfel forma unui parcurs al vieţii
regelui octogenar, al cărui destin tragic se
profilează pe fundalul unui secol frămîntat.
Cititorul nu poate rămîne indiferent la tristeţea şi
singurătatea băieţelului din anii ‘20 ai secolului
trecut, foarte legat de figura generoasă a mamei.
Regina Elena, care avea să-i fie alături fiului în
toate etapele importante ale vieţii; se detaşează
luminos în fluxul amintirii; dimpotrivă, tatăl,
Carol al II-lea, este posesiv, gelos şi nu îngăduie
nici măcar băiatului său să-l surclaseze, chiar
dacă într-un simplu joc bărbătesc cum este o
vînătoare de potîrnichi, undeva, la mijlocul anilor
‘30...Ruptura dintre părinţi, apariţia altei femei în
viaţa tatălui, o femeie vulgară şi profitoare (aşa
cum reiese ea din amintirile de atunci) sunt de
natură sa declanşeze traume pentru orice copil din
orice familie, fie ea de os regesc sau nu. Anii de
formare ai tînărului moştenitor al Coroanei se
conturează şi ei în contextul unei epoci
zbuciumate în istoria României şi a continentului
şi – stranie coincidenţă! – chiar examenul de
bacalaureat al adolescentului (educat de somităţi
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ale culturii noastre, într-o „clasă regală” alcătuită
din băieţi cu origini foarte diverse) are loc în
zilele din finalul lui iunie 1940, cînd România
pierde Basarabia şi Bucovina de Nord.
Rememorînd această perioadă din adolescenţă
protagonistul deplînge faptul că tatăl său nu i-a
dat încă din acei ani o „pregătire politică”, „cel
puţin să ştiu cum funcţionează mecanismul” (p.
39). 

Trecînd pragul vîrstei adulte, regele Mihai este
martorul unei teribile succesiuni de evenimente,
pe care le narează cu aceeaşi grijă pentru detaliul
istoric, păstrat viu de prodigioasa-i memorie.
Intrarea României în cel de-a doilea război
mondial, situaţia politică şi militară, figurile care
au impus linia de conduită a României, totul este
evocat în urma întrebărilor de mare precizie ale
lui Stelian Tănase, conturînd prin alternanţa
ritmică intrebare/răspuns o imagine aproape
cinematografică a imensei catastrofe în care
românii au fost implicaţi. În urma vizitelor sale pe
front, tînărul monarh realizează amploarea
dezastrului. Iată confesiunea retrospectivă: „Ideea
mea despre război a fost că n-aveam ce căuta
acolo, aşa departe în est! Sigur, Basarabia şi
Bucovina, era vorba despre teritoriul nostru, era
altceva, erau teritoriile noastre, era altceva! Dar
ca să ne înfundăm acolo, în stepele Rusiei, asta nu
înţelegeam deloc! Şi, chiar din cîte vedeam eu la
multă lume, mă refer la populaţie şi, în orice caz,
la acei cîţiva politicieni care mă anunţaseră despre
intenţiile lor, eram toţi de acord că acest lucru nu
trebuia făcut.” (p. 70)

Carte de istorie sui generis, volumul acesta de
rememorări evocă din interior, din perspectiva
personajului puternic implicat în succesiunea
evenimentelor, punctele nodale ale anilor 40:
pregătirea scenariilor pentru scoaterea ţării din
război, detaliile loviturii de palat din 23 august
1944 (cu fraza-parolă pe care regele o rosteşte în
urma refuzului lui Antonescu de a scoate
România din război : „Bun, în cazul ăsta nu mai
am nimic altceva de făcut.”, p. 93, codul pentru
arestarea lui Antonescu), ocuparea ţării de
sovietici şi începuturile comunismului. Iată
modul în care este reţinut, după jumătate de veac,

pe retina octogenarului care povesteşte, primul
contact vizual cu Armata roşie: „(...) am văzut trei
călăreţi mongoli. Ruşii aveau trupele lor din
Caucaz, de-acolo. Şi ăştia trei erau exact ce se
vedea prin cărţi şi prin desene cu Gingis-Han.
Aveau nişte mustăţi de astea subţiri care se lăsau
pe gură-n jos. M-am uitat la mama, care se uita la
mine: Dumnezeu ştie ce o să păţim din partea
ăstora! Să ne ajute Dumnezeu!” (p. 107) 

Replica reginei Elena avea să fie premonitorie
: comunizarea abuzivă a României ocupate este
urmată de abdicarea forţată a tănărului rege, silit
să plece în pribegie. Deceniile exilului, cu lipsa de
sprijin din ce în ce mai marcată, cu acele
„speranţe şi constrîngeri” aproape zilnice sunt
evidenţiate în capitolele 7 şi 8. Bucuria întîlnirii
sufletului pereche, a principesei Ana de Bourbon-
Parma – viitoarea regină Ana – şi apariţia unor noi
vlăstare în familia întemeiată pe 10 iunie 1948
reuşesc să mai atenueze numeroasele deziluzii cu
care se va confrunta regele Mihai pe tot parcusul
exilului său. Aşadar, ca pentru a confirma un
fatum tragic, anii care urmează sunt umbriţi de
izolarea tot mai accentuată care i se rezervă
monarhului pribeag. Marile puteri, în special
Statele Unite, dar şi Anglia, din dorinţa unei
„peaceful coexistence” cu Uniunea Sovietică, îi
cer să se complacă în anonimat, îi transmit, – aşa
cum îşi aminteşte cu tristeţe regele Mihai – „să fiu
foarte liniştit, să nu se vorbească despre mine, să
nu se mai ştie nimic. Or, în aceste condiţii, chiar
dacă mai încercam eu să iau legătura cu cineva,
toate uşile erau închise” (p. 187). 

La această laşitate a Occidentului se adaugă
şicanele şi supravegherea constantă din partea
regimului de la Bucureşti, „propaganda asta
teribilă pe care au făcut-o cei de aici, cu picătura
chinezească, cum se spune” (p. 190), vicierea
climatului în comunitatea românească din Elveţia,
după cum aflăm de la pagina 193: „ La Geneva
mergeam mai rar decît la Lausanne, dar mă
duceam şi acolo. Am mers de cîteva ori de Paşte.
Dar era o atmosferă închisă, aşa. Erau băgaţi toţi
securiştii pe acolo. Pe unii chiar îi ştiam că erau
securişti.”. Raza de speranţă vine abia la vîrsta
senectuţii, cînd întoarcerea în România devine
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posibilă. Nu sunt uitate nici numeroasele şi
ridicolele obstacole puse la cale de noua putere de
după 1989, descrise în amănunt în capitolul 11 şi
concretizate printr-o replică a regelui, de la prima
alungare a lui din ţară, în decembrie 1990: „Am
zis ce cred: Suntem trataţi ca nişte borfaşi! Aşa
am spus. Şi am închis fereastra” (p. 227). 

Dezgustul produs de aceste maşinaţii va fi
atenuat de imensa explozie de bucurie cu care
poporul român îşi întîmpină regele întors din
pribegie în acel aprilie 1992, şi de posibilitatea
unei întoarceri decente după 1997. Din înălţimea
staturii sale morale, a experienţei acumulate pe
parcursul unui veac, a cumpătării care nu l-au
părăsit niciodată, Majestatea sa găseşte tonul
potrivit pentru sfaturi de factură vizionară pe care
le adresează, la finalul conversaţiilor, tinerelor
generaţii: „Noi am făcut parte din Europa de cînd
ne ştim noi, de la Carol I cel puţin. România
trebuie să-şi găsească locul în Europa. Apoi, cum
să punem nişte baze serioase pentru ţară. Să găsim
oamenii care trebuie, care vor, într-adevăr, cu
tragere de inimă şi iubire de ţară, să uite puţin de
ei înşişi” (p. 236). Sau, cu aceeaşi grijă pentru
construirea viitorului: „Eu aş vrea să văd tineri
care să se dezvolte cu o altă mentalitate, cu
picioarele pe pămînt, cu tragere de inimă. De

învăţat, învaţă foarte bine şi sunt foarte mulţi
studenţi care intră la universităţi. Foarte bine.
Numai că nu găsesc nimic de făcut aici şi pleacă
afară! Şi acolo îşi fac o situaţie, în loc să o facă
aici” (241).

Rex dixit! Cu cîţiva ani înainte de marele exod
al românilor spre Occident, în căutarea unei vieţi
mai bune, înţeleptul monarh pare să tragă un
semnal de alarmă asupra marii calamităţi care
pîndea şi pîndeşte România: depopularea.

Modelul uman lăsat de Regele Mihai – aşa
cum transpare el din conversaţiile înregistrate în
2005 cu Stelian Tănase – este, cu siguranţă unul
greu de egalat. Profund moral, de o onestitate şi o
francheţe care i-au adus, poate, uneori, deservicii,
monarhul a fost martorul, actorul şi – fără
îndoială – victima unui secol nebun. Confesiunile
sale rămîn nu numai ca un important document
istoric, dar şi ca un text cu o reală valoare
testamentară. 

Să le citim cu interes pentru informaţia istorică
şi cu respect pentru experienţa umană care sunt
cuprinse în paginile acestei cărţi. Şi să ne
întrebăm: cîţi dintre români vor şti sau vor putea
să ducă mai departe crezul Regelui Mihai?

1. Bucureşti, Ed. Corint, colecţia Istorie – autori
români, 2018, ediţie îngrijită de Elena Vijulie.
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„Cartea lui Vasile Moiş este un mare pas făcut
înainte pe calea dezvăluirilor marilor adevăruri
despre revoluţia romana, făcute din interior, şi
tocmai de aceea demne de o mare credibilitate.
Toate limitele şi încorsetările istoriei noastre din
ultimii cincizeci de ani sînt analizate cu detaşarea şi
aplombul unui adevărat analist politic, al unui
filosof al istoriei, meditînd cu gravitate şi
responsabilitate asupra destinului tarii noastre în
viitor, în aşa fel ca noile generaţii sa nu mai repete
greşelile trecutului. Observator lucid şi adeseori
„incomod” al epocii pe care am traversat-o în ultimii
20 de ani ca adevăraţi „prizonieri ai istoriei” şi ca
victime ale acesteia, cartea lui Vasile Moiş ne
implica în vîrtejul unor evenimente mereu sub
presiune, sub semnul unui cuvînt devenit obsesie,
cel de „fatalitate”, deoarece el intră în componenţa
titlului fiecărui volum. Totodată, spre a trimite mai
bine şi mai exact gîndul său spre public, fiecare
capitol beneficiază de un motto, anume ales, ca
cititorul să poată fi ghidat mai bine în labirintul
uman pe care îl scrutează, în adevăratul carusel de
măşti ce-i ies în întîmpinare. Senzaţia generala este
de şoc terapeutic, de maieutică şi de pedagogie
civică”.

Am început această recenzie, ca o  întreprindere
vădit temerară, citînd din cunoscutul critic literar
clujean, prof. univ. dr. Mircea Popa, despre primele
4 volume ale ciclului „În spatele uşilor deschise”,
ale scriitorului sătmărean Vasile Moiş, care va
însuma, în final, 20 de cărţi, fiecare a cîte cel puţin
450  de pagini, deoarece exprimă esenţa acestei
adevărate „saga” a societăţii româneşti.

Vreau să spun că mulţi au fost cei care, pe vre-
mea cenzurii ceauşiste, au ameninţat ,,în şoaptă” cu
sertarele lor doldora de manuscrise, cu opere
geniale. Vasile Moiş nu a ameninţat nimic, pentru că
nimeni nu ştia că şi el ar avea preocupări literare.

După dispariţia ceauşeştilor, deci şi a oribilei cen-
zuri, au mai apărut – pe ici, pe acolo – cîte o carte
ori cărticică din cele promise, dar nu cine ştie ce,
excepţie făcînd scrierile despre rezistenţa anticomu-
nistă, despre temniţele în care au fost torturaţi şi şi-
au văzut sfîrşitul toţi cei care nu au aplaudat îndea-
juns măreţele înfăptuiri ale socialismului multilater-
al dezvoltat, ale ,,iepocii” etc. Din 2011, însă, Vasile
Moiş este o prezenţă reală în lumea literelor, iar de
aici încolo critica de specialitate din România şi nu
numai va trebui să aibă în vedere şi acest nume.

Cine este, de fapt, Vasile Moiş? Potrivit unei
note biografice de pe coperta unuia dintre volume:
„Este descendentul unei străvechi familii
aristocratice româneşti, originare din Biserica Albă,
azi în Ucraina…”.

Vasile Moiş s-a născut la 8 februarie 1951, in
judeţul Satu Mare şi este absolvent al Facultăţii de
drept. Nu a fost înregimentat politic pînă în anul
1989, cînd a intrat în Consiliul Frontului de Salvare
Naţională. În legislatura 1990-1992 a fost senator,
vicepreşedinte al Senatului, şef al Delegaţiei
României la Consiliul Europei, unde a înfiinţat
Grupul parlamentar al ţărilor latine. A condus
delegaţia parlamentară a României care a înfiinţat,
la Madrid, în anul 1990, Adunarea parlamentară a
CSCE. Este autorul art.17 (românii din străinătate)
şi art. 45 (libertatea economică) din Constituţia
României. A redactat proiectele legii stemei şi a
sărbătorii naţionale a României. În legislatura 2000-
2004 a fost deputat şi membru al delegaţiei OSCE,
calitate în care a supravegheat alegerile
parlamentare din ţările caucaziene, Ucraina, Albania
şi Serbia. În anul 2004, a fost invitat de către
Departamentul de Stat al Statelor Unite la
supravegherea alegerilor prezidenţiale americane.

Din opera lui Vasile Moiş amintim: De la aquila
helica la stema României,  Ţinutul Secuiesc între
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himeră şi trădarea ţării, Intoleranţă şi crimă, 3
volume , Părintele dr. Vasile Lucaciu un apostol al
neamului românesc, Permanenţă şi continuitate
românească în Ardeal în colaborare şi monumentala
cronică a societăţii româneşti ardelene din a doua
parte a secolului XX şi începutul secolului XXI, În
spatele uşilor deschise, care va cuprinde, în final, 20
de volume. 

Ciclul romanesc În spatele uşilor deschise a
constituit o surpriză de proporţii pentru mediul
scriitoricesc din România deoarece, pînă în prezent,
Vasile Moiş a fost cunoscut ca om politic. Nimeni
nu a bănuit că în spatele acestei figuri publice
carismatice se ascunde un romancier de talent, dotat
cu o forţă creatoare redutabilă şi înzestrat cu un
talent narativ comparabil cu al lui Liviu Rebreanu,
aşa cum aprecia scriitorul Constantin Zărnescu.

Pînă în prezent, din acest adevărat roman fluviu
au văzut lumina tiparului 6 volume, cu subtitlurile:
I. Fatalitate şi blestem, II. Fatalitate şi credinţă, III.
Fatalitate şi voinţă, IV. Fatalitate şi destin, V.
Fatalitate şi speranţă. VI. Fatalitate şi deznădejde.
Sînt pregătite pentru tipar următoarele 6 volume, pe
care autorul mi le-a încredinţat spre lectura: vol. VII.
Fatalitate şi idolatrie, vol. VIII. Fatalitate şi
satanism, vol. IX. Fatalitate şi sfidare vol. X.
Fatalitate şi avatar, vol. XI. Fatalitate şi ideal, vol.
XII. Fatalitate şi prejudecată. Fiecare volum are
peste 450 de pagini.

Prin modalitatea de tratare a evenimentelor
istorice, acest ciclu romanesc ne aduce aminte de
Istoria secretă a lui Procopiu din Cezareea sau de
Antichităţi iudaice a lui Josefus Flavius, iar
personajele criptate ne trimit direct la Istoria
ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir. Oricum, paginile
cărţilor mustesc de senzaţional şi de umor, pentru a
abate atenţia cititorului de la gravele probleme
existenţiale ale neamului nostru românesc. Forţa de
actualitate a romanului e dincolo de orice îndoială şi
ea vine să exprime o îngrijorare gravă şi foarte
transparentă privitor la soarta ţării noastre, intrată tot
mai vizibil pe mîna unor criptocomunişti şi a unor
democraţi de carton, în stare să facă grave
compromisuri, atît pe plan naţional cît şi
internaţional.

Acţiunea ciclului romanesc se desfăşoară pe trei
planuri: în cancelariile străine, unde se iau marile
decizii cu privire la destinul poporului român, în

capitala ţării, mediu politic în care se fac şi se desfac
aranjamente de tot felul, şi într-un judeţ din Ardeal.
Personajele cărţilor, surprinse în mediul lor natural,
demn de Sodoma şi Gomora, parcă descind din
Infernul lui Dante. Limbajul frust şi dialectul
ardelenesc, în care se exprimă o parte din eroii
cărţilor, dau savoare lecturii.

Aşa cum a observat şi criticul Mircea Popa,
construcţie compozită şi mozaicată, romanul lui
Vasile Moiş e orientat pe o axă de susţinere certă,
care vizează cu precădere destinul şi evoluţia
personajului Valeriu Moraru, erou epic care
întruchipează tradiţia de rezistenţă naţională (şi
socială) în faţa falşilor şi ipocriţilor purtători de
cuvînt ai „claselor muncitoare”, instruiţi şi şcoliţi la
Moscova pentru a contribui la intrarea poporului
român sub pulpana „ocrotitoare” a comunismului
sovietic. Liota aceasta de trădători de ţară şi neam
este sistematic demolată de autor şi denunţată ca
otrava care secătuieşte măduva fortificatoare a
naţiunii, cea care o duce la pierzare. De aceea, ca o
contrapondere a personajului principal, autorul
introduce în scenă destinul  unui personaj nefast,
numit în carte Ilie Ionescu (nume uşor decriptabil),
personaj pe care-l urmăreşte din copilărie pînă la
maturitate, şi care ajunge să se contureze ca piaza
rea a României, căci el este creat şi dirijat de KGB-
ul sovietic, ca o formă alternativă de putere, gîndită
şi pusă la punct pînă în cele mai mici amănunte de
demenţialul colonel Stelkin, eminenţa cenuşie şi
ocultă a celor interesaţi ca România să rămînă o
simplă ţară de manevră în convoiul de ţări satelit ale
U.R.S.S.. Cele două personaje reprezintă două
moduri diferite şi total opuse de a vedea realitatea:
în timp ce Valeriu Moraru este vizibil un spirit
independent, luminat, ataşat progresului social şi
uman, apărătorul libertăţii de spirit şi de acţiune,
structurat spre „rezistenţă” şi opoziţie la aluviunile
comuniste încă din adolescenţă, cînd, după o
experienţă traumatizantă în „Siberia României”,
cînd, la numai cinci ani, este deportat cu familia în
Bărăgan, are curajul nebun de a recita în public, la o
serbare,  Doina lui Eminescu, în loc de poezia
Partid iubit. În dorinţa lui de a-şi apăra ţara şi a face
dreptate, acolo unde indivizi decavaţi şi de horthyşti
travestiţi în slujitori ai idealurilor Moscovei pun la
cale tot felul de acţiuni diversioniste, acceptă să se
înroleze în  servicii secrete cu misiuni umanitare,
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care aveau menirea să lichideze centrele de terorism
internaţional. In opoziţie cu el, evoluează celălalt
personaj principal al romanului, Ilie Ionescu, tip abil
de parvenit ambiţios, de un conformism greţos şi
lipsit de orice demnitate naţională, transformat într-
o unealtă docilă, pînă la anularea oricărei libertăţi de
iniţiativă şi de mişcare, comportîndu-se ca o clonă
inertă, căreia i s-a şters creierul şi i s-a inoculat
morbul trădării. Pagini întregi ale romanului sînt
consacrate iniţierii noastre în politica diversionistă a
Securităţii, NKVD-ului şi altor servicii secrete,
inclusiv israelite, pagini care acreditează pe undeva
aderenţa scriitorului la ideea unei conjuraţii
mondiale privind destinul omenirii. Ele reprezintă
partea de picanterie şi de „aventură” a romanului,
care vine să complice firul central al acţiunii printr-
o serie de acţiuni secundare, de un teribilism şi
exotism învederat.

Centrul de greutate al romanului se situează
totuşi pe linia  confruntării de jure et de facto între
cele două mentalităţi şi moduri de gîndire,
reprezentate în esenţă de Valeriu Moraru şi Ilie
Ionescu. Dar, în acelaşi timp, autorul recurge şi la
alte nuclee narative pentru a complica şi a susţine,
prin contraforturi bine gîndite, eşafodajul disputei
ideologice şi morale dintre cele două moduri de
existenţă care angajează direct evoluţia spre mai
bine a ţării noastre, poziţia ei în context european.
Astfel, primul volum este de fapt un deghizat
„roman de familie”, urmărind destinul dramatic al
familiei protagonistului nostru, un puternic şi avut
clan nobiliar din Maramureş, care s-a implicat adînc
în trasarea unei linii de conduită şi de prosperitate
oamenilor locului, familie pe care noua putere
comunistă o deportează în Bărăgan după ce o
expropriază de toate bunurile. Familia e atestată încă
de pe vremea lui Bela al IV-lea, avînd în spate un
trecut de peste 800 de ani. Bunicul eroului a fost un
Mecena generos, cunoscut de către toţi locuitorii
oraşului Baia Mare, oraşul-fief al familiei, unde şi
liceul românesc din localitate a fost o creaţie a
acesteia. Bunicul a pierit pe frontul de la Piave în
Primul Război Mondial, iar fiul său, Ion Moraru,
tatăl lui Valeriu, este şi el un om de bine, un luptător
pentru cauza generală, fost  ofiţer în armata română,
deblocat de către noua putere comunistă, şicanat şi
redus la o existenţă larvară, prin fixarea unui
domiciliu obligatoriu în satul Murgeni,  în condiţii

de existenţă precare, unde-şi va întreţine familia ca
artificier la minele din zona Băii Mari şi acceptînd,
oarecum resemnat, postura de „fost”. 

Începutul romanului aparţine aşadar perioadei
dejiste şi a luptei de clasă, cînd forţele trecutului sînt
lichidate sau anihilate. Familia Moraru are noroc cu
bătrîna doamnă Moraru, care provine dintr-o familie
de evrei armeni, apoi cu soţia lui Ion Moraru şi
mama lui Valeriu, şi ea evreică de origine, pe care
tatăl eroului a salvat-o de la deportare însurîndu-se
cu ea în timpul dictaturii legionaro-antonesciene,
altfel situaţia ei ar fi fost cu mult mai cumplită. Cei
care pun la cale pierirea familiei sînt tocmai cei care
au profitat cel mai mult de pe urma bogăţiilor
familiei sale, transformîndu-se peste noapte din
criminali horthişti în lingăi comunişti, şi
propunîndu-şi drept scop eliminarea forţelor
autentic democrate din zonă şi înlocuirea lor cu
emisari ai Budapestei. Clanul lor nefast, condus de
cel dintîi primar comunist al oraşului, sceleratul
Paszka, e alcătuit din cele mai declasate elemente
din punct de vedere moral, a căror reţea de abjecţii
şi infamii capătă contururi tot mai puternice de la un
volum la altul, oferind spectacolul  condamnabil al
trădării naţionale şi al degradării umane. Grupul de
spioni şi trădători de la Baia Mare, cu ramificaţiile
lui apatride devine ţinta predilectă a satirei corozive
a autorului, care capătă tot mai evident aspectul unei
insolite adunături umane de degeneraţi, privită
ostentativ printr-o lentilă deformată şi descrisă în
tuşele  groase, caricaturale, groteşti.

Iată însă că noua generaţie a familiei Moraru,
reprezentată prin tînărul Valeriu Moraru, ştie să
refacă tradiţia luptătoare a familiei şi să iasă din nou
la lumină din bezna la care i-a condamnat regimul
comunist. Distingîndu-se ca un element bine
pregătit  la învăţătură, devenit între timp un adevărat
sportiv de performanţă, un as al săriturilor cu
paraşuta, el este inclus pe lista echipelor de dansuri
ale regiunii, plecînd în turnee în străinătate şi
contribuind în mod direct la afirmarea ţării în
context internaţional. Încet-încet, el devine conştient
de drumul ce-l avea de străbătut, de nevoia de a se
situa de partea Binelui şi a progresului social,
depăşindu-şi condiţia de paria (trăise şi copilărise în
Bărăgan, ca fiu de „exploatator”), realizînd faptul că
nu trebuie să  stea deoparte, ci să se implice în
bătălia pentru limpezirea viitorului ţării sale. Ajunge
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să participe astfel ca un adevărat specialist la
dezamorsarea unor conflicte internaţionale, iar
atunci cînd termină Facultatea de Drept ştie să se
facă util celor necăjiţi. Momentul Revoluţiei este
acela care-l implică direct, ajungînd să facă parte din
CPUN, apoi din Frontul Salvării Naţionale şi, în
calitate de senator ales, ca vicepreşedinte al
Camerei. Acum, el trăieşte pe viu toate  luptele care
se duc pentru acapararea şi menţinerea puterii, fie în
calitate de coautor la textele noii Constituţii, fie în
acţiunile de ins implicat în vizite oficiale sau
particulare vizînd programul de impunere a
prestigiului ţării noastre peste hotare, călătorind în
cele mai diverse colţuri ale lumii, de la Budapesta şi
Viena, în Israel, Anglia, Japonia, Grecia, Finlanda,
Spania etc. Peste tot, el rămîne ataşat credinţei
fierbinte de a sluji ţara şi de se opune acţiunilor
duşmănoase şi destabilizatoare, orchestrate de forţe
oculte din ţară sau din afara ei. Cu fiecare nouă
acţiune, personajul ne devine mai simpatic şi mai
apropiat sufleteşte, impresionînd prin curaj şi
altruism şi cucerind prin alura sa de cavaler „fără
teamă şi prihană”.

Primele patru volume ale romanul lui Vasile
Moiş, În spatele uşilor deschise, ne pun pe urma
personajelor începînd cu intrarea trupelor sovietice
în ţară pînă la revoluţia din decembrie 1989 şi în
primii ani ai noii puteri democratice. E un
interval  de timp important, de aproape o jumătate
de secol, ceea ce implică un efort considerabil
pentru surprinderea panoramică a evenimentelor,
ducînd la ramificarea  şi diversificarea acţiunii.
Sensul fundamental al conflictului cărţii este  acela
dintre venerarea  şi apărarea tradiţiilor şi intereselor
naţionale şi denunţarea pericolului slujirii
intereselor străine. Sub acest aspect sînt condamnate
acţiunile Securităţii, care s-a îndepărtat de slujirea
intereselor poporului şi s-a pus în slujba slujirii unor
indivizi versatili, trădători de neam şi ţară, unii
dintre ei respingînd propunerea unei delegaţii de
dincolo de Prut de a realiza unirea cu Basarabia, în
momentul crucial al descompunerii URSS.  E tot
mai vizibilă astfel puternica ecloziune de forţe
antinaţionale, care au dorit să ne transforme în ţapi
ispăşitori, printr-o propagandă dirijată de la
Budapesta sau de la Moscova, creînd momente
tensionante, propice confruntărilor extremiste şi
naţionalist-şovine, de tipul celor de la Tg. Mureş sau

a celor de la Satu Mare din 15 martie 1991. Spiritul
patriotic treaz al eroului cărţii a făcut ca multe din
acestea să eşueze, iar linia independenţei naţionale
să iasă în final victorioasă împotriva aceleia lipsită
de loialitate şi servilă intereselor străine. Volumul al
IV-lea, Fatalitate si destin, este o carte document
care dezvăluie strategia şi tacticile folosite de către
organizatorii loviturii de stat din decembrie 1989
pentru izolarea, arestarea şi apoi uciderea cuplului
Ceauşescu. Pentru a da greutate şi autenticitate
scriiturii, autorul reproduce, in extenso, cîteva
documente cheie, care aveau să dispară ulterior din
dosare şi din arhive.

Volumele V şi VI devoalează constituirea
grupurilor de interese şi devalizarea avuţiei
naţionale, strînsă cu atîta trudă şi cu atţtea sacrificii.
Sînt uşor de identificat personajele odioase din sfera
puterii politice şi rechinii, care au tîlhărit fără ruşine
averea acestui popor, pentru a-şi umple conturile
deschise în bănci din paradisuri fiscale. În aceste
volume apar, pentru prima dată, personaje
emblematice care vor marca viaţa politică a
României, dintre care se detaşează Andrei Năpastă,
nume predestinat, viitorul prim ministru sau Titus
Flatuleanu, viitorul preşedinte al ţării, pe care
autorul îl surprinde foarte bine, printr-o trăsătură de
condei antologică: „hăhăitul pe care-l scotea pe gît,
cînd voia să rîdă, era de-a dreptul sinistru. Capul
pleşuv, teşit şi acoperit cu o fleaşcă de păr, arăta ca
o varză turtită”. Poetul sătmărean George
Vulturescu, vorbind despre aceste două volume
constata că: „Maniera de lucru (a autorului, n.n.) e
una participativă (nu foloseşte acea „privire peste
umăr” a scriitorilor precum Balzac sau Flaubert),
autorul e implicat, se descrie pe sine, Valeriu
Moraru, un paravan care măreşte gestica precum în
teatrul de marionete. Dacă scenele de la birourile din
Bucureşti sînt  ale intrigilor „de palat”, cu informaţii
zdrobitoare care schimbă personajele precum
piesele de şah, scenele din Baia Mare sînt groteşti:
nivelul e regional, al sub-speciilor terestre. Aici sînt
implicaţi ziariştii locali de la „Gazeta Nordului”
(zisă popular „Cufureala Nordului”) cu escapadele
lor bahice – ca informatori ai colonelului Paul
Negureanu sau cu prefectul Grigore Cioată. Specia
lor ţine de palierele lui Freud (de fapt autorul
psihanalizei se bucură de o atenţie specială a
autorului pentru descătuşarea relaţiilor sexuale din
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chingile sociale), dar se apropie – prin preocupările
lor literare şi de tipologia aluvionară din romanul
„Detectivii sălbatici” al lui Roberto Balano. Pentru
că tipologia personajelor lui Vasile Moiş  nu provine
din „mantaua” lui Caragiale – cu mitici bucureşteni,
ci cu schizoizi, homosexuali („homalăi” numiţi în
regiune), perverşi, cu un limbaj colorat – cu
„oşenisme” în cazul prefectului Grigore Cioată.”

Romanul lui Vasile Moiş este o combinaţie
ciudată dintr-un „roman politic” şi unul de senzaţie,
un roman al afirmării unei personalităţi complexe şi
sinuoase,  hrănită dintr-o substanţă narativă cu
bogate resurse imagistice. Chiar dacă pune în
mişcare un mare număr de personaje (unele dintre
ele excesiv caricaturale, precum cei doi gazetari din
Baia Mare, Vasile Mărăcine şi Horaţiu Tăbîrcă,  sau
cele aflate  în anturajul filosofului Cornel Noianu,
Gavril Lăcustă şi Andrei Petcu, precum şi „tribunul”
în devenire Cameliu Vorşcovăz, discipol cameleonic
al prozatorului Bărbosu), romanul său nu ţinteşte a
deveni un roman-frescă, ci rămîne pînă la sfîrşit un
roman destinat să analizeze şi să scoată la lumină
„mecanismele puterii” într-o societate totalitară şi
post-totalitară, să atragă atenţia asupra consecinţelor
nefaste ale acestora asupra oamenilor simpli, asupra
rănilor lăsate de Holocaustul evreilor sau de crimele
horthyste în mentalul colectiv românesc, a efectului
destructiv al „scenariilor” produse în cele mai
experimentate laboratoare străine de manipulare
socio-politică, numeroasele sale pagini de analize
„politologice” putînd fi urmărite cu real interes. Pe
lîngă impresia generală de roman-document, cartea
este în bună parte o carte cu personaje reale şi nu
fictive, un  adevărat „roman cu cheie”, în care mai
toate personajele sînt uşor decriptabile, un roman al
vieţii politice post-decembriste de la noi, de o
actualitate tulburătoare, care răscoleşte şi
frisonează.

Evoluînd cu ingeniozitate între reproducerea
aproape fidelă a unor episoade trăite şi a unora
fantasmatice, romanul lui Vasile Moiş se citeşte cu
plăcere  pentru miza de adevăr pe care o conţine şi
pentru dezbaterile pasionante de tip eseistic pe care
le provoacă (disertaţiile sale despre lumea evreiască
sînt cu adevărat memorabile), şi, în general,pentru
îmbogăţirea nivelului nostru de cunoştinţe despre
epoca pe care am trăit-o în ultimii douăzeci de ani,
pentru spulberarea multor iluzii, fixaţii, superstiţii,

şabloane, stereotipii. 
As incheia cu un citat din cronica prof. univ. dr.

Gheorghe Dumitraşcu. Referindu-se la carţile lui
Vasile Mois, istoricul spune textual :”În literatura
română are un singur roman cu care se poate
compara. Autorul lui, Constantin Stere, iar romanul
priveşte, tot aşa, o perioadă anume, În preajma
revoluţiei. Am crezut că sînt în stare să definesc pe
măcar 50-60 de pagini, cele patru volume / nu m-ar
fi pîndit pericolul de a scrie un nou
Pseudokinegeticos. M-am lăsat păgubaş,
deocamdată. Ce încerc să fac în cîteva rînduri care
mi-au rămas s-ar rezuma astfel: romanul este o
Saga; e o Cronică de familie, deci; e un roman
istoric al unei perioade marcată profund în istoria
României; şi un „roman de ocnă”, ca să folosesc un
titlu al lui Alexandru Mihalcea; e un roman de
moravuri; mai lipseşte lista cuceririlor de către
acest Don Juan; polemic; pamfletar / personajele
lui, cum ziceam şi eu la început, o menajerie umană,
un omenet, o imagine obţinută prin secţionarea
structurii sociale româneşti de aproape un secol;
martor şi participant la evenimente, memorialist,
deci şi, ceea ce nu trebuie uitat / adică nu poţi  fi atît
de orb să nu înţelegi/ poate cel mai important roman
românesc privind relaţiile umane de pe tot solfegiul
de la răsăritul soarelui şi pînă la apusul lui, de la
albul diafanic al îngerului, pînă la copita neagră a
opusului lui”

Repet, ca o concluzie, Vasile Moiş este o
prezenţă reală în lumea literelor, iar de aici încolo
critica de specialitate din România – şi nu numai –
va trebui să aibă în vedere şi acest nume.

*) Din cele 20 de volume (fiecare a 450-500 de pagini)
cît va avea în final romanul-fluviu „În spatele uşilor
deschise”, eu am în calculador (şi am citit) 12 dintre ele, iar
restul volumelor ştiu că se află în stadiu de finalizare.
Cunoscător a mai toate limbile ce se vorbesc în Europa şi a
multor altora de pe restul continentelor, i-au facilitat lui
Vasile Moiş cercetarea  multor biblioteci şi arhive, iar real-
ităţile ultimilor 45-50 de ani, cititorul le poate afla mai cu
seamă din cuprinsul acestui roman, din scrierile sale
istorice… 

Un mic exemplu: Ce cadou credeţi că a primit Ilie
Ionescu (primul preşedinte „de după” al României) la nunta
sa, care a avut loc la clubul fabricii de biscuiţi de la perife-
ria Moscovei, de la socrul său-general? Un disc pe care era
imprimată vocea tovarăşului Lenin...
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Scrupule
Sînt cărţi despre care trebuie să taci şi altele

despre care e musai să spui ceva. Un simplu da sau
o laudă nu aduc nimic de folos, nici autorului
(poate doar un plus de orgoliu), nici cititorului
(care, de fapt, nici nu-şi lămureşte ce i-a plăcut).
Totul începe de la ce fel de da? Din toată inima,
rezervat, un da de adeziune sau unul mormăit.
Există nuanţe întunecate în da-ul oferit sau e
semnul unei capodopere integrale? Da-ul e ca în
povestea cu like-urile de pe Facebook. Nu ştii ce
anume a plăcut, ce coardă sensibilă a atins. În acest
sens şi în calitate de cititor, voi încerca să vorbesc
despre cartea unui psihiatru român celebru, Ion
Vianu (1), iar reţinerea mea a fost generată de
faptul că puteam da peste un tratat de psihiatrie,
ceea ce ar fi ieşit din domeniul meu de expertiză.
Dacă ar fi fost doar astfel de cunoştinţe, nici n-aş fi
avut de ce-o citi. Dar Ion Vianu e un gînditor
experimentat, dă informaţiile necesare şi unui
neofit şi nu mai mult decît se dovedeşte necesar.
Odată observată această strategie de abordare, în
fond, nu cred că nici autorul nu era interesat să aibă
un public cititor format exclusiv din fani ai
psihiatriei, m-am concentrat asupra adevăratului
scop al cărţii, cel memorialistic şi anume cum vede
lumea un psihiatru.

Am remarcat cu plăcere că nu este nici un
fragmentarist (consemnînd intuiţii, idei, cazuri
disparate), nici un prizonier al fluxului gîndirii
(punînd de-a valma diverse din timpuri şi spaţii
distincte), în genere caută să se ţină de reperele
cronologice ori logice (atunci cînd creează
anumite capitole ilustrative pentru teorii). Cartea
ne vorbeşte despre înţelegerea lumii din
perspectiva psihiatrului, făcînd însă trimitere
adesea şi la zona biograficului, la limbaj şi chiar la

politică. Cumva aceste domenii devin aici
subordonate celui despre psihiatrie, aşa că voi
vorbi despre ele cam pe fugă.

Biografie
Ion Vianu este fiul marelui critic Tudor Vianu.

Amănuntul nu ar fi fost de precizat dacă nu ar fi
fost o judecată a acestui tată faimos care, după ce
a vizitat un ospiciu din Sibiu, a exclamat că
nebunii ”sînt de fapt martirii umanităţii”(2).
Propoziţia a avut efect peste ani şi fiul său a decis
să se facă psihiatru, meserie în care debutează în
1963 la spitalul Al. Obreja din Bucureşti, numit pe
atunci Spitalul Central. După 1977 reuşeşte să
ajungă în Elveţia – nu se dau însă prea multe
amănunte despre cum s-a întîmplat asta – unde se
angajează pe un post similar. A avut şi un cabinet
particular, a participat şi la diferite cercuri, mai
interesant pare cel de maieutică, în fine o viaţă
interesantă, destul de diversă.

Limbajul 
Este, în genere, cel folosit de un om cultivat,

trecut prin filosofie (Paul Ricoeur – Temps et récit,
Michel Foucault – Histoire de la folie, Jeanne
Hersche – L’étonnement philosophique, Gianni
Vatimo – Gîndirea slabă), prin religie (Michel
Hulin – La mystique sauvage), prin artă (Gherasim
Luca, Charles Bukovski, Doina Jela).  Puţinele
cuvinte de specialitate care apar rareori în text sînt
explicate concis: iredentism (refuzul de a se preda
al bolnavului), acting out (trecerea la acţiune),
starea de burnout (creşterea competenţei ce aduce
o implicită scădere a eficacităţii), borderline
(tulburări profunde de caracter).
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Politica
A avut o perioadă un rol important în viaţa

acestui autor. Şi-a schimbat locul profesiei sale,
din România în Elveţia datorită regimului
comunist. Poate în alte cărţi Ion Vianu a fost mai
aspru în menţiunile sale despre acest regim, aici
însă timpul i-a estompat stridenţele (poate şi
subiectul nu mai e chiar aşa de actualitate), în fine,
a fost lăsat loc doar pentru o sumă de reflecţii şi de
menţiuni rapide. Astfel, Ion Vianu consideră că, în
prima fază, comunismul fiind foarte brutal şi
direct, n-a fost interesat de represiunea
psihologică, în timp ce, în perioada ceauşistă care
simula deschiderea spre Occident, au înflorit, în
fapt, coloniile penitenciare prin apariţia unor
aziluri macabre la Bălăceanca, Cula, Poroschia,
Cervenia(3). Ne spune despre doctori colaboratori,
de pildă Marin Stancu care obişnuia să-i
transforme pe deţinuţii politici cu ajutorul
medicamentului Haldol ”în statui neuroleptice
rigide şi apatice”(4). 

Adevărata miză a cărţii aflate la limita dintre
eseu şi memorialistică (aici capitolele sînt inegale,
unele sînt simple gînduri, altele au o consistenţă şi
o profunzime remarcabile) constă în poziţionarea
psihiatriei ca un mod alternativ de a vedea lumea.
Aici se pot distinge două sfere demne de interes:
pe de-o parte, reflecţiile despre psihiatrie, pe de
alta, exemplele de pacienţi, acestea din urmă, cred,
mereu interesante prin ineditul lor. 

Reflecţii despre psihiatru
Un prim aspect de reţinut constă în faptul că un

psihiatru îşi va asuma întotdeauna un mic risc cînd
semnează biletul de externare al unui bolnav
psihic. Dacă nu-i va permite totuşi să iasă, riscă să
devină aidoma unui temnicer permanent, dacă îl
lasă, fenomenul psihic poate recidiva într-un mod
periculos. În cazuri foarte rare, evoluţia în rău a
pacientului mintal poate duce la omucidere,  cum i
s-a întîmplat unui psihiatru elveţian care a eliberat
un pacient melancolic delirant şi acesta s-a dus şi
şi-a omorît familia(5).

Autorul propune mai multe tipuri posibile de
psihiatri, artiştii (caută frumuseţea în delir),
administratorii (încearcă să-i dea un cadru
sistematic delirului), gînditorii (caută

semnificaţiile ascunse ori de dincolo ale delirului),
clinicienii (percep în primul rînd partea medicală a
actului terapeutic). În altă parte, ni se vorbeşte
despre 3 tipuri de psihiatri (cărora li se consacră
cîte un capitol), psihiatrul nevrotic (care se
gîndeşte la consecinţele viitoare ale acţiunii de
acum), cel psihotic (care se lasă antrenat în delirul
pacientului) şi cel psihopat (care caută cu orice
preţ să-i elimine delirul pacientul).

În orice caz, un psihiatru îmbină adesea în
practica medicală cîte ceva din aceste tipuri şi cu
aceste date Ion Vianu atrage atenţia că regula de
aur a psihiatriei este tăcerea şi lăsarea pacientului
să-şi construiască propriile explicaţii asupra
problemelor sale mintale. Dar nu întotdeauna
trebuie să rămînă în linişte, de aceea este făcută
asemănarea psihiatrului cu un portar la fotbal.
Acesta nu face nimic o mulţime de minute, dar
ajunge la un moment dat să fie vedeta stadionului.
Aşa e necesară la un moment dat şi intervenţia
energică a psihiatrului.

Leopardul din interior
O problemă foarte delicată este selectarea

potrivită a terapiei de către psihiatru. Uneori un
simptom uşor de îndepărtat ascunde ceva mult mai
grav. Autorul ne spune de cazul unui fumător
compulsiv pe care l-a convins – ca un taumaturg -
să se lase de fumat după numai o şedinţă
terapeutică, folosindu-se de un ton viguros. Cîţiva
ani mai tîrziu, cînd l-a reîntîlnit, tipul făcuse
puşcărie pentru violenţe grave în familie. Fumatul
îl îmblînzise odinioară, dar acum devenise o brută.

Sinele şi delirul
Una dintre temele dezbătute adesea în carte

pleacă de la constatarea realizată de C. Jung că
sinele adesea ajunge în inflaţie, în exagerare
(tinzînd spre delir) sau în deflaţie, în chircire (şi
tinde spre melancolie). Uneori în familie poate
exista un delir comun, cel care suferă o cădere
psihică, o chircire e resuscitat de partenerul care-i
propune un sine inflaţionist comun, adică un delir
(6). 

Fiind aşa des întîlnit în practica psihiatrică,
delirul va fi remanent şi în cartea de faţă. Astfel
aflăm că nu trebuie să-i fie extirpat delirul complet
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pacientului, ci doar să-i fie ameliorată starea de
suferinţă şi să fie adus în stare de a se împăca mai
uşor cu viaţa. O îndepărtare bruscă a delirului îl va
aduce pe pacient în faţa unei realităţi angoasante,
în care şi-ar contempla eul fărîmiţe. Delirul este ”o
epopee privată”(7) cu tot felul de aventuri
imaginare ale pacientului. Un delirant îşi pierde de
obicei coerenţa gîndirii şi acest lucru se vede fie
prin lipsa relaţiei dintre cauză şi efect, fie prin
salata de cuvinte, respectiv apariţia unui limbaj
neinteligibil(8). De altfel, Ion Vianu constată că
multe lucruri sînt făcute iraţional şi de către
oamenii normali (de pildă, o cerere inopinată de
căsătorie). Diferenţa este că pentru delirant între ce
crede şi ce există nu e nicio diferenţă: ”ca şi cum
devine este” (9).

Portofoliul de cazuri
Înainte de toate însă ţin să îmi exprim oarece

nemulţumiri că au fost menţionate cazurile prea
telegrafic, prea puţin ca să aibă şansa să devină o
poveste. Amintirile capătă foarte des turnuri
teoretice în această carte şi aspectele narative
devin din păcate simple exemple. 

O pacientă Margareta îşi ţine tot timpul în
echilibru o pernă pe cap. Perna era simbolul unei
meserii obediente din trecutul ei (secretariat). Altă
pacientă, Raphaëlle, pare posedată de demon şi îşi
sperie îngrozitor familia. Ulterior nu poate accepta
că a făcut urît, că sinele ei a devenit uneori
incontrolabil. Un funcţionar român, revenit după o
misiune în străinătate, are senzaţia că în ţară este
înconjurat de o armată de umbre. (hm, la asta am
un déjà-vu). Altul repetă mereu această propoziţie
”nu e pace în lume” (semnalînd lipsa liniştii şi în
univers şi în sufletul său). Propoziţie-mantra şi
capcană a generalităţii.

O pacientă are senzaţia că toţi îi fac semne
neruşinate. Alta că e un cadavru ambulant şi că are
toate organele putrezite. Unul avea fobia străzilor,
mergea pe un singur traseu. Alta, o anume Zoe, o
brunetă năsoasă şi eczematică se visează cea mai
frumoasă femeie din lume, blondă şi cu nasul mic.
Ten mătăsos, evident. Suferea de dismorfofobie, se
simţea urîtă şi diformă. Un tînăr ce a dormit cu
maică-sa pînă la 18 ani în pat, ajunge un pictor care
mîzgăleşte linii de poligraf într-un chip

automatizat. 
Poate cel mai periculos delir pare cel al unei

femei care se temea să meargă în cimitir fiindcă ar
fi putut s-o asalteze spermatozoizii cadavrelor şi ar
fi dat naştere astfel unui zombi. Ulterior nu mai
ieşea nicăieri fiindcă aceste celule fecundatoare îşi
putea face apariţia de oriunde.

Aceasta e cartea, sînt multe alte lucruri
interesante, idei, cazuri, trimiteri spre filosofie,
uneori într-un stil memorabil, alteori mai puţin
desăvîrşit, dar în fine, avem de-a face cu o carte
importantă a memorialisticii româneşti şi cu o
perspectivă greu de găsit în peisajul cultural
românesc actual. Da, chiar face toţi banii.

Bibliografie
1. Ion Vianu, Între violenţă şi compasiune. Amintirile
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O poetă care a ieşit din mediul online, după un
debut în deja celebrul club qPoem al lui Călin Vlasie,
este Andreea Maftei. Tatonînd în mai multe genuri
de poezie, de la cea cu inflexiuni din spaţiul
tradiţional-modernist românesc pînă la cele nipone,
Andreea Maftei se decide odată cu ieşirea în carte
tipărită la o poezie cu un discurs coerent stilistic, aşa
cum remarcă şi cel ce-i face cuvîntul înainte, criticul
Ioan Holban. Se vede că aici a lucrat discernămîntul
unui om de catedră, care îşi supraveghează creaţiile
proprii pînă la acurateţea de care acestea au nevoie.
Nu este un debut de ignorat, dar nici unul care să sară
în ochi şi să scoată exclamaţia cititorului de poezie,
care aşteaptă de ani buni un lider al noilor promoţii,
ce par a se naşte de la o zi la alta, precum tot de la o
zi la alta le înghite uitarea.

Andreea Maftei nu-şi structurează într-un fel
anume cartea, pe secţiuni sau cicluri tematice, ci îşi
adună poeziile într-un sumar care enunţă, în
totalitate, o temă abordată cu predilecţie –
feminitatea. Dar nu în singularitatea ei, ci în cuplu,
într-un „tu, un Adam, eu, o Eva”. Iubirea face loc
lirismului accentuat, nu cel dominat de o anume
artificialitate, ci cel trăit şi exprimat ca atare:
„Dimineaţa nouă, mai rece,/ ne orbeşte./ Ne face să
nu ne mai/ recunoaştem./ De fapt, să nu mai
recunoaştem./ Rămîn/ cicatricile unui timp hain./
Picăturile de noroi/ ne transformă, în ochii sfidării./
Ne putem feri./ Păşim echidistant,/ cu fiecare
respiraţie/ în ceafă// Cît de fierbinte/ nevoia,/ ne-ar
înghiţi ca pe nişte dezertaţi/ din Marele Joc./ Dar e
bine,/ privim Soarele./ Ne asemănăm cu el./ Cîţiva
meteoriţi ne diferenţiază/ ca într-un crater/ ne
vindecăm de răni…/ Levităm, // doi orbi./ Să tot
orbim, e mai bine.”(Dimineaţa în doi, p.35). Dacă
adevărata iubire începe în zori şi se sfîrşeşte într-o
orbire, care devine o stare continuă în mai bine,
atunci, în această stare, de lipsă a luminii de afară,

poezia creează lumina din interior din suflet,
din inimă, care îi duce pe cei doi în raiul unei
existenţe simple, curente. Poeta nu complică
deloc lucrurile, le spune simplu şi parcă nici
nu doreşte să iasă în lume cu o altă miză decît
cea a simplei comunicări. Sîngele, luna,
inelarul, degetul, coapse ferme, sînii etc., etc.
anunţă chiar din prima poezie a cărţii un
limbaj comun, palpabil, care, înscris unei
sintaxe la fel de comune şi corecte, creează un
stil ce-i aparţine doar ei, cum ar fi finalul
poemului Circular, care deschide cartea:
„Poate să tacă. Poate să frîngă.// Poate s-
adape. Poate să strîngă.// Poate să urce. Poate
să plîngă.// Poate să nască. Poate să frigă.// Poate
cărări. Poate adîncuri.// Pămîntul tot rodeşte orb,/
sapă pustiuri, curge-n mări,/ şi ea, doar cîntă”. Există
aici o stare fluentă a poeziei, care dă la iveală trăiri
intense, în avalanşe, cu o muzicalitate aparte.

Spune poeta chiar de la început: „Şi totuşi,
frumseţea de ar rămîne virgină…” O speranţă ce nu
se poate opri decît la un „popas”, după care ar urma
„un pod” care „ar rezolva/ îndestularea de timp/
eşuat/ la mal”. Ce ar putea însemna această
îndestulare de timp ar putea explica doar poezia
Andreiei Maftei, care se aşează în carte într-o
acurateţe, care, aşa cum am spus la început, nu rupte
tiparele, dar îndeamnă la lectură. Şi pentru un
debutant acest lucru înseamnă un pas cu dreptul. Şi
pasul se face „În numele Evei”: „Cu soarele strivit
între gene,/ a somn prelung,/ două păsări fac cuib./
Ploile gonesc la amiezi,/ printre/ ziduri pictate de
vreme”. Cuplul este primordial şi în astfel de viziuni
poetice: „Paşii lui ticăie, ticăie/ pe zîmbetul lui
destrămat.” Pînza pe care sunt pictate aceste imagini
ţine de trecerea timpului de ceasornicul care „ticăie,
ticăie” pînă ce totul se destramă.

Femeia este o prezenţă continuă, şi nu cea aflată
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în chinurile invocate de luptătoarele feministe, ci
într-o caldă aşteptare a iubirii, a împlinirii cuplului:
„Femeia/ ea/ netezeşte, cu mîinile, lutul, durertile, ca
un caier de lînă,/ strînse la piept./ Cu ochii spre cer.
Îşi duce/ cîntul, povestea de ani şi ani,/ luptă/
Strigătul, înnodat în lacrimi,/ cutremură văile, firea şi
munţii/ de sare”. E aici un soi de baladă, de miortism
dezavuat de cei ce nu mai privesc înspre
profunzimea sentimentelor pure de teamă să nu cadă
în desuetudine. Andreea Maftei ştie să elimine acest
pericol şi astfel se salvează prin poeziile care, deşi
calme şi vag leneşe, aduc un aer de prospeţime.
Multiplele ipostaze ale feminităţii lărgesc arealul
ideatic şi tematic, făcînd din bătătorita temă a iubirii
o nouă arie de explorare poetică. Instrumentele cu
care poeta abordează aceste teme sunt cele stilistice,
tropii şi un vocabular ce naşte un limbaj poetic ce
pare a-şi căuta propria cale. Nu este deloc uşor să
găseşti un drum al tău într-o astfel de căutare pe
acelaşi aparat poetic, fără a sonda într-o paradigmă
poetică nouă. Poeta nici nu-şi propune aşa ceva. Ea
este preocupată ca tot ce trăieşte să aşeze cu
sinceritate în text. Şi de cele mai multe opri reuşeşte.
Nu ocoleşte romantismul, ci se foloseşte de regulile
lui cunoscute cu abilitatea celui ce ştie că astfel de
elemente nu aduc noutate, dar dau greutate poeziei,
acolo unde acesta este bine dozat: „ Serbarea cu mir
pe frunte ne surîde./ Cascada din priviri –/ amintirea
celei dintîi trăiri a ei stă sub luna nouă./ Da.
Trandafirii au spini,/ dar iubirii i se pune coroană,./
Din iluzii. Din pomii împodobiţi. Se vor naşte/
bucurii, revolte./ Pămînturile sterpe sunt cum/
coşmarul celor care nu iubesc./ Sărbătorile. Un
răsunet din fiinţă şi din nefiinţă./ În zloată şi în
ardere./ Vom creşte din cenuşa ei şi vom primi/ pe
frunte mirul” (Întîlnire, p. 52). Atmosfera creată în
astfel de texte poetice este una ce dă caracteristica
acestei debutante: este una simplă şi directă, sugerată
prin imagini curate, care nu complică nivelul
comunicării.

Poezia care dă titlul cărţii duce totul spre basm,
spre un fantastic în care realitatea poate aşeza
imagine cu imagine ca într-un puzzle: „ Lebede roşii/
înoată timid prin trupul devenirilor./ Val după val
curg lin,/ spre cea mai straşnică simţire.
Nesiguranţa./ Mă vor îmbrăţişa,/ apoi/ răsuci gîtul,/
semeţ –/ noduri de vînt spre tărîmul naşterii mele./
Cu rădăcini-obstacol, adevărul/ cîntăreşte greu pe
ape verzi,/ tulburi./ Lebedelor/ le va ieşi roşul din

pene,/ din zîne albe, feciorelnice,/ şi/
nonconformiste.// Aceleaşi lebede/ înoată astăzi spre
lumină” (p.23). Mergînd pe această logică, de a
aşeza în titlul cărţii un titlul de poem din sumarul ei,
care , în fond, nu sugerează tema cărţii, fondul ei,
poeta ar fi putut da oricare alt titlu de poezie cărţii
sale. Nu ar fi schimbat cu nimic sau nu ar fi sugerat
altceva în ideatica componistică a cărţii. Asta mă
face să cred că poeta şi-a adunat pur şi simplu
poeziile între copertele unei cărţi, aşa cum adună
într-un caiet tip oracol adolescentele tot felul de
amintiri frumoase, întîmplări, imagini pentru a şi le
reaminti cu plăcere, cu nostalgie peste ani. De aici
pot trage concluzia că în substanţa ei cartea Andreiei
Maftei este un astfel de caiet-oracol, cu poezii care
ne aduc în faţă un suflet încărcat de un suflu poetic,
deloc dens, ba chiar rarefiat, dar sugestiv, trăit cu
sinceritatea unui om care crede în iubire, în
frumuseţea ei. Şi acest lucru nu este deloc destul
pentru o carte de debut care să trăiască şi mîine.
Experienţa poetei este una izvorîtă din trăirile de
acest timp, sincere, corecte. Meritul Andreei Maftei
este acela că ştie să facă din ele carnea unor poezii
perfectibile, corecte stilistic, într-o logică a
concretului creativ, în afara dicteului automat, aşa
cum se întîmplă la mai toţi cei care scriu acum cu
convingerea că, prin discursul lor sofisticat, ori
mizerabilist, atent la formele poetice de aiurea, vor
crea o nouă paradigmă petică. Nici pe departe, ci
dimpotrivă, nu fac nimic altceva decît să sară în afara
poeziei, în ceea ce acest gen literar a adus valoric
pînă aici. Măcar Andreea Maftei stă bine aşezată în
poezie, chiar dacă atinge multe locuri comune,
abundă într-un limbaj bătătorit, însă bine articulat
stilistic, într-o frazare poetică demnă de o ştiinţă a
scrierii poeziei. 

Ceea ce este bine în cartea Andreei Maftei este
fluxul poeziei şi lectura atractivă a fiecărei pagini.
Ceea ce nu este puţin lucru pentru un debut. Sunt
convins că pe viitor va veni şi greutatea aceea care
dă cu adevărate particularitate poeziei scrise de un
debutant care nu renunţă, ci face pasul următor cu
mai multă încredere, de la banalul text comun la
textul cu adevărat literar.
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Ideea pare hazardată. Cei doi, deşi contemporani,
nu s-au cunoscut personal ori prin opere. Nu s-au
interferat/intermediat într-un anume fel. Nu au avut
prieteni, colegi ori profesori comuni. Mai mult,
preocupările social-spirituale au fost total distincte şi
diferite ca gen, structură, tematică. (Facem abstracţie
de viaţa lor privată şi de idiosincrasii.)

În cercetarea noastră, în condiţii de adevăr ne-am
impus o neutralitate severă (germ. Wertfrei), pentru a
realiza un studiu de strictă obiectivitate estetică
cotidiană şi diferend faţă de celelalte discipline/ ştiinţe,
rezumându-ne doar la concordanţa conceptelor: eterna
reîntoarcere, Ubermensch/ supraomul/ omul de
dincolo şi voinţa de putere.

Bibliografia celor două personalităţi geniale este
bogată, dar nu a fost tratată încă o asemenea temă.

La Friedrich Nietzsche (1884, Röcken – Weimar,
1900), entităţile enunţate sunt definite, comentate şi
supradimensionate. Au devenit chiar un corp de
doctrină şi insuflate germanilor ca dogmă. De altfel,
bazele „crezului” germanist au fost puse de J.G. Fichte,
Otto Bismarck, Henri de Trutschke, H. St.
Chamberlain, iar savanţi ca W. Wundt, Adolf von
Harnack, R. Fucken, W. Ostwald i-au definit
principiile, invocând mitul sângelui. Pentru H. St.
Chamberlain, cultura europeană este esenţa germană şi
nu de spirit latin: tot ce e bun la francezi este franc, la
spanioli – vizigot, la italieni – longobard
(Kriegsaufsätze, Bruckmann, München, 1915). În
acelaşi sens, de curând, se încearcă inocularea ideii
cum că dacii din România sunt de seminţie germană,
venind – cândva, din vestul Europei în perimetrul
carpato-dunărean, dar întorcându-se ulterior în Olanda
şi Danemarca, ţinuturile lor de origine (Alexandru
Bădin. Dacia din vestul Europei în istoriografia
europeană. New York, U.S.A., 1998). Însă dincolo de
acest furor teutonicus, care nu dă, totuşi, tonul vieţii,
germanismul (în ceea ce l-a privit, deopotrivă şi pe
Nietzsche şi pe Eminescu) este o parte a culturii
europene, alături de celelalte culturi/civilizaţii ale

bătrânului continent.
La Mihai Eminescu (Ipoteşti, 1850-1889,

Bucureşti), valorile culturii germane au fost luate ca
atare. Făcându-şi studiile în mediu germanic, Cernăuţi
– Viena – Berlin, structura culturii generale/speciale
asimilate poartă amprenta stilului germanic, în
completă conştiinţă de sine întru excelenţa firii proprii
a neamului românesc. Geniul limbii şi seminţiei sale
neolatine, clădită pe cercul intereselor comune
moştenite instinctiv daco-romane, i-au deschis drumul
spre lumină creatoare ca personalitate distinctă. Mai
întâi, G. Călinescu, descriindu-i opera şi punctând din
aproape în mai aproape, înainte ca ea să fie editată
perpessiciusian, mai apoi, Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
cu preferinţă la influenţele romantismului german, i-a
cercetat şi delimitat spaţiul cultural asimilat din lumea
de cultură şi civilizaţie germană. Schopenhauer, Fichte,
Fd. v. Hartmann, pe de o parte, dar şi Jean Paul Richter,
Hölderlin, Novalis, Schiller, Arnim, Creuzer ş.a. pe de
altă parte, dar nu şi Fr. Nietzsche…

Concordanţa/corespondenţa/potrivirea este o
rezultantă a rolului jucat de lecturile comune din acele
surse teoretice şi istorice parcurse de cele două
personalităţi şi viziunile proprii de geniu, independente
şi paralele, dacă nu concomitente. Am zice cu alte
cuvinte: sensul epocii.

Când William Whewel  a descris, pentru prima
dată, conceptul de concordanţă în filosofia ştiinţei
(Philosophy of the Inductive Sciences, 1840),
evidenţiind procesul prin care inducţiile leagă faptele
de formarea de idei noi, a crezut optimist că există o
singură concepţie corectă cu rol unificator.

Pe parcurs, lucrurile s-au schimbat, ceea ce
încercăm şi noi să discernem în continuare.

II
Un sector al operei eminesciene mai puţin

cercetat/aprofundat în sine este cel dedicat de poetul
naţional dramaturgiei/teatrului, ba, considerat ca o
neîmplinire a geniului.
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Opera dramatică originală eminesciană are
următoarea structură:

• drame istorice: Decebal, Pacea vine s-o ceară,
Bogdan-Dragoş, Gruie Sânger, Alexandru cel Bun,
Ştefan cel Tânăr, Petru Rareş, Cel din urmă Muşatin,
Alexandru Lăpuşneanu, Mira, Andrei Mureşanu,
Povestea;

• comedii: Minte şi inimă, Elvira în desperarea
amorului, Convorbiri literare: Romancero español
(scrise în versuri), Gogu tatii, Judeţul Împăratului,
Judeţul lui Vodă (în proză).

La dodecameronul dramelor istorice, consacrat
sub acest titlu generic de către G. Călinescu, au mai
fost adăugate alte trei încercări dramatice: Călugărul şi
Chipul, Regina şi cavalerul, Amor pierdut-viaţă
pierdută.

Primele două din seria dodecameronului sunt
subiecte gemene, inspirate din perioada Războaielor
romano-dacice (101-106 d. Hr.), respectiv Decebal şi
Pacea pământului vine s-o ceară; le-am contopit într-
un text comun sub formă de poem dramatic Decebal
(Editura Sfera, Bârlad, 2000, 60 p.) subtitrat Teatru
patetic, propunând o lectură fluentă.

Ceea ce trebuie menţionat de la început este faptul
indubitabil că opera dramatică eminesciană originală
are subiecte unitare în fabulaţii coerente şi cu personaje
ce reprezintă pasiuni şi nu fiinţe, care se înfruntă în
numele unor idei, stări, situaţii. „Într-adevăr, Eminescu
a inventat la noi drama care nu e în fapte şi întâmplări,
ci în omul care gândeşte şi simte, prins cum este în
durerea lumii, confruntat cu sine şi cu alţii într-o
pierzanie, care e a tuturor.” (Petru Creţia. Introducere.
M. Eminescu. Opere. Teatrul original şi tradus. VIII.
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1986, p. XXI).

Sistemul conceptual al rodirilor dramatice originale
este triadic: geneza neamului – „Decebal”, geneza
statului – „Bogdan-Dragoş”, iar sfârşitul unei
încrengături ereditare conducătoare – „Alexandru
Lăpuşneanu”. Celelalte opuri sunt complementare
acestor lucrări dramatice, singurele închegate ca formă
literară faţă de cele rămase la limita de însăilări.

III
În fond, cum putem considera faptul că, în

concepţia literară eminesciană, se pot regăsi cele trei
noţiuni invocate (eterna reîntoarcere, Ubermensch,
voinţa de putere) raportate la poemul dramatic
Decebal?

Personajele principale – Traian şi Decebal –
reprezintă totodată două principii/concepte ale
autorului, două idei distincte.

Marcus Ulpius Traianus (53-117 d.Hr.), originar
din Hispania, primul provincial devenit împărat al
Romei (98-117 d. Hr.), a condus războaiele cu dacii
(101-102, 105-106 d. Hr.) şi cu parţii (114-117 d. Hr.).

Decebalus per Scorilo i-a urmat la tronul Daciei
regelui Duras-Diurpaneus (87-106 d. Hr). Strateg
talentat. Învins de Traian, se sinucide. Capul retezat îi
este arătat lui Traian, trimis la Roma şi aruncat pe
treptele Gemoniae, locul unde se aruncau stârvurile
osândiţilor la moarte.

Dacia lui Decebal, Dacia din nordul Dunării, a fost
transformată în provincie romană (Moesia Inferior) şi
populaţia romanizată, iar ulterior, întregul teritoriu
carpato-danubian a fost părăsit din ordinul împăratului
Aurelian (271).

Între cei doi protagonişti ai poemului dramatic
Decebal, la care se adaugă Principele Tazig, dialogul
se poartă în jurul eternei reîntoarceri (v. 691-703) a
supraomului (v.749-761), a voinţei ca putere (v. 1291-
1301).

Cele trei concepte/principii au un punct nodal
comun: Genius, personificarea forţei generatoare la
romani, care sălăşuieşte în om. Fiecare bărbat, liber ori
sclav, are un genius al său, care îl însoţeşte de la
naştere până la moarte.

Acest Genius era, în cultul familiei, pater familias,
divinitate tutelară nu numai pentru individ şi familie, ci
şi pentru întregul popor – Genius Populi Romani din
care s-a dezvoltat Genius Augusti (geniul împăraţilor),
respectiv, voinţa de putere, în triadă cu supraomul şi cu
eterna reîntoarcere.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, şi în Dacia,
a fost atestat Genius ca forţă protectoare: Genius
Daciarum, Genius Nautorum, Genius Liberatorum et
Servorum, Genius Loci, Genius Commerci etc.

Aşadar, concordanţele nietzschiene-eminesciene
sunt, pe cale de consecinţă, concordanţe germanice-
latine.

Aşadar, nimic nou sub soare…

IV
Scânteia comună concordanţei celor doi geniali

gânditori a fost consultarea operei majore a nu mai
puţin faimosului Arthur Schopenhauer (1788-1860).

În vreme ce Fr. Nietzsche a declarat fără nici un fel
de dubiu: „Ateismul a fost ceea ce m-a condus la
Schopenhauer”, cu precizarea anterioară „Tocmai
tragedia este dovada că grecii nu erau pesimişti,
Schopenhauer s-a înşelat aici, după cum s-a înşelat în
toate.” (Fr. Nietzsche. Ecce homo. Cum devii ceea ce
eşti. Cap. Inoportunele. Trad. de Liliana Micescu. Edit.
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Centaurus SRL, Buc., 1991, pp. 37, 42, Mihai
Eminescu l-a considerat pe marele filosof A.S., într-o
polemică din ziarul „Timpul” (8 februarie 1878), drept
spiritus rector: „Schopenhauer, care numeşte pe Hegel
şarlatan şi şcoala sa o adunătură de stârpituri” […]
„zice: Dreptul poate fi suprimat prin forţă, niciodată
nimicit (blos unterdrückt nic aufgehoben) (vezi Lumea
ca voinţă şi idee, vol. II, p. 680) şi fiecine are dreptul a
face tot ce nu atinge pe altul (Parerga, vol. II, p. 257)”.
(Mihai Eminescu. Opere. Vol. X, Publicistică, Editura
Academiei R. S. România, Bucureşti, 1989, p. 44).

Şi, totuşi, cei doi geniali gânditori au avut reacţii
asemănătoare în privinţa conceptelor eterna
reîntoarcere, supraomul şi puterea ca voinţă:

I. ETERNA REÎNTOARCERE:
– Fr. Nietzsche. „Nemurirea costă scump: pentru ea

se moare de mai multe ori în timpul vieţii. Există ceva
pe care eu îl numesc ranchiuna măreţiei; tot ceea ce
este măreţ, o operă, o faptă, odată desăvârşită, se
întoarce neîntârziat celui care a înfăptuit-o. Tocmai
fiindcă a înfăptuit-o, el este acum slab, nu-şi mai
suportă fapta, n-o mai priveşte în faţă.” (Ecce homo,
op. cit., p.57).

– M. Eminescu.
„DECEBAL:
Tu ai găsit-o… vorba ce ne-nseamnă
Furtuna da! Oceanul! Vijelia…
Astăzi o lume-n fundul ei visează
Şi stele poartă pe oglinda-i creaţă,
Dar mâni ea falnică cumplit turbează
Şi mişcă lumea ei negru măreaţă
Pe-ale ei mii şi mii de nalte braţe 
Ducând peirea ţări înmormântează…
Azi duc diluviu… mâne, nemurire
O armonie care capăt n-are
Astfel e-a ei întunecată fire
Astfel e sufletu-n antica mare
Ce-i pasă ce simţiri o să vă-nspire
Indiferentă… solitară… mare!
Astfel sunt dacii – luptă… ş-apoi pieire!”
(Mihai Eminescu. Decebal, pp. 127-150, în vol. M.

E. Opere, IV, Teatru. Ediţie critică, note şi variante de
Aurelia Rusu. Studiu introductiv de George Munteanu.
Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 140)

Textul reprodus de noi, elaborat în anii studenţiei,
cca. 1872-1873, mss. 2254, 2286, apare independent în
mss. 2287, f. 59, sub formă de sonet titrat Adânca
mare, transcris împreună cu altele trei (I. Cum oceanu-
ntărâtat; III. Veneţia; IV: Maria Tudor), fără ca vreun
editor/exeget să-l menţioneze ca parte componentă din
drama Decebal;

II. UBERMENSCH/ SUPRAOMUL/OMUL DE
DINCOLO:

– Fr. Nietzsche. „Cuvântul supraom pentru
desemnarea tipului celei mai înalte izbânzi, în contrast
cu oamenii moderni, cu oamenii buni, cu creştinii şi
alţi nihilişti – cuvânt care în gura lui Zarathustra,
distrugătorul moralei, dă mult de gândit – a fost înţeles
aproape peste tot cu deplină candoare în sensul acelor
valori a căror antiteză apare în figura lui Zarathustra,
vreau să spun că a fosst înţeles drept tipul idealist al
unui tip superior de om, jumătate sfânt şi jumătate
geniu…” (Ecce homo, op. cit. p. 31)

– M. Eminescu.
„DECEBAL:
Acei ce domnesc lumea… sclavi ei înşişi
A unuia… a celui ce-i mai rău,
Mai crunt, mai diabolic, mai tiran!
Astfel îi vezi urmând unul la altul
Umbre sinistre şi ruşinea lumei
Tiberius, Caligula nebunul,
Claudiu acea jucărie de muieri –
Şi Nero… Şi-n fiecare din romani
Este sâmburele acestor pasiuni,
În apăsare el e un Catilina,
Apăsător e fiecare un Nero.” (Decebal, pp.127-

150, op. cit. p. 142).
III. VOINŢA/ DORINŢA/ PASIUNEA CA PUTERE/

STĂPÂNIRE/ DOMINARE:
– Fr. Nietzsche. „Dorinţa de a stăpâni e cutremurul

de pământ ce rupe şi desparte tot ce-i şubred şi găunos,
e zdrobitorul mânios al tuturor mormintelor văruite,
care mugeşte şi pedepseşte; punctul de întrebare
ţâşnind alături de răspunsurile premature.” (Aşa grăit-
a Zarathustra. În româneşte George Emil Bottez. Edit.
Librăriei Casa Şcoalelor, Antet, Bucureşti, 1916, p.
160);

– M. Eminescu.
„DECEBAL:
Pe cai, pe cai! Războiul este gata,
Puneţi pe Dunăre un jug de lemn
Ca să mugească ca şi taurii noştri
Acea bătrână şi-ndrăzneaţă mare
Ce curge între noi şi-ntre romani.” (Decebal, pp.

127-159, op. cit. p. 147).

⃰
…Quod erat demonstrandum…
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Aniversările şi comemorările sînt cronologii,
bucle pe şuvoiul Timpului. Omagiile postume, la
fel de netrebnice precum elogiile antume fac parte
din memoria noastră. Trecînd prin pereţii
aceleiaşi clepsidre, raportîndu-ne la început şi
sfîrşit, volens-nolens toţi trăim obsesiv „clipa cea
repede ce ni s-a dat”. Dar cînd vorbim despre
Eminescu timpul îşi pierde fluiditatea, timpul nu
mai depinde de anistorie şi postistorie. Măsura
anilor e în nemăsură, substanţa lui e din haloul
inaccesibil ce înfăşoară axa antecosmică trinitară.
Eminescu fiind un prototip integrator, începutul
său e ambiguu, sfîrşitul său e nebulos, existenţa sa
astrală, locuirea în „chip de lut” sînt înafara
Calendarului. Această nedumerire o presimţim şi
cînd descifrăm reliefurile lespedei de la Putna.
Cioplitorul a gravat doar anii de domnie ai
Voievodului, nu şi eternitatea sa. Începutul
„principelui Creştinătăţii” e în Strămoşi, sfîrşitul,
neconsemnat, e descălecat în dezmărginire. 

Mihai Eminescu, de nemăsurat şi de necîntărit,
a cărui naştere trebuie înţeleasă ca o trimitere
providenţială, este o însumare a timpului de
dinafara Neamului şi a spaţiului acestei Ţări. El
este păstor de neam, prin sufletul şi pana sa au
trecut turmele Limbii Române de la Facere
încoace. Din Carpaţii invincibili pînă în aurăriile
Daciei, şi grînarele din vecinătatea Mării
născătoare de mărgărite.

Voievod peste o Ţară de cuvinte, cu o
devoţiune nepereche faţă de Basarabii şi
Muşatinii „dătători de legi şi datini”, Eminescu nu
ar trebui să lipsească din nici o frescă. Dacă în
panoramele noastre votive Domnul prezintă
înaintea pururi tînărului Christos ctitoria sa în
miniatură, lui Eminescu zugravii ar trebui să-i

pună în palme, drept ctitorie, Cartea graiului
nostru de el strălimpezit – cea mai scumpă danie
închinată Poporului său. 

Unii istorici au considerat că pentru măreţia
faptelor Al.I. Cuza ar fi fost îndreptăţit să poarte
coroană de rege. Mihai Eminescu, pentru
prodigioasa sa operă şi pentru caracterul său fără
cusur oricînd este îndreptăţit să stea sub o
titulatură majestuoasă. Însumînd istoria şi cultura
noastră, Eminescu este coroana şi încoronarea
Poporului român. Citindu-i paginile de
publicistică, din primele rînduri e de văzut vocaţia
sa de etnarh. Grăitoare sînt statura sa morală, care
e totodată instanţă, respectul pentru legile care
trebuie să decurgă din Adevăr, preţuirea
cutumelor, cultul Străbunilor, începînd cu
sacrificiul fondator al lui Decebal pînă la martirii
Mihai Viteazul, Constantin Brîncoveanu şi
Grigore Ghica. Credincios valorilor şi virtuţilor
umane, dar, totodată, necruţător faţă de urzelile
păgubitoare ale celor „mici de zile, mari de
patemi”, Eminescu a trăit şi continuă să-şi
trăiască veşnicia între admiratori şi caracudişti,
rămînînd pînă azi acelaşi „român verde de tip
carpatin”, neschimbat şi cînd peste „locul
îngropării sale va răsări pădure ori cetate” (G.
Călinescu). Vasile Gherasim, Elias Miron Cristea,
Perpessicius, Oprea, Creţia, Vatamaniuc, Simion,
Buşulenga, Roşu, Cimpoi, Georgescu, Codreanu
şi mulţi alţi truditori pe manuscrise, cu notabile
contribuţii la realizarea Operei Integrale sînt
mărturisitorii genialităţii şi unicităţii „omului
deplin al culturii române” (C. Noica). Şi paralel
cu această oştire, urmaşii săi: Lucian Blaga,
Bacovia, Arghezi, Voiculescu, Crainic şi Gyr, şi
din acelaşi filon tragic, N. Labiş, N. Stănescu, M.
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Sorescu, Ioan Alexandru, Cezar Ivănescu şi
Grigore Vieru.

Reprezentant emblematic al ţării sale şi al
scriitorimii descendente din acest „neam al
nevoii”, Eminescu a cunoscut literatura română
de la Coresi, Varlaam şi Dosoftei, a citit
Cronicarii şi cărţile principelui luminat Dimitrie
Cantemir, a cunoscut producţiile antecesorilor şi
contemporanilor, şi tot atît de bine snoavele,
legendele şi eresurile din popor. 

Citind „Epigonii”, o inestimabilă contribuţie
rafturile memoriei literare, e de observat că
nimeni nu a fost omis, marginalizat ori privit
orgolios, demolator. Eminescu, fiind generos din
fire, gîndind piramidal, a înţeles că vîrful
piramidei nu poate exista fără o bază alcătuită din
pietre de toate mărimile. Acest spirit nu mai
funcţionează azi, nici în curţile făcătorilor de
generaţii, valuri, ierarhii şi lideri, nici în
societatea rinocerizată,/ şacalizată,/ hienizată,/
globalizată...

Respirînd metafizic, Eminescu şi-a consumat
drama existenţială infuzată cu esenţe extrase din
gîndirea indică, din Eclesiast, Hölderlin şi
Goethe, intuindu-i pe Heidegger, Max Weber,
Freud şi Einstein. Din această bogăţie reverberată
în timp au ieşit operele transfigurării semnate de
L. Blaga, Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu,
Const. Noica, Eliade şi Cioran, S. Mehedinţi, Tr.
Brăileanu, N. Petrescu, V. Băncilă, D. Stăniloae şi
paginile scrise de Xenopol, Iorga, Pîrvan, Hasdeu,
Gusti ori Romulus Vulcănescu.

Eminescu şi-a conştientizat geniul:
„Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum
soarele soarbe un nor de aur din marea de amar”.
Sub această povară Poetul nu ar fi putut trăi mai
mult de cît a trăit. Şi peste aceasta s-a suprapus
osînditoarea cruce a Neamului său, zidăria lui
etnică şi ontologică. Trăind plenar, Poetul a
suferit muceniceşte, anticipînd tot ce s-a revărsat
şi se va revărsa peste noi. Îndurerarea şi
scrîşnetele fiinţei lui în celula-spital care era ţara
sa s-au împletit peste timp cu strigătele şi
liturghiile sfinţilor închisorilor. Sînt de neuitat
cutremurătoarele cuvinte ale filosofului hristofor
Petre Ţuţea: „Un tîmpit mai mare decît mine nu

există. Să facă 13 ani de temniţă pentru un popor
de idioţi!”. Dar dezamăgirea şi umilinţa, ca şi pe
Eminescu nu l-au determinat pe Ţuţea să-şi
abandoneze obîrşia. Poetul şi filosoful au rămas
neclintiţi „între Dumnezeu şi neamul lor”.

Eminescu s-a retras în steaua sa. În Luceafăr.
Ne-a lăsat averea minţii sale şi colbul smerit al
trupului său. Nu l-au copleşit comorile lumii, nu
şi-a dorit „mormînt bogat”. Dinlăuntrul său
trebuie cercetat, acolo este tezaurizat geniul său,
dinafara, ca a oricărui pămîntean, e puţină, o
însăilare efemeră. Ar fi o profanare îngrozitoare
strămutarea lui „la marginea mării” ori chiar în
luxurianta biserică Trei Ierarhi, cum propunea
cîndva Geo Bogza. Ale cărui muritor mîini ar fi
vrednice să facă acest nesăbuit transfer? Iar
aberanta propunere de canonizare a „sfîntului
ghiersului românesc” (T. Arghezi), vehiculată în
cercul unor spoitori de morminte, e bine să se
spulbere pentru totdeauna. Dacă am avea mai
multă preocupare pentru fiinţă decît pentru
materie, dacă am simţi cît de păgubitoare este
alienarea ce se instalează în urma pierderii
contemplării, am percepe altfel patrimoniul uriaş
al minţii lui Eminescu, timpul umplut de
infinitatea sa.

Mă întreb: oare cînd Brîncuşi a înălţat Coloana
s-a gîndit la Eminescu? Ştiu că, propunîndu-i-se
oarecînd o statuie pentru Spiru Haret, sculptorul a
spus că va face o fîntînă. Nu a găsit ceva mai
deplin ca să-l reprezinte pe ilustrul învăţător.
Avînd înainte acest reper, cred că cea mai bună
statuie a lui Eminescu este Coloana fără sfîrşit.

În Coloană: sunete şi tăceri, verticalitate,
desprindere, zbor, diamante în ascensiune.

În Eminescu: „Dimensiunea românească a
existenţei”, „rostirea românească”, „sufletul
românesc”, „omul românesc”, lut şi duh de-acasă,
împerechere cu cerul, contopire în cosmos,
eternitatea noastră. Într-un cuvînt – Coloana
Infinitului.
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[București], 4 iulie 1924
Parcul Cornescu, Str[ada] C, nr. 7

Iubite amice,

Am primit banii. Am impresiunea că te-ai
încurcat la socoteală și mi-ai trimis prea mult, (5970),
dar nu dau lucrului nici o importanță, se apropie
timpul, când voi putea plăti micile mele datorii. Când
primești leafa mea pe iulie și august, trimite-mi-o.

Ministrul Anghelescu mi-a spus vă va cere lui
Vintilă Brătianu bani (125 000 lei) pentru hârtia
necesară lucrării mele, de care „a auzit că-i
remarcabilă și că va face cinste țării în străinătate“.
„Să facă Kirițescu un raport“. Kirițescu mi-a spus ca
„să facă naturaliștii un raport“.

A făcut raport Bâznoșanu că lucrarea mea
„deschide noi orizonturi“; Reiner „că a avut onoarea
de a face parte dintr-un cerc restrâns de specialişti
cărora le-a expus o parte din lucrarea mea și că și-a
dat seama că partea anatomică este elaborată după o
metodă riguros științifică“ și Voinov, că este și el de
părere ca lucrarea mea să se publice în Buletinul
Societății Naturaliștilor.

Zilele acestea Kirițescu va face raportul. Îndată ce
voi avea hârtia voi începe a traduce și tipări.

Am fost de câteva ori la Negulescu. E de acord să
scot la toamnă Curentul nou cu sprijinul partidului
său. „Să fac pregătirile acum în vacanță“.

Nu sunt încă de tot hotărât. În orice caz greul l-ar
duce discipolul meu prof[esorul] Alex[andru]
Claudian, care-i o personalitate. Ține chestia asta
confidențial.

Am primit o mișcătoare scrisoare de la Panait
Istrati care-i un mare scriitor.

Cu salutări amicale,
H. Sanielevici

*
București, 31 ianuarie 1927

Parcul Cornescu, Str[ada] C, nr. 7

Iubite amice,

Mi-ești dator o vizită. Te rog să vii pe la mine.
Sunt totdeauna acasă și mai ales până pe la 4. Vreau
să te rog să fii avocatul meu pe lângă Petrovici.

ÎNTREGIRI LA BIBLIOGRAFIAÎNTREGIRI LA BIBLIOGRAFIA
LUI H. SANIELEVICILUI H. SANIELEVICI

Nicolae SCURTU

Biografia teoreticianului, eseistului, criticului literar și traducătorului H. Sanielevici (1875–1951)
conține unele inexactități, adesea derutante, precum și unele necunoscute ce se impun a fi clarificate printr-
o consultarea directă a surselor primare.

Literatura sa epistolară conține, de asemenea, o sumă importantă de informații privind biografia,
bibliografia și biobibliografia unui intelectual autentic și a unui polemist vivace, care, uneori, devenea
incomod.

Se cunosc, până acum, epistole ale lui H. Sanielevici trimise lui G. Ibrăileanu, Constantin Rădulescu-
Motru, Mihail Dragomirescu, E. Lovinescu, N. Iorga, Mihail Sadoveanu, Jean Bart, Mihai Sevastos, G.
Călinescu și alții.

Remarcabile, sub multiple aspecte, sunt epistolele trimise profesorului și publicistului Grigore Forțu
(1878–1970), coleg la Liceul „Vasile Alecsandri“ din Galați.

Profesorul Grigore Forțu, prieten apropiat al lui Calistrat Hogaș, care i-a solicitat să revadă, ortografic și
stilistic, cele două opere, Pe drumuri de munte și În munții Neamțului, a fost un confident de nădejde al criticului
literar de la revista „Curentul nou“.

În cele șaptezeci de epistole trimise lui Grigore Forțu întâlnim o amplă radiografie a activității literare și
științifice desfășurată, cu voluptate, de H. Sanielevici, precum și unele mărturii dramatice despre familia sa.

R
E

S
T

IT
U

IR
I

R
E

S
T

IT
U

IR
I



M-am hotărât să plec în străinătate, cu familia.
Băiatul meu, Adrian, suferă grav de turburări
nervoase și aș vrea să-l așez într-un sanatoriu
occidental.

Sunt nimicit moralmente și fizicește, de aceea nu
am energia de a veni eu la d[umnea]ta. Locul meu
acum, și din punctul de vedere științific, este în
străinătate, ca să elaborez al doilea volum și ca să
intru în legătură cu specialiștii, care mi-au scris, m-au
invitat să fac parte din societăți etc.

Nu am îndoială că vei utiliza influența de care
dispui acuma, când ministrul are nevoie de sprijinul
societății profesorilor, ca să mă ajuți.

Cu riscul de a te supăra că găsesc de trebuință și
acest argument, am să-ți spun că... mi-o și datorești!
La 1921, când averescanii veniseră de curând la
putere, mergeam spre casă cu Enache Ionescu, pe
str[ada] Cezar Bolliac. M-a întrebat dacă cunosc
vreun profesor secundar distins, ca să-l facă
inspector.

M-am oprit atunci în drum și ți-am făcut apologia,
cu mare elocvență și cu puterea de sugestie a
convingerilor mele clare.

Puțin timp după aceea ai fost numit inspector. Mi-
am închipuit că grație elogiului făcut de mine. Nu ți-
am spus-o însă, fiindcă lucrul n-avea importanță.

Ți-o spun acum, când am nevoie de d[umnea]ta.
Dacă pretenția mea e sau nu justificată, poți singur
judeca.

De altfel, d[umnea]ta ai fost cred primul care, cu
mulți ani în urmă, ai înțeles ce sunt eu. Iată un prilej
ca fapta să urmeze convingerii.

De altfel, ar trebui să-i explici lui Petrovici, că
mult mai importantă decât reforma programelor, este
reforma metodelor. Când elevul prinde dragoste de
învățătură și putere de a o mistui, e indiferent ce-i dai
tu la școală, cu lingurița la ceas, el bea acasă cu
strachina.

Și eu sunt gata să mă așez la Viena ori la Berlin și
să-i trimit rapoarte epocale, ori să scriu o carte despre
metodele de predare a diferitelor obiecte și în genere
despre școala nouă.

Idealul ar fi ca și d[umnea]ta să vii cu mine, pe
vreun an, doi (cu soția firește), ca să aprofundezi
această chestie, cu ajutorul meu (limba germană!). Ai
juca în istoria școalei un rol epocal.

Poate că, după înțelepciunea comună, vei judeca
în forul d[umi]tale intern, că având eu nevoie de
d[umnea]ta, trebuie să vin eu să te caut.

În acest caz, scrie-mi când (după ora 4 post
meridian) te pot găsi.

Cu salutări amicale,
H. Sanielevici

[P.S.]
Călduroase salutări d[oam]nei din partea noastră.

*
Sibiu, 3 iunie 1927

Str[ada] Șanțului

Iubite amice,

Încep prin a-ți cere un mic serviciu. Liceul din
Galați a cerut ministerului un credit, ca să aibă să-mi
plătească diferențele de leafă pe sept[embrie],
oct[ombrie], noi[embrie], dec[embrie]. Știi că
Petrovici mi-a acordat în ianuarie leafa întreagă,
ministerul având a-mi plăti suplinitorul. Dar lunile
sept[embrie] – dec[embrie] ținând de alt an bugetar, e
nevoie de un credit.

Suma totală trebuie să fie de vreo 16 mii de lei.
Intervino d[umnea]ta la Banciu să se acorde acest
credit, căci altfel se poate lungi un an. În mine totul a
murit, afară de grija de bani, ca să pot cheltui fără
economie pentru băiatul meu.

Am luat o casă nouă aici în Sibiu, la un pas de
spitalul de boli mentale. O mobilez cu mobile luate
cu chirie. În câteva zile vine familia mea (nevastă-
mea e la București și se ocupă de mutare). A stat aici
cu mine vreo lună, iar eu sunt în Sibiu de două luni
și-mi petrec tot timpul în spital.

Vreau să-l iau acasă pe băiat, angajând un
îngrijitor și o îngrijitoare. La boala asta, căreia nu-i se
știe leac, îngrijirea minuțioasă joacă un rol important.
Ori la un spital cu 500 de bolnavi, îngrijirea e
schematică.

Casa pe care am luat-o, dă în câmp și are o curte
mare. Băiatul meu se află într-o stare gravă și destul
de agitat. Nimeni nu poate prevedea sfârșitul. Eu
aproape am pierdut speranța. Plâng ceasuri întregi și
cred că această descărcare îmi ajută să nu-mi pierd
mintea. Soarta mi-a dat cea mai mare suferință ce
poate îndura un om.

Când știi ce-a fost Adrian, e destul să-l vezi, ca să
te cutremuri. Uneori îmi pândesc gândurile. Mi se
pare că sunt în pericol de a se rătăci. Nimic din viața
mea trecută n-a mai rămas. Îmi aduc cu mirare aminte
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de nu știu ce preocupări critice, convingeri științifice
ori politice, de polemici, ambițiuni, nemulțumiri cu
situația materială ori socială, și mi se pare că mă
deștept dintr-un coșmar. 

Nu mai sunt decât un om ca oricare, ca cel mai
umil, cu o mare rană cangrenată în suflet, o rană care
(dacă băiatul moare, ori rămâne alienat) nu se va
vindeca niciodată. Sunt ca un copac complet putrezit
înăuntru și care întinde în aer crăci uscate. Pe trei
sferturi parcă am [i]eșit din viață și o privesc cu ochi
străini.

Cât aș dori să fi putut ține pe Adrian la București.
Acolo mai am 2-3 rude, care țin la mine, și ca prieten,
doar, pe d[umnea]ta de la care aș putea auzi o vorbă
de compătimire din inimă. Cu mirare observ cât de
izolat sunt în viață. Sunt suferinți prea mari ca să le
poată omul purta singur, fără a se rezăma și de alții.

Cu mirare mă gândesc că lumi cu mult mai mărețe
decât cele create în primul volum al operei mele, vor
fi existat în mintea mea și nu vor lua ființă niciodată.

Bleuler, cel mai mare psihiatru contemporan și
autor de cărți de filosofia biologiei, mi-a scris că
deschizând cartea, ea nu i-a mai dat drumul până ce
n-a ajuns la sfârșitul ultimei pagini și că din cărțile de
biologie apărute în ultimele decenii, este cea mai
însemnată.

M-am întrebat, pentru asta te-ai surmenat o viață
de om, nenorocind poate copiii prin acest surmenaj?

Un profesor universitar din Valencia (Spania),
profesor de greacă clasică, dar biologist pasionat, s-a
entuziasmat de cartea mea și-mi scrie mereu scrisori
pline de entuziasm și admirație, dar și de sinceră
dragoste.

Face propagandă în Valencia și în Madrid,
pregătește studii și afirmă că și-a luat ca scop să facă
opera mea cunoscută în Spania. Să-i spun „când va
apare al doilea volum“? I-am răspuns că-i foarte
puțin probabil să mai apară.

Nu-i numai durerea de a vedea copilul în starea în
care se află, dar sunt chinuit de înspăimântătoare
remușcări de conștiință. Din neștiință și nepricepere,
am agravat boala, dacă nu cumva am și provocat-o.
Sunt scene care-mi revin mereu în minte și care mă
dor atât, că m-aș târî în genunchi și răsuci ca un
vierme.

Dacă aș fi credincios și creștin, m-aș face călugăr
și mi-aș impune grele și nesfârșite sacrificii
expiatoare și ușurătoare de suflet.

Cum om întreg nu cred să mai ajungă Adrian și

cum mai am încă un copil nenorocit, nu văd ce să mai
caut eu în oraș. M-aș face mic agricultor, Hippolyte
are în mod cu totul extraordinar calitățile trebuitoare
pentru această ocupațiune. Îl voi face să învețe
agricultura. În mijlocul naturii, în izolare și
simplicitate, mi se pare că durerile noastre se vor
atenua.

Am stat azi la spital, de la 8 la 12, lângă Adrian și
câte clipe sunt în aceste ceasuri, atâtea cuțite am
primit în inimă și prin atâtea stări sufletești am trecut,
de acelea care duc pe un om sănătos teafăr, deodată la
sinucidere.

O clipă să-l vezi și te-ai cutremura. Acum mă duc
iară, e vorba să-l adoarmă, ca să aibă o zi liniștită.

Pentru aptitudinile mele, și munca mea, și
idealismul meu, mai mari ca ale oricui în țara
românească, soarta m-a răsplătit cu cele mai mari
suferinți pe care un om vreodată le-a îndurat.

Cu salutări prietenești d[umi]tale și doamnei,
H. Sanielevici

[P.S.]
Nevastă-mea e plecată pe câteva zile la București

ca să aducă pe fetița și bagajele. Ea nu știe cât de rău
se află Adrian. Dacă întâmplător o vezi, nu spune
nimic.

Notă:
*Originalul acestor epistole, inedite, se află în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
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„Colosul” (sau „gigantul” – „după cum devine
cazul” – vorba lui Caragiale) industrial, inaugurat la
31 iulie 1976, creație“fără precedent”a lui Nicolae
Ceaușescu va fi punctual elogiat de propaganda ofi-
cială de partid și de stat. (A se observa crearea con-
tinuă a unui “limbaj de lemn” adecvat care va deveni,
pînă la căderea comunismului, limbajul uzual folosit
în discursurile și articolele din presa cotidiană, dar și
în broșurile aservite întregii construcții diabolice a
dictaturii. Era și asta o variantă a represiunii, prin
repetarea obsesivă a acelorași fraze ce restricționau
treptat accesul la formele de exprimare orală și scrisă.
Cu alte cuvinte „spălarea pe creier”…). Îmi amintesc
ce însemnau pe atunci pagini întregi în care se relu-
au, la nesfîrșit, aceleași fraze goale de conținut, unele
alcătuind rapoarte falsedespre “realizările” în numele
„victoriei socialismului și comunismului”…

Realitatea acestui tip de întreprinderi, perdante
pînă la urmă, ca orice construcție sau conținut mega-
loman (așa cum demara proiectul Ceaușescu după
vizita din Coreea de Nord din 1971 unde, la sosirea
dictatorului la Phenian „uriașe pancarte roșii acoperă
fațada aeroportului” și imaginea liderului comunist
apare „pe un imens ecran panoramic” unde zeci de
mii de copii manipulează cartoane colorate pe care se
pot citi lozinci… [ziarul Scânteia din 10, 11 și 16
iunie 1971]), va fi relatată cu lux de amănunte în (cul-
mea ironiei!) rapoartele Securității,  aceastea accen-
tuînd, bineînțeles, temele specifice poliției politice.
Din chiar în aceste rapoarte, care inițial ar fi trebuit să
glorifice construcțiile ceaușiste ale sistemului, citim
treptat, raport după raport, despre revolte, presupuse
sabotaje, nerealizări, într-un cuvînt, despre decăderea
proiectului. Prăbușirea sistemului. Va rămîne, spre
sfârșitul decadei 80 – 90, o Românie golită de de tot
ceea ce se construise de-a lungul vremurilor de
dinaintea invaziei sovietice. 

După cum spuneam, o țară nu putea evolua pe

baza unei economii de comandă – control bazată pe
planuri cincinale cu un rol major în industrializarea
forțată…

În episodul ce urmează putem citi despre
„stăpînirea situației operative”, noi forme de urmărire
informativă de către cadrele de Securitate în interi-
orul C[ombinatului de].U[tilaj].G[reu]. Se introduce,
în chiar fluxul tehnologic și recepția finală, ofițeri de
Securitate și se preconizează creșterea potențialului
informativ (în fapt, dezvoltarea rețelei informative
prin sporirea numărului de surse).

Se constată, în rîndul personalului, fapte și
„fenomene negative”, ca urmare se efectuează per-
manent „verificări de Securitate”. Se vorbește pentru
prima dată, referitor la „marea realizare industrială”
despre rebuturi. Numărul lor va crește în mod
îngrijorător.

Se folosesc termeni ca produse cu „deficiențe de
calitate” în „procesul supravegherii informative”.
Rapoartele sunt statice, se scrie mult și se constată;
măsurile în direcția îmbunătățirii calității materi-
alelor de producție și a producției însăși nu
interesează cît se evidențiază pregnant „atitudini față
de regim și de procesul muncii” precum și înlăturarea
celor incomozi la prima mișcare. Urmărirea
informativă, suvegherea și și represiunea oricărei
mișcări „în front” va fi  fondul problemei...

*   *   *
Ministerul de Interne
Inspectoratul Județean Iași

– Securitate –
14. 07.87
C Ă T R E 
Ministerul de Interne
– Direcția a II-a –
La ordinul dvs. nr. […] din 02 07 1987 referi-

tor la stadiul muncii de Securitate în unitățile eco-
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nomice care realizează tehnică de luptă destinată
apărării naționale, precum și în rîndul efectivelor
militare detașate în economie, raportăm urmă-
toarele (sublinierea mea – I.D.):

Pe raza noastră de competență participă la
realizarea unor produse destinate apărării
Combinatul de Utilaj Greu, care execută trei mărci de
oțel pentru blindaj, destinate Combinatului
Siderurgic Galați; cupole, carcase, apărători și nipluri
pentru produsul „P.124”, ale căror beneficiar este
întreprinderea „23 August” București – F[abrica de]
M[așini] G[rele] S[peciale].

Pentru realizarea acestor produse, în cele cinci
secții ale combinatului participă 1769 oameni ai
muncii din care 7 – personal militar (4 ofițeri
detașați în sectoarele direct productive, iar 3
ofițeri din cadrul UM 0250/B București pentru
controlul calității produselor pe fluxul tehnologic
și recepție finală – subl. mea – I.D.).

Producția marfă planificată pentru primele șase
luni ale anului 1987 a fost de 51 milioane lei, din care
s-au realizat 36,149 milioane lei,  principalele cauze
ale neîndeplinirii planului pe primul semestru con-
stau în:

– insuficienta preocupare din partea  conducerii
unității pentru luarea unor măsuri organizatorice și de
îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, în mod
deosebit pentru turnarea reperului cupola, la care se
înregistrează un coeficient mare de rebut din
turnare. Astfel, numai în semestrul I 1987 din 37
cupole turnate 20 au fost rebut din turnare
(subl.mea – I.D.).

– deşi din anul 1986 s-a prevăzut un program de
asimilare la C.U.G. a reperelor turnate din oțel nece-
sare finalizării subansamblelor carcasă, acest pro-
gram nu a fost îndeplinit nici în prezent (subl. mea
– I.D.), ceea ce a determinat aprovizionarea cu
întîrzire a acestora […] de la Întreprinderea “23
August” București – F[abrica de]. M[așini]. G[rele].
S[peciale].

[…]
În scopul cunoașterii și stăpînirii situației opera-

tive în acest domeniu de activitate, dispunem de un
potențial informativ format din: 11 informatori, 9
colaboratori, 4 persoane de sprijin și un rezident,
realizîndu-se o creștere a acestuia în perioada
analizată cu 6 surse (subl.mea – I.D.).

În procesul organizării informativ-operative s-a
acționat prioritar pentru atragerea la colaborare a

unor specialiști (subl.mea – I.D.) care prin pregătirea
de care dispun au posibilitate de sesizare, interpretare
și intervenție operativă pentru înlăturarea unor stări
de fapte și fenomene negative (subl.mea – I.D.),
precum și încadrarea informativă a tuturor sec-
toarelor și schimburilor de lucru.

Persoanele din rețeaua informativă au fost instru-
ite și dirijate prin cunoașterea unor elemente care
prin atitudine și comportament sunt pretabile la
divulgarea unor date și informații (subl.mea –
I.D.)privind secretul de fabricație al produselor desti-
nate apărării, încălcarea regulilor de acces,deficiențe
de calitate, nerespectarea tehnologiilor de fabricație,
aspecte negative privind organizarea activității de
producției și asimilarea în fabricație de noi produse
etc.

Materialele informative obținute au constituit
obiectul efectuării a 19 controale sondaj, aplicarea a
două amenzi contravenționale, două pregătiri con-
trainformative de grup, 16 informări la conducerea
combinatului, două informări la organele locale de
partid, iar 18 persoane au fost atenționate (subl.
mea – I.D.).

Astfel se dețineau informații că la secția[de]utilaj
tehnologic complex greu, deși exista un punct de
acces al personalului în secție, asigurat cu pază
obștească, totuși în mod frecvent se încălcau regulile
stabilite intrînd unele persoane neautorizate. A fost
informată conducerea unității care a luat măsuri
suplimentare de asigurare, iar de către noi a fost orga-
nizată o pregătire contrainformativă de grup la care
au participat factorii de conducere de la nivelel sec-
toarelor și atelierelor de producție (șefi echipă,
maiștri, tehnologi, șefi ateliere), constatîndu-se ulte-
rior că măsurile luate au fost eficiente.

De asemenea la data de 26.05.1987 verificîndu-se
informația verificată de sursa „Gelu”din care rezulta
că în traseul de vizită stabilit pentru o delegație de
specialiști din URSS era inclus și un sector din secția
de utilaj tehnologic complex  greu, în care se prelu-
crau carcase pentru producția specială, s-a intervenit
la conducerea C.U.G. luîndu-se măsura eliminării din
traseul de vizită a acestuia.

Asupra personalului muncitor cuprins în sfera
execuției produselor destinate apărării s-au efectuat
și se efectuează permanent verificări complexe de
securitate (subl. mea – I.D.), în urma cărora prin
intermediului conducerii unității au fost puse în dis-
cuția colectivului de oameni ai muncii patru per-
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soane, nouă au fost sancționate administrativ, iar la
cinci(sic!) li s-a schimbat locul de muncă.

Semnificativ în acest sens este cazul numitului
B.M frezor la secția mecano-sudură, care avea o
comportare necorespunzătoare la locul de muncă cît
și în afara unității și predispus la divulgarea unor date
privind specificul activităților ce se desfășurau, pre-
cum și la execuția unor produse cu deficiențe de cal-
itate. Cu toate că a fost atenționat de către organele
noastre, în procesul supravegherii informative s-a
stabilit că cel în cauză a continuat să aibă astfel de
manifestări, fapt pentru care, fiind informată con-
ducerea secției și a fabricii constructoare de mași-
ni, s-a luat măsura punerii în discuția colectivului
de oameni ai muncii care a hotărît înlăturarea
acestuia din obiectiv (subl.mea – I.D.).

Avîndu-se în vedere importanța specificului de
activitate din sectoarele C.U.G. Iași care participă la
realizarea subansamblelor destinate producției de
apărare, o atenție deosebită s-a acordat comporta-
mentului elementelor incluse în baza de lucru, atît la
locul de muncă cît și în mediile ce le  frecventează, în
scopul depistării celor care prin atitudine și compor-
tament sunt  pretabile la încălcarea disciplinei de pro-
ducție și tehnologie precum și a actelor normative
privind prelucrarea secretului de stat. Astfel, în
perioada analizată au fost incluse în S[upraveghere].
I[nformativă]. 3 persoane și s-au clarificat suspiciu-
nile în cazul altor două elemente asupra cărora s-au
luat măsuri operative de securitate. Exemplificăm în
acest sens cazul numitului S.N. încadrat ca personal
civil la grupa de recepție militară ce aparține de
U.M.02550/B București, semnalat că intenționează
să părăsească țara pe căi legale și cu un comporta-
ment necorespunzător la domiciliu. Asupra atitudinii
acestora a fost informat șeful grupei de recepție mil-
itară din C.U.G. iar la data de 30 04 1987 s-a rapor-
tat situația celui în cauză la Direcția a IV-a care a
informat pe primul adjunct al ministrului
apărării naționale și șef al Departamentului
Producția de Apărare și înzestrare a armatei
(subl.mea I.D.).

În urma acestor intervenții numitul S.N. a fost pus
în discuția colectivului de oameni ai muncii din care
face parte și sancționat administrativ.

Din analiza cazurilor elementelor incluse în baza
de lucru se constată că nu s-a acționat întotdeauna cu
perseverență în direcția perfecționării și diversificării
formelor și mijloacelor muncii noastre, iar în puține

cazuri s-au folosit mijloace speciale T.O., „F”[filaj] și
„S”[interceptarea corespondenței interne sau
externe]. De asemenea nu s-a acționat îndeajuns pen-
tru includerea în baza de lucru a unor persoane care
au fost semnalate că nu se achitau în totalitate  de
realizarea sarcinilor profesionale sau prin atitudine și
comportament creau unele neajunsuri în realizarea
produselor speciale atît în ce privește calitatea aces-
tora cît și livrarea lor în termen.

În urma analizei efectuate la nivelul Securității
conducerii județene cu privire la modul în care s-a
efectuat munca de securitate în obiectivele econom-
ice ce realizează tehnica de muncă destinată apărării,
s-a stabilit ca pentru perioada următoare să se
acționeze în următoarele direcții:

– creșterea calitativă și cantitativă a potențialului
informativ, instruirea acestuia cu sarcini de profil, în
vederea măririi volumului de informații în baza căro-
ra să se acționa preventiv. În acest sens se va acționa
pentru atragerea la colaborare și a unor cadre
militare ce-și desfășoară activitatea în obiectiv și
care dispun de posibilități de sesizare, inter-
pretare și intervenții operative (subl.mea – I.D.);

– se va acționa în continuare pentru verificare
prin măsuri complexe de securitate a deținătorilor de
secrete ce-și desfășoară activitatea în sectoarele spe-
ciale, iar cele semnalate că sunt pretabile la încăl-
carea prevederilor legale, a disciplinei de producției
și instrucțiunilor de fabricație, vor fi incluse în forme
organizate de lucru;

– în vederea prevenirii livrării unor produse des-
tinate apărării cu deficiențe de calitate, precum și
pentru respectarea regulilor specifice de transport a
acestora, în incinta obiectivului și către beneficiar, se
va coopera în permananță cu conducerea unității și
grupa de recepție militară existentă în combinat. De
asemenea în scopul întăririi pazei și securității sec-
toarelor în care se realizează producția destinată
apărării se va coopera cu organele de miliție prin
intensificarea schimbului de informații și efectuarea
de controale mixte.

Anexăm la prezentul raport o situație cuprinzînd
date caracteristice privind obiectivele de apărare de
pe raza noastră de competență.

Șeful Securității Județului, Șeful Serviciului II,
Colonel, Colonel,
Ciurlău Constantin Șerban P.
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George Sorescu este o personalitate renas-
centistă a culturii româneşti contemporane. S-a
impus prin activitatea sa de magistru universitar,
prin opera sa de istoric literar şi prin creaţia sa
originală care atestă un poet neoclasic şi un prozator
de elită. Aceste fapte i-au conferit privilegiu de
spiritus rector al dinastiei Sorescu, celebră în ţară şi
peste hotare. În lumina marilor străbuni latini,
George Sorescu excelează prin ingenium, ars şi
labor pilae, adică prin talent nativ, prin tehnică
artistică şi prin truda şlefuirii, aspirând spre forme
perfecte. La aceste virtuţi regale se adaugă şi
luminile orizontului său cultural enciclopedic. Prin
toate aceste elemente, George Sorescu este afin cu
iluministul Gh. Asachi şi monografia dedicată
acestui „patriarh” al culturii româneşti este fără
pereche.

Dintre cărţile lui George Sorescu amintim,
selectiv, monografia Gh. Asachi, încoronată cu
premiul Academiei Române, ediţia bilingvă a
Leucaidei care consacra pe tânărul „Alviro” ca un
Petrarca redivivus, dar şi studiile sale comparativ-
istorice incluse în volumul Structuri erotice în
poezia română, precum şi volumul antologic de
poezie Aripi de timp şi volumul de nuvele Neodihna
vămilor.

Regretatul Dumitru Micu, definind în termeni
mitologici opera lui George Sorescu, consideră, pe
bună dreptate, că „mentorul dinastiei Sorescu”
oficiază sub semnul Minervei şi al lui Pan. În
lumina înţeleptei Minerve stau studiile sale de
istorie literară, distinse prin documentare riguroasă,
judecăţi de valoare judicioase şi prin expresie
academică clară şi densă. Sub aureola lui Pan se
află creaţia sa literară, poezia şi proza, în care
sufletul său este înmiresmat de pădurile din satul
natal unde frunzele recită epopei, iar ţărâna ascunde

comori seculare. Satul Bulzeşti, cu tradiţii şi eresuri
străbune, mitizat de neasemuitul Marin Sorescu, a
fost transfigurat, mai întâi, în ton elegiac, de George
Sorescu, în sufletul căruia trăiesc, filtrate printr-un
intelect erudit, experienţe existenţiale, rustice sau
livreşti, captivante.

Monografia Gh. Asachi este teza de doctorat a
magistrului George Sorescu susţinută la
Universitatea din Bucureşti, sub conducerea
istoricului literar Dumitru Micu, în anul 1970.
Comisia de doctorat, formată din magiştrii
Alexandru Dima (Iaşi), Ovidiu Papadima
(Bucureşti) şi Eugen Todoran (Timişoara),  a
relevat, în referatele oficiale, noutăţile documentare
şi exegetice ale acestei monografii care depăşeşte
prin rigoare şi fervoare studiile româneşti
precedente. A trecut o jumătate de secol de la
tipărirea acestei monografii şi nici un alt cercetător
nu s-a încumetat să mai scrie altă monografie. Acest
fapt ne îndeamnă să reedităm monografia vieţii şi
operei lui Asachi, la noi, la Iaşi, capitala culturii
româneşti, unde Asachi s-a consacrat şi unde dorm
osemintele lui, în cripta de sub statuia sa,, din faţa
şcolii elementare, de lângă mânăstirea Trei Ierarhi.
Este un gest semnificativ de recunoştinţă naţională
acum când se împlinesc 150 de ani de când acest
luminat ctitor cultural a trecut dincolo de Styx.

Spirit renascentist cu activitate culturală
proteică – literat, artist plastic, arhitect, diplomat,
pedagog, ziarist etc. – Asachi este un predecesor
inspirat, într-un timp eroic, când nu se decantaseră
valorile culturale. Format în medii spirituale
europene complementare – Lemberg, Viena, Roma
– Gh. Asachi are o structură psihică neoclasică, în
care spiritul novator se cumpăneşte cu cel
conservator. Mentor fervent pe plan cultural, dar
rezervat pe plan politic, Gh. Asachi este un apostol
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spiritual în perioada tranziţiei de la „epoca lui
Conachi la epoca lui Alecsandri”, adică de la
literatura premodernă la cea modernă. Rezerva sa
politică faţă de unioniştii paşoptişti trebuie înţeleasă
prin relaţie cu circumstanţele vremii. Asachi
împărtăşea, la nivel strategic, ideile unioniste, dar,
la nivel tactic, opta pentru o schimbare pacifistă, nu
revoluţionară. Semnarea Petiţiei separatiştilor (2
mai 1857) este contracarată de activitatea sa
culturală desfăşurată de-a lungul întregii sale vieţi
în care a consolidat bazele renaşterii noastre
naţionale.

Posteritatea lui Gh. Asachi l-a nedreptăţit
adesea, reducându-l la un animator cultural sau la
un prolific imitator cultural. Selectiv, adevărul e
altul. În poezia din Leucaida, scrisă în italiană,
poetul omagiază aprins o muză demonică,
convertind eroticul în etic, ca Petrarca. În proză,
nuvelele sale fac un pas înainte faţă de epoca din
secolul precedent, îmbinând elemente clasice cu
fibre romantice. În teatru, atât în imitaţii cât şi în
piese istorice originale, apasă pe elemente
educative, moralizatoare, nu se înalţă la exigenţe
estetice. Publicaţiile lui Asachi în revistele vremii,
sub forma unor studii sau articole, au valoare,
preponderent, documentară. Opera proteică a
iluministului Gh. Asachi considerată antologic, ne
oferă repere culturale, morale şi estetice valabile şi
astăzi, dar, mai presus de acestea, ne-a lăsat
moştenire imaginem suae vitae, a unui ctitor
providenţial care s-a jertfit, în ciuda limbajului
literar neformat, pentru progresul spiritualităţii
noastre româneşti.

Traian Diaconescu
Iaşi, 1 martie, 1989

GEORGE SORESCU
Note selective biobibliografice

A. Curriculum vitae

• Născut: 23 septembrie 1927, comuna Bulzeşti,
judeţul Dolj. Tatăl, Ştefan I. Sorescu agricultor,
şapte clase primare, versificator, în metru popular.
Mama, Nicolina Sorescu, fiica notarului George
Ionescu, narator de bază pentru poemele lui Marin

Sorescu, din ciclul „La lilieci”.
• Clase elementare: în comuna natală
• Studii liceale: în Bucureşti şi Craiova (Liceul

„Fraţii Buzeşti”, absolvent în 1949)
• Studii universitare: Bucureşti, 1949-1953
• Profesor de limba şi literatura română la Liceul

„Traian” din Turnul Severin, 1953-1961
• Asistent şi lector universitar la Institutul

Pedagogic din Craiova, 1961-1972
• Doctor în Filologie cu teza Gh. Asachi – viaţa

şi opera. Conducător ştiinţific prof. univ. dr.
Dumitru Micu de la Universitatea din Bucureşti
1970 Conferenţiar dr. – 1972 şi prof. univ. dr. în
1990, la Universitatea din Craiova

• Membru al Uniunii Scriitorilor – 1980
• Conducător de doctorat – 1992

B. Activitatea literară şi ştiinţifică

• Poet, prozator, istoric, critic literar
• Debut cu versuri clasice în „Oltenia literară”,

1957
• Colaborează la reviste de profil – „Ramuri”,

„Tribuna”, „România literară”, „Convorbiri
literare”, „Vatra” etc.

• Publică volume de poezii: Întoarcerea
Euridicei, 1970, Desen sonor, 1978, Aripi în timp,
1994 (ediţia I şi ediţia a II-a completată cu ciclul
Cutremur în Arcadia, dedicat lui Marin Sorescu,
după decesul acestuia (8 decembrie, 1996)

• Tipăreşte volume de istorie literară: Gh.
Asachi, Viaţa şi opera, studiu monografic,
Bucureşti, Minerva, 1970; Gh. Asachi, Leucaida,
traducere, prefaţă şi note critice, Bucureşti,
Minerva, 1974, ediţia a II-a revăzută şi completată,
Minerva, 1991, ediţia a III-a, 2015 şi ediţia a IV-a,
201, Iaşi (sub tipar); Structuri erotice în poezia
română, Bucureşti, Cartea Românească, 1982
(Premiul Uniuni Scriitorilor – 1983); Scriitori
români 1830-1870, Sinteze literare, Craiova,
Scrisul Românesc, 1991; Neliniştea esenţelor.
Studii, Tg. Jiu, Spicon, 1996 (Premiul Uniunii
Scriitorilor)

• Tipăreşte un volum de proză literară: Neodihna
vămilor (nuvele), Craiova, Universalia, 1994

• Volume în manuscris: I.G. Bibicescu, Scrisori
şi documente, text dactilografiat donat Bibliotecii
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„I.G. Bibicescu – Drobeta Turnu Severin, cu drept
de tipărire

C. Referinţe critice

a) în volume: Paul Cornea, Originile
romantismului românesc, Minerva, 1972, p. 324 şi
569; N.A. Ursu, Notă asupra ediţiei Gh. Asachi,
Opere, I, Minerva, 1973, p. XLIV-XLV; Florea
Firan, De la Macedonski la Arghezi, Scrisul
Românesc,, 1975, p. 407-408; Marian Popa,
Dicţionar de literatură contemporană, Albatros,
1977, p. 513; Dicţionarul literaturii române de la
origini până la 1900, Ed. Academiei, 1979, p. 50,
60, 101, 116, 534, 577, 801; Scriitori români, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 44; Ion Rotaru,
Forme ale clasicismului în literatura română până
la Vasile Alecsandri, Minerva, 1979, p. 204; Iordan
Datcu, Dicţionarul folcloriştilor, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1979, p. 63-64; Florea Firan,
Profiluri şi structuri literare, Scrisul Românesc,
1986, p. 66, 113, 116; Marin Sorescu, Portrete în
oglinzi paralele, Rm. Vâlcea, Horion, 1977, p. 33

b) în periodice: Dumitru Micu, Seducătorul
Asachi, „Tribuna”, 1970, nr. 22; Ov. S.
Crohmălniceanu, George Sorescu, Gh. Asachi,
„România Literară”, 1970, iulie, 30; Al. Piru,
Asachiana, „România literară”, 1970, nr. 44 (vezi
replica lui George Sorescu, Plăsmuiri critice,
„România literară”, nr. 46, 12.11. 1970); Florenţa
Rarişte, George Sorescu, Gh. Asachi, „Convorbiri
literare”, nr. 6, p. 90-91; Ieronim Precup,
Întoarcerea Euridicei, „Tribuna”, 1970, nr. 35, p. 2;
Marin Sorescu, Scrisul rămâne şi te judecă,
„Cronica”, Iaşi, an X (1975), nr. 48, p. 513; Mihaela
Andreescu, Profil George Sorescu, „Ramuri”, nr. 10
(268), 15 oct. 1986, p. 13; Teodor Vârgolici, George
Sorescu, Leucaida, „Literatorul”, an. I, nr. 10, 8
nov., 1991; Ovidiu Ghidirmic,, Recuperarea
universului arhaic, „Cuvântul libertăţii”, 14 sept.,
1993, p. 3; Florea Miu, Profil George Sorescu,
„Ramuri”, nr. 1, ianuarie 2000, p. 11; Eugen
Simion, Marin Sorescu, epistolier I-II, vol. editate
de G. Sorescu,, în „Curentul” nr. 10, 17 aug. 2001;
Demetrian Bucur, Sub semnul lui Narcis, „Ramuri”,
nr. 3, martie 2002, p. 5 (referinţă la vol. Marin
Sorescu, Versuri inedite, îngrijite de G. Sorescu,
Scrisul Românesc, 2001)

c) excerpte:
• D. Micu, „Tribuna”, XIV, nr. 28, 1970:

„Tânărul cercetător nu se limitează la strângerea
datelor cuprinse în diverse studii, la confruntarea şi
regruparea lor inedită; el a purces la detectarea de
noi izvoare biografice, răscolind periodice şi arhive,
punând la contribuţie manuscrise necercetate
anterior; recitind opera lui Asachi, întocmeşte cea
mai solidă biografie scrisă până în clipa de faţă a lui
Gh. Asachi, unul dintre istoricii culturii şi
civilizaţiei româneşti din secolul al XIX-lea.”

• Ov. Crohmălniceanu, „România literară”, 30
VIII, 1970: „George Sorescu ajunge la o concluzie
surprinzătoare. Punctul cel mai înalt al lui Gh.
Asachi îl găsim în versurile erotice italieneşti..
Acestea nu sunt compuneri ocazionale, ci poezii
străbătute de o simţire autentică. Tipul acesta de
monografie nu afirmă nimic nesprijinit de
documente şi argumente filologice.”

• Teodor Vârgolici – Leucaida – „Literatorul”
nr. 10, 8.11.1991: „George Sorescu are meritul de a
fi descoperit şi sintetizat într-o imagine unitară şi
interesantă relaţiile lui Gh. Asachi cu Bianca Milesi.
Faţă de ediţia anterioară are o valoare sporită...
versiunea românească nu mai este literală, ci
literară într-o autentică şi sugestivă formă artistică”.

Notă:
1. George Sorescu, Gheorghe Asachi, Viața si opera,

studiu monografic, București, Minerva, 1970
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Pe la 1855, când unele traduceri franțuzești,
anglicești, nemțești și maghiare ale baladelor noastre
încep să fie publicate în Occident, Iancu Jianu nu
părea să fie o figură reprezentativă, un erou național
demn de „export”. Încurajați de entuziaștii folcloriști
autohtoni, traducătorii Jules Michelet, Henry Stanley,
Wilhelm von Koetzebue sau Karoly Acs aleg texte
care pun în centru „obrazele” unor proscriși mai fai-
moși, purtând nume adaptate, hilar, la sistemele de
scriere ale limbilor-țintă: Miul Cobiul și „zblobiul”
devine „Mihou” sau chiar „Michu”, Toma Alimoș
devine „Toma Alimoche” sau „Thoma Alimosch”,
Bujor devine „Boujor” iar Codreanu, „Kodran”. Cu
îndreptățire au procedat înaintașii noștri cei veseli și,
mai cu seamă, făr’ de tulburări precum însuși faptul
zilei. La vremea aceea, „epica” lui Jianu se reducea la
ceea ce culesese Anton Pann în Poesii de osebite sau
Cântece de lume (1831) și Spitalul amorului sau cân-
tătorul dorului (1850). Practic, mitul haiducului
oltean intră în cultura scrisă românească prin inter-
mediul acestor cântece de lume, care îi precizează
profilul în rama unor situații erotice explicitate în
poemele ce anturează și, de fapt, contaminează
Cântecul zis al Jianului: proscrisul e astfel asimilat
vocii Don Juanului de mahala cu glas melodios, care
fură inimile fetelor și femeilor în toată firea. 

Cântecele de lume... ale lui Anton Pann se des-
chid cu acest text care, prin tematica, structura și
„vocea” sa, pare discordant cu tot ceea ce urmează.
Piesele lirice intitulate Amorul, Însoțirea, Călătoria,
Adio, Zădărnicia, Un comit când se arată etc. prezin-
tă un nivel înalt de conceptualizare, stările, emoțiile,
momentele și chiar definițiile poetice fiind vehicula-
te în numele unui eu liric deja impersonalizat. Atenție
la „comitul” lui Pann, care sigur nu era Halley, dar
poate ca era Encke! Spre deosebire de toate acestea,
„cântecul Jianului” este un monolog dramatic rostit
(sau „cântat”, dacă luăm seama la partitură) de un

bărbat aruncat în închisoare. Jianul ar întruchipa aici
un țăran sărac și nervos ce se decide să treacă de la
munca pământului la muncile voiniciei, efort cuanti-
ficat în numărul de victime semănate printre
„bogați”. Nu-i un secret – și toți eroii romanelor cu
haiduci din spațiul balcanic o confirmă! – că munci-
le voiniciei” sunt de preferat celorlalte, părând a
consuma mai puțini kilojouli. Și în colecția intitulată
Spitalul amorului... „cântecul ce-i zice al Jianului”,
deși mai amplu, rezonează la fel de fals în atmosfera
și emoția generică transmise de psalticele ah-uri și of-
uri din Scoală, puiculiță, scoală, Leliță, Săftiță, Nu
mai poci de ostenit, Pe mine ce m-a mâncat etc. 

Cum aici apare, de fapt, primul portret fizic al
voinicului, e posibil ca imaginația publicului cititor
să fi lucrat în direcția urbanizării și erotizării înfățișă-
rii sale: om mic de stat, întunecat la chip, cu privirea
demonică și gesturile marcate de o nervozitate ase-
mănătoare cailor neîmblânziți. Pe scurt, omul e
„nărod” ca murgul său care poate trece Oltul de-a
dreptul, pe unde-i mai adânc. Totodată, aici se suge-
rează și faptul că, față de ceilalți haiduci cântați în
balade, Jianul are un alt statut social: manifestă aro-
ganța aristocratului care – la fel precum Corbea și
Miul – nu se „smerește” nici în fața „prostului” de
podar, nici în fața domnului țării.   

S-a dovedit deja că, în ambele colecții, Anton
Pann preia și prelucrează mare parte din versurile
unor autori în vogă precum Ion Heliade-Rădulescu,
Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu sau
Vasile Alecsandri, oralizându-le. „Urbanizarea” și
„erotizarea” figurii „proscrisului rural” (termenul e
folosit, cu ifosul de a fi chiar inventat, în vol. 4 din
History of Literary Cultures of East-Central Europe.
Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th cen-
turies) s-ar explica așadar prin contaminare: în acest
context, „vocea” celui încarcerat poate produce și
doine haiducești, și ușurele versuri erotice. Ne între-
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băm totuși cum s-a realizat saltul, în conștiința pu-
blicului larg, de la simplitatea „proscrisului rural” sau
a „Don Juanului de mahala” din culegerile lui Anton
Pann (cca. 1830) la figura reflexivă, melancolică,
pre-eminesciană a haiducului Iancu Jianu din literatu-
ra populară a unor Matei Millo și N.D. Popescu (cca.
1860)? Este balada „stilizată” de Vasile Alecsandri
hotărâtoare în privința profilului extravagant și a ges-
ticulației Jianului din romanele de consum publicate
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, din libretul
operei lui Oreste Bimboni, scris de Duiliu
Zamfirescu și Carlo d’Ormeville, din întreaga tradiție
literară românească a secolului al XX-lea ce îl reprez-
intă pe „hoțul de căpitan” în postura romantică a înse-
tatului de moarte?

Până spre 1880, când G. Dem Teodorescu sistem-
atizează „poeziile populare române”, balada lui Jianu
circulă într-o versiune prescurtată, lipsită de întâm-
plări și forță epică. Anton Pann pune în circulație un
personaj urbanizat și erotizat, căruia Alecsandri îi
adaugă un suflet abisal. Sprijinim afirmația pe un
fragment – evident inserat de poet – care nu există în
nicio altă variantă culeasă: când podarul ezită să
tragă podul, Jianul „se aruncă înot/ cu suflet, cu cal,
cu tot”, mânat parcă de un impuls irepresibil spre
neant, ceva asemănător cu „dorul de moarte” emines-
cian. Devenind un fel de umbră a lui Tudor
Vladimirescu și ratând un fel de insurgență
haiducească inspirată de modelul sârb, adevăratul
Iancu Jianu se stinge, probabil într-o dispoziție
melancolică, la 1842. Ținând cont că Anton Pann
deja tipărea cântecul său în colecția din 1831, putem
spune că haiducul asistă, timp de aproape un deceniu,
la degradarea propriei sale „balade” în cântece de beție. 

Scrisoarea a XIV-a a lui Ion Ghica infirmă o așa
ipoteză despre melancolizarea haiducului roma-
națean, livrându-ne în schimb un personaj voios și
gurmand! În primul rând, trebuie să ne imaginăm o
ipostază cinegetică a Jianului, un „vânător” iubitor de
vin și păstrămuri, „scurt, îndesat și rumen la față, ras
și cu musteața deasă și scurtă”. De altfel, precizează
memorialistul, pe haiduc nu îl caracterizase cru-
zimea, căci „nici nu omora, nici nu schingiuia, nici nu
jăfuia, ci numai se găzduia”, carevasăzică domicilia
cu anasâna pe la unii și alții. Inspirat poate de
Decameronul lui Boccacio sau de Heptameronul
Margaretei de Navarra, Ion Ghica sugerează că petre-
cerea pantagruelică organizată de tatăl său imediat
după partida de vânătoare reprezintă, în contextul

ciumei lui Caragea, o evaziune voită din timp. Mai cu
seamă lăutarii atrag atenția în acest scenariu festiv,
căci lor nu le tace gura patru zile și patru nopți. E
drept că epistolierul inserează versuri din cântecele
Jianului (pescuite de prin culegerile lui Anton Pann
sau ale amicului Alecsandri), însă principalul inter-
text haiducesc invocat nu-i nicidecum balada Jianului
(acum gras, rumen și voios), ci „istoria lui Alimoș”.
Iar tipul haiducului-cavaler (Toma Alimoș) concurea-
ză, de la distanță, tipul haiducului-hoțoman care
„numai se găzduiește” (Iancu Jianu). 

Când se petrecea istoria aceasta? Dacă o legăm de
ciuma lui Caragea, cum zice Ion Ghica, atunci trebuie
să ne imaginăm un Jianu de 25 de ani, prea devreme
rotunjit de bunăstarea mariajului cu nobila Sultana
Gălășescu. E un haiduc fără glorie și fără aură mitică,
situat departe de modelul eroic al lui Toma Alimoș,
ba chiar și mai departe de portretul său demonic, de
tinerețe: „un tânăr frumos, cu pletele lungi, cu poturi
și cu cepchen, la cap legat cu un tarabulus” (tot Ion
Ghica dixit!). Pe acest fond al anxietății influenței și
al ratării, ipoteza melancolizării haiducului în ultimul
deceniu de viață poate fi explorată, cred, cu oarecare
folos.

Dar melancolicul Iancu Jianu fusese totuși desti-
nat unei glorii postume, ca ficțiune ideologică nece-
sară, ca întruchipare a „haiducului național”. Într-
adevăr, trebuie să luăm aminte la avertismentele
repetate ale lui D. Caracostea privind eșecul „meto-
dei identificării istorice în balade”. Singura realitate
„istorică” acceptabilă, insistă cercetătorul în Poezia
tradițională română, este aceea a unei mentalități, a
unor tipare și a unei configurații stilistice formate mai
înainte de orice faptă consemnată de izvoare. Ca
atare, în analiza mitului „haiducului național”, bio-
grafia lui Iancu Jianu importă prea puțin. Zece ani
după moartea sa, personajul se trezește la o viață
nouă, de data aceasta în pielea unui personaj de tea-
tru bulevardier. Jucată cu mare succes între 1857 și
1868, piesa lui Matei Millo și a sufleurului Anesti
(Iancu Jianu, căpitan de haiduci) introduce un erou
schillerian, tânăr, frumos și arogant precum Karl
Moor. La aceste spectacole asista un aspirant, pe
numele său Nicolae D. Popescu (1843-1921), zis și
Nedea. El speculează o faimă obținută și menținută
prin gesticulație melodramatică și, în 1869, livrează o
rețetă editorială de nerefuzat: „un haiduc național”
într-un roman senzațional. Chichița „națională” a
tânărului prozator nu trebuie subestimată. Spre deo-
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sebire de protagoniștii celorlalte balade haiducești,
suspectați a fi „internaționali”, deci nespecifici, Iancu
Jianu ilustrează etnotipul românesc. El e român
verde, ca frunza codrului. De-aici și conflictul, în
plan ficțional, cu străinii de neam și țară ca Nicola
Abraș (sârb) sau Pervanoglu (grec).   

Romanul a fost publicat în nu mai puțin de 7
ediții, cea din 1893 numărând 5000 de exemplare!
Vom lua în considerare contextul social, cultural și
economic, precum și nivelul scăzut de alfabetizare în
rândul maselor, și vom spune numaidecât că un așa
tiraj indică nu numai succesul de piață, ci și profesio-
nalizarea scrisului. Câștigându-și faima printr-un
simplu truc, livrând „naționalul” ca „senzațional”,
N.D. Popescu a ajuns să fie aclamat drept „Ponson du
Terrail al României”. Timp de 50 de ani, romancierul
a publicat peste 60 de romane, între care majoritatea
e reprezentată de „genul haiducesc”.   

Privind cu mai multă atenție activitatea lui
„Nedea”, se poate observa că această jumătate de
secol măsoară nu numai productivitatea și prolixita-
tea autorului de genre fiction, ci și un mecanism
invers, de căutare a formei celei mai potrivite mitului
național, mecanism ce poate fi ilustrat prin interme-
diul unei critici a edițiilor lui Iancu Jianu, haiducul.
Între 1868 și 1912, seria Iancu Jianu crește în com-
plexitate și dimensiune. Practic, dintr-o nuvelă de
aproximativ 50 de pagini crește un roman de 500!.
Complexitatea structurală, tematică și simbolică are
în spate un motor istoricist: dorind să demonstreze că
personajul a existat cu adevărat, prozatorul integrea-
ză, la fiecare nouă ediție, izvoarele publicate de C.D.
Aricescu, Gr. Tocilescu ș.a. Parcă în ciuda teoriei lui
D. Caracostea, conținuturile etnografice sunt puse în
oglindă cu cele istoriografice. Efectul căutat, acela de
verosimilitate a narațiunii (și, de fapt, de întemeiere
istorică a mitului), nu-i reușește prozatorului și, para-
doxal, cu cât se furnizează mai multe mărturii, cu atît
personajul se îndepărtează mai mult de propria sa
biografie. 

Prefețele edițiilor Jianului... dovedesc că istoria
cărții este la fel de spectaculoasă precum a protago-
nistului. Dacă edițiile a doua și a treia (1872 și 1881)
livrează povestea într-un singur volum, a patra ediție
(1887), lucrată după un model hagiografic, este deja
o invenție a pieții de carte. Considerând că viața tre-
buie împărțită luând ca reper „convertirea la haidu-
cie”, N.D. Popescu va publica, separat, Iancu Jianu,
Zapciu și Iancu Jianu, Haiducul. Ca atare, volumele

– și ipostazele de dinainte și cele de după „converti-
re” – au tendința de a se îndepărta unele de celelalte.
Eroic și extravagant, personajul se vinde atât de bine,
încât drepturile de autor trec de la un editor la altul:
Steinberg, Dor. P. Cucu, Ciurcu, Osias M. Klein,
Cultura românească ș.a. În a cincea ediție (1894),
romancierul adaugă și un fel de epilog: Moartea lui
Iancu Jianu. Epilogul nu are însă succes. El nu va
trece în conștiința maselor pentru simpul motiv că
mitul haiducului național nu poate fi proiectat în ori-
zontul morții. Precum Luceafărului, lui Iancu Jianu i
se refuză moartea și este „condamnat” la o perpetuă
regenerare. A șasea ediție întărește structura hagio-
grafică, în prima parte inserându-se aproape 100 de
pagini (plicticoase) despre istoria familiei Jianu-
Cesianu. Dincolo de orice modificare survenită de la
o ediție la alta, putem zări dominanta: efortul de cize-
lare a formei potrivite mitului haiducului național.  

Întorcându-ne la întrebarea privind contribuția lui
Alecsandri la crearea acestui mit, vom putea spune
că, inventându-i un suflet abisal, poetul îl mută de
fapt pe Jianu din galeria haiducilor nesemnificativi,
care numai „se găzduiesc” pe unde apucă, în cea a
haiducilor cu vocația eroismului. Caracterul de work-
in-progress imprimat de N.D. Popescu romanului
Iancu Jianu va asigura însă legea de repetiție proprie
oricărui mit. 
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Introducere
Cu o ascendență dublă – română și

franceză – o dată ajuns în „țara mamei” (ca
diplomat, asemenea lui Mircea Eliade, Ștefan
Baciu, Vintilă Horia ș.a.), în 1946, și Eugen
Ionescu ia hotărârea de a nu se mai întoarce în
România sovietizată.

Însă scriitorul poate fi văzut doar parțial
cu statut de exilat, Franța fiind pentru el nu
numai țara de origine a mamei sale, dar și
locul unde frecventase (între 1917-1922)
câțiva ani de școală, unde își pregătise apoi
(între 1938-1940) teza de doctorat. În 1950 el
va obține, de altfel, cetățenia franceză.

Din parcurgerea consemnărilor unor
conaționali aflați în exil (îndeosebi cele ale

Monicăi Lovinescu și ale lui Virgil Ierunca), a
revistelor redactate de români în diferite țări ale
lumii, precum și a recenziilor și comentariilor
referitoare la opera publicată de scriitorul ce va
deveni membru al Academiei franceze, putem avea
o imagine mai clară asupra adaptării sale în Franța,
dar și asupra continuării legăturii sale cu exilul
românesc și chiar cu limba română (fiind bine știut
că acolo a scris exclusiv în limba franceză).

Jurnalele și memoriile – surse de informație
O reconstituire a primilor ani petrecuți în Franța

sau de mai târziu, a atmosferei și a existenței
românilor exilați la Paris, a activității lor, în care nu
de puține ori îl vom afla implicat și pe Eugen
Ionescu, o putem găsi așadar în jurnalele și
memoriile unora dintre intelectualii exilați. 

Alegem doi dintre cei mai apropiați lui Eugen
Ionescu, chiar dintru începutul exilului – Monica
Lovinescu și Virgil Ierunca. Consemnările lor – „la
cald” sau în amintiri mai târziu – se constituie, peste
timp, drept prețioase dovezi, nu numai ale acelor

ani, dar luminează și unele momente din viața
dramaturgului.

Vom selecta în cele ce urmează câteva dintre
„secvențele” aflate în cărțile de memorii ori în
jurnalele celor doi autori – prieteni și admiratori ai
lui Eugen Ionescu, mărturii și asupra legăturii lui
Eugen Ionescu cu comunitatea românească din Paris
– de la acțiunile cele mai simple, umane, până la cele
de colaborare sau chiar la unele de implicare
politică.

Astfel, încă din primii ani în Franța, îl aflăm pe
scriitor continuând să aibă relații de prietenie, să
colaboreze chiar cu unii dintre exilați.

În primul rând cu Monica Lovinescu. Așa cum
povestește (în Unde scurte), ea l-a întâlnit pe
Ionescu în anul 1948, iar rememorarea perioadei în
care a fost chiar regizoarea primei lui piese
demonstrează, implicit, continuitatea legăturilor
scriitorului cu o parte dintre românii din exil. Mai
mult chiar. „Ionescu tocmai terminase de tradus
Urmuz”, relatează Monica Lovinescu în 23
februarie 1971. (v. Unde scurte, Humanitas, 1990, p.
470), ceea ce demonstrează nu numai că viitorul
autor al teatrului de avangardă se va revendica din
Urmuz (și din Caragiale, cum va mărturisi adeseori),
dar și faptul că el continua să citească literatură
română și chiar să încerce să facă demersuri ca
aceasta să fie cunoscută publicului francez.1

În plus, din amintirile Monicăi Lovinescu se mai
desprinde și un alt detaliu – și anume că pentru
prima lui piesă, intitulată la început Il Pleut des
chiens et de chats, o traducere mot à mot după
expresia din limba engleză „It is raining cats and
dogs”, cunoscută azi sub titlul Cântăreața cheală,
scriitorul a apelat pentru regie la compatrioata sa, iar
pentru costume la un tânăr regizor, Constantin
Grigorescu, care le împrumutase, la rândul său, de la
„un recent film”.
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Din cele consemnate de Virgil Ierunca în 25
februarie 1949 (în Trecut-au anii, Humanitas, 2000),
aflăm că Ionescu, în 1949, la Paris, „citea poezie
românească. Citea cu acea seriozitate rară pe care
puțini o au când e vorba de asemenea lecturi.” 

De altfel, cu autoritatea de care va dispune apoi
în mediul intelectual francez, Eugen Ionescu, nu
numai că citea și traducea literatură română, dar se
va implica de mai multe ori și în promovarea ori
sprijinirea unor scriitori români contemporani. De
exemplu, într-un rând, îi propune și susține pentru
un premiu pe Paul Goma ori pe Bujor Nedelcovici.
(În Jurnalul Monicăi Lovinescu, publicat în 2002, în
data de 4 decembrie 1985, este consemnat: „Marie-
France îmi spune că Eugen a vorbit cu Stolîpin să-i
dea premiul Liberté al Pen-clubului anul acesta lui
Goma. Dacă refuză juriul /…/ îl propun pe
Nedelcovici.” Altă consemnare se referă la
disponibilitatea scriitorului de a da o recomndare
pentru Sonia Larian și Lucian Raicu, cei doi
nedorind să se mai întoarcă în România și să rămână
în Franța. Sunt numai două exemple din multe
altele.

Amănunte, „nuanțări” ale personalității sale,
detalii privind omul și legăturile cu ceilalți români
din Paris, în primii ani de după stabilirea în Franța,
le găsim așadar și în jurnalul lui Virgil Ierunca,
publicat fragmentar în revistele exilului și apoi la
editura Humanitas. Din cele relatate aflăm detalii și
despre omul Ionescu, despre capacitatea sa de
empatie față de confrații aflați în dificultate. În 25
februarie 1949, de exemplu, Virgil Ierunca va
consemna: „Seară la  Eugen Ionescu. De cum am
venit la Paris, m-am repezit să-l cunosc. Era unul din
idolii mei secreți. /…/ de la început, E. I. a fost
foarte atent cu neliniștile mele. M-a primit ca pe un
frate mai mic. De nenumărate ori, la masă.” (p. 27)
Anul următor, știindu-l în dificultate, Eugen Ionescu
îi propune lui Ierunca să-l găzduiască: „26 ianurie.
Cum e foarte frig, îmi propune să mă mut la ei, în
camera lui Marie-France”. Tânărul exilat nu
acceptă, dar consemnează și noi înțelegem că îi
apreciază disponibilitatea umană.

Mai târziu, relația lui Eugen Ionescu cu o parte a
exilului românesc se dovedește a fi strânsă de vreme
ce toate sărbătorile – de Crăciun, revelionul, cele de

Paște etc. – le petrecea în compania unor români.
Astfel, seara de Crăciun 1984 va fi „la Ionești. Ca
întotdeauna, regia de sărbătoare a lui Marie-France
impecabilă și rafinată. Numai noi și Maria B. Le-am
dus o copie după emisiunea în care Eugen a vorbit
de pictura lui. Începem prin a o asculta. Eugen pare
– pe bună dreptate – încântat, îi plac și muzicile
alese („mi-a pus și lăutari” – spune el cu umorul
regăsit). Apoi cina, pomul de Crăciun, darurile, tot
dichisul. Sau mai precis ritualul.” (Jurnal esențial,
Humanitas, 2010, p. 141) 

Pentru Paștele din 13 aprilie 1985, consemnează
Monica Lovinescu în Jurnal. 1985-1988
(Humanitas, 2002), „se găseau la Maria B(rătianu),
Marie-France, Rodica, Mihnii (familia lui Mihnea
Berindei, n.n.), Stolojenii, Ion Filotti, Ioana
B(rătianu) și câțiva Brâncoveni and company.” Iar
în 25 decembrie 1986, de Crăciun, Monica și Virgil
Ierunca se vor afla din nou „la Ionești acasă”, „cu cei
trei Balotă”. 

Pe de altă parte, se cuvine subliniat și un alt
aspect în ceea ce privește relația scriitorului cu
comunitatea exilului românesc – și anume
implicarea sa – deși cetățean francez – în
conștientizarea Occidentului referitoare la dictatura
comunistă din România. De altfel, chiar piesele sale
sunt parabole ale totalitarismului și, așa cum analiza
Monica Lovinescu, dramaturgul „și-a făcut din
combaterea ideologiilor la modă un stil și o etică a
lucidității”. (v. Seismograme. Unde scurte II, p. 69). 

De asemenea, din consemnările la zi ale Monicăi
Lovinescu, aflăm că E. Ionescu era totdeauna alături
de organizațiile românești din Paris care inițiau
diverse acțiuni, cum a fost, de exemplu,  strângerea
de semnături pentru o declarație contra regimului
ceaușist, pentru condamnarea unor represiuni,
pentru susținerea unor revolte ori a unor scriitori
care cereau să plece din România etc. Dăm numai
câteva exemple: în aprilie 1985, el semnează, alături
de mulți alții – români și francezi – pentru susținerea
lui Dorin Tudoran care declarase greva foamei
pentru obținerea unui pașaport2; în 8 noiembrie 1986
Monica Lovinescu notează că „Eugen a dat o
remarcabilă declarație la o emisiune foarte populară
a Televiziunii austriece”, iar Marie-France „a dat și
ea o serie de interviuri /…/ a cules semnături, au
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proiectat filmul despre distrugerile Bucureștiului
etc., etc.”

Implicarea și susținerea acțiunilor ori direct a
opozanților din țară (v Paul Goma) este de asemenea
o dovadă a legăturii lui Eugen Ionescu cu românii.
Astfel, cu autoritatea sa, dă un interviu la Europa
liberă despre „Mișcarea Goma” și, consemnează
Monica Lovinescu, l-a comparat pe Goma cu
Soljenițîn, considerându-i „moralmente de aceeași
talie”.

Dar Eugen Ionescu nu a susținut și promovat
punctual un scriitor sau altul, el manifestându-se și
ca susținător în ansamblu al culturii în care s-a
format, iar însemnarea Monicăi Lovinescu din 11
iunie 1986 merită citată: „Telefon de la Eugen,
căruia Marie-France i-a pus pe casetă masa rotundă
despre Nu. Vrea să-i mulțumească lui V(irgil) care l-
a emoționat cel mai mult, Niciodată – spune el –
criticii francezi n-au fost în stare de așa ceva. Îi face
lui Marie-France un elogiu delirant al culturii
române”. (subl.n.)

Mai mult – un capitol special în analiza relației
lui Eugen Ionescu cu țara în care s-a născut și și-a
petrecut tinerețea, se cuvine acordat limbii române.

După cum se cunoaște, începuturile sale ca
scriitor sunt în română, urmând ca apoi întreaga sa
operă să fie realizată în franceză. S-ar putea crede
astfel că, odată cu trecerea timpului, exprimarea în
română și-a pierdut mult din bagajul lexical, dar mai
ales din subtilități și nuanțe. Consemnarea amintită
anterior a Monicăi Lovinescu infirmă total – și
oarecum susprinzător – această presupoziție. Astfel,
când scriitorul de limbă franceză dă la microfonul
Europei libere un interviu despre același volum Nu,
tradus în limba franceză, Monica Lovinescu, cea
care folosea pemanent limba română în emisiunile
de la radio, dar și în scrierea cronicilor de carte ori a
jurnalelor, notează cu susprindere că „româneasca sa
(a lui Eugen Ionescu, n.n.) este plină de cuvinte pe
care aproape le uitasem.” (op. cit., p. 133)

De aceea, nu trebuie să ne surprindă editorialul
semnat de Eugen Ionescu, cu care Dorin Tudoran
deschide primul număr al revistei Agora, revistă
publicată în Statele Unite în 1987. Titlul articolului
– „Scrieți românește!”. 

Îndemnul scriitorului care își începuse activitatea

în România, în limba română, este argumentat și
merită, credem, a fi cunoscut și de cititorii de astăzi.
Selectăm câteva pasaje:

Urez mult noroc AGOREI – revistă de cultură
românească. Această revistă era absolut necesară.
Cultura română şi literatura sa rămân vii prin ceea
ce se poate numi diaspora.

Deci … cultura românească, literatura română
nu se fac doar în interiorul ţării invadate,
desfigurate, cu botniţa la gură. În timp ce cultura
română din România a fost smulsă din rădăcinile ei
spirituale, adevăratele rădăcini au putut fi
transplantate dincolo de frontiere şi se pot întinde în
lumea întreagă. /…/ 

Literatura română, arta sa nu se exprimă doar în
diverse limbi străine, ci persistă în limba română,
prin atâtea reviste şi publicaţii, impresionante prin
calitatea unei limbi rămase intacte, deşi deformată
şi din ce în ce mai impură în biata ţară îndepărtată,
uitată parcă de tot universul. După cum spuneam,
literatura română trieşte mai departe prin propria ei
limbă şi nu am decât să-l numesc pe Horia

Stamatu3, cu siguranţă unul din cei mai mari poeţi
pe care i-a dat poporul său.

„Scrieţi româneşte”, spunea marele Heliade
Rădulescu, acum un secol, pe când româna
modernă, adică limba şi literatura, începea să se
constituie.

„Scrieţi româneşte” şi, bineînţeles, scrieţi şi în
alte limbi. Dar mai ales româneşte, pentru ca limba
să nu piară.”

Finalul este, desigur, edificator pentru a
demonstra continuitatea relației sale cu românii și
cultura românească.

Revistele românești din exil 
– sursă documentară
Un alt argument prin care putem demonstra

relația marelui scriitor cu confrații din exil este
consemnarea frecventă a oricărei apariții de carte
semnată Eugen Ionescu, a oricărei reprezentații, dar
și recenzarea și comentarea operei sale în revistele
exilului. Informații despre scriitorii români care au
scris despre Ionescu le găsim azi în majoritatea
revistelor din exil. O rubrică de bibliografie din
revista Ethos, de exemplu, devine o sursă importantă
de informare asupra articolelor și cronicilor de la
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momentul respectiv, publicate nu numai în revistele
românești, dar și în cele străine. Desigur, despre
piesele ori volumele apărute în Franța sau în alte țări
au scris mai mulți scriitori români – din exil (ex.
Șerban Cristovici, în Ethos, nr. 1/ 1973 – „Întâlnirea
cu Rinocerii”), – publicându-se uneori chiar și autori
din țară (N. Steinhardt, în Ethos, nr. 3/ 1974 –
„Eugen Ionescu, anti-absurdul”).

Unul dintre comentatori, recunoscut printre cei
mai inimoși susținători ai oricărui succes românesc,
a fost Mircea Popescu.4

În Revista Scriitorilor Români, pe care o
conducea, precum și în alte publicații, el a semnalat
sau a scris despre cărțile confraților cu mare bucurie,
cu altruism, dar mai ales cu competență.

Cităm tot din Ethos: în numărul 1/ 1973 –
„Eugen Ionescu și stânga abuzivă”, iar în numărul 2
– „Eugen Ionescu și Soljenițîn”. În revista italiană
La Fiera Letteraria (nr. 29/ 1958), unde colabora
frecvent cu articole despre literatura și cultura
română, M. Popescu publica, printre altele, articolul
„Nota su Eugen Ionesco”, iar peste ani, în ediția din
7 martie 1971, „Ionesco. Passato e presente. Un
asso nella manica”. Și acestea sunt numai câteva
exemple.

Concluzii
Personalitatea lui Eugen Ionescu, activitatea sa în

Franța mai cu deosebire au fost permanent în atenția
confraților din exil. Alături de mulți dintre cei care,
răspândiți pe tot globul, au reprezentat, într-un fel sau
altul, cultura română, mai mult sau mai puțin
cunoscuți astăzi la noi, alături de un Mircea Eliade,
Emil Cioran, Vintilă Horia, Monica Lovinescu, Virgil
Ierunca, Alexandru Ciorănescu, Alexandru
Busuioceanu, Constantin Amăriuței, Mircea Popescu,
Ștefan Baciu etc., etc., Eugen Ionescu, chiar dacă este
astăzi recunoscut ca scriitor francez, chiar dacă, în
Franța, nu a mai scris în limba română, a fost în
continuare integrat în comunitatea românească prin
diverse forme – de la legături umane până la
colaborări la postul de radio în limba română, de la
susținerea unor conaționali până la acțiuni cu
implicare politică, de la traducerea unor scriitori
români până la a-și îndemna conaționalii din exil să
scrie românește, „pentru ca limba să nu piară”.

Note:
1. Monica Lovinescu relatează chiar despre încercarea

lui Ionescu de a publica traducerea la Gallimard, dar se
pare că ar fi intervenit Tristan Tzara pentru a împiedica
apariția. Pentru conformitate transcriem pasajul din Unde
scurte: „Eugen Ionescu tocmai terminase de tradus pe
Urmuz./…/ După nereușita prezentării la Gallimard a
traducerii din Urmuz (s-ar fi opus Tristan Tzara ca să nu-și
piardă prioritatea absolută în mișcările de avangardă) a
sosit într-o zi, mai mult în glumă decât în serios, cu o piesă
într-un act, intitulată Il pleut des chiens et des chats, care-i
fusese inspirată de o metodă Assimil pentru limba
engleză.”

2. În Est-Etice. Unde scurte IV (Humanitas, 1994),
Monica Lovinescu dă mai multe detalii despre susținerea
privind emigrarea lui Dorin Tudoran de către intelectuali
din Occident ori diferite organizații. Memorialista
informează asupra articolelor despre scriitorul român,
apărute în diverse ziare franceze, precum și despre Liga
pentru Apărarea Drepturilor Omului în România care „a
lansat un apel semnat de personalități de prim plan ale vieții
internaționale. /…/ Printre semnatari – Eugen Ionescu.” (p.
189)

3. Din Jurnalul lui V. Ierunca aflăm că Horia Stamatu îl
vizita pe Ionescu acasă: „L-am cunoscut prima oară la
Eugen Ionescu”, notează Ierunca în 23 februarie 1949.

4. Despre acest critic și istoric literar, profesor la Roma,
s-a scris adesea în exil. În revista Ființa românească (nr. 7/
1968) este consemnat la un moment dat: „Cândva ar trebui
să se spună cu vorbe întregi, cu vorbe drepte, cât de mare
este osteneala pe care o depune, în Italia, Mircea Popescu,
pentru a face cunoscut adevăratul chip spiritual al
României /.../ De la ziar la cronică, și până la studiul
temeinic, Mircea Popescu cinstește misiunea pe care
trebuie s-o aibă fiecare dintre intelectualii din exil”.
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Victime ale totalitarismului, alături de aproape
întreaga elită a României Mari, poeţii Traian Dorz şi
Harald Siegmund şi-au intersectat destinele tragice
sub regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în perioada
când domiciliau în Călan, satele Călanul Mic
(localitatea natală a criticului Romul Munteanu) şi
Batiz, localitate cu o puternică comunitate afiliată
„Oastei Domnului”.

Poetul Traian Dorz s-a născut la data de 25
decembrie 1914 în satul Livada Beiuşului, comuna
Mizieş, judeţul Bihor, într-o familia de ţărani săraci,
fiu al lui Constantin şi al Mariei Dorz. La terminarea
celor 7 clase primare a primit ca premiu cartea
Corabia lui Noe scrisă de preotul Iosif Trifa, liderul
„Oastei Domnului” din Sibiu. Cartea avea să-i
schimbe viaţa. „În 8 iunie 1930 când m-am hotărât
pentru Domnul intrând în Oastea Domnului, singura
mea carte religioasă era cartea Corabia lui Noe scrisă
de păr. Iosif. Cartea asta era aceea care mă întorsese
pe mine la Dumnezeu”.1 În 1934 se alătură echipei
lui Iosif Trifa, fiind angajat redactor la publicaţiile
Oastei, lucrând la redactarea periodicelor Oastea
Domnului, Isus Biruitorul, Ecoul, Glasul Dreptăţii,
Ostaşul Domnului ş.a.m.d. Cu aceeaşi ocazie îl
cunoaşte pe Ioan Opriş, funcţionar la librăriei
„Oastea Domului”. Traian Dorz a mai colaborat
ulterior la Ogorul Domnului, Viaţa Creştină,
Misionarul Vieţii Creştine, Familia Creştină. Tot în
perioada interbelică îl cunoaşte pe poetul Gheorghe
Muntean, important misionar şi unul dintre
apropiaţii, la fel ca Traian Dorz şi Ioan Opriş, ai lui
Iosif Trifa. Împreună au desfăşurat acţiuni constante
de evanghelizare în marea majoritate a localităţilor
din Ardeal. „În Batiz, în părţile Haţegului, Simeria şi
în jur, în Orăştie, în Şibot, în Călan şi în toate
comunele din împrejurimile acestora, până spre
Caransebeş, spre Arad sau Alba Iulia, adunările cresc
pline de putere şi de rod sfânt”.2 În 1952 securitatea
i-a imputat că faptul că a făcut parte din Mişcarea

Legionară3, cu toate că „nu există alt material de
verificare la dosar”.4 Anterior cu doi ani a mai fost

arestat timp de un an în penitenciarul Oradea.5

După anul 1950, Popa Petru, cumnat al lui
Gheorghe Munteanu şi deţinut politic, şi-a manifestat
dorinţa ca liderul lor să fie cât mai aproape de
comunitatea din Batiz a „Oastei Domnului”, „a
alergat mult atunci spre a-mi găsi în jurul lor, la Călan
o casă pe care să o cumpăr cu preţul celei de la Cluj...
Părea foarte simplu şi uşor, dar o, câte necazuri am
avut cu târgul acesta”.6 În cele din urmă se stabileşte
în Călanul Mic: „Mă mutasem de curând la Călanul
Mic, lângă Hunedoara şi eram angajat de o lună la un
depozit de materiale unde lucram 24 de ore, iar alte
24 eram liber. Omul de la care cumpărasem casa îmi
cerea neapărat zece mii de lei, cât promisesem că am
să-i dau la 10 martie, după cum îmi promisese omul
la care îmi vândusem casa de la Sânicoară, că o să-mi
dea această sumă la 10 ianuarie. Cum nici până la 10
martie acela nu-mi dăduse banii cu care eu eram
dator, a trebuit să merg să mă împrumut undeva.7

Problemele cu securitatea, care îi confiscase suma
de bani pe care o datora pentru cumpărarea casei din
Călanul Mic, continuă. A fost arestat, din nou, pe data
de 13 martie 1959 şi condamnat pentru activitatea sa
în cadrul Oastei Domnului. „Eram dator familiei de
la care împrumutasem înainte de arestarea mea din
1959 o sumă de bani spre a-mi achita prima rată din
casa pe care o cumpărasem la Călan. Această sumă
mi-a fost şi confiscată în întregime de Securitate încă
la arestarea mea de atunci fără să mi-o mai fi înapoiat
niciodată. Dar eu le eram dator cu aceşti bani şi
trebuia să fac cum pot spre a-mi achita chiar din timp
în timp, câte puţin. M-am dus să le plătesc o parte din
datoria asta”.8

De la fiul său Viorel a avut să afle că nu mai
deţine nici locuinţa din Sâncioară, nici pe cea din
localitatea Călanul Mic. „Casa de la Sânicoară pe
care o „vândusem”, ne-o confiscase Statul, cu tot ce
era în ea. Cea pe care o cumpărasem la Călan, ne-o
luase înapoi proprietarul. Banii pe care îi
împrumutasem ni-i luase Securitatea”.9

Ion Beg, în cartea Traian Dorz – 100 – Închinare
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la împlinirea centenarului, tipărită la Editura Traian
Dorz, 2014, descrie că poetul creştin s-a văzut
înconjurat de oamenii legii de îndată ce a coborât din
tren în halta Călan-Băi, fiind apoi însoţit până acasă,
unde a avut loc o percheziţie. 

În anul 1958, conform unor date deţinute de
organele de Securitate, acesta ar fi fost preocupat de
reorganizarea grupării creştine, interzisă de regimul
comunist. „După dizolvarea asociaţiei „Oastea
Domnului” continuă să întreţină legături pe mai
departe cu conducători şi membri acestei asociaţii
prin scrisori şi prin legături directe”.10

În 1952, când, conform deciziei M.A.I. nr. 5
08/1952, a fost încadrat în C.M. (colonie de muncă)
pe timp de 60 de luni, au mai fost arestaţi Cornel
Ruse şi Opriş Ioan, despre care spunea: „Nu aveam
să-l mai văd decât după aproape cinci ani, afară, la
Călan, într-o zi iarăşi de mare necaz pentru el. L-am
îmbrăţişat cu bucurie atunci şi i-am dat cât ajutor i-
am putut, fără a-i aminti nimic de cele petrecute în
celula 64.11

Deşi a decedat în 1937, poetul Gheorghe Muntean
este menţionat în Hotărârea de preschimbare a
dosarului de verificare deschis pe numele poetului
Traian Dorz la 20 decembrie 1965 în acţiune
informativă individuală, unde se arată că „la baza
deschiderii acţiunii a stat faptul că susnumitul în
calitate de conducător al acestei asociaţii a desfăşurat
activ acte de propagandă duşmănoasă la adresa
regimului nostru, în această activitate fiind sprijinit
de  alte elemente ca: Pop Alexandr, Moldoveanu
Nicolae, Popa Petru, Marinii (sic!) Nicolae,
Munteanu Gheorghe, toţi făcând parte din
conducerea pe ţară a acestei asociaţii religioase
ilegale”.12

În anul 1958, conform unei note a fostei
securităţi: „Dorz Traian şi-a continuat activitatea sa
în cadrul organizaţiei religioase „Oastea Domnului”
şi de la anul 1956 când a fost eliberat de la domiciliu
obligatoriu pe care l-a avut într-un sat de pe Câmpia
Bărăganului, stabilindu-se în comuna Călan”.13 În
apărarea sa, poetul creştin afirmă că întreaga
colaborare dintre Biserica Ortodoxă şi „Oastea
Domului” nu constituie niciun pericol pentru
securitatea B.O.R. sau a statului, întrucât în toate
adunările care au loc nu se desfăşoară niciun fel de
activitate subversivă care să lezeze în vreun fel
integritatea acestora.14

Prin sentinţa 510 din 19 noiembrie 1959, a fost

condamnat de Tribunalul Militar Cluj la 16 ani de
închisoare sub motivul că „s-a încadrat în secta
religioasă „Oastea Domnului” din 1930, activând
până în 1959 când a fost arestat. A colaborat la mai
multe ziare ca Oastea Domnului, Isus Biruitorul,
Familia creştină şi altele şi în articolele scrise a făcut
comentarii şi caricaturi cu conţinut legionar, fascist şi
anticomunist de susţinere a războiului antisovietic şi
calomniere a orânduirii sociale din URSS. A intrat în
legătură cu diverşi legionari fugari cărora le-a
furnizat materiale de propagandă”15. În aceeaşi
perioadă era arestat şi Petru Popa. 

A făcut în total 18 ani de puşcărie pentru un ideal
în care a crezut toată viaţa şi de care nu s-a dezis nicio
secundă. Aflat în detenţie, a fost chemat la ministerul
de interne, condus în perioada aceea de Alexandru
Drăghici, care a fost şi deputat de Hunedoara, căruia
i-ar fi arătat că „ostaşii” pot fi elemente pozitive, „că
sunt oameni cinstiţi, doar că doresc să fie lăsaţi a se
întruni, a se ruga şi cânta împreună”.16

Traian Dorz a trecut la cele veşnice la 20 iunie
1989, în localitatea natală. După 1990, multe dintre
manuscrisele sale au fost publicate în Sibiu şi
Simeria, la edituri precum „Oastea Domnului” sau
„Traian Dorz”.

Apreciat scriitor de limba germană şi pastor
evanghelic în satul Batiz, Călan, la momentul
arestării sale, Harald Siegmund a cunoscut, la fel ca
Traian Dorz, abuzuri ale regimului totalitar. Pe 19
septembrie 1959, prin sentinţa nr. 342 a Tribunalului
Militar Braşov a fost condamnat „cu unanimitate de
voturi, prin aplicarea art. 209 pct. 2 lit. a şi b aliniatul
penultim Cod Penal, la 10 (zece) ani muncă silnică şi
5 (cinci) ani degradare civică, pentru crima de
uneltire contra ordinii sociale.” Alături de el au mai
fost condamnaţi în acelaşi proces alţi patru scriitori
de limbă germană din Romania: Andreas Birkner,
Georg Scherg, Wolf von Aichelburg şi Hans Bergel.
Din lotul celor 5, Harald Siegmund a primit cea mai
mică pedeapsă.

Procesul din 1959 al scriitorilor germani s-a
desfăşurat în oraşul Stalin (astăzi Braşov), loc
puternic afectat, ca alte centre industriale, de noua
putere. „E important să înţelegem că în 1959 în
Oraşul Stalin se prelungea un război – al doilea
război mondial. Învinuiţi de naţionalism, cei cinci
erau germani din România care, într-un fel sau altul,
îşi apărau identitatea germanofonă”.17

Martorul principal al acuzării a fost Eginald
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Schlattner, condamnat, la rândul său, în noiembrie
1959 la doi ani închisoare corecţională cu interdicţie
civilă pentru „tăinuirea delictului de înaltă trădare” şi
confiscarea în întregime a averii.18

Cum rezultă din diverse cercetări publicate în
volume sau reviste ştiinţifice, complexitatea acestui
dosar „a fost rezultatul faptului că Securitatea a
încercat să dovedească vinovăţia membrilor lotului
prin interpretarea textelor lor literare. Această
complexitate a creat mari dificultăţi ofiţerilor de
Securitate care au fost nevoiţi să apeleze la serviciile
unei comisii de experţi care au interpretat textele
literare ale celor cinci membri ai lotului”.19 Cu atât
mai mult că textele erau scrise în limba germană,
ancheta a avut unele dificultăţi.

Pe 3 august 1955, printr-un ordin al Direcţiei
Generale a Securităţii de la Bucureşti, se cerea
Direcţiei Regionale din Oraşul Stalin identificarea şi
lucrarea informativă a scriitorilor germani din oraş.
Se apreciază că acesta ar fi putut constitui un punct
de plecare al viitorului proces.20

Ca urmare a unei serii importante de note
informative, se arată, „regionala de Securitate Stalin
deschide iniţial un dosar de verificare informativă de
grup în 30 iulie 1958, iar în 1 octombrie 1958 dosarul
de verificare informativă de grup se transformă în
dosar de urmărire informativă de grup „privind Hans
Bergel” şi ceilalţi membri ai lotului”.21

În anul 1962 au fost eliberaţi din închisoare
Harald Siegmund şi Georg Scherg, ca după doi, în
urma decretului de amnistiere cu numărul 411, emis
în luna iulie 1964, să fie eliberaţi ceilalţi: Andreas
Birkner, Hans Bergel şi Wolf von Aichelburg. În
1968, prin Hotărârea 37 a Înaltei Curţi de Justiţie din
România, cu toţii au fost reabilitaţi şi declaraţi
condamnaţi pe nedrept din cauza mărturiilor
mincinoase date de Eginald Schlattner, care în
romanul „Mănuşile roşii”, publicat în anul 2000,
abordează literar tema trădării şi a vinei.

Născut pe 19 martie 1930 în Braşov, ca fiu al lui
Friedrich şi Ana, Hans Bergel s-a mutat la scurt timp
după absolvirea studiilor teologice în Batiz, Călan,
unde a fost pastor între 1954-1958.22 A debutat cu
versuri în revista Volkszeitung, la vârsta de 27 de ani,
pe când slujea aici.23 Motivul arestării sale s-ar fi
datorat şi unor sonete, în manuscris, găsite în locuinţa
sa din Batiz.24

După eliberarea din închisoare, Harald Siegmund
a trăit în Timişoara, în 1972 reuşeşte să plece în

Germania, stabilindu-se în München”.25 În detenţie a
fost coleg de celulă cu Nicolae Steinhardt (n. 29 iulie
1912 – d. 30 martie 1989), scriitor, critic literar,
eseist, publicist, doctor în drept constituţional,
convertit la religia creştină ortodoxă în închisoare. 

În volumul Jurnalul fericirii, care „se înscrie între
cărţile excepţionale ale literaturii române
contemporane”26, Nicolae Steinhardt îi face o
descriere elogioasă fostului pastor din Batiz, Călan.
„Bruder Harald Sigmund – căci aşa îl cheamă,
îndeajuns de Wagnerian – se dovedeşte dintr-odată a
fi minunea aceea pe care puşcăriaşului îi este rareori
dat s-o întâlnească, dar de la care, când dă de ea, află
ce poate fi bucuria: e curajos, e mândru, de neînfrânt,
politicos ca în salonul prinţului de Conţi unde se
serveşte le the â l’anglaise, mereu zâmbitor şi demn
ca modelele portretelor lui La Tour, Perronneau ori
Van Loo, şi bine dispus, niciodată somnoros ori
posac, doritor şi gata în orice clipa să înveţe orice, să
discute, să asculte, să povestească, să comunice tot ce
ştie: un domn, un nobil, un erou. Un asemenea om îţi
dă, puternic, nostalgia evului mediu şi te apucă, în
prezenţa unuia ca el, o crâncenă vrăjmăşie faţă de
vremurile de astăzi şi împotriva democraţiei din
tramvai la orele de vîrf”.27

Localitatea Batiz, în care a slujit scriitorul, poate
i-a fost predestinată, dacă ne gândim că aici îşi are
originea preotul Petru Şinca, important membru al
Asociaţiei Transilvană pentru Literatura Română şi
Cultura Poporului Român, la începutul secolului XX,
director al Băncii Corviniană din Hunedoara, care a
trăit şi slujit în Batiz. În 1917 a fost înfiinţat „Fondul
Petru Şinca” (după numele fostului directorului
executiv, decedat la 18 iulie 1916). „Acest fond era
folosit la operaţiunile societăţii, dar se conta separat
şi se fructifica cu 4%. Scopul acestui fond era ca din
veniturile sale să se acorde un ajutor anual pentru
elevii săraci de religie ortodoxă română care urmau o
şcoală comercială sau industrială din Ungaria, sau
din străinătate”.28

În 1909, Nicole Iorga scria referitor la o
controversată personalitate teologică, Ioan Ţircă, cel
care, potrivit mai multor surse, ar fi fost
contracandidatul lui Atanasie la alegerea de episcop
din 1697, iar în anul 1700 a fost arestat din cauza
falsificărilor efectuate în procesul de obţinere a
hirotonisirii în Ţara Românească. „[...] Din rândul
preoţilor celor mai cărturari şi mai isteţi, se ridică Ion
Circa, sau Ţircă, din Batiz, şi, strângând iscălituri de
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preoţi, caută a se face recunoscut ca episcop; urmărit
de catolici, prins, pus în fiare, el află adăpost, ca unul
ce se dăduse drept unit cu calvinii, la sinodul din
Cetatea de Baltă, în casa acestora de la Aiud (.....)”.29

Se confirmă în acest fel o importantă comunitate
creştină, din confesiuni diferite, pe acest teritoriu
încărcat de istorie.

Note:
1. Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol. III, Editura

Oastea Domnului, 2007, p. 94. 
2. Ibidem, p. 72.
3. ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1,

f. 21.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. Traian Dorz, op. cit, p. 264.
7. Ibidem, p. 278. 
8. Ibidem, p. 445. 
9. Ibidem, p. 403.
10. ACNSAS, op. cit, vol. 1, f. 3
11. Traian Dorz, op. cit, p. 333. 
12. ACNSAS, op. cit, vol. 2, f. 2.
13. Ibidem, f. 53. 
14. Ibidem.
15. Idem, vol. 1, f. 6.
16. Idem, vol. 2, f. 91.
17. Cornel Ungureanu, O încheiere: Istoria secretă

a literaturii, deocamdată, în Orizont, anul IX, nr. 6
(1497), 29 iunie 2007, p. 2.

18. Oana Corina Moldovan, Eginald Schlattner –
Raţiunea turismului literar la Roşia – Sibiu, în Studii de
ştiinţă şi cultura, anul IV, nr. 1(12), martie 2008, p. 56. 

19. Corneliu Pintilescu, Procesele politice ca
instrument de represiune politică în România
comunistă: cazul Procesului Scriitorilor Germani,
Braşov 1959, în Rupturi şi noi începuturi Germanii din
România după două războaie mondiale. Comunicările
prezentate în cadrul Simpozionului organizat de
Forumul Democrat al Germanilor din România la 24 şi
25 octombrie 2014, Editura Hannelore Baier, 2004, p.
99. 

20. Ibidem, p. 105.
21. Ibidem, p. 106.
22. Langen Müller, Siebenbürgen und die

Siebenbürger Sachsen, 1998, p. 302.
23. Peter Motzan, Stefan Sienerth, Andreas

Heuberger, Worte als Gefahr und Gefährdung, Verlag
Südostdeutsches Kulturwerk, 1993, p. 418.

24. Octavian Roske (coordonator), Mecanisme
represive în România 1945-1989. H-L, Institutul

Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2004, p. 63.
25. Laura Gabriela Laza, Relaţiile cu securitatea a

doi dintre acuzaţii din procesul scriitorilor germani de
la Braşov. Dosarele de reţea ale lui Wolf Von Aichelburg
şi Georg Scherg, în Caietele CNSAS, anul IV, nr. 1-2 (7-
8), 2011, p. 222.

26. Ion Pop, Dicţionar analitic de opere literare
româneşti, vol. II, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999,
313.

27. N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Editura
Polirom, 2008, p. 84. 

28. Maria Mureşan, Două secole de tranziţie
românească, Editura Economică, 2003, p. 126.

29. Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a
vieţii religioase a românilor, vol. II, Tipografia
„Neamul românesc”, 1909, p. 19. 
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Nu cred că ne vom opri vreodată din
„ciugulirea” celor mai mărunte informații
referitoare la Eminescu, atunci când ni se va
părea că reflectă ceva mai mult decât o realitate
banală, anostă, superficială – executată,
eventual la comandă. Și nu ne vom opri – atâta
timp cât vom avea posibilitatea – din
transmiterea mai departe a „mărgăritărelelor”
rămase, oarecum, ascunse prin periodicele
vremii.

Faptul că Eminescu (alături de Ștefan cel
Mare) a constituit mereu un punct de sprijin al
românității din provinciile aflate temporar sub
dominație străină este, îndeobște, un loc comun.
Pe lângă declarațiile de for public, inventariate
cu prisosință, la ocazii, au rămas în umbră
manifestări de suflet care mărturisesc
atașamentul la valorile promovate de
personalitatea exponențială a culturii (și nu
numai) române.

Să începem, de astă dată, cu revista
„Luceafărul” din Budapesta (An. I, nr. 4, 15
aug. 1902, p. 64), care informa publicul despre

dezvelirea, la Dumbrăveni-Botoșani, a unui bust al lui
M. Eminescu, exprimându-și opinia fermă:

„Mai mult ca ceilalți poeți ai noștri, ne-a cunoscut
și iubit pe toți, «de la Nistru pân-la Tisa». El și-a scris
poeziile pentru întreg neamul românesc adăpostit pe
sub poalele Carpaților, vorbindu-ne, într-o limbă
dulce, despre păsurile și idealurile noastre naționale.
El ne-a propovăduit dragostea de neam și luptă. De
aceea el, mai mult ca ceilalți, e poetul nostru al
tuturora, căruia ne închinăm ca unui sfânt proroc
național. Și, desigur, dacă serbarea de la Dumbrăveni
n-ar fi avut loc pe-o moșie privată, ar fi avut prilej mai
mulți români să-și manifesteze dragostea ce-o au
pentru cel mai mare poet al neamului lor”.

Patriotismul local (bănățean-ardelenesc) nu
lipsește din relatarea evenimentului, parcă pentru a

întări ideea că Poetul era „al tuturora”, români de
pretutindeni: „Cu această ocazie, sub conducerea
artistului nostru bănățean Liviu Tempea, corul de
plugari a cântat mai multe poezii de-ale lui Eminescu:
Rugămu-ne-ndurărilor și La arme. Aceasta din urmă a
stârnit un entuziasm nesfârșit. Tot cu această ocazie, s-
a cântat și următoarea poezie a poetului nostru
ardelean St.O. Iosif…”.

*
În același deceniu, preluând o știre din gazeta

„Patria” de la Cernăuți, „Neamul românesc literar”
(An. II, nr. 26, 27 iun. 1910, p. 415-416) al lui N. Iorga
răspândește pe tot arealul românesc o inițiativă a
tineretului studios bucovinean, pusă tot sub semnul lui
Eminescu, de această dată asociat cu celălalt simbol al
culturii române perene: 

„Studențimea română a hotărât în anul trecut ca în
fiecare an să sărbătorească amintirea marelui
Eminescu, iar din venitul curat ce ar rezulta de la
aceste serbări să se creeze un fond de burse pentru
studenții români ce urmează la Universitatea din
Cernăuți studiul limbii și literaturii române, spre a
putea merge pentru câteva semestre la București sau
Iași ca să-și perfecționeze graiul. Credem că orișicine
e convins de necesitatea lucrului acestuia, căci nu
avem nevoie să cultivăm mai departe particularismul
limbii noastre bucovinene. Cu durere trebuie să o
mărturisim, însă, că cei mai puțini dintre noi se pot făli
că știu vorbi bine românește. Se poate avea indulgență
în privința aceasta cu oricine altul, dar cu un profesor
de limba română nu.

Aceste serbări literare au deci un scop îndoit. Întâi
deșteptarea interesului pentru comorile literaturii
noastre, iar al doilea crearea unui fond pentru
înlesnirea studiului limbii române la Universitățile din
Regat pentru viitorii profesori de specialitatea aceasta.

Studențimea română va aranja, sâmbătă 2 iulie, la
oarele șapte și jumătate, la Teatrul municipal, o mare
serbare literară, în memoria lui Mihail Eminescu și în
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memoria bardului de la Mircești, Vasile Alecsandri, de
la a cărui moarte se împlinesc douăzeci de ani. Această
serbare se va da cu concursul artiștilor de la Teatrul
Național din București, care au cutreierat, sub
conducerea d-lui P. Liciu, toate centrele românești din
Bucovina.

Trupa d-lui Liciu va juca piesa lui V. Alecsandri
Cinel-Cinel. Vor declama versuri d-na Aristița
Romanescu și d. Mărculescu, iar corul studențesc, cu
concursul benevol al cântărețelor române din
Cernăuți, va executa câteva cântece. La începutul
serbării va vorbi iubitul nostru profesor, d. profesor
Sextil Pușcariu.

Având în vedere îndoitul scop al acestei serbări, ne
adresăm cu rugămintea către toată suflarea
românească din Cernăuți și provincie să sprijinească
această întreprindere a noastră, participând în număr
cât se poate de mare”.

Concluzia apelului (semnat de A. Moldovan, M.
Michitovici, G. Lanivschi și V. Hrincu): „Serbarea s-a
dat și a avut succesul cel mai desăvârșit, de care ne
bucurăm din inimă”.

*
Un an mai târziu, același „Neamul românesc

literar” (An. III, nr. 34-35 11 sept. 1911, p. 548-549),
sub titlul Bucovineni la mormântul lui Eminescu. O
scrisoare, ne aduce o emoționantă relatare a lui Mihai
Ciupagea:

„La 29 august, cum eram liber, ieșii pe stradă să
mă plimb puțin. Pe Calea Victoriei mă întâmpină doi
preoți, unul mai tânăr și unul mai bătrân […] Cel mai
în vârstă era părintele Pancratie Sidorovici din
Suceava și, după cum am bănuit, ajutorul egumenului
de la mănăstirea Sf. Ioan. Cel tânăr, diaconul Grigore
de la catedrala din Cernăuți, făcând serviciu și la
mănăstire, împreună cu părintele preot Pancratie. Erau
întovărășiți de soția diaconului, învățătoare, și de d.
Ferdinand Hilbert, directorul poștei din Suceava,
însoțit de-o nepoată a sa. Oameni foarte cumsecade și,
deși germani, cu multă admirație pentru cele ce
văzuseră la noi” (adică Ateneul, Muzeul de istorie
națională, Muzeul zoologic și Muzeul Aman).

„În sfârșit, ajunși la Belu, cer cu toată stăruința să
le arăt mormântul lui Eminescu, căci numai pentru
asta au venit mai mult. […] Cu multă evlavie s-au
apropiat de mormânt și, cetind inscripția, îi auzii
vorbind ceva pe nemțește cu directorul poștei asupra
micului monument ce stă deasupra mormântului. Apoi
deodată, inspirați parcă de o putere minunată, îi văzui
pe toți cu pălăriile în mână: preotul începuse prohodul,

secundat de diaconul Grigore. Și ce prohod frumos!
Mărturisesc sincer că în viața mea n-am ascultat mai
cu drag o slujbă bisericească decât atunci când eram
noi șase împrejurul mușuroiului de pământ care
acopere rămășițele celui ce a fost Eminescu. Cu câtă
sfințenie și credință cântau ei prohodul. La Ierusalim,
pe mormântul lui Hristos, nu l-ar fi cântat cu atâta
patimă ca pe acesta. Nu știu cum a mai fost: am auzit
la urmă «veșnica pomenire», și parcă mă deșteptam
dintr-un somn lung, cu visuri frumoase.

N-am să uit toată viața mea acele momente
înălțătoare.

Fapta lor e fără păreche. Nu știu dacă vreun preot
din Regat, mergând la Putna, ar fi făcut la fel!”.

*
Addenda: Părintele Pancratie Sidorovici (1855-

1938) nu era chiar un oarecine, el făcându-se cunoscut
mai ales ca „gardianul pe viață” al moaștelor Sf. Ioan
cel Nou de la Suceava (1881-1938), pe care le-a însoțit
și la Viena, în timpul primului război mondial, dar nu
numai atât. Profesorul Ștefan Pavelescu rememorează:
„Am intrat apoi în chilie, unde mi-a arătat manuscrise
vechi și fotografii de valoare; și-a exprimat admirația
pentru operele culturale ce se săvârșesc în Suceava și-
n special am putut vedea încă o dată venerația P.C.
Sale pentru C. Porumbescu, pe care l-a cunoscut. Și,
cu șartu-i bătrânesc, a început să-mi spuie despre
adunarea panromânească de la Putna (1871),
cântându-mi chiar imnul ce s-a executat atunci, la acea
mare și semnificativă manifestare de la mormântul
marelui Ștefan” (Anuarul reuniunii muz.-dram.
„Ciprian Porumbescu” Suceava pe anul administrativ
1938/1939, Suceava, 1939, p. 6-9).

Așadar tânărul de 16 ani (la 1871) a ținut neapărat,
după patru decenii, să slujească la mormântul celui pe
care îl văzuse și ascultase la Putna! Pilduitor exemplu,
pe care ni-l readuce în prim-plan preotul Dumitru
Valenciuc, prin broșura sa Arhimandritul mitrofor
Pancratie Sidorovici (Suceava, 2008), din care mai
desprindem, ca un memento pururi valabil:

„Istoria noastră nu este numai istoria celor mari,
puternici și bogați, ci faptele celor mulți și uitați, ele
ne-au adus până aici, de unde putem privi cu mândrie
și în urmă, căci știm de unde venim, și înainte, căci
știm pe ce temelie stăm. Depinde, însă, de noi dacă
vom ști să și prețuim ceea ce moștenim și dacă vrem
să-i simțim alături pe cei care ne-au lăsat moștenirea,
pe cei care ne-au urzit Istoria”.
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Binecuvîntare 

Iată povestea mea.
Iată personajele mele.
O copilă, care îşi spune Tree.
O mamă, pe nume Sue.
Acestea trăiesc pe un Bayou,
un loc despre care mare lucru nu ştiu.

În acest capitol, susţinerea lor 
e reciprocă,  
doi Stejari Evangeline, laolaltă, separaţi.

A nu şti chair nimic e un început nou.
’Arţarul răzleţ,  răsărit între două case pe Barringer
abia se vedea, mai puţin toamna însă
când  şedeam pe scaune de plastic sub arcada verde,
în cântecele puilor,Buck Bucking.

Nu era vorba de Bayou.
Trotuare,  parc inspirând teamă,
unde omul o tăia grăbit pe lângă staţia 
de autobuz. Eu şi Margie rîdeam,
atît ştiam să facem.
I-am dat un nume: Bill.
Nume obişnuit pentru un dor de neînţeles. 

Pe partea cealaltă a parcului, casele se schimbau,
când erau gemene lipite, când separate.
Eu şi Marge, din spatele tufişurilor căutam
să desluşim misterul inventat de noi. 

Azi am aflat cum  a dat  viaţă lumii sălbatice 
şi instrumentelor muzicale cioplitorul din stejarul bătrîn

de 30 de picioare,
din Bayou Street,  la timp să se bucure de Bayou
Boogaloo.

Ştiu că  am plecat cu  alt gînd de acasă,
de douăzeci şi cinci de ani .
Printre reciclabile, scaunul de mătase al mamei,
distrus de pisică, dar nu şi rafturile pătate
care, în altă parte, servesc acum la altceva.  

Când Evangeline a îmbătrînit,
a renunţat la căutare, şi a devenit Soră de Caritate,
aflîndu-şi dragostea pierdută în Philadelphia,
pe Gabriel, care şi-a lăsat ultima  suflare în braţele ei.
Mulţumesc Mr. Longfellow.

Mulţumesc, tulburătoare lume.
În povestea mea, Copacul creşte, purtîndu-i numele:
Lisette.
S-ar putea să plece, să traverseze apa sălcie.
Ce va urma, nu ştiu. 

Ştiu însă că se mai leagănă un copac
în faţa casei mele noi, cu ferestre noi, 
spunîndu-mi cînd se-năspreşte lumea
şi  cînd iartă.

(Din vol. Amy Small-McKinney. Walking Toward Cranes.
Kithara Book Prize, 2016. Glass Lyre Press. Glenview)

Traduceri de Olimpia Iacob
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Poetă, eseistă, consilier pe probleme de familie şi copii (Master în Neuropsihologie clinică,
Universitatea Drexel, Statele Unite). S-a specializat în Poezie şi Traducere, urmând cursurile
oferite de  Drew University. Volume publicate: Viaţa e perfectă / Life is Perfect (Book Arts Press,
2004); Trupul capitulării/ Body of Surrender (Finishing Line Press); Clar de lună, Îngheţ/ Clear
Moon, Frost (Finishing Line Press, 2009). De două ori a fost nominalizată la Premiul Pushcart

(2004, 2006). Multe dintre poemele ei au fost publicate în reviste din ţară şi străinătate (The Cortland Review, The Pedestal
Magazine, ForPoetry, Elixir Press, Mad Poets Review, upstreet, Rio Grande Review, and Wild River Review, Blue Fifth
Review, APIARY, Philadelphia Stories, SAND- Berlin’s English Literary Journal, and the July/August issue of the
American Poetry Review), şi în două antologii (Veils, Halos, and Shackles: International Poetry on the Abuse and
Oppression of Women, Edited by Charles Fishman and Smita Sahay, and BARED: Contemporary Poetry and Art on Bras
and Breasts, Edited by Laura Madeline Wiseman (Les Femmes Folles Books)]. Susţine şi desfăşoară activitate organiza-
tă, gen workshop, în direcţia poeziei, în Philadelphia. Locuieşte în Blue Bell, PA, Statele Unite.
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1. STAT UNITAR ORI STAT FEDERAL?

În momentul în care s-a pus în mod practic
problema înfăptuirii unirii provinciilor româneşti
aflate sub stăpînire străină (Basarabia sub stăpînirea
Rusiei; Bucovina, Transilvania, Banatul sub
stăpînirea Austro-Ungariei) la România (Regatul
României sau Vechiul Regat), oamenii politici din
organele decizionale (atît din Vechiul Regat cît şi din
provincii) trebuiau să aleagă modalitatea concretă în
care se va realiza unirea politică: într-un stat unitar
ori într-un stat federal? Unirea într-un stat federal
însemna că provinciile îşi păstrau o anumită
autonomie, fiind conduse de organe legislative,
executive şi judecătoreşti proprii, dar subordonate
organelor centrale ale statului unit. Unirea într-un stat
unitar însemna că provinciile vor fi conduse direct de
la centru, de către organele executive, legislative şi
judecătoreşti ale României Unite.

Unirea condiţionată a Basarabiei. România
stat federativ.

Organele decizionale implicate în realizarea unirii
Basarabiei la România au fost Sfatul Ţării, organul
legislativ al Republicii Democratice Moldoveneşti şi
guvernul Regatului României. al cărui prim-ministru
era Alexandru Marghiloman. 

Factorii care au influenţat mersul evenimentelor
din Basarabia şi au condiţionat rezultatul au fost: „Pe
de o parte revoluţia rusească, pe de altă parte victoria
Puterilor Centrale (în 1917, n.n.), pe de o parte
mişcarea naţională din Basarabia, de altă parte
tendinţa firească a Regatului Român spre unire cu
Basarabia...”.1

Al. Marghiloman considera că problema unirii
provinciei dintre Prut şi Nistru la România „a fost
pusă pentru prima dată la ordinea zilei, în toate
dimensiunile ei, în ziua proclamării independenţei
Republicii Moldoveneşti”2 faţă de Rusia (la 24
ianuarie/5 februarie 1918).

Guvernul României condus de generalul
Averescu nu a putut da curs cererilor guvernului de la

Chişinău de înfăptuire a unirii, întrucît, prin aceasta,
ar fi motivat o cerere a Puterilor Centrale de cedare a
Dobrogei. 

La 2/15 martie 1918 o nouă delegaţie, formată din
Ion Inculeţ, Daniel Ciugureanu şi Pantelimon
Halippa, a venit la Iaşi pentru continuarea
convorbirilor privind unirea cu guvernul Averescu şi
apoi cu guvernul Alexandru Marghiloman (5/18
martie – 24 octombrie 1918). Reprezentanţii Antantei
la Iaşi şi-au dat acordul pentru unire. 

La 3/16 martie 1918 s-a semnat tratatul de pace de
la Brest-Litovsk dintre Rusia şi Puterile Centrale.
Tratatul prevedea retragerea bolşevicilor din Ucraina,
ceea ce a permis manifestarea, din nou, a tendinţelor
expansioniste ale Ucrainei asupra Basarabiei3.  

În cursul lunii martie 1918, Ucraina a emis
pretenţii asupra zonelor Hotinului şi Cetăţii Albe. La
16/29 martie 1918 Sfatul Ţării a protestat împotriva
amestecului Ucrainei în treburile interne ale
Republicii Moldoveneşti4. 

Blocul moldovenesc, cea mai puternică fracţiune
din Sfatul Ţării, a insistat ca Ion Inculeţ, Daniel
Ciugureanu şi Constantin Stere, sosit de la Bucureşti,
să se deplaseze la Iaşi şi să discute cu reprezentanţii
guvernului Marghiloman problema unirii. Al.
Marghiloman a fost invitat la Chişinău (23 martie/6
aprilie 1918).  

Referindu-se la aceste fapte, Al. Marghiloman
spunea: „...Cînd s-a ivit pericolul, care ameninţa
integritatea Republicii (Moldoveneşti), România
înrudită s-a grăbit cu ajutorul, ca să garanteze
integritatea şi nedespărţirea acestei ţări”. Guvernul
Marghiloman a pregătit acceptarea internaţională a
acţiunii sale în vederea unirii Basarabiei. „La
conferinţa de pace din Bucureşti (Buftea, n.n.) am
lămurit condiţiunile, prin care s-ar putea păstra
integritatea şi nedespărţirea Basarabiei”5. 

În fruntea unei delegaţii oficiale, Marghiloman s-
a deplasat la Chişinău (26 martie/ 8 aprilie 1918).
Prim-ministrul României a dus tratative cu: membrii
guvernului Republicii Moldoveneşti, cu
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reprezentanţii fracţiunilor din Sfatul Ţării, ai clerului,
ai marilor proprietari şi ai altor pături sociale pentru
a se edifica asupra poziţiei acestora în problema
unirii. 

La 27 martie/9 aprilie 1918, în şedinţa Sfatului
Ţării, Al Marghiloman a prezentat propunerile
guvernului României privind condiţiile unirii
Basarabiei: 

„Sfatul Ţării de astăzi va rămîne numai pentru
rezolvarea chestiunii agrare potrivit cu nevoile
poporului. Guvernul (României, n.n.) va prezenta
adunării constituante (a României Unite, n.n.), la care
vor lua parte şi reprezentanţii aleşi ai Basarabiei,
normele stabilite de Sfatul Ţării, care vor rămîne pînă
la rezolvarea acestei chestiuni de către adunarea
constituantă.

Basarabia îşi păstrează autonomia provincială
avînd Sfatul său provincial (dieta), ales în viitor pe
baza votului universal, direct, secret cu organul său
executiv şi cu administrarea proprie.

Acest Sfat provincial (dieta) votează bugetul local
şi controlează organele autoadministrării orăşeneşti şi
a zemstvei. 

Organul lui executiv numeşte funcţionarii
instituţiilor administrative locale. Funcţionarii locali
se numesc de către guvern.

Recrutarea armatei se face pe aceleaşi baze ca şi
în întregul regat (al României, n.n.), teritorial. 

Legile existente şi autoadministrarea locală
(orăşenească şi a zemstvei) vor rămîne şi nu vor
putea fi schimbate de către Parlamentul Român, pînă
cînd la lucrările lui nu vor lua parte şi reprezentanţii
Basarabiei. 

Drepturile cîştigate de către minorităţile din
Basarabia se vor păstra. 

Guvernul României propune ca în Consiliul de
Miniştri al României să intre şi doi reprezentanţi ai
Basarabiei, aleşi de Sfatul Ţării existent.

Basarabia trimite în Parlamentul Ţării (României
Unite, n.n.) un număr de reprezentanţi proporţional
cu numărul populaţiei. Ei vor fi aleşi în cameră
(Adunarea Deputaţilor, n.n.) potrivit legii generale
electorale; în Senat – potrivit regulilor, care vor fi
stabilite de către adunarea constituantă. 

Votul universal, egal, direct şi secret va servi ca
bază pentru alegerile din Basarabia în volosti (plăşi),
sate, oraşe şi zemstve.

Libertatea individuală, libertatea cuvîntului, a
presei, cugetului şi adunărilor şi toate libertăţile

cetăţenilor se garantează de către Constituţie pentru
Basarabia, ca şi pentru întreaga ţară.

Toate infracţiunile săvîrşite pînă acum împotriva
legilor din motive politice în timpul tulburi ale
transformărilor vor fi amnistiate. 

După unirea Basarabiei, ca a unei fiice cu patria-
mamă România, Parlamentul (României unite, n.n.)
va hotărî convocarea neîntîrziată a adunării
constituante, în care vor intra proporţional cu
populaţia şi reprezentanţii Basarabiei, aleşi pe baza
dreptului general electoral pentru a introduce în
Constituţie de comun acord principiile şi garanţiile
arătate mai sus”6.

Marghiloman a decis ca el şi reprezentanţii
guvernului român să părăsească sala de şedinţe a
Sfatului Ţării pentru ca „parlamentul (Sfatul Ţării,
n.n.) să poată discuta cu toată libertatea propunerea
Guvernului Român”7. 

Au luat cuvîntul expunîndu-şi poziţia: Constantin
Stere (acceptat de Blocul Moldovenesc ca membru şi
deputat); I. Buzdugan, reprezentantul Blocului
Moldovenesc, care a prezentat şi o propunere de
rezoluţie a acestei grupări; Ţîganco, reprezentantul
fracţiunii ţărăneşti, a citit rezoluţia propusă de
gruparea respectivă; von Lesch, în numele populaţiei
germane din Basarabia; Misircov, în numele bulgaro-
găgăuzilor; A.D. Osmorovschi, reprezentantul
populaţiei ucrainene; Dudchievicz, reprezentantul
polonezilor; A.F. Greculov, din partea Ligii culturale
ruseşti; Teodosie Bîrcă în numele unei părţi desprinse
din fracţiunea ţărănească. 

S-a stabilit apoi modalitatea de vot ce va fi
folosită în cazul rezoluţiilor propuse, şi anume votul
nominal deschis.

„Pentru rezoluţia Blocului Moldovenesc au votat
optzeci şi şase (86) deputaţi, împotrivă-trei (3); s-au
abţinut treizeci şi şase (36); absenţi treisprezece
(13)”8.

Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ a întrebat
pe Al Marghiloman dacă „primeşte Guvernul Român
condiţiile unirii, citite de către secretarul (Sfatului
Ţării) Buzdugan, din rezoluţia Blocului Moldovenesc
primite de către Parlament ca declaraţie a Sfatului
Ţării”.

Răspunzînd, Al. Marghiloman a declarat că
„Guvernul Român primeşte în întregime atît litera cît
şi sensul condiţiunilor unirii Basarabiei cu România
pe bazele arătate în rezoluţia Blocului Moldovenesc
primită ca declaraţie a Sfatului Ţării”9. 
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Rezoluţia Blocului Moldovenesc, publicată ca
Declaraţie a Sfatului Ţării10, cuprindea prevederi cu
unele deosebiri de formulare şi sens faţă de
Propunerile de unire ale guvernului Marghiloman
referitoare la unirea Basarabiei cu România. 

Comparîndu-le constatăm următoarele: 
În Declaraţie, decizia că „Sfatul Ţării de astăzi va

rămîne numai pentru rezolvarea chestiunii agrare
potrivit cu nevoile poporului” nu mai era însoţită de
adaosul: „Guvernul (României, n.n.) va prezenta
adunării constituante (a României Unite, n.n.), la care
vor lua parte şi reprezentanţii aleşi ai Basarabiei,
normele stabilite de Sfatul Ţării, care vor rămîne pînă
la rezolvarea acestei chestiuni de către adunarea
constituantă”. S-ar înţelege că basarabenii voiau ca
legea agrară concepută şi adoptată de Sfatul Ţării să
rămînă definitivă, nu aprobată sau modificată de
viitoarea adunare constituantă a României Unite.

Formularea din Propuneri că „Funcţionarii locali
se numesc de către guvern (al României sau al
Basarabiei? n.n.)” era înlocuită cu una precisă:
„Funcţionarii înalţi (ai Basarabiei, n.n.) sînt întăriţi
de guvern(ul României Unite, n.n.)”. Autonomia
Basarabiei era astfel mai largă, întrucît înalţii
funcţionari ai provinciei erau aleşi de locuitorii ei şi
doar confirmaţi de guvernul României Unite. 

Formularea „Legile existente şi autoadministrarea
locală (orăşenească şi a zemstvei) vor rămîne...” a
fost înlocuită cu „Legile existente şi organizarea
locală (zemstve şi oraşe) vor rămîne...”. Această
modificare îşi are sursa, probabil,  în diferenţele de
limbaj dintre Vechiul Regat franţuzit şi româna
rusificată din Basarabia. Se deduce că basarabenii
voiau ca organizarea/structura administrativă locală
să nu fie schimbată. 

Declaraţia Sfatului Ţării voia respectarea
drepturilor minorităţilor din Basarabia, nu doar
asigurarea că „drepturile cîştigate de către
minorităţile din Basarabia  se vor păstra”. 

Propunerea  ca „în Consiliul de Miniştri al
României să intre şi doi reprezentanţi ai Basarabiei,
aleşi de Sfatul Ţării existent” a fost completată cu
prevederea ca „pe viitor (cei doi reprezentanţi) să fie
luaţi dintre reprezentanţii basarabeni în Parlamentul
român”. Sfatul Ţării considera că organizarea
României Unite stabilită la 27 martie se va
permanentiza, va rămîne stabilă, în timp ce guvernul
Marghiloman o considera temporară, doar pînă la
întrunirea unei adunări constituante a statului român

unit.
În Propunerea guvernului Marghiloman se

specifica modul de alegere a reprezentanţilor
Basarabiei în parlamentul României unite:
proporţional cu populaţia; aleşi în cameră (Adunarea
Deputaţilor, n.n.) potrivit legii generale electorale; în
Senat – potrivit regulilor, care vor fi stabilite de către
adunarea constituantă. Decizia Sfatului Ţării era ca
alegerea în volosti (plăşi), sate, oraşe şi zemstve să se
facă prin vot universal, egal, direct şi secret. 

Sfatul Ţării s-a pronunţat clar ca toate alegerile
din Basarabia, inclusiv cele pentru parlamentul
României Unite, să se facă pe baza votului universal,
egal, direct şi secret.

În formularea libertăţilor „garantate de către
Constituţie pentru Basarabia ca şi pentru întreaga
ţară”, între cele două documente există mai mult
deosebiri de limbaj/nuanţă: propunerile guvernului se
referă, între altele, la libertatea „presei (şi a)
cugetului”, iar cele ale Sfatului Ţării la libertatea
„tiparului (şi a) credinţei”; primul document foloseşte
formularea „libertăţile cetăţenilor”, iar cel de al
doilea expresia „libertăţile obşteşti”. 

În timp ce, la finalul propunerilor guvernului se
precizează că „reprezentanţii Basarabiei” în viitoarea
adunare constituantă a României Unite menită „a
introduce în Constituţie de comun acord principiile şi
garanţiile arătate mai sus” vor fi „aleşi pe baza
dreptului general electoral”, decizia de unire a
Sfatului Ţării prevedea folosirea votului universal. 

Rezultă că Partidul Naţional Moldovenesc, forţa
principală a Blocului Moldovenesc, şi-a impus
condiţiile de unire faţă de cele formulate de
guvernul Marghiloman, elaborate pe baza
convorbirilor cu multe dintre curentele politice şi
toate categoriile sociale din Basarabia, precum şi cu
interesele sale. 

Din compararea celor două documente rezultă
clar că Sfatul Ţării, în concordanţă cu rezoluţia
Blocului Moldovenesc, se pronunţa pentru o
autonomie consolidată în cadrul statului român unit.
Cauza consta pe de o parte în climatul revoluţionar
creat în Basarabia de cele două revoluţii din Rusia
(februarie şi noiembrie 1917), în necesitatea de a
răspunde cerinţelor populaţiei şi a nu-şi pierde
influenţa asupra lor, căci puteau fi atrase de
extremismul de stînga, bolşevic. Încă de la înfiinţarea
sa, în martie-aprilie 1917, Partidul Naţional
Moldovenesc se pronunţase pentru autonomie în
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cadrul Republicii Federative Democratice Ruseşti11.
Şi-a păstrat aceeaşi opţiune şi la unirea cu România
datorită neîncrederii în regimul politic existent aici,
regim care avea elemente asemănătoare cu cel tocmai
înlăturat din Rusia.

La 30 martie/12 aprilie 1918, doi delegaţi ai
Republicii Moldoveneşti, Ion Inculeţ şi Daniel
Ciugureanu, au sosit la Iaşi pentru a prezenta regelui
Ferdinand Actul Unirii cu România12. Prin Decretul
regal din 9/26 aprilie 1918, a fost ratificată unirea
Basarabiei cu România13. 

În urma ratificării unirii cu Basarabia, România a
devenit stat federativ. Era o federaţie curioasă, între
un regat, Regatul României, şi o republică, Republica
Democratică Moldovenească. Faptul nu a fost
comentat nici în epocă, nici în lucrările ştiinţifice
ulterioare, denumirea de Basarabia fiind preferată
celei de Republica Democratică Moldovenească
Autonomă aflată după 27 martie 1918 în cadrul
României14. 

Note:
1. A. Boldur, Istoria Basarabiei, Editura Victor Frunză,

Bucureşti, 1992, p. 498.
2. Procesul verbal al Ședinţei Sfatului Ţării din 27

martie 1918, în Iurie Colesnic, Sfatul Ţării. Enciclopedie,
Editura Museum, Chişinău, 1998, p. 305.

3. W.P. van Meurs, Chestiunea Basarabiei în
istoriografia comunistă, Editura ARC, Chişinău, 1996, p.
87.

4. Academia Română, Istoria Românilor, vol.  VII, tom
II, Editura enciclopedică, Buc., 2003, p. 490.

5. Procesul verbal al Ședinţei Sfatului Ţării din 27
martie 1918, în Iurie Colesnic, Sfatul Ţării,  p. 306.

6. Procesul verbal al Ședinţei Sfatului Ţării din 27
martie 1918, în Iurie Colesnic, Sfatul Ţării, p. 306.

7. Ibidem, p. 306, C. Hamangiu, Codul General al
României, ed a 2-a, vol. VIII, Legi uzuale 1913-1919,
Bucureşti, 1919, p. 1110-1111.

8. Procesul verbal al Ședinţei Sfatului Ţării din 27
martie 1918, în Iurie Colesnic, Sfatul Ţării, p. 311.

9. Ibidem, p. 312.
10. Declaraţia Sfatului Ţării din 27 martie 1918, în

Iurie Colesnic, Sfatul Ţării. Enciclopedie, Editura
Museum, Chişinău, 1998, p. 30.

11. Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII,
tom II, p. 480.

12. Maria Regina României, Jurnal de război 1918, Ed
Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 32.

13. Monitorul oficial nr. 8 din 10 aprilie 1918.
14. O excepţie: Victor Durnea, în „Expres cultural”, nr

2, februarie 2019, p. 23.
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Ca nucleu intelectual implicat în politica
democratică și în procesul de modernizare a țării,
convorbiriștii s-au ocupat de iluminatul electric,
alimentarea cu apă, canalizarea și asfaltarea Iașului
sau de construirea de poduri și căi ferate. Modul în
care concep, negociază și execută aceste lucrări de
modernizare este centrat pe interesul național.
Convorbiriștii, de la Leon Negruzzi și Nicu Gane,
la Vasile Alecsandri, se documentează cu privire la
meritele lămpilor lui Edison prin comparație cu
cele ale arcurilor voltaice1, despre calitatea și
tipurile asfalturilor, despre modalitățile cele mai
bune de a capta apa menajeră2, despre abatoare,
despre canalizarea Ca(l)cainei3 sau despre
metodele cele mai trainice de a așterne o cale
ferată, combinând astfel patriotismul cu inteligența
cultivată. În calitatea lor de primari sau de
parlamentari, convorbiriștii aveau de negociat
rezolvarea acestor probleme de infrastructură cu
firme străine – austriece, franțuzești, englezești –
și e remarcabil că, într-o epocă marcată de
scandalul „afacerii Strousberg”, oameni precum
Nicu Gane sau Leon Negruzzi au reușit să aducă la
Iași companii serioase. De exemplu, lucrările de
captare a apei potabile de la Timișești executate
între 1907-1911 de o companie austriacă după
planurile excelentului inginer britanic William
Heerlein Lindley, angajat de Nicu Gane în 1897 să
studieze pânza freatică a Iașului și să găsească o
soluție pentru alimentarea cu apă a orașului, au
rămas de o legendară funcționalitate până în ziua
de azi. La fel s-a întâmplat și cu planurile de
asfaltare a orașului, ieșenii din epocă sesizând,
atunci când se mutau în București, diferența dintre
calmul tăcut al Iașului, în care zgomotul trăsurilor
era amortizat de asfaltul de calitate („asfaltul

comprimat”4) folosit la amenajarea străzilor, și
huruitul dementizant al roților de trăsură și al
copitelor de cai izbind pavajul granitic al
Capitalei: „În 1896 făceam serviciu în București
cu al cărui haos și zgomot nu mă prea împăcam la
început, mai ales când mă plimbam pe calea
Victoriei; huruitul infernal pe care îl făceau
trăsurile pe caldarâmul de granit îmi punea nervii
la grea încercare căci bietul provincial era deprins
numai cu mersul lin și puțin zgomotos ce-l fac
trăsurile pe pavajul moale al Iașului care înădușă
orice vuet, apoi înghesuiala și lumea cea multă ce
forfotea pe acea stradă”.5 Costul întreținerii unei
birje era, atunci, mai mic la Iași decât în toate
celelalte mari orașe ale țării6.

Vasile Alecsandri s-a implicat în angajarea
inginerului și omului de afaceri britanic George
Baden Crawley (1833-1879) pentru construirea
părții române a căii ferate București-Brașov
(Kronstadt). Crawley a fost o figură cunoscută în
lumea construcțiilor feroviare din secolul al XIX-
lea, contribuind la construirea unor căi ferate
legendare în Andaluzia, în Mexic sau precum cea,
străbătând Caucazul, dintre Tblisi și Poti, în
Georgia, atunci parte a Imperiului Țarist7. Educat
la Harrow, Crawley a fost, ca sportiv desăvârșit,
întemeietorul unei legendare dinastii de jucători de
cricket8. În „Raport asupra drumurilor de fier” și în
intervențiile sale subsecvente, Alecsandri arăta că
planurile lui Crawley sunt superioare celor ale
principalului său contracandidat, francez. Prezența
lui Crawley în România, cu sprijinul Băncii
Angliei, avea legătură cu încercările britanicilor de
a sparge monopolul francez asupra Continentului
în privința construirii de căi ferate. Alecsandri
apreciază la planurile lui Crawley nu doar
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acuitatea lor tehnică, faptul că sunt bine
concepute, deși nu ieftine, dar și oportunitatea
strategică de a atrage capital britanic în România
pentru a nu lăsa țara pradă monopolului exercitat
de o singură mare putere, fie ea Franța sau Austro-
Ungaria. În viziunea lui Alecsandri, colaborarea cu
Crawley și cu forțele britanice din spatele lui
garantează nu doar calitate căilor ferate, ci și
avantaje strategice pentru România, după cum
sublinia bardul de la Mircești în ședința Camerei
din 22 iunie 1869: „Domnilor, dacă
dumneavoastră v-aţi uni cu opinia majorităţii ca să
se dea această întreprindere unei case engleze, aţi
face un lucru avantajos pentru ţară, pentru că am
deschide ţara la o introducere de industrie şi de
capitaluri engleze. Este bine ca în poziţia noastră
de stat secundar să nu ne aruncăm, comercialmente
vorbind, numai în braţele unei singure puteri, ci să
căutăm, dacă se poate, să avem ajutorul izvoarelor
comerciale şi financiare ale tuturor puterilor. Este
bine, în fine, ca în cumpăna ţării, dacă sunt de o
parte galbeni austriaci, să fie acei galbeni contra-
cumpăniţi de cealaltă parte cu lire sterline. Aceasta
cred că este politica cea mai bună ce trebuie
urmată, pentru că este bine ca să unim interesul
politic al României cu interesele financiare ale
Engliterei. Domnilor, cât pentru mine unul – şi
sper că şi dumneavoastră veţi fi de acelaşi
simţământ – nu am nici un fel de preferinţă
personală. Am preferinţa pentru drumurile de fier
cele mai bune, cele mai solide, cele mai artistice
totodată, acelea care ar cuprinde toate condiţiile
unui drum de fier de prima ordine, unui drum de
fier internaţional. Mi-e frică de companii/le/ care,
propunând a face un drum de fier de asemenea
natură cu preţul de 48 milioane, vin apoi şi zic că
lasă mai ieftin cu 46, şi în fine cu 41 milioane.
Aceste târguiri evreieşti nu-mi inspiră confianţă.
Mai multă încredere am în compania aceea care
zice: am oferit o sumă şi această sumă o menţin
până la fine. Şi totodată îmi place să tratez cu
englezii pentru că sunt oameni practici, înaintaţi
mai mult decât oricare altă naţiune în ştiinţa
industriei căilor ferate; oameni care execută lucrări
gigantice şi respectă angajamentele luate. Ei
săvârşesc lucrul şi se duc fără a lăsa după dânşii
sămânţă de complicări pentru Stat, precum au lăsat

Strusberg şi alţii. Vedeţi podurile de fier făcute de
englezi; vedeţi linia de la Bucureşti la Giurgiu, şi
vă convingeţi că este cu adevărat avantajos de a
trata cu casele acele serioase din Englitera. Cu
englezii nu vom păţi ca cu alţii, care după ce s-au
amestecat în trebile noastre şi ne-au aruncat într-un
şir de complicaţii păgubitoare, nici astăzi măcar nu
putem scăpa de dânşii. (Aplauze).”

Altminteri, în articolul „Studii asupra stării
noastre actuale. Partea V. Starea noastră
economică”, convorbiristul național-liberal A. D.
Xenopol argumentează că dezvoltarea unei rețele
de căi ferate nu a slujit economiei naționale pentru
că liniile de cale ferată nu au fost construite pentru
a favoriza exportul, ci importul, contribuind la
balanța negativă a unei țări agricole care exportă
ieftin materii prime și importă scump produse
industriale: „În timpurile din urmă am construit o
linie de drum de fier; dar să vedem cu ce preţ şi cu
ce scop am făcut noi aceasta. Preţul pentru care am
făcut noi aceste linii este exorbitant. Anuităţile ce
le plătim se urcă la 25.000.000 şi venitul ce-l
tragem din aceste linii la 3.000.000, încât fiecare
cetăţean român contribuie cu ceva din punga sa
când unuia din noi îi vine gustul de a merge din
Iaşi la Bucureşti. În loc ca drumurile de fier să deie
un venit ţărei după cum eram în drept să ne
aşteptăm, am făcut o pagubă acesteia, şi nici măcar
comerciul nu l-am sporit, din cause ce se vor vedea
mai la vale şi care îngreuie foarte mult exportul
cerealelor noastre cu drumul de fer.

Am înzestrat ţara cu o instituţiune ce nu era
pentru nevoile şi nici după puterile noastre; am
făcut un lucru foarte profitabil celor ce voiesc să
călătorească mai uşor la Paris, dar pentru ţăran,
care nu merge mai niciodată în drum de fier, acest
mijloc de de comunicaţie este un izvor de vecinică
sărăcie şi nu ştim după care drept silim pe 700.000
de oameni să contribuie din punga lor pentru
primblarea mai comodă a 50.000.

Dar ajută oare acest drum de fier la uşurarea
exportului grânelor noastre? Deloc: fiindcă taxa
drumului de fier pentru grâne este prea mare ca ele
să poată fi transportate cu folos. Am fi uşurat acest
export dacă am fi făcut acest drum de fier până la
Marea-Neagră şi acolo un port pentru încărcarea
productelor noastre. Prin această linie ar fi
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dobândit toate productele ţărei o cale uşoară şi
sigură de comunicaţie în orice timp, vara şi iarna,
pe când Dunărea, după cât ştim, este navigabilă
numai vara, presupunând că acel drum de fier ar fi
fost ajutat printr-un sistem întins de şosele
răspîndit în toată ţara. Liniile noastre, astfel cum
sunt construite, slujesc curat numai cât interesul
importului, prin urmare interese străine. Poporul
Român asudă şi plăteşte pentru ca să-i vie mai
ieftin încă marfa din străinătate, pentru ca visul
unei industrii naţionale să fie aruncat într-un viitor
şi mai îndepărtat” (Convorbiri literare, XI:2, 1 mai
1877).

Perspectiva lui Alecsandri, ca și a lui Xenopol,
asupra relației cu puterile occidentale este una a
demnității naționale. Alecsandri înțelege rolul
jucat de contactul cu civilizația occidentală la
dezvoltarea României. Naționalismul lui fervent e
cu atât mai legitim cu cât nu e construit pe
șovinism orb: poetul acceptă că străinii trebuie să
aibă și ei de câștigat din relația cu România,
poziția lui fiind una realistă9. Alecsandri refuză
însă ca România să fie tratată ca ruda săracă,
tutelată disprețuitor de marile sau micile puteri
vestice, după cum declara în Senatul României la
10 octombrie 1879, în timpul dezbaterilor legate
de revizuirea Constituției conform condițiilor puse
de marile puteri la Congresul de la Berlin: „Cu
Turcia am avut o socoteală seculară de încheiat...
Am încheiat-o sub zidurile Plevnei şi am rupt
legăturile noastre de vasalitate, rămânând în
legături de amicie. Am scăpat de un suzeran care
se ferea de a ne da porunci, respectând autonomia
noastră şi, straniu capriciu al soartei!, astăzi ne
găsim faţă cu cinci alţi suzerani care, rezemându-
se pe o eroare, ne edictează legi şi penalităţi. Ce
am câştigat în schimb? Ce ne foloseşte
independenţa, dacă suntem constrânşi a inaugura
această independenţă cu un act de supunere... de
servilitate deghizată sub denumirea de deferenţă?
D-lor senatori!... În prezenţa unei situaţii atât de
anormale, ce avem de făcut? Care trebuie să fie
atitudinea noastră? Avem a ne pătrunde de
caracterul sacru al mandatului nostru, şi fermi, şi
decişi, avem să spunem cu curaj, precum şi cu
deferenţă, Puterilor semnatare tratatului de la
Berlin: [...] Recunoaşteţi independenţa noastră pur

şi simplu, pentru ca să nu rămâie nici umbră de
blam, nici un vestigiu de stigmat pe fruntea
României, şi astfel promitem a face schimbare în
unele dispoziţii ale Constituţiei noastre. La caz
contrariu... o declarăm cu cea mai profundă
regretare, datoria noastră de senatori, chemaţi a
păzi Constituţia noastră, iar nu a o sfâşia într-un
moment de surprindere; chemaţi a păstra neatinsă
demnitatea naţională, ne vom vedea obligaţi de
conştiinţa noastră a amâna până la un timp mai
fericit revizuirea Constituţiei […]. Altul va zice că
art. 44 nu cuprinde nici o intenţie de insultă în
contra naţiei române, ci numai o simplă condiţie de
admitere în marea familie europeană, precum de
pildă condiţiile la care este ţinut a se supune
oricine are dorinţa de a face parte dintre membrii
unui club. Stranie întâmpinare! L-aş întreba pe
acel întâmpinător dacă ar primi să intre într-o
adunare, cu condiţie de a se sinucide mai întâi, sau
cel puţin cu condiţie de a trece printr-o umilire
degradatoare?

Altul va zice: că trebuie să facem oarecare
sacrificii, pentru ca să intrăm şi noi o dată în marea
familie europeană. Voi răspunde d-sale întrebându-
l dacă nu a remarcat în unele familii câte o rudă
scăpătată, care are mai mult rolul şi aparenţa de
slugă decât acela de rudă, care e tolerată în salon
sub condiţie de a nu se prevala de legăturile sale de
rudenie cu stăpânii salonului; care e pus la masă în
capătul mesei şi, dacă sunt mai mulţi meseni, sau
meseni importanţi, e trimis să prânzească jos, cu
ceilalţi servitori. Această poziţie de rudă scăpătată
şi umilită eu nu o admit pentru România, când e să
intre în familia europeană, şi place a crede că
fiecare dintre noi gândeşte ca şi mine: că România
şi-a recâştigat titlurile sale de nobleţă pe câmpul
războiului, că prin urmare are dreptul de a face
intrarea sa în lume cu fruntea sus, iar nu cu capul
plecat. [...] Lăsaţi la propria noastră iniţiativă şi la
liberul nostru arbitru, ne-am fi arătat mai liberali,
mai mărinimoşi în privirea evreilor decât acum,
când ne vedem loviţi în amorul propriu nostru
naţional, în dreptul nostru suveran de legiferare, şi
apăsaţi sub presiunea străină.”

Pentru a înțelege mai bine problemele puse de
cererea de revizuire a articolului 7 din Constiția
României din 1866, referitor la dobândirea
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cetățeniei române10, trebuie să parcurgem și
dezbaterile de consiliu comunal purtate de Gane,
care era îngrijorat de accesul localnicilor, al
cetățenilor Iașului, la islazul comunal. Accesul era
reglementat de acte din secolul al XVIII-lea care
nu avuseseră cum să prevadă creșterea
demografică bruscă pe care a cunoscut-o Iașul,
odată cu întrega Moldovă, la mijlocul secolului al
XIX-lea, creștere care a retrogradat populația de
origine etnică română din Iași la statutul de
minoritate, după cum observă Ioan Ianov care
spune în 1877 că „2/3 din populația Iașului este
străină” (Curierul de Iassi X: 37, 8 apr. 1877). În
acest context, Gane argumenta după cum urmează:
„D. Gane, răspunzând d-lui Cristodulo-Cerkez,
zice că tocmai pentru scopul acesta consiliul, la
1875, când a făcut regulamentul ce acum se
completează, a divizat moșia în două părți: una
care se dă în arendă și alta ce s-a rezervat pentru
imaș. De aici rezultă că toți se folosesc deopotrivă:
cel ce are vite se folosește pentru că-și dă vitele la
păscut; cel ce nu are vite se folosește pentru că de
pe partea ce se dă în arendă trăgându-se un venit,
din acest venit se fac feliurite îmbunătățiri în
comună, scutiți fiind cetățenii de alte dări.
Lucrurile s-au schimbat mult de la 1779 până
astăzi; chiar cu câțiva ani mai înainte locuitorii
plăteau câte 20 franci de vită, când astăzi fiecare
are dreptul la 3 vite gratis; și pentru vitele ce întrec
acest număr li se percepe un preț cu totul mic, încât
au un avantaj cu mult mai mare decât acel din
trecut. Este vorba însă de a se ști dacă de
gratuitatea celor 3 vite trebuie să se folosească toți
locuitorii orașului fără excepție, sau numai
locuitorii români. La aceasta d. Gane răspunde că
numai românii au acest drept, și iată pentru ce: din
textul hrisovului, care este baza donațiunii, rezultă
în mod neîndoielnic că intenția donatorului n-a
fost să deie pământ la străini, ci la români. Când s-
a dat pământul comunei, toate breslele erau
compuse din pământeni: era breasla croitorilor, a
cojocarilor, a lemnarilor, a cărămidarilor, a
crâșmarilor etc., și cine nu știe cum toate breslele
erau organizate cu statute și reprezentate prin
staroste? Mulți trăiesc încă dintre acei ce au văzut
aceste bresle mergând cu steagurile în frunte la
curtea domnească, în zilele mari de sărbători.

Astăzi însă acea clasă a industriașilor mici, a
meseriașilor, nu mai este în mâna pământenilor,
prin urmare comuna nu mai este în condițiile în
care era la 1779, și donatorul de la 1779, dacă ar fi
avut intențiunea să dea pământ și la străini, ar fi
pus o condiție expresă. El însă n-a putut să prevadă
că Iașul, care pe vremea lui număra numai vreo 20
de zarafi evrei, ce n-aveau vite, va ajunge să
posedă în sânul său o populațiune israelită îndoit
mai mare decât acea română. Prin urmare și
consiliul trebuie să-și modifice astăzi regulamentul
după împrejurările de astăzi, și nimine nu poate să
zică că se face o lovire populațiunii izraelite [...].
Și astăzi, când orașul nostru e împărțit în două
tabere, acea a străinilor, care este mai numeroasă și
mai bogată, și acea a românilor, care este mai mică
și mai săracă, sunt reprezentanții orașului chemați
de datoria lor de a protege întrucâtva mai mult pe
români, pentru a-i face, cu timpul, deopotrivă de
bogați ca și străinii. Fiecare se îngrijește întâi de
familia lui, apoi de musafiri. Și comuna precedentă
a acordat numai românilor drept la o pășune de 3
vite gratis, și nici o plângere nu s-a ivit de nicăire
că s-ar face vreo nedreptate [...]. D. Gane este de
părere a se determina numărul vitelor ce are drept
un locuitor a pășuna pe imaș chiar cu plată, căci
vor fi mulți ce vor voi să facă speculă. Văzând
imaș ieftin, vor aduce odată câte trei-patru sute vite
și vor acoperi tot imașul, în detrimentul mulțimii.
Este știut că greu încap 3 vite la o falce; de aceea e
bine a se stabili o limită, pentru a nu aduce în
suferință pe cei mulți și cei săraci. Presupuind că s-
ar ivi cereri pentru pășune care ar întrece puterile
imașului, pe cine se va primi? Pe cine se va
respinge? Trebuie deci prevăzută această
eventualitate, pentru a nu se lăsa la arbitrul
primarului care va fi în vremea aceea de a primi
sau respinge pe cine va voi. […] D. Ianov zice că
temerea d-lui Gane nu este bine întemeiată. Dacă
vor fi oameni care vor aduce câte 1.000 vite,
aceasta este beneficiul comunei, căci 3 vor fi
scutite de plată și 997 vor fi cu plată. […] D. Gane,
ca exemplu, pentru a lumina cauza, zice: la 15 mart
vine unul cu 40 vite; primarul, dacă nu are nici o
restricție, primește 3 gratis și restul cu plată. Nu la
iulie, dar după 5 minute vine altul cu 10 capete de
vite, însă nu mai este loc și primarul nu le
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primește. Cu chipul acesta oamenii cu drept ar fi
respinși și s-ar folosi speculanții. Când se compune
un regulament, trebuie a se face o distribuție
rezonabilă, pentru a nu se da avantaje numai
speculanților, și de aceea trebuie să se pună o
limită”.11

Nu doar accesul la islazul comunal, și deci
asigurarea hranei pentru cetățenii săraci, care
depindeau de o văcuță pentru hrana lor, ci și
accesul la locuințe și la pământ era periclitat în Iași
și în Moldova, și convorbiriștii acționează solidar
urmărind să prevină pierderea controlului
românilor asupra teritoriului național. Astfel, Nicu
Gane, Iacob Negruzzi și Titu Maiorescu, alături de
alți parlamentari, depun în ședința Camerei din 1
decembrie 1880 un proiect de lege care sancționa
cu amenzi și cu închisoare pe cei care ar fi
cumpărat imobile rurale în numele imigranților ne-
naturalizați: „Prin art. V din legea revizuitoare a
Constituţiunii noastre, promulgată prin Monitorul
No. 232, din 1879, s-a statuat că: „numai românii
sau naturalizaţii români pot dobândi imobile
rurale în România”. Nu avem trebuinţă să
dezvoltăm aici motivele care au îndemnat pe
camerele de revizuire să admită acest mare princip
de apărare a proprietăţii noastre rurale. Fiecare
român, de orice nuanţă politică ar fi el, înţelege că
nu poate să existe o ţară românească pe câtă vreme
pământul ei va fi în mâinile străinilor. Aşadar acest
princip, odată stabilit, cată să-l înconjurăm în
aplicaţiunea lui de toate garanţiile posibile, ca să
nu rămâie numai o măsură iluzorie înscrisă în lege
şi expusă a fi zilnic călcată în picioare; trebuie să
punem chiar de astăzi stavile reale, nu numai
închipuite, curentului în contra căruia am vroit să
ne apărăm când am votat art. V. S-a observat, D-
lor, că de un timp încoace o parte dintre străinii de
curând naturalizaţi au întreprins pe o scară întinsă
cumpărarea de imobile rurale pentru străinii
nenaturalizaţi, interpunându-şi numele şi eludând
astfel legea fără nici o grijă de răspundere, din
cauză că în codul nostru penal nu se găseşte un
singur articol care să prevadă anume cazul, să
stabilească o pedeapsă şi să indice modul de
urmărire. Pentru a acoperi deci această lacună şi a
face ca art. V din legea de revizuire a
Constituţiunii noastre să nu rămâie o literă moartă,

depunem alăturatul proiect de lege pe biroul onor.
Camere şi rugăm să fie luată de urgenţă în
deliberare. Orice întârziere va fi spre paguba ţării;
căci dacă este adevărat că luptele şi certele noastre
politice din trecut şi până astăzi au avut de
obiectiv, mai înainte de toate, apărarea şi
păstrarea naţionalităţii noastre, apoi toate aceste
lupte desigur vor rămânea sterpe, întru cât vom
lăsa încetul cu încetul să ni se înstrăineze pământul
de care sunt alipite toate drepturile cetăţeneşti.” Pe
19 decembrie 1881, Gane revine: „Fondurile rurale
pe fiecare zi se duc şi dacă dincolo de Milcov am
ajuns că majoritatea proprietăţilor urbane să fie în
mâinile străinilor, să nu vedem pierdută din mâna
românilor şi proprietatea rurală, căci atunci aş
întreba: Unde mai e ţara? Rog dar încă o dată pe
onor. Cameră să binevoiască, imediat după
terminarea vacanţelor, să ia în discuţiune acel
proiect.” Pe 18 martie 1881, Gane, Conta, Iacob
Negruzzi și alții vor depune și un proiect de lege
pentru domiciliul și petrecerea străinilor în
România, care urmărea restricționarea imigrației12.

Note:
1. Vezi darea de seamă făcută consiliului comunal de

Leon Negruzzi, primar al Iașului, în Curierul (Th.
Balassan), XI:109,  30 septembrie 1883. 

2. Leon Negruzzi exclama: „Ce sunt 1000 m. c. de
apă pentru populaţia Iaşilor? De unde apă pentru nevoile
serviciilor publice, precum stropirea și curăţirea
stradelor, curăţirea canalurilor, câte există, şi în care zac
acum murdării ce infectează aerul fără să fie alt chip de
curățire decât clemenţa providenţială care trimite
câteodată ploi mari şi furtuni, cazurile de incendiu etc.?
De unde apă pentru o eventuală dezvoltare, cât de puţin
însemnată, a industriei? De unde apă chiar de ajuns
pentru locuitori? De nu ar fi mulţimea de fântâni, în cea
mai mare parte cu apă sărată, dar în sfârşit cu apă, o
mare parte din populațiunea acestui oraş ar trebui să-l
părăsească, căci apa aste una din cele dintâi, dacă nu cea
dintâi chiar, trebuinţă vitală la oameni, ca la tot ce
trăieşte sau vegetează; şi nu orice apă îndeplineşte
scopul la care este menit de natură, căci, rea şi coruptă,
departe de a susține existenţa populaţiei, ea-i este
duşmană, produce miasme și boli, este propagatorul
epidemiilor” (Curierul (Th. Balassan), XI: 115, 14
octombrie 1883).

3. „Domnilor, Iată o lucrare de edilitate de mult
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dorită, de mult reclamată de cetăţenii ieşeni. Acest
pârâu, al cărui nume buna cuviinţă chiar nu ne permite
de a-l pronunţa, străbate oraşul pe o întindere de mai
bine de 3 kilometri şi este, precum ştiţi, un receptacol al
tuturor necurăţeniilor, un focar veşnic al tuturor boalelor
infecţioase. Era, deci, o imperioasă necesitate de a se
canaliza, atât în interesul igienei, cum şi al
înfrumuseţării oraşului.[...] V-am rugat, deci, să
binevoiţi a asista la inaugurarea canalului ca să vedeţi
înşivă pentru cea din urmă dată rămăşiţele trecutului,
alături cu opera viitorului, şi să vă daţi seamă de ce a
fost şi de ce va fi. Pârâul murdar şi pestilenţial, care
ajunsese renumit în ţara întreagă, va dispărea sub acest
măreţ canal, în lăuntrul căruia ne vom putea primbla cu
cea mai mare înlesnire în vagonete comode, iar peste
canal va fi un bulevard mare, aerat, împodobit pe
ambele laturi cu trotuare, cu arbori şi case noi” (Ecoul
Moldovei, VII: 135, 16 iun. 1898, discurs al lui Nicu
Gane, primar la Iașului, la inaugurarea lucrărilor de
canalizare a Calcainei).

4. Vezi intervenția lui Leon Negruzzi din Senat, din
17 februarie 1886.

5. Ioan Smolinski, File răzlețe și Amintiri de
călătorie (Iași: H. Goldner, 1914), 46.

6. „În București, în Brăila, un birjar trebuie să facă o
reparație generală trăsurii sale după un an, așa sunt de
rele stradele”, pe când în Iași, „unde stradele fiind de
asfalt, trăsurile trăiesc mai mult”, „prin urmare
cheltuiala birjelor este mai mică”, spunea Ioan Ianov în
ședința din 11 noiembrie a consiliului comunal din Iași
(Curierul de Iassi, X: 125, 18 nov. 1877).

7. Vezi David M. Pletcher, „The Building of the
Mexican Railway”, The Hispanic American Historical
Review, Vol. 30, No. 1 (Feb., 1950), pp. 26-62;
Domingo Cuéllar, „British Participation in the Spanish
Railway Business (1828-1950)”, Railroads in Historical
Contexts: Construction, Costs and Consequences, Vol.
II (2012), pp. 291-322.

8. Crawley „planned and carried out two railways in
Belgium, two railways in Spain, a railway from Vera
Cruz to Mexico and a railway of nearly 300 miles from
Tiflis to Poti; his last work was a railway from Ploesti in
Roumania to Cronstadt in Hungary but this was inter-
rupted by the war 1878; accidentally killed on board a
steamer off Progreso coast of Mexico 23 Nov. 1879.”
(Frederic Boase, Modern English Biography, 4 vol.
(Truro: Netherton & Worth, 1892), I:783). Pentru
isprăvile lui de cricketeer, vezi J. G. Cotton Minchin,
Old Harrow Days (London: Methuen, 1898), 153-155.

9. În ședința Camerei din 31 mai 1869, Alecsandri
spunea, vorbind despre construcția căilor ferate: „Până a
nu sfârşi, domnilor, permiteţi-mi a face o mică

observaţie în privinţa strigătelor ce aud ridicându-se
contra străinilor. S-a zis de mai multe ori că străinii vin
să se îmbogăţească în ţara noastră. Nu cumva, domnilor,
s-ar pretinde ca străinii să vină în ţara noastră pentru ca
să se calicească? Nu cumva am pretinde ca străinii să
vină la noi cu ştiinţa, cu capitalurile lor, numai şi numai
pentru binele nostru? Ei să nu tragă nici cel mai mic pro-
fit? Ei cu ştiinţa, ei cu banii, ei cu lucrul, şi noi, de-a
gata, cu tot folosul! Vedeţi, domnilor, că simţul de drep-
tate ar trebui să ne oprească de a tot striga în contra străi-
nilor. În străinătate ne-am dus ca să căutăm luminile
civilizaţiei; în străinătate cei mai mulţi din noi au
dobândit cunoştinţele necesare mandatarilor naţiei. Prin
urmare ar fi just, ar fi demn, ar fi leal de a respecta
străinii utili ţării noastre dacă voim ca şi străinii să ne
respecte pe noi.”

10. Articolul suna astfel: „Însușirea de Român se
dobandesce, se conservă și se perde potrivit regulilor
statornicite prin legile civile. Numai streinii de rituri
creștine pot dobândi împământenirea.”

11. Curierul de Iassi, X: 49, 11 mai 1877.
12. „Proiect de lege pentru domiciliul şi petrecerea

străinilor în România. Art. 1. Orice individ care nu este
de naţionalitate română nu va putea în viitor stabili
domiciliul în nici o comună din România, fără
autorizaţiunea consiliului comunal respectiv. Art. 2.
Această autorizare nu se poate da decât acelui străin
care înfăţişează şi depune spre păstrare în arhiva
comunei următoarele acte: a) Pasportul eliberat în patria
sa originală, în puterea căruia a intrat în România, în cea
din urmă dată; b) Un certificat de la autoritatea
competentă, doveditor că a satisfăcut obligaţiunii
serviciului militar în patria sa originală; c) Un certificat
de la autoritatea comunală a ultimei sale locuinţe din
străinătate, doveditor că în patria sa originară a avut
totdeauna purtare bună şi n-a fost niciodată condamnat
pentru crime sau delicte; d) O declaraţiune scrisă prin
care arată că are o anumită profesiune onorabilă, afară
de aceea de mijlocitor, precum: telal, samsar, stăruitor
etc...”. Semnat de V. Conta, V. Sireteanu, T.
Ciupercescu, G. Mârzescu, N. Gane, Gr. Urzică, I.C.
Negruzzi, E. Ghika, Bobeică (Şedința din 18 martie
1880).
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Dezinteresul contemporan faţă de construcţiile
eticii teoretice nu trebuie confundat cu
dezinteresul faţă de problematica etică, în general.
El se datorează, mai degrabă, presiunii exercitate
de mulţimea şi complexitatea problemelor etice
concrete, care nu se supun rigorii logicii
discursive, ci doar unei logici a vieţii, şi de
incapacitatea regulilor etice de a-şi păstra
relevanţa, la nivelul acţiunii concrete. Fiind
esenţial dependentă de natura reducţionistă a
universalului şi de caracterul fragmentar al
conceptualităţii, teoria şi regula pe care ea o emite
nu pot surprinde nuanţele etice extrem de fine
prezente în vieţuirea concretă şi nici trecerile
graduale de la o situaţie către contrariul ei moral.
Oricine se interesează de astfel de lucruri înţelege
imediat că natura cazuistică a discursului etic şi
paradoxurile pe care le include sunt departe de a-
l propune ca obiect veritabil al acestei discipline
şi că nu discuţia etică reprezintă adevărata
misiune a ştiinţei spirituale cu acelaşi nume, în
cadrul unei culturi sau al unei societăţi. Acest loc
de cinste revine transformării morale a omului, un
lucru eminamente practic şi care conferă un sens
autentic ideii că etica este o ştiinţă practică. În
pofida tuturor acestor lucruri însă, ştiinţa eticii
continuă să rămână închisă în sfera preocupărilor
teoretice, o contradicţie care nu doar că-i răpeşte
farmecul, ci o şi constrânge să îmbrace aspectul
unei discipline anoste. 

Dicursivismul etic, aşa cum l-am prezentat
mai sus, îşi are originea în nomianismul moral,
adică, în ideea rudimentară că experienţa morală
a omului îşi atinge formele ei superioare de
existenţă în contextul încercărilor sale de a
satisface pretenţiile unor reguli sau norme

formulate sau formulabile discursiv. Adeptul
poziţiei nomianiste este un adorator al
imperativelor morale, un purist care trăieşte cu
impresia că poate lupta împotriva răului din
lăuntrul său şi al comunităţii în care îşi duce
existenţa, cu ajutorul voinţei pure şi al regulilor.
Un astfel de om nu înţelege că răul moral nu este
un lucru care se află sub stăpânirea lui, ci un lucru
sub stăpânirea căruia se află el însuşi; şi nici nu
pare să întrevadă faptul că statutul şi funcţia
regulilor morale sunt acelea ale unor principii
călăuzitoare, nu ale unor legi juridice. Din această
cauză, nomianismul nu atacă rădăcina problemei
morale, ci caută doar să-i suprime eflorescenţele.
Asemenea taurului din vechile arene spaniole,
nomianistul se aruncă împotriva pânzei de
culoare roşie, nu împotriva celui care o poartă.
După mai multe încercări nereuşite, el va obosi şi
va renunţa. Iată, aşadar, motivul pentru care orice
susţinător al eticii teoretice şi orice propagator al
impresiei că discuţiile sunt cele care contează nu
cunoaşte secretul progresului moral personal sau
al semenilor săi. Dimpotrivă, dată fiind
ineficienţa acestei abordări, răspândirea
nomianismului etic reprezintă una dintre cele mai
eficiente metode de descurajare morală a fiinţei
umane, fără ca victima să bănuiască măcar ce se
petrece de fapt şi în ce constă adevăratul efort
etic. În consecinţă, nomianismul nu este doar
inutil, ci chiar de-a dreptul păgubitor.

Confruntat cu această situaţie frustrantă,
prizonierul unor astfel de idei se refugiază în
singurătatea conştiinţei sale, călăuzit fiind de
iluzia că aceasta ar deţine precizia necesară
sortării morale exacte a lucrurilor. Astfel, dacă nu
putem aspira cu succes la împlinirea codurilor
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scrise, se speră, poate că vom reuşi totuşi să
adaptăm viaţa la imperativele conştinţei morale
proprii. În locul preciziei nădăjduite însă, omul
acesta nu se alege decât cu conştiinţa încărcată,
deoarece contradicţiile morale impuse de
existenţa practică îl obligă să şi-o calce. Ajuns
aici şi pentru a se disculpa înaintea conştiinţei
proprii, nomianistul alege, în ultimă instanţă,
drumul subordonării, atribuind responsabilitatea
morală celui care porunceşte, nu celui care
execută. Iată care pare să fie motivul pentru care
dorim aproape cu toţii o lume în care să putem
spune că nu am avut de ales, noi înşine
interzicându-ne astfel acţiunea liberă. Libertatea
există însă chiar atunci când vrem să renunţăm la
ea, şi omul rămâne conştient de faptul acesta,
după cum rămâne conştient şi de faptul că, aşa
cum afirmă Bonhoeffer, „prin tot ceea ce face, nu
poate niciodată compensa ceea ce omite să facă”.1
El rămâne astfel blocat în această ambiguitate
neliniştitoare, în lăuntrul său, în timp ce, în afară,
se transformă într-un fariseu adevărat. Iată dilema
şi tragedia nomianistului, o situaţie care se
întâlneşte şi atunci când omul se limitează la o
practicare privată a binelui şi refuză implicarea
publică, pentru că, procedând astfel, el contribuie
la conservarea situaţiei inacceptabile care l-a
obligat, de la bun început, să încerce practicarea
binelui privată în particular. Nereuşitele şi
frustrările vieţii nomianiste nu se rezolvă, aşadar,
prin discuţii etice, dacă scopul acestora este
dorinţa neinspirată de a adapta realitatea la
sistemul regulilor noastre specificate conceptual
şi de a o subordona logicii discursive, ca şi cum,
dacă am reuşi să rezolvăm toate pradoxurile eticii
discursive, am dobândi şi puterea de a o urma. 

Lucrul de care avem, de fapt, nevoie în viaţa
noastră etică este simplitatea, respectiv,
capacitatea de a rămâne cu inima neîmpărţită, în
mijlocul complexităţii descurajante a acţiunii.
După cum bine se ştie, această virtute a simplităţii
morale ne este dată de dragoste, însă mai puţin
recunoscut este faptul că temeiul acestei iubiri
este reverenţa şi admiraţia faţă de Dumnezeu, al
căror câmp de manifestare este iubirea
aproapelui. Pe această filieră se înscrie una dintre

marile contribuţii pe care creştinismul le aduce
ştiinţei practice a eticii. Abia pătruns de
frumuseţea kenozei divine, omul poate să vadă
sensul moral autentic al lucrurilor, dragostea
transformându-se, în el, în înţelepciune. Purtând
în lăuntrul său acest criteriu practic, omul
străbate, cu simplitatea privirii lui, până dincolo
de utilitatea regulilor şi chiar până dincolo de
forţa vicleană a distorsionării cuvintelor,
instrumentul de bază al oricărei propagande.
Iubirea kenotică devine pentru el o disciplină a
educării inimii şi a minţii, care-l deschide către
înălţimea bucuriei nobile a întâlnirii cu Divinul şi
cu divinul din semenul său. În absenţa unei astfel
de formări lăuntrice, orizontul interior al fiinţei
umane este în întregime acoperit de întunericul
regulilor sau chiar de bezna plăcerii, care ne
predispune la ignoranţă sufletească şi, respectiv,
la animalizarea simţirii. Omul aflat în această
ultimă situaţie este marcat de o derută etică
profundă şi nu are acces nici măcar la iluziile
care-l animă totuşi pe nomianist. Oare ce efect pot
avea discuţiile etice asupra lui? Singurul
instrument educativ, sub raport moral, rămâne
priveliştea iubirii kenotice, care poate smulge de
pe ochii omului în aceeaşi măsură solzii plăcerii şi
ai nomianismului. 

Iată, aşadar, motivul etic pentru care revelaţia
creştină a îmbrăcat această formă, Dumnezeu
descoperindu-se în Hristos ca sacrificiu de sine, în
vederea învierii. Faptul acesta subliniază
compatibilitatea care există între această revelaţie
şi principiile morale reale ale conştiinţei umane,
care nu poate să condamne moral nicio activitate
care urmează cu adevărat modelul divin. Central
acestui model kenotic, arată Bonhoeffer, este
asumarea de către Creator a oricărui rău din lume
sau, în cuvintele sale, „transformând într-o
manieră de neconceput întreaga gândire şi pietate,
Dumnezeu s-a declarat el însuşi vinovat pentru
lume şi în felul acesta a purtat vinovăţia ei”.2
Aşadar, lui îi revine nu doar actul kenotic care a
făcut posibilă creaţia, ci şi actul ultra-kenotic,
care a făcut posibilă mântuirea omului de răul
său. Creatorul se declară responsabil de căderea
morală a creaturii sale, lăsând astfel întreaga



omenire nevinovată înaintea crucii lui Hristos, pe
care el însuşi a suferit pedeapsa acestei vinovăţii
asumate. În felul acesta, lumea a fost împăcată cu
Dumnezeu. În paranteză fie spus, din acest punct
de vedere, apologetica greşeşte atunci când
susţine că răul din lume nu-i aparţine lui
Dumnezeu, pentru că, după Scripturi,3 Dumnezeu
însuşi şi-a asumat răul acesta împreună cu
pedeapsa cuvenită lui. Nu el a creat răul, însă el l-
a făcut pe om liber, asumându-şi astfel un risc
uriaş. Pentru om, nu mai poate, aşadar, exista
acum nicio învinuire, ci numai dragoste. Nu ne
mai putem acuza unii pe alţii; nu mai avem
motive să ne răzbunăm unii pe alţii; avem doar
motive să ne vindecăm unii pe alţii, în dragoste.
Pe acest temei aşează creştinismul fundamentele
comunităţii şi ale relaţiilor interumane, fiecare
fiinţă omenească având acum datoria morală de a
urma pilda kenotică a Celui Prea Înalt, în vederea
restaurării lucrurilor la adevărata lor glorie.

Orice rău nu mai este acum decât consecinţa
orbirii faţă de raţiunile kenotice ale moralei sau
urmarea unor mentalităţi etice depăşite. Omul
rămas în întunericul abordărilor nomianiste
continuă să distribuie vinovăţii şi acuzaţii, în loc
să stabilească diagnostice şi să propună
tratamente. Iată de ce etica actuală are nevoie de
o masivă transformare dinspre juridic spre
medical, fără a încerca să înfrumuseţeze mincinos
lucrurile. Viciile omului nu sunt însuşiri naturale
ale fiinţei sale, ci forme ale bolii de care suferă. O
epidemie nu poate fi declarată un semn al
sănătăţii, doar pentru că afectează pe toată lumea.
Prin intermediul viciilor, ruina omului se
păstrează şi se adânceşte, indiferent de
frumuseţea cuvintelor goale în spatele cărora
dorim să ascundem lucrul acesta. Cu cât mai
adâncă este decăderea morală a unui popor, cu
atât mai dificile sunt problemele cu care se
confruntă şi cu atât mai uşor este manipulat de
tirani. Ruina unei societăţi este, evident, invers
proporţională cu numărul cetăţenilor ei integrii. În
aceste condiţii însă, nu omul trebuie totuşi
dispreţuit, ci răul în care el a căzut. Ori de câte ori
confundăm răul cu omul care-l poartă, păşim pe o
cale pe care nu vom întâlni niciodată a soluţie

reală. Dispreţuirea omului de către om este doar o
formă a aroganţei tiraniei şi un început al cultului
propriei personalităţi. 

Ce este, aşadar, acest Gestaltung sau această
configurare pe care Bonhoeffer o propune? Ea
este preluarea de către om a modelului kenotic,
aşa cum a fost el ilustrat în Hristos. Ea înseamnă
asumarea unei forme spirituale, o turnare a
materialului vieţii omeneşti în tiparul crucii.
Moralitatea autentică nu se constituie, de fapt, ca
o relaţie între conduită şi normă. Forma noastră
mentală prezentă este mult prea distorsionată
pentru a putea susţine cu succes o astfel de relaţie,
iar mediul în care ne găsim cu este creat în
vederea unui astfel de succes. Gândim greşit
despre natura realităţii şi despre natura noastră
proprie, despre sensurile existenţei omeneşti şi
despre valorile care o subîntind; şi nu doar că
gândim greşit, ci suntem greşiţi, deoarece eroarea
este, în cazul acesta, un mod de a fi atât de adânc
împământenit încât cei mai mulţi dintre noi nici
măcar nu-l conştientizează. Fiind răsuciţi în însăşi
fiinţa noastră, nu putem gândi şi nici acţiona
drept, adică, kenotic, pentru că nu despre o
dreptate în raport cu regula vorbim aici. Succesul
intenţiei morale presupune conformarea modul
nostru de a fi la modul de a fi al lui Hristos. Fără
această profundă transformare interioară, nu
există succes etic autentic sau de durată. Cultura
şi civilizaţia europeană contemporană, dar şi cea
de sorginte europeană, are nevoie de o astfel de
transformare, pentru a putea supravieţui. Întreaga
specie umană depinde de lucrul acesta. Iată,
aşadar, care este provocarea şi unde se ascunde
taina reuşitei. 

Întruparea Logosului ne interzice astăzi ideea
că ultimul cuvânt al înţelepciunii ar fi dispreţuirea
omului sau, dimpotrivă, divinizarea lui. Ultimul
cuvânt al înţelepciunii este salvarea omului, însă
el nu poate fi iubit decât în lumina generozităţii
lui Dumnezeu. 

În contextul acestei sarcini trebuie să
înţelegem revolta cu nuanţe anti-eclesiastice a lui
Dietrich Bonhoeffer, atunci când afirmă că:
„suntem sătui de programe creştine; de asemenea,
sătui de sloganuri superficiale şi goale de conţinut
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intelectual”.4 Creştinul trebuie, mai întâi,
configurat după modelul lui Hristos, iar apoi
lumea însăşi trebuie configurată astfel. Nu
creştinul configurează lumea, ci Hristos
configurează omul. Configurarea hristică nu
constă din glazurarea fiinţei umane cu pioşenie şi
nici din ascunderea lui în spatele unor acte de
caritate, oricât ar fi ele de utile. Ea constă din
moartea şi învierea lui împreună cu Hristos, care
nu este Domnul cumsecădeniei burgheze, ci
Dumnezeul care s-a dezbrăcat de slava lui însuşi,
ca să slujească omului ajuns la ananghie.
Configurarea hristică înseamnă producerea
omului real, nu prin forţarea lui într-un tipar în
care nu se potriveşte, ci prin înţelepţirea lui.
Înţelepciunea şi maturizarea noastră umană
individuală şi de grup este cea care ne conduce
spre asumarea crucii, adică, spre a trăi ca nişte
oameni vii, în mijlocul celor morţi; ca nişte
oameni drepţi, în mijlocul celor strâmbi; ca nişte
oameni noi, în mijlocul celor vechi. Omul
deosebit nu caută să se deosebească; el este
deosebit, pentru că chipul lui Hristos pune chipul
omului în om. Conformându-se lui Hristos, omul
nu se conformează unui tipar străin de sine,
deoarece, în cuvintele lui Dietrich Bonhoeffer,
„omul este om, pentru că Dumnezeu s-a făcut
om”.5 El s-a făcut om, pentru ca omul să fie om
înaintea omului şi a lui Dumnezeu; însă orice
înviat poartă semnul cuielor răstignirii sale.

Configurarea depăşeşte neajunsurile
nomianismului, care vrea să supună integral
diversitatea actelor vieţii unor universale
abstracte. Ea este practică şi pătrunde în toate
nişele existenţei umane, pentru că nu este o normă
sau un principiu etic, ci un mod de a fi. Din
pricina ei, Scriptura numeşte biserica trupul lui
Hristos.6 Astfel, continuă teologul, „biserica nu
este comunitatea religioasă a celor care-l
venerează pe Hristos, ci este Hristos care a luat
chip printre oameni”.7 Ea este chipul adevăratei
umanitaţi, adică, societatea alternativă care
slujeşte de model umanităţii. În ea, nu se găseşte
omul cu funcţiile sale religioase, ci omul cu toate
funcţiile şi relaţiile sale. În biserica reală, nu este
vorba despre religie, ci despre chipul

Mântuitorului, pentru că, aflăm mai departe,
„biserica este locul în care se predică şi are loc
procesul configurării după modelul lui Isus
Hristos”.8 Această etică a configurării e posibilă
numai prin prezenţa formei lui Hristos în biserica
lui, locul în care se petrece reconfigurarea etică şi
spirituală a lumii. 

Hristos nu a produs un sistem etic abstract, ci
a insistat pe faptul de a fi om, în orice timp şi în
orice loc. El nu a propus o teorie despre natura
umană, ci dragostea faţă de omul concret. El nu a
eliminat diversitatea realităţilor omeneşti, în
favoarea unei idei, pentru că ideea lui a fost
realitatea însăşi. Din această cauză, nu există o
definiţie abstractă a binelui, ci doar o trăire
practică a sa. Binele, ne învaţă Bonhoeffer, este
„adoptarea formei lui Hristos între noi, aici şi
acum”.9 Orice definiţie abstractă e mult prea
universală pentru a avea vreo implicaţie reală.
Binele e un Duh, nu o regulă. Din nefericire, viaţa
modernă, mai ales din cauza mobilităţii
oamenilor, a distrus elementul comunitar,
reducând viaţa de grup la o societate de
individualisme, reglementată juridic. Viaţa
concretă a fost astfel înlocuită de o viaţă
abstractă. Comunitatea creştină se defineşte însă,
etic şi cultural, prin figura kenotică a lui Hristos.
El este elementul care-i conferă unitate, iar
dimensiunea etică a civilizaţiei creştine constă în
adaptarea concretă a individului şi a societăţii la
această figură. Morala nu depinde nici de
inteligenţă şi nici de tehnicile comportamentale,
ci de contemplarea neabătută a Mântuitorului. 

După cum bine ştim, istoria o face cel care are
succes, nu cel care procedează corect. Într-o lume
ca a noastră, în care scrupulele nu reuşesc
împotriva absenţei lor, este limpede cine dă formă
realităţii şi, implicit, sufletelor. În ochii
majorităţii, succesul justifică mijloacele, deşi este
doar un succes al forţei, nu şi al înţelepciunii; iată
un motiv de profundă suspiciune faţă de relatările
istorice. Dacă nu ideile şi atitudinile contează, ci
acţiunile puterii, atunci istoria se face vinovată de
o idolatrie a succesului lipsit de scrupule, o
idolatrie care se transformă în orbire faţă de
nedreptăţile comise şi de minciunile propagate.
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Pe fundalul acestei idolatrii, majoritatea
oamenilor se compromit moral, în sfera opţiunilor
lor interioare, deşi singurul succes care-şi merită
numele este binele. 

Aşadar, ne învaţă teologul german, „figura
Crucificatului denigrează complet întreaga
gândire orientată spre succes, deoarece ea implică
o negare a dreptăţii. Nici triumful celui norocos şi
nici repulsia amară a celui nenorocos faţă de cel
norocos nu pot birui lumea”10, motiv pentru care
Isus nu este nici avocatul norocoşilor istoriei şi
nici conducătorul insurecţiei celor lipsiţi de noroc
împotriva celor care au avut succes. El propune şi
unora şi altora omul, în condiţiile în care relaţiile
dintre oameni şi dintre oameni şi Dumnezeu nu se
refac decât prin judecată. Păcatul nimănui nu
trebuie trecut cu vedere, ci dimpotrivă, trebuie
scos la lumină, dar nu în vederea învinuirii lui, ci
în vederea vindecării. Omului de succes şi celui
de insucces Hristos le propune omul care
acţionează în lumina judecăţii lui Dumnezeu şi a
falimentul aparent al crucii, aceasta fiind cea mai
copleşitoare critică a idolatriei succesului.
Meritoriu nu este falimentul crucii, ci jertfirea din
el. Iată de ce Dumnezeu susţine lumea prin
sacrificiul crucii purtate de ucenicii săi. 

Alternativa este valorizarea ca eterne a celor
trecătoare, situaţie care ascunde o gravă eroare
logică şi care determină o atitudine
„convulsivă”11 şi disperată faţă de viaţă sau „o
indiferenţă dispreţuitoare”12, pentru că nu putem

construi viaţa în împărăţia morţii şi nici
eternitatea nu o putem zidi în regatul
temporalităţii.

Configurarea etică bonhoefferiană nu rezolvă
paradoxurile eticii teoretice, ci trece frontiera într-
o lume în care ele nu există. Din perspectiva eticii
regulilor, omul configurat nu se comportă
întotdeauna moral, ci doar aspiră la o purtare
morală, în condiţiile practice date. Adevărul este
însă că nici nomianistul nu face altceva, dar
trăieşte cu conştiinţa încărcată, din pricina
perfecţiunii abstracte a unei legii la împlinirea
căreia aspiră şi pe care nu o poate totuşi atinge.
Înlocuind codul exterior cu forma interioară,
configurarea etică elimină vinovăţia conştiinţei şi
întoarce experienţa etică din rătăcire ei teoretică
la normalitatea ei practică. 

Note:
1. Dietrich Bonhoeffer, Ethik (München: Gütersloher

Verlaghaus, 1992) p. 66.
2. Ibid., p. 70.
3. 2 Cor. 5:19.
4. Bonhoeffer, Op. cit., p. 80.
5. Ibid., p. 83.
6. Efes. 1:23.
7. Bonhoeffer, Op. cit. p. 84.
8. Ibid., p. 90.
9. Ibid., p. 84.
10. Ibid., p. 77.
11. Ibid., p. 78.
12. Ibid.
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În Spiritul şi litera, secvenţa „Tema duelului la
Camil Petrescu”, Alexandru Paleologu susţine că la
Camil vorbim de amorul-pasiune, prototipul e
Tristan şi felul acesta de iubire presupune pasiune
(suferinţă), depăşirea unor obstacole, pe scurt,
pasiuni cavalereşti şi, deopotrivă, mortale. Prin
urmare, conchide Paleologu, cavalerismul ce este
altceva decât noocraţie şi revoltă, căci „amorul-
pasiune este un mijloc privilegiat de cunoaştere,
însoţind pasiunea cu inteligenţa”1.

Alexandru George răspunde în „Eros şi luciditate”,
text aflat în volumul Semne şi repere. „Cu totul de
acord cu comentariile domniei-sale, ne vom despărţi
totuşi de unele alegaţiuni prea categorice, cum ar fi
aceea a rolului amorului-pasiune în cunoaştere”2.
Astfel, nu Tristan ci Lancelot e „cazul clasic al
amorului-pasiune de tip medieval”3, apoi amorul-
pasiune nu se prea însoţeşte cu inteligenţa („Lancelot
nu izbuteşte să acceadă la contemplarea misteriosului
Graal, deşi el se născuse sub semnul acestei vocaţii”4.
Concluzia lui Alexandru George este: „În termenii
filosofiei autorului Ultimei nopţi, iubirea nu-şi poate
găsi, pare-se, un loc (de fapt, în Doctrina substanţei,
Camil află iubirii – erosului – un astfel de loc – n.m.);
ea e cel mult o experienţă de perplexitate şi de scandal
pentru minte. Opera romancierului şi a dramaturgului
îi găseşte unul […]. Omul care a proclamat tăios că tot
ce nu este conştiinţă e bestialitate, nu numai că a fost
silit să constate că există ceva în afară de conştiinţă,
dar a făcut din acest ceva motivul central al literaturii
sale”5. 

„Am înfăţişat aceste puncte de vedere, aflate în
dezacord mai ales în chestiuni de detaliu, spre a-l
putea prezenta în continuare mai limpede pe al
nostru, fundamental deosebit de amândouă”6. Iată
poziţia lui Manolescu: „nu l’amour-passion e
caracteristică eroticii camilpetresciene, ci l’amour
vanité”7. Autorul invocă pe René Girard: „Gelozia şi

invidia presupun o triplă prezenţă: prezenţa
obiectului, prezenţa subiectului, prezenţa aceluia pe
care suntem geloşi. Aceste două «defecte» sunt deci
triunghiulare: niciodată, totuşi, nu sesizăm un model
în acela pe care suntem geloşi, deoarece avem
totdeauna despre gelozie punctul de vedere al
gelosului însuşi”8. Iată, prin urmare, „dorinţa
triunghiulară” stabilită. Şi, parcă pentru a da dreptate
lui Manolescu, Girard continuă: „analogiile între
vanitatea stendhaliană şi dorinţa proustiană izbeşte pe
cititorul mai puţin prevenit”9. Iar „dorinţa
triunghiulară implică în cele mai multe cazuri în
opera lui Camil Petrescu nişte triunghiuri reale”10.
Avem astfel: iubitorii (Gralla, Radu Vălimăreanu,
Gheorghidiu sau D. din Patul lui Prousti); iubitele
(Alta, Mioara, Ela, doamna T.) şi cei pe care îi iubesc
iubitele, alţii decât iubitorii (Cellino, Drumea,
Georgiade, Fred Vasilescu). Iubitorii sunt îndrăgostiţi
de iubite care iubesc pe alţii. Primii sunt monomani,
ultimii sunt disponibili, iar „gelozia îl transformă pe
îndrăgostit într-un obişnuit al muncii operative […],
gelosul e un homo interpretans”11. Despre Ultima
noapte ca „«monografie» a geloziei scrisă la
persoana întâi” vorbeşte şi Nicolae Creţu12. 

Altă atitudine care mişcă imaginaţia erotică,
spune Manolescu, este misoginismul, făţiş sau
ascuns. În concluzie, „în romanele lui Camil
Petrescu, pe cerul iubirii – mai mult orgoliu decât
pasiune – steaua fericirii nu arde”13. Poate se înţelege
astfel mai bine de ce omul Camil Petrescu, dacă a
avut, a ascuns poveştile lui de dragoste, le-a
camuflat. Iar camuflajul este procedeu al vanităţii, nu
al pasiunii. În Note zilnice, sufocat de mizerie, se
gândeşte la o căsătorie din interes (ideea unei
„însurători cu parale”). Oricum, Camil evita cel puţin
două tipuri de discuţii cu caracter personal: originea
sa familială şi căsătoria. A fost căsătorit, şi încă de
două ori, o dată înainte de primul război, apoi după
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cel de-al doilea. Episodul în care Ela cere lui
Gheorghidiu să treacă bunurile comune pe numele ei
este un episod real, întâmplat lui Camil şi, culmea, cu
fiecare dintre neveste14. Cel puţin aşa spune Ovid S.
Crohmălniceanu în Amintiri deghizate. Iar că i-a
plăcut să fie anturat de femei frumoase, este un lucru
cunoscut. Chestiunea primei căsătorii e însă
amendabilă. Constant Ionescu este acela care o pune
în circulaţie: Camil s-a căsătorit în 1919 şi soţia s-a
sinucis, de unde şi tema sinuciderii în romanul lui
Camil. Problema îmi pare definitiv elucidată de
Florica Ichim15. Sigur se ştie că a fost căsătorit cu
Eugenia Marian, cu 31 de ani mai tânără, actriţă, şi a
avut doi copii cu ea: pe Camil, născut în 1947 şi
dezmierdat Puştiu, şi pe Octavian, dezmierdat Ocu,
născut în 1950. Florica Ichim citează o scrisoare a
Eugeniei Petrescu/Marian adresată din maternitate
lui Camil prin care îl anunţă: „Camil scump, mai
avem un băieţel”16, căsătoria lor a fost oricum o
catastrofă, au divorțat în 1953, au continuat să
locuiască împreună în casa din Aleea Gaillac nr. 3).
Eugen Simion adaugă: „dacă este adevărat că
societatea nu-şi pune decât probleme pe care le
rezolvă, e tot atât de adevărat că omul de artă
(creatorul) nu-şi pune decât probleme insolubile”17.

Un alt autor, Liviu Petrescu, optează pentru
varianta iubire-preferinţă: „Definind iubirea ca
preferinţă, şi explicând apariţia senti mentului printr-un
act de preferinţă, scriitorul – în ciuda articulaţiilor de
ordin fenomenologic pe care le menţine în chestiuni de
detaliu – ratează şansa de a descrie însăşi esenţa
sentimentului, substanţa lui exclusiv lăuntrică”18. 

În fine, chestiunea „lecţiei de filosofie” din
Ultima noapte. Câteva opinii: 

Lovinescu detestă episodul, ca și pe autor de
altfel. Constatând că autorul nu a renunţat la acest
episod în a doua ediţie a romanului conchide că nu ar
fi vorba aici decât de „sfidarea în inoportun obişnuită
încăpăţânării lui prezumţioase”19;

Perpessicius: „vă amintiţi de lecţia de filosofie pe
care eroul autobiografic o face eroinei şi n-aţi uitat
cum întreg acel excurs de o uşoară didactică, în
istoria filosofiei, este punctat, întrerupt, altoit cu
pagini de pasiune intensă […], pentru că în umbra
filosofului pândea amantul”20;

Luca Piţu comentează episodul: căutând sala şi
evitând profesorul, Gheorghidiu „deschide conceptul
spre publicul feminin”. De ce? Simplu! „C-aşa-i
domnilor, femeia / Vrea amor dar şi ideea”21;

– Ovidiu Ghidirmic vorbeşte despre erotica de
alcov dublată de o erotică de idei. Ea începe „cu
dizertaţii despre Kant şi se încheie cu jocuri de
voluptate senzuală”22.

În fond, idealul erotic al noocratului e destul de
prozaic. Femeia să nu fie „ignobilă amantă
spirituală” ci „o frumoasă şi calmă tovarăşă
senzuală”, ca o „bucurie matură de seceriş”, să fie
„atât de frumoasă încât să nu se observe”, iar cu
averea (ei) să poţi realiza „«Etica», «Estetica» şi
«Sociologia»”. Conchide: „fără îndoială că această
întâlnire este irealizabilă, căci împotriva ei stau
datele noastre sufleteşti şi materiale”. Camilisme!

Note:
1. Alexandru Paleologu, Spiritul şi litera, Editura

Eminescu, Bucureşti, 1970, p. 134.
2. Alexandr George, Semne şi repere, Editura Cartea

Românească, Bucureşti, 1971, p. 166.
3. Ibidem, p. 167.
4. Ibidem, p. 168.
5. Ibidem, pp. 172-173
6. Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, vol. 2, Editura

Eminescu, Bucureşti, 1991, p. 110.
7. Ibidem, p. 111.
8. René Girard, Minciună romantică şi adevăr

romanesc, Editura Univers, Bucureşti, 1972, p. 33.
9. Ibidem, p. 43.
10. Nicolae Manolescu, op. cit., p. 114.
11. Iulian Băicuş, Dublul Narcis, vol. II, Editura

Universităţii din Bucureşti, 2003, p. 8.
12. Nicolae Crețu, Constructori ai romanului, Editura

Eminescu, Bucureşti, 1982, pp. 143-154.
13. Nicolae Manolescu, op. cit., p. 122. 
14. Ovid S. Crohmălniceanu în Amintiri deghizate,

Editura Nemira, Bucureşti, 1994, pp. 8-9.
15. În Camil Petrescu, Documente literare. Scrisori

către Camil Petrescu, vol. II, Editura Minerva, București,
1981, p. 15. 

16. Ibidem, p. 162.
17. Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. 2,

Editura Cartea Românească, București, 1976, p. 200.
18. Liviu Petrescu, Realitate şi Romanesc, Editura

Tineretului, Bucureşti, 1963, pp. 163-164. Notez ca pe o
reuşită şi „Psihologia iubirii” din Ibidem, pp. 141-167.

19. Eugen Lovinescu, Scrieri, vol. 6, Editura Minerva,
Bucureşti, 1975, p. 288.

20. Perpessicius, Patru clasici, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1974,  p. 290.

21. Luca Piţu, Ultima noapte de dragoste şi întâia
noapte de filosofie, Editura Junimea, Iași, 1992, p. 253.

22. Ovidiu Ghidirmic, Camil Petrescu sau patosul
lucidităţii, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1975, p. 43

163163CONVORBIRI  LITERARE



Pînă la începutul anilor ’70 ai secolului
trecut, pe locul hotelului „Dorobanţi” se găseau
două restaurante, „Poarta Albă” şi „Mon Jardin”.
Primul era o cîrciumă populară cu ciorbă de
burtă, tuslama şi mititei, unde venea autorul
versurilor cîntecului Din bucata mea de pîine,
am hrănit un om şi-un cîine, pe care l-au avut
multă vreme în repertoriu lăutarii de la periferie.
Al doilea era un local interbelic cu ştaif – dotat
şi cu o grădină strîmtă –, cu loje tapetate cu pluş
vişiniu şi ring de dans. În anii ’50 ajunsese un
simbol şi un reper al mondenităţii ostracizate şi
strîmtorate. Aici s-a cîntat jazz chiar şi în
perioada în care această specie era interzisă
oficial, fiind catalogată drept „muzică
decadentă”. După unul din cele două recitaluri
date la Bucureşti în februarie 1957, a trecut
pragul acestui local Yves Montand. Un martor
ocular, aflat în seara respectivă la „Mon Jardin”,
aşezat la o masă cu cîţiva prieteni, mi-a povestit
că acesta a sosit acolo pe la ora 23.30 împreună
cu Bob Castella, cu soţia sa nu mai puţin
celebră, actriţa Simone Signoret, şi cu orchestra.
Instrumentiştii, încîntaţi de calitatea formaţiei
din care făceau parte Sergiu Malagamba, Iancsy
Korosi şi Johnny Răducanu, li s-au alăturat la un
moment dat şi au cîntat împreună cu colegii lor
români pînă la 2 noaptea.

Pe atunci, atît Yves Montand, cît şi Simone
Signoret erau oameni de stînga, poate chiar
membri ai Partidului Comunist Francez. Turneul
cunoscutului cîntăreţ şi actor francez, în vîrstă
de 35 de ani, începuse la Moscova şi continuase
în alte locuri din Uniunea Sovietică, unde
petrecuse două săptămîni. Urmaseră, una după

alta, ţările-satelit ale Kremlinului. La Bucureşti,
perechea de actori ajunsese pe 20 februarie
1957. Yves Montand a dat două recitaluri la Sala
Sporturilor Floreasca, o clădire cu o capacitate
de 3.000 de locuri, construită în anii 1949-1950,
cea mai încăpătoare din Bucureşti la vremea
respectivă. Acolo aveau loc marile mitinguri la
care luau cuvîntul Gheorghiu-Dej şi alţi lideri ai
Partidului Muncitoresc Român, congresele
acestuia desfăşurîndu-se la Ateneu pînă la
construirea Sălii Palatului, în 1959.

Recitalurile lui Yves Montand constituiau un
mare eveniment cultural, întrucît pînă în 1960
nu au mai vizitat Bucureştiul, în afară de artişti
din Uniunea Sovietică şi din ţările europene
comunizate, decît actorul şi regizorul indian Raj
Kapoor, respectiv italianul cu cetăţenie austriacă
Vico Torriani – acesta a făcut mai multe turnee
–, mult mai cunoscut în România decît în
Occident.

Cît îl priveşte pe Yves Montand, notorietatea
sa de şansonetist se împletea cu aceea de actor
de film: fusese proiectat în România Salariul
groazei, peliculă celebră al cărei protagonist era.
Turnat în 1949 sau 1950, filmul era un eşantion
de vivere pericolosamente, descriind viaţa unor
şoferi de camion care evoluau în condiţii de
viteză, concurenţă acerbă şi risc extrem.

Recitalul susţinut de Yves Montand la Sala
Floreasca pe 22 februarie 1957 a fost şi televizat.
Tînăra noastră televiziune începuse să emită
experimental în 1956, iar un an mai tîrziu avea
program regulat. Concertul lui Montand a
constituit prima transmisie din exteriorul
studiourilor aflate pe atunci în clădirea unei
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foste fabrici de glucoză de pe strada Molière din
Floreasca. Carul de reportaj era unul rusesc,
tehnicienii fiind atît ruşi, cît şi români. S-au
făcut repetiţii înainte de recital, Yves Montand
explicîndu-le operatorilor cum să-l filmeze,
asumîndu-şi, cu răbdare, şi ipostaza de regizor.
Următoarea transmisie cu car de reportaj a
Televiziunii Române va avea loc abia în toamna
anului 1958, odată cu cea dintîi ediţie a
Festivalului „George Enescu”, desfăşurat la
Ateneu.

În 1976, Simone Signoret a publicat un
volum de amintiri intitulat Nici nostalgia nu mai
e ce-a fost, în care consacră cîteva pasaje
călătoriei sale şi a soţului ei la Bucureşti, unde a
constatat că „ruşii nu erau iubiţi aici, nici la
Varşovia”. Actriţa are o întîlnire cu Constanţa
Crăciun, însărcinarea acesteia echivalînd cu
aceea de ministru al culturii, care îi lasă o
impresie foarte bună, ceea ce nu trebuie să
surprindă, de îndată ce Maria Tănase o copleşea
cu superlative cînd venea vorba despre ea.

La Bucureşti, Simone Signoret şi Yves
Montand s-au interesat de soarta Anei Pauker,

care, spune actriţa în cartea sa, „avea mulţi
prieteni la Paris”. Unul dintre aceştia putea fi
Maurice Thorez, conducătorul Partidului
Comunist Francez în epocă, cu care Ana Pauker
fusese colegă, pe cînd se găsea la Moscova, în
Comitetul Executiv al Cominternului, dirijat de
Stalin, care ulterior o descăunase din toate
posturile, preferîndu-i-l pe Dej. Perechea de
artişti francezi ar fi dorit s-o întîlnească, însă a
trebuit să se mulţumească cu asigurarea că este
sănătoasă şi îmbătrîneşte liniştit.

Probabil că nu li s-a spus că Ana Pauker
fusese arestată şi anchetată de Securitate în
perioada 20 februarie – 20 aprilie 1953 şi că
numai moartea lui Stalin făcuse să-i fie redată
libertatea. La data la care cei doi actori se
interesau de soarta ei, Ana Pauker fusese exclusă
din Partidul Muncitoresc Român, în 1954,
ocupaţia sa fiind aceea de „traducător şi revizor
la Editura Politică, în regim de lucru la domiciliu
şi fără drept de semnătură”.

E S E U



În 2011 domnul Cristian Moisuc a susţinut public
o strălucită teză de doctorat în cotutelă internaţională
(la Universitățile din Caen și „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi). Subiectul acestei lucrări viza raportul dintre
metazifică şi teologie în opera unui gânditor
important al modernităţii, oratorianul Nicolas
Malebranche (1638-1715); autor, din păcate, puţin
cunoscut în spaţiul nostru cultural. Chiar şi aşa, unele
excepţii pot fi menţionate: în primul rând,
monografia publicată de Alexandru Tilman-Timon,
Malebranche, 3 volume (I: Omul şi gândirea sa.
Izvoare-antecedente. Bibliografia malebranchiană;
II: Polemicele; III: Oratorianul şi contemporanii săi.
Influenţe malebranchiene), Bucureşti, Georgescu
Delafras (Colecţia filosofică „Cugetarea”), 1946-
1947 (lucrare recompensată de Academia Română cu
Premiul „Gh. Asachi”). După acest eveniment,
ignorat nu doar de către exegeţii autohtoni ai
filosofiei moderne, au fost necesare mai bine de şase
decenii pentru a putea vorbi, din nou, despre numele
oratorianului în cultura română. De această dată fiind
vorba despre unica, până în prezent, traducere în
limba română a unei scrieri a filosofului francez:
Nicolas Malebranche, Tratat de morală, trad. Marius
Motogna, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold,
2011 (pentru o discuţie cu privire la receptarea lui
Malebranche în limba română, atât cât era ea în
momentul publicării acestei traduceri, vezi Claudiu
Gaiu, „Editori neputincioşi şi interpreţi voinici:
Malebranche în română”, în Cultura, nr. 421 din
2013). 

Cam la acest stadiu se afla receptarea în cultura
română a operei oratorianului în anul 2015 când
domnul Cristian Moisuc publică, plecând de la
cercetările din teza de doctorat, volumul
Métaphysique et théologie chez Nicolas
Malebranche. Proximité, éloignement,
occasionalisme, Préface par Vincent Carraud,

București, Zetabooks. Fiind o lucrare apărută în
limba franceză ne aşteptăm ca impactul concluziilor
la care ajunge C. Moisuc să depăşească cadrele,
uneori prea înguste, ale exegezei autohtone. 

Din punct de vedere al structurii, după prefaţa
semnată de eminentul exeget, specializat în filosofia
modernă, V. Carraud, urmează prefaţa autorului:
Malebranche, la métaphysique et la christologie.
Cartea este împărţită în doisprezece capitole, de
dimensiuni variabile, unele dintre ele fiind, la rândul
lor, divizate în mai multe subcapitole. La acestea se
adaugă Concluziile autorului: «Rendre raison des
dogmes», mais à quel prix? şi Bibliografia. 

Lectura cărţii nu este întotdeauna foarte uşoară,
cititorul fiind permanent trimis la diverse surse, unele
în limbile engleză, germană şi latină, dar şi la
scrierile autorilor din epoci diferite, de la patristică
până la exegeza contemporană. C. Moisuc a
demonstrat că posedă atât cunoştinţele lingvistice cât
şi pe cele hermeneutice pentru a descurca exemplar
atât cu textele teologiei patristice cât şi cu cele ale
comentatorilor contemporani. 

În paginile volumului pe care îl avem în vedere,
sunt cercetate cu minuțiozitate de către C. Moisuc
teme teologice întâlnite în opera lui Malebranche,
precum cunoaşterea lui Dumnezeu, visio Dei,
Întruparea, păcatul originar (cu o analiză extinsă
asupra atenţiei), euharistia, teodiceea şi altele. De
asemenea, cercetătorul român analizează cu mare
atenţie atât sursele învăţăturii lui Malebranche, mai
ales augustianismul şi cartezianismul său, dar şi
disputele ce au avut loc în epocă, mai ales între
oratorian şi doi critici vehemenţi ai sistemului său:
Antoine Arnauld (1612–1694) şi François Fénelon
(1651-1715). Aceste dispute în marginea unor teme
teologice, menţionate în literatura de specialitate de
cele mai multe ori într-un registru secundar, s-au
desfăşurat pe perioada mai multor ani şi au avut
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consecinţe dintre cele mai importante. Spre exemplu,
pentru a-şi justifica propriile idei, Malebranche
respinge mai multe rânduri citatele patristice invoca-
te de Arnauld, iar jansenistul nu ezită să îl acuze pe
oratorian chiar de nestorianism!

Ignorând parcă miza acestor dispute, exegeţii
contemporani invocă frecvent numele lui N.
Malebranche atunci când doresc să aducă argumente
pentru susţinerea sintagmei „filosofie creştină”.
Totuşi, aşa cum a arătat Gustavo Costa (Malebranche
e Roma, Rome, Leo S. Olschki, 2003), scrierile
oratorianului au fost condamnate oficial nu o singură
dată, ci de patru ori. Inovaţiile sale nu privesc
chestiuni marginale, ci vizează chiar raporturile
intratrinitare: „l’oratorien n’hésite pas à poser à l’in-
térieur de la Trinite une étrange dialectique de la
nécessite et de la liberté : Dieu doit se soumettre à
une Raison plus indépendante que lui-même” (p.
310). Astfel de inovaţii au fost observate de timpuriu,
de chiar contemporanii săi, menţionaţi mai sus, dar şi
de către cenzorii care au analizat scrierile sale. Chiar
dacă explicit neagă, oratorianul îşi asumă rolul de
inovator în teologie (p. 21), rol ce vine în opoziţie cu
o formulare frecvent întâlnită în textele Părinţilor
care „nu spun nimic de la ei”, ci doar transmit prin
cuvintele lor învăţătura Tradiţiei. Aşa cum se
întâmplă de fiecare dată, inovațiile în teologie
implică „consecințe monstruoase”, imposibil de
cuantificat.

Cititorul atent va descoperi cele două paliere ale
cărţii lui C. Moisuc: pe de o parte, cel al exegeţilor
consacraţi ai operei lui Malebranche şi cel de-al
doilea în care autorul cărţii pe care o avem în vedere
analizează aceste interpretări, evidenţiind punctele
tari dar şi limitele acestei exegeze devenite uneori,
într-un mod discutabil, modelul standard. 

Nu odată, în textele sale, „Malebranche glisse
illégitimement de la spéculation métaphysique à la
théologie trinitaire” (p. 220). Miza fundamentală a
cărţii lui C. Moisuc îmi pare a fi aceea de a evidenţia,
pe de o parte, vanitatea unei metafizici orgolioase
adoptate, printre alţii, şi de către oratorian şi, pe de
altă parte, iubirea care izvorăşte din Hristos,
Cuvântul vieţii, care îi cheamă necondiţionat pe toţi
cei care vor să-L urmeze. Astfel înţelese cele două
paradigme nu mai justifică în nici un fel mult prea
des invocata „la christologie philosophique” (M.
Eckholt, X. Tilliette et alii), de vreme ce metafizica,
fie ea înţeleasă şi sub numele unei teologii raţionale,

nu se identifică niciodată cu teologia revelată. Din
acest motiv, C. Moisuc vorbeşte îndreptăţit despre
„une tension constitutive” (p. 12). 

Chiar dacă unii exegeţi, precum André Robinet,
„considère que le dogme de L’Incarnation est la clé du
système malebranchiste”, modul în care oratorianul
vorbeşte despre Hristos ne îndeamnă să credem că
„singurul mijlocitor între Dum nezeu şi oameni” (1
Tim. 2, 5) nu este altceva decât o idee, o instanţă
metafizică, cu limite impuse de acest statut,
nicidecum persoana divino-umană Iisus Hristos. Pe
scurt, în scrierile lui Malebranche, Hristos nu este
altceva decât „la cause occasionnelle de la grâce”. Din
punct de vedere teologic, analiza lui C. Moisuc nu
putea ocoli perspectiva oferită de Părinţii Bisericii, iar
dintre aceştia, în problemele de hristologie, nimeni nu
este mai potrivit decât Sfântul Maxim Mărturisitorul
(580-662). Cercetătorul român invocă contra
ocazionalismului teologic promovat de către oratorian
învăţătura stabilită la conciliul de la Calcedon din 451
(p. 357). În definitiv, această cheie a sistemului lui
Malebranche se dovedeşte a fi, chiar în ochii unui
contemporan, F. Fénelon, „le talon d’Achille”. 

Fără nici o îndoială, ar fi de dorit ca în viitorul nu
pre îndepărtat să avem în limba română o nouă
traducere a unei alte lucrări semnate de Malebranche,
lucrări care au cunoscut, aşa cum se ştie, o
metamorfoză continuă, fiind rescrise de mai multe ori
de către oratorian până la sfârşitul vieţii sale; însă,
mai important decât acest deziderat, cred că lucrarea
lui Cristian Moisuc trebuie să fie cât mai repede cu
putinţă tradusă în limba română, pentru a facilitata
accesul la informaţiile structurate în acest volum şi
cititorului autohton care nu stăpânește foarte bine
limba franceză. 

În cele din urmă, nu putem încheia mai potrivit
această scurtă prezentare decât apelând la cuvintele
lui V. Carraud din Prefaţă, care sintetizează excelent
demersul lui C. Moisuc: „entre les bornes de
l’univocité de l’être infini et de L’Incarnation de la
Raison, Malebranche a risque l’électrocution”. Din
păcate, foarte puţini exegeţi ai epocii moderne au
sesizat acest risc, devenit între timp grilă de
interpretare standard. 

Cristian Moisuc, Métaphysique et théologie chez
Nicolas Malebranche. Proximité, éloignement, occasiona-
lisme, Préface par Vincent Carraud, București, Zetabooks,
2015, 295 p.

167167CONVORBIRI  LITERARE
CARTEA DE RELIGIE



În ultimele decenii se observă o sporire a
interesului pentru mistica renană, termen relativ recent,
datînd din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La
început a fost folosit termenul mistica germană,
deutsche Mystik, dar nefericite conotații politice au
determinat folosirea expresiei rheinische Mystik,
mistica renană, mistica văii Rinului, din Țările de Jos
pînă în Elveția, trecînd prin Germania și Franța.
Mistica renană era caracterizată printr-o regiune bine
delimitată, valea Rinului, printr-o epocă, secolul al
XIV-lea, printr-o limbă, limba populară de pe valea
Rinului, germana Evului Mediu tîrziu. Dincolo de
controversele sau convergențele în privința ariei
tematice, teologii și filosofii sînt unanimi în a
recunoaște că mistica renană este una a ființei,
fundamentată pe Evanghelia lui Ioan, poate fi numită și
„scolastica dominicană germană” și este reprezentată
de Meister Eckhart și de discipolii săi Johannes Tauler
și Heinrich Seuse. Coborîtoare din școala lui Albert cel
Mare, formă de gîndire originală, mistica renană este
de cele mai multe ori identificată cu Meister Eckhart,
cel care a fost la originea curentului teologic și mistic
dominant în veacul al XIV-lea, și care s-a bucurat de
bună primire în rîndul unei bune părți a clerului, ceea
ce nu a oprit cercurile conservatoare să propună
condamnarea tezelor lui Eckhart. Astăzi se vorbește
deseori despre actualitatea lui Meister Eckhart,
predicile și tratatele sale traducîndu-se în toate limbile
moderne, de la an la an înmulțindu-se studiile
consacrate misticului renan. Printre gînditorii Evului
Mediu, Eckhart este dintre cei mai originali, aproape
atipic, nefiind nici teolog, stricto sensu, nici un mistic
care-și povestește viziunile. Și totuși este și una și alta,
deopotrivă teolog și mistic, Lesemeister și Lebemeister.
A mers în inima credinței urmînd un adagiu al lui Toma
de Aquino, anume acela de a împărtăși și altora fructele
contemplației sale. Această putere de a-i face și pe alții
să cunoască înaltele realități ale vieții spirituale aveau
să-i aducă acuzații în fața Inchiziției; nu atît teologia sa,
cît succesul cuvîntului era în discuție. Cînd în 1992 s-a

cerut reabilitarea sa, s-a constatat că doar cîteva
propoziții erau în discuție. Sigur, în tot acest timp scurs
de cînd Ioan al XXII-lea denunțase în bula In Agro
Domini propozițiile false ale lui Eckhart, faima
acestuia a crescut și odată cu ea numărul celor seduși
de paginile din Învățăturile spirituale, Cartea
Consolării Divine, Despre omul nobil, Despre detașare
sau Predicile. Sînt texte reunite în recenta apariție
editorială: Meister Eckhart, Benedictus Deus. Tratate și
predici, București, Editura Herald, traducerea lucrărilor
de Dan Dumbrăveanu, Victoria Comnea, Stela Tinney,
ediția a II-a, colecția „Spiritualitate creștină”, 2019,
368 p.

Meister Eckhart a avut o viață de legendă, pe
măsură amplorii sale intelectuale, cît și a
responsabilităților sale administrative și apostolice. A
fost chemat în două rînduri, lucru rar întîlnit în epocă,
să predea la Universitatea din Paris, s-a consacrat
studiului teologic și exegetic, a fost un strălucit
predicator în rîndul clerului dominican. A bătut Europa
la pas, participînd la conventurile de la Toulouse,
Halberstadt, Rostock, Halle, Strasbourg, Neapole,
Veneția. Copiate, circulate dincolo de verificarea lor de
către autor, predicile sale au fost uneori deformate, ceea
ce a servit ca motive de condamnare; abia în ultimele
decenii s-a întreprins editarea critică a predicilor lui
Eckhart. Contemporan cu Raimundus Lullus, cu Dante,
Meister Eckhart a fost un stilist de anvergură; a folosit
textele sacre ca puncte de plecare pentru o țesătură
suplă, brodînd motive vizionare, uimitoare pentru
cineva care le rostea de la înălțimea amvonului. „Un
maestru prețios vă instruiește și vă vorbește, dar voi nu
înțelegeți nimic. Vocea sa venea din eternitate, dar voi
nu ați înțeles-o decît în prezent”, spunea în predica sa
Clarifica me, pater charitate, dominicanul Johannes
Tauler.

Unul dintre cele mai cunoscute tratate datorate lui
Meister Eckhart este Cartea consolării divine, care
împreună cu predica Despre omul nobil au fost trimise,
printr-un mijlocitor, lui Agnes, văduva regelui Andrei
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al III-lea al Ungariei; despre Agnes se spune că era o a
doua Esther, că și-a petrecut viața în preajma mănăstirii
Clarisses, făcînd acte de binefacere. Tratatul lui
Eckhart nu face nici o aluzie directă sau voalată la
destinatar sau la situația sa personală, este despre
consolarea care se adresează tuturor oamenilor;
consolarea nu este un răspuns la cruzimea sorții sau la
drama doliului, ci suferinței ca atare. Consolarea
înseamnă depășirea suferinței gîndind totdeauna la
ceea ce este bun, pentru că „Dumnezeu, potrivit
adevărului firesc, este sursa, izvorul unic al întregului
bine, al adevărului esențial și al mîngîierii, și tot ce nu
este Dumnezeu nu este decît amărăciune, mîhnire și
suferință, nu sporește frumusețea care este de la
Dumnezeu și care este Dumnezeu, ci împuținează,
acoperă și ascunde blîndețea, desfătările și mîngîierea
pe care Dumnezeu le dăruiește.” Cartea consolării
divine pune în lumină un predicator profund convins de
adevărul uniunii noastre cu Dumnezeu, temă urmărită
în predica Despre omul nobil în care Meister Eckhart
vorbește despre omul exterior „învelit în carne și
amestecat cu ea”, omul pămîntean și despre omul din
noi, omul interior, omul nobil despre care amintește
evanghelistul Luca, omul care va ști să dobîndească
împărăția aflată într-un ținut îndepărtat: „omul trebuie
să fie unu în el însuși și să caute acest unu în sine și în
Unul și să-l primească în Unul, adică numai
contemplîndu-l pe Dumnezeu, apoi «să se întoarcă»,
adică știind și recunoscînd faptul că are o știință și o
cunoaștere ale lui Dumnezeu.”

Scurtul tratat Despre detașare, scris în forma cea
mai simplă, dar dezvăluind o gîndire abisală, după
secole de contestare a autenticității, își trăiește acum
gloria din plin. Mulți traducători ai scrierii lui Eckhart
aduc în discuție înțelesurile termenului „detașare” care,
cu precădere în ultimul veac, a căpătat consonanțe mai
curînd ascetice decît mistice. Termenul de detașare, în
germană abegescheidenheit, este un cuvînt impus de
Eckhart și se referă starea omului retras din lume,
recules în sine, încît lingviștii consideră că ar fi eronată
punerea accentului pe o atitudine ascetică sau
voluntaristă, ceea ce ar implica o separare mai mult sau
mai puțin violentă de lumea naturală și umană. Pentru
Eckhart detașarea este una dintre cele mai prețuite
virtuți, pentru că „adevărata detașare stă în aceea că
spiritul rămîne la fel de insensibil la toate încercările
bucuriei și suferinței, ale cinstei, pagubei și greșelii,
precum muntele de plumb față de o boare de vînt.
Această detașare imuabilă îl conduce pe om spre cea
mai mare asemănare cu Dumnezeu. [...] Detașarea îl
conduce pe om la puritate, de la puritate la simplitate și

de la simplitate la neschimbare.”
Opera lui Meister Eckhart s-a afirmat pe un dublu

registru expresiv, pe de o parte, cel de profesor care
preda și dezbătea teme teologice și filosofice specifice
învățămîntului scolastic, pe de altă parte, forma mai
liberă, novatoare, a predicatorului itinerant mergînd din
mănăstire în mănăstire și adresîndu-se călugărilor sau
simplilor credincioși pe care într-un limbaj simplu îi
apropia de propriile bogății interioare. Predicile, latine
și germane, constituie un aspect esențial al operei
eckhartiene; în vreme ce predicile latine erau predici
universitare, exerciții de școală sau expuneri teologice
adresate confraților săi, predicile germane erau
adresate publicului larg, au devenit celebre și
reprezintă de multe ori partea cea mai cunoscută a
operei teologului german. Au trecut șase veacuri pînă
cînd Josef Quint a realizat ediția completă a operei
latine și germane scrisă de Eckhart, eliminînd textele
heteroclite fals atribuite Maestrului din Thuringia, și
care aveau să-i aducă în bună parte condamnarea
papală. Una dintre predicile celebre ale lui Eckhart este
Predica 52, Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum
est regnum caelorum, despre sărăcie și Împărăția
Cerurilor: „este sărac cel care nu voiește nimic, și care
nu știe nimic, și care nu are nimic. Vom vorbi de
acestea trei și vă rog, din iubire de Dumnezeu, să
înțelegeți acest adevăr dacă puteți, iar dacă nu-l
înțelegeți nu vă faceți nici un fel de griji, căci voi rosti
un adevăr pe care puțini trebuie să-l înțeleagă.”
Precizînd obiectul discursului său – sărăcia în duh –
Meister Eckhart exclude din predica sa sărăcia
exterioară, vorbind despre puterile superioare ale
omului – voința și cunoaștere – înainte de culminantul
refuz al oricărei posesiuni, atingerea realității de a fi
liber: „și este sărăcia Atunci Dumnezeu nu găsește loc
în om, căci prin această sărăcie omul dobîndește ceea
ce a fost el din totdeauna și ceea ce va rămîne pentru
totdeauna. Atunci Dumnezeu este una cu duhul și este
suprema sărăcie ce poate să existe”.

Meister Eckhart este autorul unei opere în care se
împletesc armonios metafizica, teologia și mistica, cei
doi versanți lingvistici, opera latină și opera germană,
una teologică și una spirituală, stînd, de asemenea, sub
semnul unității. Dacă în opera sa se regăsesc influențe
datorate lecturilor din Platon, Augustin, Dionisie
Areopagitul, Bernard de Clairvaux, Toma de Aquino
sau Albert cel Mare, printre urmașii lui Meister Eckhart
îi putem aminti pe Johannes Tauler, Heinrich Seuse,
Nicolaus Cusanus, Jan van Ruysbroeck, Jakob Bohme. 
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„Mintea este dată lumii să înalţe omul.
Mai puternică-i minunea Cărţii decât Tronul”

„Pe-un cântar stau mintea, limba, 
sfatul bun şi iubitor,

Numai dreapta judecată stă deasupra tuturor”
Nizami

Nu cu mult timp în urmă scriam despre o
reeditare a lui Khayyam, în versiunea lui Constantin
Condrea, ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Hadârcă,
apărută „din iniţiativa şi cu sprijinul” „Congresului
Azerilor din Moldova”. De data aceasta vorbim
despre o selecţie de aforisme (în fapt propoziţii,
fraze, cărora li s-ar putea atribui şi acest sens) din
opera lui Nizami (un pseudonim – care ar însemna
ad litteram „cel care înşiruie cuvintele în salbă”1,
numele sau real fiind Ilyas), apărută „din iniţiativa
şi cu sprijinul” aceleiaşi instituţii, „în preajma
aniversării a 870 de ani” de la naşterea marelui
poet2, într-o suburbie a oraşului Ganja.

Azerii îl consideră pe Nizami3 (folosim grafia
autorului) patrimoniu naţional, cu temei, fiind de
loc din Ganja, în Azerbaidjanul de azi. Dar se
bucură de mare apreciere, fiind şi „revendicat” într-
un areal mult mai larg. (În cuvântul său Namig
Aliyev vorbeşte succint despre renumele lui Nizami
şi locul său în poezia lumii. Iar Vugar Novruzov
aminteşte că anul 1991 a fost declarat de UNESCO
„Anul Nizami”.) Este considerat şi un exponent de
seamă al literaturii persane/ din vechiul areal de
răspândire al limbii persane, cel mai de seamă autor
de epopei romantice4.

Astfel, în domeniul scrierilor despre stilistică, de
pildă, cercetătorii persani au căutat întâi să
clasifice/ grupeze operele literare în cele mai simple
forme posibile. Bahār5, primul care a pornit pe calea

cercetărilor stilistice moderne, în primele decenii
ale secolului al XX-lea, a abordat diferit proza şi
poezia. El a grupat stilurile prozei persane în şase
perioade literare6, în una dintre acestea fiind „stilul
de mijloc” sau „selgiucid” (din secolul al XII-lea.
Discutând despre acest „stil de mijloc” în poezie,
Tamīndārī7, citând şi alţi specialişti, scrie că „au
fost precumpănitoare în secolul al XII-lea stilurile
poetice khurāsānian, stilul „azer” (sau
„azerbaidjan” cum îl găsim în diverse studii ale
persanilor) şi noul stil de mijloc, între cel
Khurāsānian şi cel irakian”. Iar cei mai „desăvârşiţi
poeţi ai stilului azer”, în viziunea sa, sunt Khāqāni8

(„cu certitudine maestrul odelor”/ qasida; stil poetic
complicat/ „combinat cu înfrumuseţări literare”,
plin de „aluzii iraniene, semitice şi creştine”,
subiecte ştiinţifice, astrologice şi medicale) şi
Nizāmī. Tamīndārī, dar şi alţii, consideră că din
punct de vedere stilistic e comparabil cu Khāqāni,
dar renumele său ar veni din măiestria „în
compunerea de mathnavi”, creaţiile sale de acest
gen având parte de o „preţuire publică, cum
literatura persană rar a mai cunoscut”, fiind un
povestitor „atât de  remarcabil, încât a redat în
versuri cele mai frumoase poveşti”. A folosit un
limbaj „viu, colorat” (specialiştii au discutat şi
despre posibilele influenţe venind de la Qatran
Tabrizi9 la Ferdoussi10, Gurgani11, Sanā’ī12 ş.a.),
opera sa literară intitulată Khamsah (Cvintetul/
Pentalogul/ Cele cinci cărţi) este considerată „de
importanţă majoră”. Astfel, Makhzan al-Asrā
(Tezaurul misterelor/ tainelor)13, pe tema
misticismului şi ascetismului, Khusraw va Shīrīn
(Chosroes şi Şirin; povestea romantică din Şah-
name dintre şahul sasanid Chosroes al II-lea, 590-
628, şi iubita sa Şirin, regăsită şi la alţi mari autori,
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între care Ferdoussi), Haft paykar/ Cele şapte
frumoase, Laylā şi Majnun/ Laylī şi Majnūn (poate
cea mai populară poveste de dragoste din Orient,
reluată în multe variante de mulţi mari autori)14 şi
Iskandar-nāme (Cartea lui Alexandru cel Mare), o
poveste despre Alexandru, sunt cunoscute drept
„Cvintetul lui Nizāmī”15. În afară de acestea, a mai
supravieţuit o parte dintr-un divan (care se crede că
ar fi fost cu mult mai cuprinzător, în jur de 20000 de
distihuri) cu şase ode (qasida), 30 de rubaiate şi 116
de gazeluri. Pe de altă parte, stilul narativ al lui
Nizāmī a dobândit o atât de mare popularitate, că a
ajuns să fie „copiat”/ „urmat” de mulţi în perioadele
ulterioare. Nizami este cunoscut mai ales datorită
scrierilor sale de amploare. Din celelalte scrieri ale
sale au ajuns până azi doar puţine ode/ qasida şi
gazeluri.

Despre viaţa lui Nezami se ştiu destul de puţine,
sursa principală fiind chiar opera poetului, din care
nu transpar, totuşi, foarte multe informaţii. Se ştie
că a rămas orfan de mic (şi rădăcinile sale sunt
discutate: iraniene, kurde, turceşti ş.a.), un unchi al
său de pe mamă, Khwaja Umar, l-a crescut, i-a
oferit educaţie aleasă (cunoştea literaturile arabă şi
persană, subiectele/ temele marilor scrieri ale
marilor autori dinainte şi de după instaurarea
islamului16, scrierile/ creaţiile populare orale/
păstrate în scris, tradiţiile locului, stilurile poetice,
aspecte de retorică, vocabular, avea noţiuni de
matematică, astronomie, fizică, medicină, botanică,
istorie, filozofie, etică ş.a., iar, pe de altă parte, ştia
Coranul, exegezele coranice, legile islamului, dar şi
gândirea esoterică, noţiuni de muzică ş.a.), astfel că
peste ani a fost supranumit Hakim/ Înţeleptul. A
trăit toată viaţa în regiunea numită azi
Transcaucazia. Nu trebuie uitat că epoca în care
trăit, în care, deşi cu activitate culturală/ intelectuală
deosebită, era caracterizată şi de instabilitate
politică. De altfel, şi-a dedicat operele, după
cutumele epocii, diverşilor stăpânitori, chiar din
dinastii rivale din timpul/ zona sa.

În privinţa scrierilor sale, specialiştii sunt în
acord că măiestria lui Nizami în folosirea nuanţelor
limbii persane, felul în care compunea cuvintele,
construia metaforele sau vorbele cu dublu înţeles,
figurile de stil în genere au făcut ca poezia lui să fie
uneori greu de descifrat cu certitudine/ limpezime.
„Toată această bogăţie de genuri, subiecte, teme,

idei şi volute ameţitoare de arabescuri, bineînţeles
că numai în original pot fi savurate în toată
splendoarea lor”, şi, pe de altă parte, „numai un bun
cunoscător al poeziei orientale şi-ar asuma riscul
unor lecturi, comentarii şi interpretări adecvate”,
scrie Ion Hadârcă, ţinând cont şi că, în opinia sa,
„indiferent de gradul iniţierii”, „o viaţă de om n-ar
ajunge pentru a discerne, metodic şi monografic, tot
ce a creat geniul lui Nizami”.

Aminteam că această carte este intitulată
Aforisme, dar cuprinde, în fapt, propoziţii, fraze
cărora li s-ar putea atribui şi acest sens, pentru că în
opera lui Nizami „nu există o lucrare specifică” (I.
Hadârcă) cu acest titlu. Dar, pornind de la marea
expresivitate/ sensul adânc, popularitatea atât de
mare a operelor lui Nizami, multe dintre versetele
sale (plecând, probabil, şi de la particularităţile
bayt-ului/ versetului, despărţit în cele două mesra/
hemistihuri ş.a.) s-au răspândit, devenind „expresii
autonome”, putând fi citate aidoma unor „perle de
înţelepciune/ „aforisme”. Cele selectate aici sunt,
scrie Ion Hadârcă,  mai ales din Tezaurul tainelor
(formula sub care regăsim titlul acestei opere în
cartea asta), dar nu numai. Pe de altă parte, selecţia
„în multe privinţe aleatorie”, „tinde către câteva
nuclee tematice dominante”, ca: „puterea,
înţelepciunea, munca, iubirea, familia, prietenia,
credinţa” ş.a., multe dintre ele dovedind şi un curaj
aparte, date fiind subiectele/ temele şi felul cum
erau abordate într-o epocă în care puteai lesne plăti
asta cu capul. De pildă: „Sărăcindu-ţi rău supuşii
ţara nu-ţi va fi supusă, /Stăpâni-vei ţara numai cu
justiţia sus-pusă”; sau: „Judecata fie-ţi dreaptă, dar
fereşte-te de jude,/ Când din noapte te săgeată arcul
răzbunării crude”. Sau, din altă perspectivă:
„Soarta-ţi dă doar o soaţă aleasă-n temei./ Singur
cuc e, de fapt, cel cu mai multe femei”. 

Deşi ediţia de faţă este realizată poate cumva
asemănător cu cea a lui Condrea din Khayyam
(după ediţii apărute la Duşanbe şi Moscova), acum
în versiunea română, plăcută la lectură, a lui Ion
Hadârcă nu se mai întrevede acest fapt. 

Şi azi, „aforismele” lui Nizami sunt actuale şi
pot fi bun „sfătuitor” în multe privinţe. Încheiem,
aşteptându-l, poate, pe Ion Hadârcă şi cu alte astfel
de cărţi, cu două fraze „culese” din „tezaurul
tainelor” lui Nizami: „De s-ar semăna credinţa, ar
spori şi binele,/ Căci credinţa-i chiar sămânţa ce-
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ndulceşte pâinile.”; „Pentru omul onest ce nu
seamănă vorbe în vânt/ Nu-i nimic mai de preţ decât
ţinerea cea de cuvânt”.

Nizami, Aforisme, ediţie în limbile română –
versiune semnată de Ion Hadârcă, azeră, rusă – Nikolai
Hatunţev, engleză – Intizar Alieva, Cuvânt despre
Nizami – Namig Aliyev, Cuvânt înainte (Nizami sau
miza nemuririi) de Ion Hadârcă, cuvânt de însoţire (La
drum cu Nizami) de Vugar Novruzov, Editura Prut
Internaţional, Chişinău, 2012, 160 p.

Note:
1. Scrie şi Ion Hadârcă în prefaţa sa.
2. Sunt dispute privind datele naşterii şi morţii. A

naşterii ar fi între 535-540/1141-46, a morţii 599/1203
sau 605/1209.

3. Nezāmi-ye Ganjavi; în literatura persană e ades
întâlnit ca Nezāmi. În cea arabă: Niżām ad-Dīn Abū
Muḥammad Ilyās ibn-Yūsuf ibn-Zakī ibn-Mu‘ayyad.
Azerii îi spun Nizami Gəncəvi

4. Întâlnim aceste aprecieri şi în scrieri mai vechi,
dar şi în texte de sinteză/ enciclopedice de azi, ca
Enciclopedia Britannica („Greatest romantic epic poet
in Persian Literature, who brought a colloquial and real-
istic style to the Persian epic. (…) Nezami is admired in
Persian-speaking lands for his originality and clarity of
style, though his love of language for its own sake and
of philosophical and scientific learning makes his work
difficult for the average reader”), Enciclopedia
Irannica, Enciclopedia Islamului.

5. Şi-a urmat tatăl, „poet de curte”, lângă Mozaffar
od-Dīn Shāh, din cauza căruia „s-a grăbit” „mişcarea
constituţională” din 1906. (Bahār”: pseudonim, ales
după Bahaar Shirvani, poet faimos. Bahār a scris poezie,
proză, critică ş.a..

6. Bahār, Stiluri şi tradiţii ale prozei persane/ Sabk
Shināsī, vol. 2, p. 6. (cf. Ahmad Tamīndārī, în A History
of Persian Literature. Schools, styles and literary
Genres, translated from Persian by Ismā’īl Salāmī, The
Center for International-Cultural Studies, Tehran,
Alhoda International Publishers, Iran, 2002)

7. Op cit.
8. Khāqāni/ Khāghāni (1121/ 1122 –  1190); născut

în Shirvan, mort în Tabriz, oraş din Iranul de azi.
9. Despre care s-a spus şi că este creatorul „şcolii

azere” (sau „azerbaidjane” cum îl găsim şi la Tamīndārī,
şi în alte texte ale specialiştilor persani) sau
„transcaucaziene” din poezia persană.

10. Şah name, s-a spus, ar fi influenţat (şi), epopeile

Cele şapte frumoase, Chosroes şi Şirin, şi Viaţa lui
Alexandru.

11. Mai ales în ce priveşte retorica.
12. Tezaurul tainelor/ misterelor ar fi fost influenţată

de Hadikat al-Hakika a lui Sanā’ī din mai multe puncte
de vedere, deşi felul în care este organizată epopeea la
Nizami e total diferit, metrica sa la fel ş.a.

13. Sau Maḫzan al-asrār; poem etico-filosofic, nu
romantic, cca. 2250 de distihuri/ cuplete, constând în 20
de fragmente/ discursuri fiecare pe o temă exemplară
religioasă/ etică/ filosofică (justiţia şahilor, ipocrizia,
vanitatea, viaţa şi moartea ş.a.). S-a spus că ar fi
capodopera lui Nizami în ce priveşte felul în care
utilizează limba persană/ vocabularul în diverse
combinaţii de cuvinte/ figuri de stil care au făcut poemul
dificil de înţeles. S-a vorbit şi de dimensiunea mistică.

14. Am întâlnit şi ideea că ar exista în varii biblioteci
peste 1000 de versiuni.

15. Sunt discuţii şi asupra datelor la care au fost
terminate fiecare

16. Marile şcoli islamice ale vremii cereau ca
studenţii să cunoască pe de rost mii de versete din
operele marilor autori.
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Ca în cele mai frumoase și enigmatice formule
de început ale basmelor românești, în Poveste cu
țigani timpul se spațializează, iar spațiul se pliază pe
curbura timpului, îngemănarea lor făcând ca
înlăuntrul să nu fie nicicând închis cu totul, ca într-
o buclă a lui Moebius:

Într-o dimineață de toamnă, când războiul
devenise sfânt (și războiul devenea din ce în ce mai
sfânt), într-o vreme aprigă la hotare, dar și amară la
noi… pe când și morții prinseseră să ne
prigonească… se întâmplă o nenorocire fără
pereche. (p.35)

Nu e tradiționalul „A fost odată ca niciodată…”,
pentru că acronia discursivă și aspațialitatea
narativă vin să se plinească cu adevărat într-un semn
mitic, care nu-și are așezare nici în realitate, nici în
ficțiune, ci pe un alt nivel de realitate, un nivel pe
care îl creează și îl desăvârșește graiul acesta magic
învăluitor al lui Leonida Arcade. „Cuvântul nu mai
ajunge lumea” afirmă misterios André Scrima în
minunata prefață la Poveste cu țigani, căci lumea
de-semnificându-se, în viziunea lui, literatura
ajunge să răsfrângă prăpastia ce se deschide în fața
și între natură și cultură, rațiune și suflet. Dar aș
îndrăzni să merg nu neapărat mai departe, ci altfel,
și să cred că această vorbă vrăjită și îmbietoare,
fluidă și infinit seducătoare, secretându-se parcă din
propria-i somptuoasă curgere, că Logosul acesta
totodată familiar și străin (dar nu așa e, oare, orice
limbă literară?) își configurează propriul univers din
cuvinte pe care le cunoaștem, dar care ne de-
familiarizează, ne înstrăinează de contextul
cotidian. Drept e că savuroasa limbă arcadiană, cu
vagi arome de Budai Deleanu sau Mateiu Călinescu,
de Dimitrie Cantemir sau de Creangă e derutantă; te
mută instantaneu altundeva. 

Ar putea fi vorba de invulnerabilitatea și

imponderabilitatea incertului din structurile mitice.
Pentru că vulnerabilitatea e indusă de certitudini;
așezarea clară într-un sistem axiomatic oferă
invarianții necesari agresării celui care se lasă
definit și cuprins în timp și spațiu. Or, „faraonii” lui
Leonida, fractali perturbatori și coagulatori, țopăie
ireverențios dintr-o realitate în alta, ba dușman, ba
strigoi bântuind și smintind mințile sătenilor, ba
cerșetor famelic, ba preot cu rasă, ba slugă
nevolnică, ba împărat ales de aceiași misterioși
Domni Cavaleri. Fiecare nivel se supune altor legi și
orânduieli, dar graiul arcadian joacă de minune rolul
terțului, poate nu întotdeauna integrator, dar
zămislitor de între-lumi, neloc ce exaltă opozițiile,
dar și funcțiile lor corelative. 

Limba creată în și de textul Poveștii cu țigani
este poetică și poietică în sensul cel mai înalt, de
șlefuitor de rădăcini bătrâne, de resurgență
imaculată a originii. Țiganul e fractalul narațiunii
lui Leonida Arcade. Țiganul a reprezentat, de-a
lungul timpului, multe și felurite lucruri în
imaginarul și în cosmologia românească. Dar dintre
toate, el a fost mai cu seamă Celălalt, Alteritatea.
Domnii Cavaleri caută să primenească țara, s-o lase
„ca un ou curățat”, s-o redea identității originare,
chiar dacă, făcând aceasta, instituie o altă formă de
teroare și uscăciune. Domnii Cavaleri vor să redea
puritatea perfectă a Identității, spălând-o până și de
amintirea fantasmelor Alterității. Or, limba
inventată de Leonida Arcade se opune disocierii,
antrenând în același iureș fabulatoriu actualizări și
virtualizări, visare și acțiune, întrupare și arătare,
mit și istorie, timp ciclic și linearitate. Citești,
cuvintele îți sună cunoscute, dar lectura avansează
cumva cu poticneli, de parcă nici un cuvânt nu te
lasă să calci pe el nepăsător, să aluneci pe lângă el
fără să-l observi, fără să accepți un nivel de realitate
transversală, de pură creație lingvistică și totodată
de reprezentare mereu înnoită a unei lumi pe care n-
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o poți prinde în plasa lui aici-acum. Graiul acesta
incantatoriu se sparge în cascade instantanee, bruște
și descumpănitoare. 

Nostimă și truculentă, această povestire atipică –
pe care nu prea o putem numi roman, deși nu avem
altă etichetă mai potrivită la îndemână, ceea ce
demonstrează, încă o dată, că trebuie revizuite taxi-
nomiile generice – este cu adevărat o epopee
românească până în detaliile ei cele mai curioase.
Fermecarea își începe lucrarea de la prima frază și
nu te mai lasă până la sfârșit, ca o melopee rapidă,
obsesivă, pe care adesea nu o înțelegi, care te ia prin
surprindere, care saltă, șăgalnică și imprevizibilă,
sau se face gravă și catifelată. Ritmul narațiunii este
prea sufocant pentru ca o povestire adevărată să se
instaleze. Microsecvențele se înlănțuie cu o viteză
halucinantă, vocile narative se împletesc și se
încalecă, discursul indirect și discursul indirect liber
își fac de cap, căci dialogul este, totuși, o construcție
care ascultă de legi, or această saga superconden-
sată, care se desfășoară rapid, nu are timp să se
structureze în chip clasic. Stilurile și genurile se
amestecă voios, ceea ce-i permite scriitoarei să
introducă anumite motive – vrăjitoria, țiganii, ritu-
alurile tradiționale – fără să prevină sau să caute
tranziții și explicații.

În mod normal, când realitatea îți fuge de sub
picioare, cuvântul îți sare în ajutor ca să fixeze
măcar reprezentarea ei. Dar când nici cuvântul nu
mai stă locului, ci se face interval, punte întreruptă,
atunci indeterminarea apare ca salvatoare a
spiritului liber. Ucigător de conformisme și
comodități de lectură prin asociații neașteptate.
Poveste cu țigani nu e doar o încântătoare ilustrație
a vitalității și creativității limbii române, ci și un
incitant experiment transdisciplinar, chiar dacă, în
mod evident, autorul său nu l-a închipuit astfel. Nu
există planuri, acțiuni, sau gânduri contradictorii,
doar o stare terță, osmotică, firesc și simultan
integratoare. Dar citiți și încercați să vedeți unde vă
poartă un fragment ca acesta:

Trebuie să spun că pe vremea aceea, țiganii
deveniseră dușmanii noștri de moarte și chiar de
dincolo de mormânt: arătări de negreață, năpârci
pitite, strigoi la drumul mare. Toți cei prinși fuseseră
tăiați în bucăți de Domnii Cavaleri și zvârliți într-un
smârc. Era și un proverb:„ne-a rămas un sat ca un

ou curățat”. Cei ce scăpaseră întregi o tuliseră spre
hotare, șatră după șatră, pe ulița satului. Căruțele lor
large, încărcate de ciorchini cu capete tăciunii, de
jafuri și altă prădăciuni, scârțâiseră a jale de
cucuvele. Caii, și ei, nechezaseră cu urlet de fiară și-
și zburliseră coamele ca pieptenii, gonind și gonind,
și de bice, dar parcă și mai încă de o diavolească
răzvrătire. Ochii negri se bulbucaseră în trecerea
repede, urâți de ură, dinți dezveliți clănțăniseră
țigănește ca pliscurile și clopoțeii. Unii strigaseră
sudălmi rele, alții aruncaseră prin șanțuri ghioci
otrăviți sau scuipaseră un fel de lapte de țigan care
se împăienjenea îndată și usca iarba împrejur. Până
și țigăncile în zdrențe murdare, dar împodobite după
soiul lor cu aurării necurate, se ațineau crăcănate și
de-a-npicioarele în toiul vârtejelor, ridicându-și o
clipă puradeii până la capătul brațelor, ca să ne
poată blestema și ei. [...] Când Domnii Cavaleri
veniră ca în fiecare dimineață, țiganii căzuți
muriseră, deși păreau vii, unii cu părul măciucă, alții
cu ochii deschiși. Niște săteni spuseră crucindu-se
că e bine, că satul e ca oul și alte proverbe. Dar cei
mai mulți tăcură, cuprinși de-o presimțire. (p.35-
36)

Fiorul nerostitului pipăie neliniștitor granițele
cunoscute ale expresiei. Limba ficțională sculptează
realitatea. Sau poate invers. Ca în celebra parabolă
a lui Zhuāng Zhōu: înțeleptul visează că e un flu-
ture, iar când se trezește, se întreabă dacă nu cumva
un fluture a visat că e Zhuāng Zhōu. Și dacă mai dă
și din aripi, schimbă condițiile inițiale ale întregului
sistem, iar figura țiganului arcadian se poate institui
în perpetuu atractor straniu.

Cert e că în această zonă securizantă, chiar dacă
năucitoare, pactul ficțional dintre autor și cititor nu
mai are noimă. Cel care citește încetează repede să
se mai întrebe dacă pătrunde pe un tărâm al unei
forme de restituiri istorice, al unei invenții pure, al
unor mituri și ritualuri magice întrepătrunse. Nici
măcar ideea de verosimil nu mai este pertinentă. A
fost? Va fi? Ar fi putut să fie? Narațiunea se umple
de sens, de sensuri diverse, din cuvântul care crește
precum aluatul la dospit. Nu știi dacă mergi înainte
sau înapoi, săgeata timpului se tocește în verb.
„Nostalgia este singurul gest metafizic total”, scria
Vasile Lovinescu (1999) în Mitul sfâșiat (p.111).
Nostalgie, reverie, vis… Semnificativă în proza lui
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Arcade, printre atâtea alte aluzii mitologice și
invenții folclorice, e și forma tămăduitoare și
incluzivă pe care o ia adânca înțelegere a celor
văzute și nevăzute în cazul personajului principal,
dascălul Antim, și anume somnul. Iară ochiu-nchis
afară înăuntru se deșteaptă… Antim doarme lumea,
doarme o anume alcătuire a acesteia, înainte de a se
trezi în primăvara reînceputului, între cele două
dimensiuni adăstând neclintită limba „torcătorului”
Leonida Arcade.

Iar aici, teoria rizomului, dezvoltată de Deleuze
și Guattari în Mille plateaux (1980), poate fi utilă (o
vom lăsa însă pentru analize ulterioare): 

Spre deosebire de arbori şi de rădăcinile lor,
rizomul conectează un punct oarecare cu un alt
punct oarecare, şi fiecare dintre trăsăturile lui nu
trimite cu necesitate la trăsături de aceeaşi natură, el
pune în scenă regimuri foarte diferite de semne şi
chiar stări de nonsemne. Rizomul nu se lasă redus
nici la Unu, nici la Multiplu. [...] Nu este făcut din
unităţi, ci din dimensiuni sau, mai curând, din
direcţii în mişcare. Nu are nici început, nici sfârşit,
ci întotdeauna un (termen) mediu, pe unde creşte şi
dă peste margini. Constituie multiplicităţi. (p.31) 

Nici țiganul lui Leonida Arcade nu se supune
vreunei grile reducționiste. Nici măcar realitatea nu-
l cuprinde. Sau nu o singură realitate. Dar o
literatură demnă de acest nume nu cultivă
genealogii și filiații, ci rețele de intertexte și
hipertexte, deschise sau inconștient activate, ceea ce
modifică esențial și perspectiva asupra topologiei
eului.

Cu siguranță, o pistă fertilă de cercetare o poate
deschide legarea acestor idei și concepte de viziune
morfodinamică a lui Ioan Petru Culianu (2010),
noțiune aparent oximoronică, prin care genialul
gânditor încerca o integrare a logicii de structură
fixă, de sistem stabil, cu temporalitatea, cu
devenirea. 

În realitate, stabilitatea trebuie să fi fost
întotdeauna o ficţiune, chiar şi în Evul Mediu.
Azi catolic, mâine eretic, azi eretic, mâine ars pe
rug. Orice generaţie construieşte o ficţiune pentru
generaţia următoare [...]. Iată aşadar de ce imaginea
lumii se schimbă treptat şi de ce omul este o fiinţă

care, într-o anumită măsură, îşi creează singur
stabilitatea în conformitate cu anumite norme de
subzistenţă. (p.84)

Pe aceeași linie, ce îl interesează mai cu seamă
pe Leonida Arcade nu este conformitatea miturilor,
poveștilor, tradițiilor evocate cu forma lor originară,
arhetipală, ci metamorfoza, procesul de variație și
diferențiere până la disjuncție a acestora, apoi
recombinarea lor în noi tipare narative căci
literatura este un mit, încă o dată întâlnindu-l pe
Culianu. Mintea e liberă de determinisme istorice și
biologice, dispune de o temporalitate proprie, care
adesea intră în contradicție cu ceea ce numim
„istorie” în mod obișnuit, și care nu e decât o
dezvăluire parțială și subiectivă a interacțiunii unor
sisteme de idei cu factualul, deplasabilă și
modificabilă în funcție de percepția observatorului.

Altfel spus, în termenii lui Deleuze și Guattari,
fractura istorică narată de Leonida Arcade
deteritorializează eul țiganului, conferindu-i
aparența fragmentarității, în vreme ce fractalul îl
reteritorializează în Unu, cum înțelege dascălul
Antim în clipele rare de fulguranță a intuiției
totalității.

O mică melodie malițioasă, insidioasă, cu iz de
magie și de nebunie primăvăratecă, o energie
narativă antrenantă și reconfortantă, o scriitură
fierăstruită dar fluidă, adesea brutală și eficace, dar
și lirică sau neliniștitoare, o lume foarte colorată,
destructivă și dionisiacă totodată, o poveste care
seamănă dezordine, dar care e purtată de un curent
subteran foarte puternic și coerent. Cititorul nu e
niciodată în repaos și cu atât mai bine, nimeni nu se
plânge, rătăcești în voie, nu mai știi pe unde s-o
apuci, într-un cuvânt, te lași purtat. Este, probabil,
cel mai frumos cadou pe care un scriitor îl poate
oferi cititorilor săi – această dorință de a-l urma
până la capăt, fără a pune prea multe întrebări, deși
rămân, la urmă, o mulțime de nedumeriri, căci un
adânc disconfort răzbate din acest ghem zburlit și
pestriț. Ușurătatea aparentă a scriiturii acoperă o
gravitate a ființei, iar Leonida Arcade se
îndepărtează, lăsând cercul deschis...
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Cu doi ani în urmă, semnalam aici (în iulie 2017)
o Introducere în egiptologie. Aceeaşi autoare,
Renata Tatomir, ne pune acum dinainte două volume
masive de Antichităţi egiptene, menite să
desluşească cinci milenii de egiptologie, aşa cum o
arată subtitlul. Sîntem, în felul acesta, martorii
desfăşurării unui proiect tenace de abordare a
egiptologiei la niveluri diferite, concentrice: de la o
introducere (academică, de altfel) adresată
amatorilor, în sensul bun, etimologic al termenului,
la o prezentare enciclopedică, utilă celor care vor să
dobîndească o cunoaştere aprofundată a acestui
domeniu fascinant. Un capitol distinct,
Egiptomania, marchează distanţa necesară dintre
ştiinţă şi modă – o modă căreia încă îi simţim din
plin prezenţa, manifestată la nivelul decorativului, al
comercialului, al literaturii vandabile, al
cinematografiei. Obeliscuri, piramide, sfincşi,
mumii, hieroglife – toate acestea ne sînt familiare ca
elemente de realia, dar, nu mai puţin, şi ca
multiplicare infinită adusă în lumea noastră. O
prezentare a lor coerentă, cu bibliografia extinsă
necesar pe secole de cercetare, este un antidot la
superficialitatea care ne-ar putea devora.

O altă nuanţă pe care o percepem distinct în cele
două titluri ţine de „egiptean” şi „egiptologie”.
Parcursul concentric al celor două cărţi pare să se
inverseze, pentru că Introducerea ţinteşte spre
disciplina de studiu, iar Antichităţile cercetează
lumea egipteană, în multiplele ei aspecte şi
manifestări. Este, totuşi, o inversare aparentă, pentru
că această ştiinţă s-a născut în antichitatea
îndepărtată, primul „egiptolog” fiind prinţul
ramessid Khaemwaset, din secolul al XIII-lea î.H.:
civilizaţia egipteană nu poate fi, aşadar, separată de
egiptologie, pe care a generat-o şi căreia îi datorează
imens.

În egală măsură, publicul îi este îndatorat
autoarei acestor volume, care îşi pune energia şi şti-

inţa în pagini pe care nu le putem percepe altfel decît
ca o pledoarie pentru asumarea acestui parcurs pro-
fesional ce pare exotic, dar se dovedeşte fertil.
Înainte de a aminti cartea (surprinzătoare) apărută
simultan cu Antichităţile egiptene, merită să evocăm
o lucrare din 2013 (Hermetism şi tehnici hermetice
în câteva provincii răsăritene ale Imperiului
Roman. Sec. I-III), varianta revizuită a tezei de doc-
torat a Renatei Tatomir, istoric specializat în egip-
tologie, care a simţit necesitatea contactului cu
filologia clasică; teza se plasa, inovator, în perspec-
tiva transdisciplinarităţii, printr-o aplicare la her-
metismul tîrziu. O perspectivă ştiinţifică asupra
arborelui sefirotic este un salt înainte, pe un teren
care profanilor le stîrneşte angoase de comprehensi-
une: spaţiul de întîlnire (pentru care prea puţini se
simt pregătiţi) între ezoterismul Cabalei şi ştiinţele
fizico-matematice. Cele două pagini ale cuprinsului
ne induc impresia că nu vom fi în stare să înţelegem
decît, cel mult, jumătate: partea întîi discută geneza
şi evoluţia conceptelor de Cabala şi Sefirot (avînd ca
punctum movens, pentru autoare, simbolistica
egipteană), iar cea de-a doua îi aruncă pe umanişti
acolo unde sunt leones – perspective matematice şi
fizice, fractali, grafuri, teoria supercorzilor.
Onestitatea ştiinţifică a autoarei, care şi-a dus mai
departe pasiunea pentru egiptologie decizînd să
studieze fizica la nivel universitar şi post-universi-
tar, este însă o garanţie. Nu ţine decît de noi să ne
străduim să înţelegem.

Renata Tatomir, Antichităţi egiptene. Cinci
milenii de egiptologie, 2 vol., Bucureşti: Universul
Academic, Editura Universitaria, 2019.

Renata Tatomir, O perspectivă ştiinţifică asupra
arborelui sefirotic, Bucureşti: Universul Academic,
Editura Universitaria, 2019.
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Nu e vorba doar de teatru. Nici despre piesa Clinica
Sinucigașilor, de Gabriela Mihalache, pe care o văzusem
luna trecută, pusă în scenă de Iulia Crețu, cadru didactic la
Facultatea de Teatru a Academiei de Arte ieșene, într-un
exercițiu pedagogic cu un grup de tineri elevi de la liceul
Garabet Ibrăileanu, îndrumați de profesor Caliopia
Hodorogea, cum nu e vorba nici despre existența unui
imaginar Magazin de sinucideri, cum e titlul cărții lui Jean
Teulé, adaptată scenic de Marina Diana Hanganu, anul
trecut, la Teatrul de Comedie. 

Nici de shinju din cultura japoneză, mai exact din
scrierea de secol XVII, Dublă sinucidere din dragoste la
Amijima creată de Monzaemon pentru teatrul de
marionete, față de care poporul japonez are un adevărat
cult. Acolo e vorba de o imagine sublimă a gestului
suicidal care poate fi așezată într-un fel de templu al artei
irevocabilului gest de a-ți lua viața din dragoste
neîmplinită. 

Și pentru că veni vorba despre Japonia, nu pot să nu
amintesc de un seppuku din epoca modernă, mai exact din
1970 a scriitorului Yukio Mishima, care din motive de
onoare și eșec al unei încercări nebunești de lovitură de
stat pentru reîntoarcerea împăratului la putere, și-a luat
viața conform ritualului medieval al samurailor. Mă rog,
Japonia e altă lume, iar în cultura lor a-ți lua viața din
motive de onoare pare mai degrabă o formă de exhibare
definitivă a unei trăiri unice, un fel de transcendență a
japonezului adevărat.

Zice-se că și prin Dacia noastră se mai purta acest
obicei, dar după melanjul cu ginta latină scursă de prin
periferiile anticei Rome, obiceiul nu a mai prins deloc la
noul popor format la nord de Danubius. Ba dimpotrivă,
supraviețuirea cu orice preț în fața unui tăvălug barbar și
a ocupațiilor de secole, pe fondul genetic amintit, pare-se
că a creat un arhetip uns cu toate alifiile, dar mai cu seamă
cu înclinația spre trădare, lingușeală și plecarea capului în
fața oricărui pericol și a oricui se pretinde sau chiar este
șef. Nu știu ce geneză concretă o fi avut neamul ăsta al
nostru dar, mi-e teamă că e una sortită unui altfel de
suicid, nu unul individual demn de admirație, ori de
reflexie spectaculară, ci de un suicid colectiv și mai ales
inconștient. 

De fapt, despre asta voiam să vorbesc aici,
despre sinuciderea noastră zilnică, nu una directă,
vizibilă, ci una perfidă, lentă și perceptibilă doar la
o cugetare atentă ca despre un spectacol de teatru
absurd despre care încerci să-i deslușești miezul.

Nu mă gândesc nici la sinuciderea din sărăcie,
care se întâlnea des în anii de după al doilea război
mondial, care a ajuns acum pe cale de dispariție și
chiar detestabilă, mai ales la europeni, căci ajutorul
social sau mila publică au pervertit atât de mult
mintea potențialului sinucigaș încât acesta preferă
să-și ducă amarul vieții de azi pe mâine decât să se
arunce ca un idiot în ghearele morții. Așteptarea e
definiția lui. Să i se dea ceva, cât de puțin, numai să
i se dea. Și, chiar i se dă. De la trecătorul străzii
curprins de milostenie la O.N.G.-urile atașate
ideilor umanitare și până la politicienii care de
dragul puterii dau fel de fel de firimituri sociale, că
de, și cei aflați la limita subzistenței contează la
vot. Și încă ce mult contează!

Nu, nu nu mă refer nici la sinuciderea din criză
de conștiință pentru vreun rău ce l-ai făcut cuiva, sau chiar
societății. E de-a dreptul un lux de neimaginat în ziua de
azi. Sigur, excepții există. Nu la noi, tot la japonezi, cum
vă spuneam, unde, spre exemplu, a fost un ministru prins
cu fapte de corupție, și care s-a omorât fără să stea prea
mult pe gânduri. Oricum este tot unul dintre cazurile
izolate ale lumii noastre de azi.

Vă dați sema ce ar fi la noi, dacă toți corupții în prag
de condamnare ar apela la suicid? Pompele funebre ar
face profituri de neimaginat, iar bugetul statului ar deveni
succesor la patrimoniile răposaților ca-ntr-o lume a
imaginarului în care binele triumfă aproape indecent.

Mai degrabă tragi o supradoză de cocaină, că tot e la
modă, și mori fericit cu titlu de întâmplare nefericită decât
să te spânzuri ca un fraier pentru că ți se pare că ai distrus
pe cineva cu bună știință ori ai făcut rău societății. Ca
artiștii. Nu e cazul la politicieni. Acolo, după cum am
văzut în piesa Demnitate a lui Ignasi Vidal, despre care vă
povesteam în articolul de luna trecută, pentru onoarea
terfelită de corupție nu te sinucizi, ci ucizi,
transformându-te în candidat la putere. Bine, așa ca la
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televizor, mai poți să-ți încerci moartea, dar nu chiar să ți-
o provoci de-a binelea. De ochii lumii, aș zice, ca Adrian
Năstase, în melodrama sa ieftină de premier încarcerat,
dincolo de puterea sa de înțelegere că i se întâmplase așa
ceva. Totul e să nu te încordezi prea mult, că e riscant și
glonțul nu mai trece pe lângă frunte.

Îmi vine să și râd gândindu-mă că cineva ar vrea să se
arunce de pe Podul sinucigașilor a lui Paul Ioachim, sau
să se împuște precum Treplev din Pescărușul lui Anton
Pavlovici Cehov, căci sigur nu iese finalul dorit. Ratarea
asta e pentru că, în fond, moartea proprie nu mai e privită
cu ochi buni de la Eschil, Sofocle și Euripide,
întemeietorii tragediei cu care doar unii regizori ca Andrei
Șerban sau Mihai Măniuțiu mai pot să-și piardă timpul. E
drept că o fac cu talent și cu inovații, dar asta tot nu
înseamnă că ar aduce ceva nou și folositor în mentalul
nostru despre ideea sinuciderii.

Sunt pline paginile literaturii de sinucideri, iar
spectacolul de teatru ne aduce în atenție gestul extrem,
dintotdeauna, de la antici, la clasici, la moderni, ori
contemporani.

Spectacolul vieții noastre românești, de zi cu zi, ne
spune însă altceva.

Ne spune că există un suicid inconștient, care pare că
a ajuns la dimensiune de masă și la forme stupid-
masochiste, greu de înțeles în vreo altă cultură și care ar
trebui abordată nu doar de sociologi, ori istorici, ci și de
autorii de teatru, ori chiar de literatura fantastică.

Mai mult de trei sferturi de națiune a răsuflat ușurată
după rezultatul la europarlamentare când a văzut că
puterea electoratului a redus partidul de la putere la un
procent atât de mic încât și-a trimis liderul inculpat,
definitiv după gratii. Unii au spus că justiția l-a trimis. Să
fim serioși! Dacă partidul acestuia obținea vre-un 40%,
mai asistam la niște amânări procesuale ori rejudecări,
până la calendele grecești, ori la sfânta prescripție.

Judecătorilor, brusc li s-a luat vălul de pe ochi după
alegeri! Și au văzut deodată adevărul gol goluț, făcând un
act de justiție pe placul majorității poporului care tocmai
împărțise procentele de partea cealaltă a baricadei politice.
E doar o coincidență, între actul de justiție și rezultatul
alegerilor care au marcat ieșirea din viața politică și
intrarea în pușcărie a celui care a ținut țara pe jar de câțiva
ani buni, au zis unii. Așa să fie? Eu spun doar că face parte
din spectacolul națiunii, cu care ne-am obișnuit atât de
mult încât de s-ar întâmpla altfel am crede că totul a
devenit putred, iar țara noastră nu e Danemarca, ci un fel
de Antagonia, în care totul e împotrivă, ireconciliabil și
nerezolvabil.

Păi cum ar putea fi altfel, dacă tocmai aflăm lista cu
magistrații care sunt ofițeri acoperiti ai serviciilor secrete,
dată publicității după îndelungi presiuni ale asociațiilor
magistraților si societății civile și constatăm cu stupefacție

că sunt 500 de procurori, 57 de judecători și nu în ultimul
rând 267 de auditori de sedință, adică viitori magistrați.
„Curat murdar”, cum ar fi spus nenea Iancu, căci este
vorba despre incălcarea legii 303/2004 cu bună știință de
însăși cei care trebuie să vegheze la respectarea și întărirea
statului de drept, în care justiția trebuie să fie
independentă, nu la comanda celor care au alte
competențe în stat. Mie asta mi se pare sinuciderea nu
doar a statului de drept, ci a națiunii însăsi, căci
demonstrează o mentalitate infiptă în conștiința prea
multora dintre cei care hotărăsc în țara asta, dar si a celor
care urmează neclintit, supus și trădător sfatul sau ordinul
de a fi aservit serviciilor secrete, adică acelora care în
mentalul colectiv românesc reprezintă conducerea eternă.

Moțiune de cenzură, alegeri anticipate, gata..., va fi
ordine în statul nostru de drept. Da, de unde!? Când am
văzut cum se cârâie și se împunge noua opoziție
invingătoare,că nu găsesc numitor comun, ori cum
Președintele autosuficient își freacă mâinile cu gândul
doar la viitorul lui procent electoral, în timp ce partidul
recent învins își strânge rândurile și se îmbățoșază în
continuare, mi-am zis că nu e gata nimic. Iar când am
văzut că pe Valea Uzului se naște un monstru scârnav cu
ochi de șovinism și colac peste pupăză auzim că și trimișii
neamului în Parlamentul European miros a flori de
mucegai, nu de poezie argheziană, evident, ci de dosare
mucegăite, de dosare de colaboratori cu serviciile secrete,
mai vechi și mai noi, mi-am zis că e un nou spectacol
despre cum oamenii trebuie să aibă alte subiecte de privit.
Mi-am zis că națiunea noastră dă semne evidente de suicid
inconștient. Pervertită, asmuțită, adormită apoi și, din nou
zgândărâtă, iritată, înveninată și tot așa ducându-se încet
încet spre Antagonia, cea în care se moare lent și sigur, nu
ca individ, ci ca națiune. Drumul e ireversibil, fără de
șansă de scăpare spre sinuciderea inconștientă, lentă și
colectivă. Nimic nu știm să refacem. Doar ne prefacem și
în fond ne autodistrugem

Nu știu până unde poate merge inconștiența la români,
dacă nu chiar până la moartea națiunii? Când am scris în
piesa mea Prizonierii lui Caragiale că vom râde de noi
înșine până vom pieri ca națiune, nu cred că am exagerat
de loc. Să râdem, sau să plângem despre ce s-a întâmplat
cu neamul nostru cel liber să decidă, după ce în urmă cu
treizeci de ani și-a ucis nu doar dictatorul ci și tinerii care
au luptat pentru câștigarea dreptului la democrație?! Ce
subiect de teatru absurd!

Mai bine mă duc la naționalul ieșean să văd Titus
Andronicus, unde la circa o sută de replici avem parte de
câte o atrocitate. Omoruri, violuri, canibalism, tot tacâmul
pus în scenă de un regizor cu ștaif occidental,
luxemburghezul Charles Muller, ca să pot uita de
sinuciderea noastră de zi cu zi.
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În vara lui 2018 am fost invitat în emisiunea
Danielei Rațiu de la postul de televiziune al
Universității de Vest din Timișoara să vorbesc
despre Mircea Veroiu și volumul-album (apărut la
Editura Noi Media Print) pe care i-l dedicasem. Cu
câteva minute înainte de a intra în emisie am sunat-
o (nu mai știu de ce) pe prietena mea, Simona
Croitoriu. Mi-a spus atunci, cu o voce slăbită, că
suferise un preinfarct. Un an mai târziu am fost din
nou la Daniela în emisiunea ei de la UVT să
vorbesc, de data asta, despre volumul-album (apărut
la aceeași editură) dedicat lui Mircea Săucan.
Câteva ceasuri mai târziu, primesc de la ea un SMS
din care aflu că veșnic exuberanta Simona a murit. 

Simona, scrie un jurnalist local, a fost „un exce-
lent model de cetăţean cultural, specialist într-un
domeniu clar definit, dar în acelaşi timp, având
preocupări permanente şi susţinute în ceea ce
priveşte participarea la fenomenul social, civic şi
artistic al cetăţii”. Participarea – cu o eleganță și o
dăruire aparte – la viața cetății era pentru Simona,
așa cum ea însăși mărturisea într-un interviu de
acum câțiva ani, o formă de terapie: „Eu am o sin-
gură formă de terapie care funcţionează: sala de
teatru sau sala de cinema. Oricât aş fi de tristă, de
angoasată, de încărcată de probleme, când am intrat
în sală şi s-a stins lumina, sunt fericită. Dacă şi actul
artistic este la înălţime, sunt fericită. E un mod de
viaţă, aşa cum unele fete tinere se duc la sala de fit-
ness, eu mă duc la teatru”. La cinema se ducea doar
atunci când, în sălile de mall (pentru că celelalte au
dispărut din cetate), rulau și filme de artă, filme „de
autor”. Simona ar fi fost unul din cei mai fideli spec-
tatori ai viitorului cinematograf de artă, multi-
funcțional, ce urmează să se deschidă în Timișoara,
în viitorul (mai mult sau mai puțin) apropiat. A fost
însă fidelă teatrelor, librăriilor și filarmonicii –
locale, dar nu numai.  

Nu mai știu când anume am întânit-o
prima oară pe Simona Croitoriu. Poate la sala
Capitol a Filarmonicii „Banatul”, la un con-
cert simfonic. Și, sigur, în incinta liceului tim-
ișorean (C D Loga) pe care l-am absolvit
amândoi, eu în 1987, Simona cu trei ani mai
înainte. A fost avocat, în ultimii zece ani (cel
puțin), dar – atunci când ne vedeam – am
schimbat impresii despre cu totul altceva
decât avocatura și justiție. Am vorbit, aproape
exclusiv, despre filme, regizori, cărți, scri-
itori, muzici și compozitori, spectacole de
teatru. I-am recomandat, la un moment dat, O
zi mai lungă decât veacul, romanul lui
Cinghiz Aitmatov, despre care a vorbit apoi
doar la superlativ absolut. O impresionase cu
precădere scena în care doi îndrăgostiți (pe
care nu-i despart nici Siberiile fără de sfârșit, unde
el este trimis în urma unei turnătorii, în vremurile
staliniste) și ar fi vrut să îl citească la 18 ani. Simona
citea enorm. Și iubea, mai ales poezia, ca vehicul
sigur spre libertate, spre o lume fără constrângeri și
compromisuri. Nu atât poezia ca formă fixă și gen
literar, ci ca atitudine în fața vieții. I se părea de
neînțeles să nu citești sau să citești doar câte ceva
din bibliografia școlară obligatorie. Nu putea con-
cepe cum cineva nu își poate  dori să citească
poezie. Până să ajungă la Aitmatov spunea că, din
toate lecturile sale ar rămâne doar cu Dostoievski,
cu Un veac de singurătate și cu foarte multă poezie. 

În câteva privințe (cele esențiale), aveam ace-
leași gusturi (dacă despre gust e vorba) când discu-
tam despre cinema. Călăuza lui Tarkovski, mereu
dătătoare de uimire, era pe primul loc. Poziția de
second best îi revenea Oblomov-ului regizat de
Nikita Mihalkov. Despre Ida lui Pavel Pavlikovski
îmi spunea că a fost pentru prima data când și-a dorit
ca iubirea pentru Iisus să fie mai puternică decât
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iubirea pământeană. Remarcase chipul Idei când, la
final, îl întreabă pe chipeșul saxofonist: „Și după
asta?”. Mi-a spus apoi: „Marian, pune în calcul că eu
mă uit întâi de toate din punct de vedere estetic la un
film, n-am percepția ta, dar, cu toate astea, mi-am
dorit ca Ida să se întoarcă la mănăstire, să facă
această alegere.” Își amintea adesea de chipul
ingenuu, pur, al Giuliettei Massina, interpreta câtor-
va filme esențiale de Federico Fellini. „El e
Tarkovski-ul meu!”, spunea. Ne-am apropiat amân-
doi cu destulă greutate de coordonatele stilistice ale
cinemaului realist. Ne era dor de Fellini, de
Paradjanov, de Jiri Menzel, de Meandre și Nunta de
piatră, de Margaretele Verei Chytilova, de Cabaret
și All That Jazz sau de Scara lui Iacob. Îi plăcea să
povestească despre cum a văzut zi de zi, timp de o
săptămână, Bobby Deerfield (cu Al Pacino și Marthe
Keller) la cinema Dacia, pe la începutul anilor
‘80. Acum doi ani, după proiecția de la Capitol (în
cadrul „Les films de Cannes”) cu Patterson de Jim
Jarmush, Simona părea mai degrabă rezervată. La
sfârșitul tuturor proiecțiilor din acea zi, mi-a spus pe
un ton categoric: „E cel mai bun!”

Ne-am revăzut recent zilele trecute la niște spec-
tacole de la Teatrul Maghiar din Timișoara, din
cadrul festivalului găzduit acolo an de an: TESZT.
(Anul acesta, intitulat 1/2 TESZT pentru că și
finanțarea a fost tot pe jumătate.) Ei îi plăcuse
Medeea’s Boys (pe care nu l-am văzut), mie
Macbeth. Spectacolul de dans, non-verbal, prezentat
de francezi, a fost – amândoi am căzut de acord – so
and so. Am povestit apoi despre Leto / O vară rock-
’n’roll, filmul rusesc din 2018 care ne-a plăcut
enorm – eu l-am văzut doar o dată, Simona de câte-
va ori în aceeași săptămână. Ultimele schimburi de
replici le-am avut prin fereastra de facebook (pe
messanger), pe seama aspectului vizual
din montarea grandioasă cu Pădurea spânzuraților
de la TNB, în regia lui Radu Afrim. 

La un moment dat, printr-o fereastră privată de
facebook, Simona îmi scria așa: „Pe mine mă sperie
cei care afirmă senin „sunt ateu”, mi-e frică pentru
ei. Chiar dacă eu (botezată ortodox) calc rar prin bis-
erică, nu am ținut post niciodată, lecturile mele sunt
strict în zona hedonismului, fumez ca un turc și
muuuulte alte „rele”. Dar am certitudinea că EL

există, e foarte puternic sentimentul, nu am căutat
niciodată explicații. Știu că sunt ceea ce sunt
datorită LUI, că LUI îi datorez totul”. Să simți, într-
un chip atât de puternic, că ești atât de îndatorat unui
nevăzut Dumnezeu-Persoană – iată o pricină de
reală uimire, în babilonia ideologiilor și a feluritelor
părelnicii postmoderne. După cum pricină de nes-
fârșită uimire și bucurie a fost despărțirea Simonei
de această lume nu oricum, ci după rânduiala
Bisericii.  

Cel care – afirma cu certitudine Simona, fără să
aibă nevoie de probe și explicații – există, avea să o
așeze – în ceasul știut și pregătit numai de El – acolo
unde se află frumusețea neîmpuținată și neînșelă-
toare. În chip tainic și revelatoriu (ca în poemele lui
Lucian Blaga), îi dezvăluie, în continuare, calea spre
„nebănuitele trepte”. Spre noi imagini ale frumuseții
absolute (care – ca și sfârșitul, ca și dreptatea nepăr-
tinitoare – Simona știa bine că nu e de găsit întreagă
aici, pe pământ) și – în parte – descoperite în cadre
din filmele lui Tarkovski, Paradjanov, Mihalkov,
Fellini ori Săucan. Care, toate, trimit spre „un joc
secund, mai pur” pe care Simona Croitoriu va fi
învățat deja a-l deprinde. 
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Mihaela Albu, Cultură şi identitate. Ziarul
„Lumea liberă” din New York, Editura Universitaria,
Craiova, 2008,160 p. Memoria exilului românesc:
ziarul „Lumea liberă” din New York, prefaţă: Dan
Anghelescu, Editura Speteanu, Bucureşti, 2008, 300 p.

Nu mult după anul 2000 am publicat câteva
articole în „Lumea liberă” pentru care, după 1990,
începuseră deja tot felul de schimbări, până s-a ajuns
la cea a numelui, în „Romanian
Herald”, în 2005, pentru ca apoi să
îşi înceteze cu totul apariţia. Peste
ani, aveam să primesc de la
Mihaela Albu, la solicitarea căreia
pătrunsesem în paginile ziarului,
aceste două cărţi, pe care le-am
socotit binevenite din mai multe
perspective. Cea mai importantă
dintre ele este chiar aportul la
cunoaşterea locului avut de această publicaţie, în ceea
ce înseamnă, cum spune şi titlul cărţii, capitolul
memoriei exilului românesc (la care mai avem serios
de lucrat). Dat fiind faptul că, practic, subiectul este
acelaşi, dar a doua carte este versiunea mai complet
elaborată, mă voi referi la aceasta apărută la Bucureşti.

Astfel, Mihaela Albu vorbeşte despre cum a fost
fondată „Lumea liberă” (la care a lucrat după 1989,
după ce a început cu „Lumină lină”, altă publicaţie
care există şi azi, publicată tot la New York) şi care
apărea, fiind vorba şi de SUA, şi cu titlul „Free
World”), la 8 octombrie 1988, „de către câţiva
entuziaşti/ lucizi intelectuali”, scopurile jurnalului,
cum a fost primit de români dar şi de americani,
formatul în care a apărut, rubricile, colaboratorii de
marcă, cum a fost receptat în diverse medii, cum a fost
privită de românii din exil înainte de 1989, şi ca o
importantă sursă de informare despre ce se petrecea în
ţară etc. 

Este un efort amplu de documentare despre această
publicaţie, din varii perspective un document prin care
se poate păşi şi spre înţelegerea felului în care trăiau
românii din America (şi din rubrici, conţinut, reclame
ş.a.), de luat în seamă în „arhiva” exilului românesc.

Structura cărţii (după Instanţele memoriei, prefaţa
lui Dan Anghelescu – împreună cu care autoarea va
semna apoi, în ani, şi alte cărţi despre exil –, şi
Argument): Preliminarii. Exilul românesc. Un ziar
românesc la New York şi „rostul” său. Începuturile,
Lumea liberă - „file de identitate” – Privire generală
(a. format, b. rubrici, c. colaboratori, semnături de

prestigiu), A. Exilul şi ţara. Lupta anticomunistă în
rubrici permanente (cu date despre lumea exilului,
dezvăluiri, istoria adevărată, documente, mărturii
ş.a.)B. Paşi spre libertate. Personalităţi politice şi
culturale în sprijinul României (Occidentul în sprijinul
românilor, intelectualii români faţă cu dictatura ş.a.),
C. pagini culturale, D. În loc de concluzii, E. Anexă
(opinii ale fondatorii „Lumii libere”, Opinii, din
paginile ziarului ş.a.).

Multe pagini din viaţa exilului nostru, a
personajelor care au însemnat, fiecare în felul lui,
România din afara graniţelor sunt nu doar destul de
puţin cunoscute, dar, încă şi azi, unele dintre ele
„distorsionate”, „interpretate” pornind, straniu, de la
felul în care li s-a construit imaginea în perioada
dinainte de 1989. Şi din această perspectivă, şi din
aceea de documentare propriu-zisă, în cazul de faţă
asupra istoriei ziarului „Lumea liberă”, cărţi de acest
fel sunt necesare. Şi e bine să fie citite.

Adrian Dolghi, Alina Felea, Românii şi etniile
conlocuitoare din Basarabia în istoriografie, surse
istorico-etnografice şi cartografice (1812-1918),
culegere de studii, Institutul Patrimoniului Cultural,
Chişinău, 2018, 264 p.

E evident astăzi că am învăţat o istorie nu neapărat
„mincinoasă” (cum încearcă să acrediteze ideea unii
dintre aceia care propun un drum al „demitizării” – nu
de puţine ori din raţiuni interesate – cu orice preţ, chiar

dacă, astfel, construiesc o altă
„versiune” incertă ce puţin, dacă
nu falsă cu totul), ci fragmentară,
mai ales în ce priveşte ceea ce avea
vreo legătură – reală sau nu – cu
„Marele Prieten”. De aceea, astfel
de cărţi – care, din păcate, apărute
în Moldova de peste Prut fiind, ori
nu ajung deloc, ori în cel mai bun
caz doar la foarte puţini interesaţi –

sunt necesare pentru a „elucida” aspecte nelămurite
sau chiar prezentate trunchiat/ fals de „istoriografia
sovietică aservită” sovietelor (Vasile Tomuleţ). Cartea
cuprinde zece texte, unele publicate prima dată, altele
în versiuni revizuite/ adăugite/ completate substanţial,
în trei capitole. Primul capitol (cu trei studii), reflectă
trei aspecte: cum erau consideraţi românii din
Moldova de peste Prut (nu folosesc, deliberat,
denumirea Basarabia, ştiind cum s-a ajuns, tot din
cauza politicii ruseşti, la ea) atât de către imperiul
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ţarist, cât şi de către cel bolşevic, numindu-i
„moldoveni” (fapt care are profunde efecte şi azi),
teritoriile locuite de români în proporţie majoritară,
felul în care au fost trataţi oamenii din aceste teritorii,
considerate „eliberate”, politica de asimilare, impactul
asupra felului în care s-a dezvoltat societatea ş.a. În al
doilea capitol citim despre cartografierea Moldovei de
peste Prut, dar şi alte aspecte, care ţin de patrimoniul
social-istoric, surse istorice ş.a., iar al treilea vorbeşte
despre căsătoriile mixte. Sunt, de asemenea, din loc în
loc, prezentate şi contradicţiile de tot felul cauzate de
acest tip de falsificare a realităţii, pornind încă de la
Lenin, Marx şi Engels (în operele cărora citim că
populaţia din regiunea aceasta era majoritar
românească ş.a.). Citim şi despre diverse nume de
„autori”, din tot cuprinsul URSS, inclusiv din RSS
Moldovenească, care au contribuit la aceste
mistificări.

Cartea este interesantă din mai multe perspective –
de la sursele consultate, statisticile/ hărţile folosite în
exemplificări, bogatul material bibliografic mai greu
accesibil nouă, cititorilor de dincoace de Prut ş.a. În
timp, voi căuta să prezint cititorilor noştri, chiar dacă
într-o repede trecere în revistă, specifică rubricii, astfel
de cărţi, individuale sau colective, semnate de
cercetători/ jurnalişti, oameni care au studiat atent şi
documentat subiectul la care se referă, pentru că le
consider surse interesante, valoroase şi pentru un
cercetător, dar şi pentru cineva mai puţin avizat în
domeniu dar care doreşte să înţeleagă cu adevărat
istoria neamului nostru şi din această parte a ţării,
acum în afara graniţelor de stat.

La Curţile Cotnariului, cânturi bahice, Convorbiri
literare, Iaşi, 2019, 96 p.

Se face al unsprezecelea an de
când, la zilele revistei „Convorbiri
literare”, se lansează şi o culegere
de „cânturi bahice”, sub semnul
licorii de Cotnari. 

Anul acesta volumul se
deschide cu o secţiune intitulată
„Din presă adunate… şi
cotnărenilor date”, cu texte
selectate de Liviu Papuc, care
semnează şi cuvântul de pe coperta
a IV-a.

Apoi avem o secţiune cu text semnate de
paisprezece autori, între care: Angela Baciu, Nichita

Danilov, Constantin Dram, Bianca Marcovici, Marcel
Miron, Florentin Palaghia Christian Wilhelm Schenk
ş.a., pentru ca, în final, o alta să reunească semnăturile
membrilor Asociaţiei Literare „Păstorel, Iaşi,
Cenaclului „Academiei Libere Păstorel”, Iaşi. Aici
regăsim autori ca: Mihai Batog-Bujeniţă, Eugen
Deutsch, Vasile Larco ş.a..

Încheiem cu două texte ale umoriştilor ieşeni,
primul, semnate de Angela Pistol, Compensarea unor
atei: „Pe popă nu-l mai agreează/ Se-nchină doar la
zile mari,/ Dar permanent se tămâiază/ La cramele de
prin Cotnari”; şi al doilea, de Sorin Finchelstein,
Voievodul întăreşte fortificaţiile: „Chemă Ştefan
boierii mari,/ Şi le grăi: Vă trag în ţapă/ De şanţu’ nu-
l goliţi de apă,/ Şi-i faceţi plinu’ cu Cotnari!”.

Lectură plăcută… poate la un pahar de Cotnari!

Alis Niculică, Vasile I. Schipor, „Revista
Bucovinei” (Bucureşti, 1916;  Cernăuţi, 1942 –
Bucureşti, 1940 – Timişoara, 1944). Bibliografie,
Studiu introductiv („Revista Bucovinei”, un periodic
dedicat „Intereselor Ţării şi Neamului nostru”) şi notă
asupra ediţiei de V.I. Schipor, Bibliografie, indice de
nume şi album: Alis Niculică, Editura George Tofan,
Suceava, 2015, 158 p.

Nu este prima dată când
semnalăm în rubrica noastră astfel
de cărţi, şi sperăm să mai avem
ocazia. Mai de fiecare dată spun că
acest tip de demersuri au meritul
de a aduce la cunoştinţa cititorilor
interesaţi fragmente de istorie,
aparent nu prea îndepărtate, dar
care au toate şansele ca, altfel, să
rămână într-un anume fel de
„uitare”. 

Cartea aceasta (apărută sub egida Academiei
Române, Institutul Bucovina, şi a Bibliotecii
Bucovinei „I.G. Sbiera”, din Suceava, colecţia
„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (40),
Seria Instrumente de lucru, 1) este despre o publicaţie,
„Revista Bucovinei”, întemeiată de „refugiaţii
bucovineni ajunşi în Ţara liberă” în al cărei articol-
program, semnat de Iorgu G. Toma-Corduneanu se
vorbeşte despre partea de „pământ românesc
înstrăinat”, din păcate şi atunci şi acum, care „este atât
prin rolul ce l-a jucat în istoria vremurilor de mult
apuse, cât şi prin dureroasele suferinţe ce le îndură
astăzi, poate cel mai scump colţ din patrimoniul
neamului nostru”, dar şi scopul principal, anume



„lupta pentru desrobirea fraţilor şi lărgirea moşiei
româneşti până la hotarele ei naturale”.

Structura cărţii (după studiul lui Vasile I. Schipor,
nota asupra ediţiei): Pseudonime, apoi despre
conţinutul revistei, în numerele apărute: I. Limba şi
literatura română (cu editoriale, proze, poezie,
memorii, istorie şi teorie literară ş.a.) II. Literatură
universală (poezie, critică şi istorie literară), III.
Folclor românesc, IV. istorie, V. Viaţă culturală şi
spirituală, VI. Actualitate de război, VII. Aniversări,
VIII. Necrolog. Comemorări, IX. Iconografie, X.
Redacţia, apoi, în final, Indice de nume, Album
„Revista Bucovinei” (reproduceri ale copertelor unor
numere ale revistei, care reprezintă, fiecare, câte o
personalitate a locului şi a vremii), colecţia
„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii”.

Şi numai răsfoind indicele de nume, bibliografia
cu textele publicate în revistă, numele celor care le-au
semnat, cititorul poate avea parte de o călătorie în timp
interesantă, din care răzbat şi problemele cu care se
confruntau nu doar bucovinenii, ci şi întreg neamul
nostru dar şi vecinii, preocupările intelectuale ş.a., dar
în primul rând legăturile cu Ţara.

Şi această răsfoire a cuprinsului numerelor
revistei, şi a studiului V.I. Schipor conturează pentru
cititor o imagine cuprinzătoare asupra a ceea ce a fost
revista şi ce au dorit cei care o editau/ care publicau în
paginile acesteia.

Subliniez, din nou, ca de fiecare dată când
semnalăm astfel de cărţi, importanţa lor pentru cei
care sunt interesaţi, dar şi munca celor care le
alcătuiesc. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o
parte din Bucovina care acum nu este între graniţele de
stat ale României. 

Moldov, Repertoriu, ediţie îngrijită, postfaţă şi
cronologie de Petrişor Militaru, ilustraţia copertei:
Portretul lui Moldov, de Victor Brauner, 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 P. 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. 

În acest număr despre Moldov (pe numele său
Marcu Taingiu), născut în 1916 la Dorohoi (mort în
196, la Baltimore, în SUA), unde a făcut şi şcoala,
absolvind gimnaziul. A făcut parte (între 1922-23)
dintr-o grupare teatrală de avangardă, „Insula”,
diriguită de Armand Pascal şi B. Fundoianu, pentru ca,
în aprilie 1928, să fondeze, împreună cu Saşa Pană,
revista avangardistă „Unu”.

Despre această revistă, despre avangarda noastră s-
au scris pagini interesante, documentate în ultimii ani.
Noi dorim doar să semnalăm apariţia acestei plachete
alcătuită de Saşa Pană ca un „cadou” de căsătorie”, în
care a adunat „schiţele paralogice” apărute în revista
„Unu”, la rubrica „Linii frânte”, şi două capitole, „A”
şi „B” din romanul Alfabet. Moldov a fost considerat
o vreme epigon a lui Urmuz şi cam atât (Petrişor
Militaru notează felul în care a fost receptat de critica
vremii). Primul care s-a aplecat mai atent asupra
personajului – mai întâi – şi a operei sale a fost Ovid
S. Crohmălniceanu, pentru ca, peste ani, Ion Pop să
scrie că textele din Repertoriu satisfac „exigenţele
programatice” ale avangardei, eliberarea de „logică” şi
„gramatică”, anticonvenţionalism şa., iar Marin Mincu
că, deşi e „un epigon hazliu al lui Urmuz, căruia îi
copiază personajele fără să aibă simţul înnăscut al
absurdului pur”, „debordează de inventivitate
parodică”. Cu alte cuvinte, concluziona Ion Pop (Din
avangardă spre ariergardă, Editura Vinea, Bucureşti,
2010, p. 286), citat de Petrişor Militaru, nu e prea
mult, dar „nici chiar nedemn de a fi reţinut”.

Interesantă iniţiativa lui Petrişor Militaru pentru ca
acest autor, aidoma altora din acea perioadă şi din
gruparea de avangardă de la „Unu”, să reintre în
atenţia publicului de azi.

Marius CHELARU
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În cea de-a treia carte de poezie a Doinei
Guriţă, Lacrimi de sticlă (Editura Timpul, 2019),
expresia lirică se limpezeşte, „ocazionalele” sînt
mai rare şi, oricum, ră mân într-o retorică decentă,
supravegheată, fără excese (cum în Românie
centenară, de exemplu: „Românie stropită cu
sînge de sfinţi,/ De copii ce-au lăsat la vatră
părinţi,/ Cu lacrimi de prunci şi de mame vădane/
De soţii rămase acasă sărmane./ Românie iubită de
veş nicul cer/ De adîncul ce-aprinde stele ce pier,/
De lumina ce mîngîie cîmpul măiastru/ Și de dorul
ce plînge în codrul albastru./ Româ nie mare, sfîntă
ca lacrima vieţii/ Pe tine te cîntă cu doruri poe ţii./
Printre atîtea urări şi doriri centenare,/ Eu te rog să
revii în hotarele tale”), iar poemele „se strîng”
într-o formulă care convine fondului neoromantic
al poetului; se vorbeşte despre un model productiv
al liricii eminesciene în poezia noastră de după
1960, a cărui prezenţă activă nu înseamnă atît
„preluare”, nici „glosare”, ci identificare în liniile
de forţă ale unui cîmp literar, anume, în cele care
conferă continuitate, semnificaţie şi rezistenţă
limbajului poetic în raport cu structurările şi
destructurările politice, sociale, literare, cîte se vor
fi succedat de mai bine de o sută de ani încoace:
aici au găsit un relansator textual poeţii
contemporani, de la Nichita Stănescu şi Ana
Blandiana, pînă la Cezar Ivănescu şi Ioan S.Pop
ori Daniel Corbu, iar poeme precum
Semănătorului de stele, Repeţi aceeaşi simfonie,
Vecernia mare din cartea Doinei Guriţă ar putea
„depune mărturie”, şi ele, despre felul cum se (re)
constituie modelul productiv eminescian în stricta
noastră actualitate literară, urmînd o filieră care
începe cu Macedonski şi Bacovia: „Pe margini de
nuferi,/ Din lacuri albastre,/ Se plimbă luceferi./ În
codrul de-aramă,/ Spre noaptea-lumină,/ Suspina
o mamă./ Îşi leagănă visul/ Pe braţe de doruri/
Rugînd necuprinsul:/ «Cum oa re cuprinde/
Văzduhul, cînd trece,/ O stea ce se-ascunde?»/

«Pri veşte în sus/ Acel care crede:/ E-o stea ce-a
apus?/ Va trece prin ceruri,/ O mie de ani,/ De
lumină şi vremuri»./ Mama se-nchină/ Și-ascunde
în suflet/ Un bob de lumină“ (Semănătorului de
stele). Chiar şi sentimentul religios, manifest în
„pridvorul de vis” de la “uşa milei Sale“ (Visul
meu...), transpus subtil în poeme care nu transferă
formulele de amvon şi nici tonalitatea psalmilor
sau tro parelor, se asociază paradigmei
eminesciene, oferind, iată, vîrful valoric al poeziei
Doinei Guriţă: „Seara pe deal/ Toaca răsună mai
tare/ trag clopotele/ Anunţă/ Vecernia mare/ Lîngă
Iisus, candela arde-n tăcere/ Trec spre apus, raze
de soare stinghere/ Liniştea se ascunde-n tainice
unghere/ Se adună încet/ Călugări în ruga
fierbinte/ Se aude, blînd, preotul/ din strana cea
veche/ Cerul e pe pămînt/ Totul e fără pereche/
doar un ecou de pasăre se aude în zare/ li niştită
strana răsună mai tare/ S-a înnoptat/ Cărările urcă
înspre chilie/ Cu lumînări aprinse, Hristos învie/
Toate se duc/ doar via ţa în El rămîne/ Ție îţi
mulţumim şi te iubim , Stăpîne!” (Vecernia mare).

Amintitul fond neoromantic o conduce pe
Doina Guriţă spre tonalitatea elegiei care încă nu
ajunge la orfism, ci se păstrează, într-un lung
lamento, mai aproape de înţele surile etimonului
grecesc (elegeia însemna, altădată, „cîntec de
doliu”); pasteluri şi poeme de notaţie precum
Noapte de iarnă, Do rul, Visul meu…, Lacrimi de
sticlă, Lumina, Amurgul, Mă doare albastrul, Nu
are sens, Pierderea ta, Noaptea de acum, Vorbim
despre viitor ilustrează, mai degrabă, tînga, ruga,
litania, topind peisa jul şi lumea în ceea ce „poeţii
blestemaţi” din alt veac numeau stare de suflet:
“Broboane de apă, prin geruri trecute,/ Coboară
din ceruri, pe sfori nevăzute./ Se-aştern, stea cu
stea, pe doruri tăcute./ Totul e vis, neuitările-s
mute./ Se leagănă vifori pe braţ de troiene,/ Și
stele coboară în pustiu de poiene./ Tu mă ve ghezi
în apus de poeme./ Gîndul mi-e mut, visul meu
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geme./ Lepădîndu-mi durerea prin naive unghere,/
Culeg amintiri din străfunduri stinghere./ În
noaptea de iarnă şi de priveghere,/ Ruga e urlet,
cru cea îmi este tăcere” (Noapte de iarnă).
Prezentul vegheat de ciocli şi gropari trece prin
vama tristeţii spre „paradisul morţii”, cu cărări de
plumb, pe o altă scară a lui Iacob, pe care fiinţa nu
urcă, ci coboară în exilul său pămîntesc, unde
visul e „încremenit şi vînăt ca de moartă”, în frică
şi „eşec după eşec”, cu gura otrăvită, fixată într-un
“nod de gheaţă agonizantă”, în coşmarul
înfrîngerii definitive şi al cadavrului „iluziei fără
limită”, anotimpul poeme lor fiind „ciurul lui
noiembrie”, de dinaintea îngheţului, anunţînd
„marea trecere”: în acest fel vorbeşte fiinţa despre
un viitor care nu există, într-un tren fără nimeni şi
spre nicăieri, unde negrul existenţei se diluează în
nimicul de dincolo: „Vorbim despre viitor/ iar
viitorul nu există./ Un tren care se apropie/ Pe
traiectoria sa/ nimeni nu îşi aşteaptă călătorul./
Încărcate cu nostalgie,/ Du rerile sunt amare;/
căldura mă sufocă/ el îşi scutură gura/ Nimeni nu
sărută/ Negrul este diluat/ în nimic./ Totul este
posibil acum/ cînd viitorul nu există” (Vorbim
despre viitor).

Două sînt alternativele de a ieşi din paradisul
morţii, spaţiile securizante în poemele din Lacrimi
de sticlă. Mai întîi e figura lirică tutelară a mamei,
pe care poetul o identifică, într-o lungă serie de
texte, atît în chipul Maicii Sfinte (Aşa să fie!,
Primăvara), cît şi în apariţia tragică a Maicii care
„ţese scutece de lacrimi” (din Mă doare
albastrul), amintind de Muma lui Lucian Blaga
din Cruciada copiilor. În sfîrşit, în balansul baroc
între teluric şi celest din poeme precum Lacrimi
de sticlă, Am adunat din vreme timp, Ninge peste
noi cu nard, Zorii se naşte visul luminii, spe ranţei,
izbăvirii şi înaltului de departe; „Pe trepte/
Visează amurgul/ În lacrimi/ De sticlă./ Gînd/
Izvorît curînd/ Din ultima noapte/ A vieţii tăcerii./
Pe şoapte/ Amare/ Se suie groparii/ Scuturînd
lumina./ Iar eu/ În smirna genunii/ Îmi arunc
inima/ În sus/ Şi se sparge/ De fierul/ Groparilor./
Sîngele meu/ În lacrimi de sticlă./ Adoarme-n
cununa/ Căii Lactee” (Lacrimi de sticlă).

Doina Guriţă, poet al cărui debut se leagă de
activitatea cenaclieră de altădată a lui Cezar
Ivănescu, are un evident potenţial de creştere
valorică a liricii sale.
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Titlul cronicii noastre e preluat chiar de la poet,
care în una din cele două cărţi care-l ia ca generic şi –
bineînţeles – ca laitmotiv: Marginalii la timp. Toposul
Timpului exprimă o obsesie, firească pentru orice poet
aplecat asupra factorului care determină existenţa
umană, dar şi o încercare temerară de a-l surprinde în
curgere, în devenire, în formele mai ascunse în
„gândurile ce se cern” ale eului liric sensibile la ceea
ce Blaga denumeşte Marea Trecere. 

Vom spune din capul locului că Iurie Donici nu
este marcat de complexul oficierii la o formulă, la o
paradigmă (cum se spune acum), la spiritul înnoirii şi
experimentului. Scrie cu o vădită uşurinţă, lasă textul
să se articuleze în voie, fără note silnice, fără o
supunere la ordine şi disciplină. Nu poate fi învinuit de
o limitare la rama tradiţiei (sămănătoristă sau
neosămănătoristă) – acuză care se aduce de3 obicei
poeţilor basarabeni. E deschis spre zările largi ale
lumii, în special spre cele marine, spre punctele de
întâlnire tainică a cerului cu pământul, spre universul
mic al copilăriei sau spre „matca adâncă şi clară” a
Moldovei, sau spre „alte părţi de univers”.

Această deschidere largă îl legitimează să cultive
diverse formule şi forme şi să treacă uşor de la
„dulcele stil clasic” la versul liber, de la „basmul-
feerie” la elegie şi recviem, de la fluxul neoromantic
nezăgăzuit la gazel şi haiku. Miza cea mare a poetului
e să realizeze un poem simfonic al mării, să creeze o
atmosferă prin sugestii surprinzătoare şi prin
muzicalizare. 

Michel Dufrenne spune într-un studiu de referinţă:
„Cuvântul poet cântă”, afirmând şi că poezia „află în
limbaj o materie deja constituită şi a cărei
întrebuinţare cel puţin a devenit naturală înainte de a fi
devenit sistemul muzical” (Michel Dufrenne,
Poeticul, Bucureşti, 1971, p. 80).

Iurie Donici îşi propune să confirme postulatul
teoreticianului francez, să orchestreze chiar prin
acorduri imitative, prin „declaraţii de dragoste”
pătimaşe, retorice de tipul: „Mare, iubită mare,/ te-aş
bea dintr-o suflare” o simfonie a mării. Reuşeşte să
facă acest lucru mai ales atunci când îşi disciplinează
discursul, recurgând la notaţii şi definiri metaforice

sugestive: „Turnuri ce cad în ochiul deschis/ Spre rece
adânc, mereu circumscris,/ Marea…// valuri ce cos
limpedea zare  De-a noastră veşnică, dulce chemare,/
Marea…// Cosmos dormind în flori de aprilie/ În
iluminări de gânduri, subtil,/ Marea…// Sferă, în care
săratele unde/ Cresc în vorbire şi-n ea se răspunde,/
Marea…// Alunică de stea şi mister/ Pe obrazul meu
efemer,/ Marea…// Suflare ce-ntâmpini sfârşitul,/
Culegând de pe munţi răsăritul,/ Marea…” (Marea).

Purtând un nume identic cu al clasicului fabulei
româneşti, Iurie Donici invocă numele multor poeţi,
ale căror imagini se reflectă în feericul spectacol
acvatic, demonstrând şi o solidarizare de esenţă orfică
ce pune temeiul Unităţii poeziei şi slujitorilor ei.
Autorul Marginaliilor la timp vede conturat în Poet
simbolul sacrificiului, al dăruirii şi al puterii de a
aduna şi a conjuga spaţii şi timpuri: „Veşnic fii poet
Sărută călcâiul alb/ şi casa Morţii” (Răstignire).
„Albina zboară./ De aripa ei stau lipite/ spaţii şi
timpuri” (Poetul).

Iurie Donici ne convinge că poezia nu se
sinonimizează doar cu muzica, ci şi cu pictura. Trece,
prin urmare, cu aceeaşi dexteritate, de la portativ pe
care transcrie acorduri de sonată şi do minor, de canto
şi de simfonie la şevalet, încercând să surprindă stări
ale naturii, „dungată în aer fiinţa” sau aceleaşi
„picurări” de secunde, milenii”. Acordurile muzicale
se îmbină, într-un întreg al firii, cu contururile
mişcătoare ale naturii, precum în acest portret
neoromantic al Lunii: „Scut însângerat/ de oştirea
ploii,/ ascunsă în lac.// Surâs circular/ în stelele sacre,/
ce cad peste munţi.// Arc de Triumf/ pe unde coboară/
speranţele zilelor.// Disc de zăpadă/ ce deapănă fugar/
brumate nelinişti./ Ornic din care/ picură lin/ secunde,
milenii.// Insulă pe care,/ naufragiat, mă clatin/ ca un
pendul/ lipit de timp” (Luna).

Marginalii la timp constituie formula lirico-
meditativă originală pe care ne-o propune prin
poemele sale „marine” şi „câmpeneşti” – de departe şi
de acasă – Iurie Donici. 
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Irene Postolache, Vreau să urc pe munte, editura
Libris editorial, Brașov, 2019, 66 p și Hai să citim prima
poveste (clasa pregătitoare, 5-7 ani) editura Eikon,
București, 34 p. Ilustrații de Anda Toma.

Cu aceste două cărți: Vreau  să urc pe munte și Hai
să citim prima poveste, Irene
Postolache, cu o activitate remarcabilă
în acest domeniu al literaturii pentru
copii, literatură destul de deficitară,
dar foarte importantă, Irene Postolache
își dovedește încă odată  calitățile de
scriitor cu aplecare spre acest gen
literar  atât de greu, dar și calitățile de
bun pedagog. În cartea Vreau să urc pe
munte, cum e și firesc, personajele
sunt alese dintre animalele pădurii și
se numesc  Tip, Tuc, Tan, trei iepurași
dornici de o mare aventură și anume,
să urce Pe muntele înalt, înalt, înalt, de
lângă pădurea noastră, după cum
spune unul dintre ei, acolo unde
aventura poate să printă contur. Văzută
cu teamă la început această aventură,

totuși grație și unei naivități firești, totuși jucând jocul
Suflă frunza, împreună că cu puiul de căprioară Mioara,
ei reușesc să se obișnuiască și purced la marea lor
călătorie. Înșiruirea numelor fraților  iepurașilor este un
bun prilej pentru învățăcei să cunoască unele dintre
literele alfabetului și mai ales să se folosească de acestea,
pentru că această poveste este doar un pretext folosit de
autoare pentru a-i provoca pe micii cititori să cunoască și
să se folosească de litere și de cuvinte. Din când în când
autoarea își pigmentează povestirea cu câte un sfat cu
caracter moralizator, pe care îl folosește la momentul
potrivit, cum ar fi: Să ne întoarcem la timp acasă
ascultând de sfatul mamei sau Mama ne-a învățat să nu
stăm de vorbă cu străinii, atunci când cei patru
aventurieri curajoși se întâlnesc cu vulpea, cea care nu
totdeauna era cuprinsă de gânduri bune. Comuniunea
perfectă care sălășluiește în acest peisaj creat de Irene
Postolache are darul de a-i provoca pe micii cititori, de a
le stimula imaginația și creativitatea, de a-i provoca la
activități cu caracter formativ-informativ, prin lectură,
dar și la …învățătură Și nu este nimic mai frumos ca
atunci când totul se sfârșește cu bine așa ca în
această…mare aventură. Cea de a doua carte a Irenei
Postolache, Hai să citim prima poveste, ce se adresează
micilor învățăcei, cei care abia iau contact cu școala prin
clasa pregătitoare, ce nu au trecut de măreața vârstă
de…5 anișori , se bazează în mod deosebit pe dialog, prin
întrebări simple, cu adresabilitate directă la care să poată
să primească răspunsuri formulate scurt și la obiect,

numai bune de reținut, cu delicatețea necesară. Spațiile
libere din carte, gândite de Anda Toma, realizatoarea
ilustrațiilor celor două cărți, sunt gândite pentru a fi la
îndemâna cititorilor pentru desenat obiecte care încep cu
o anumită literă, stimulând actul de creativitate și ajutând
la fixarea cunoștințelor elementare, dar atât de necesare.
Într-un anume fel și aici se poate regăsi o formă de
aventură.  Trebuie subliniat în mod special faptul că
autoarea știe să se adreseze învățăceilor ajutându-i astfel
să-și adauge la zestrea acumulată noțiuni noi, atât de
necesare. Beneficiind de grafica inspirată, viu colorată și
sugestivă a Adinei Toma, cele două cărți semnate de
Irene Postolache sunt o bună pledoarie pentru
cunoașterea și învățarea unor noțiuni strict necesare, prin
povestiri, prin pilde dar și prin desenele inspirate.

C.H. Covatariu, Virgina, Editura Timpul, Iași, 2018,
274 p. Cuvânt înainte semnat de criticul literar Petre
Isachi.

Abordând domenii de exprimare variate, de expunere
romanescă, în care teme diferite se pot
regăsi în fiecare dintre romanele sale,
cum ar fi: literatură s.f., proză realistă,
de dragoste, psihologică, sau din viața
satului, C.H. Covatariu se impune în
proza contemporană prin prolificitate
dar și prin acuratețea cu care sunt
construite personajele, toate dominate
de o moralitate exemplară, de cinste,
de onestitate și multă trăire psihologică. Despre două
dintre romanele lui: Glasul străbunilor și Zaedy am și
scris nu demult și mărturisesc faptul că am făcut-o cu
plăcere pentru că unele dintre personajele de acolo mi-au
rămas în memorie. Acest nou roman al său, Virgina, cu o
aluzie psihologică încă din titlu își trimite cititorul într-un
mediu nu prea accesat de prozatori deși este un mediu
extrem de ofertant. Este vorba despre viața unor copii
abandonați dintr-un orfelinat, dar fără a se intra în detalii
decât de ordin psihologic și comportamental. Virgina,
personajul principat al romanului cu același titlu, un
roman-jurnal, ceea ce îi conferă autorului posibilitatea
unor prospecții în sufletul personajului, își etalează cu
maximă exactitate, toate trăirile, toate frustrările, dar și
toată iubirea pe care i-a oferit-o bărbatului care apare în
viața ei: Matei. Succint putem spune, după cum reiese
chiar din jurnalul personajului că la vârsta de 16 ani,
după îndelungi așteptări, frământări și speranțe, Virgina
este înfiată din orfelinat, de un tip cu funcții de
răspundere la raionul de partid din Onești, membru în
biroul orășenesc de partid, un tip temut dar și cu
suficiente lașități comportamentale. Acest individ este
dominat de unele stări comportamentale dubioase, cu
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multe neîmpliniri de natură fiziologică, ceea ce îl
determină să fie destul de ursuz și cu un comportament
de-a dreptul dictatorial. Când Virgina a împlinit 18 ani, în
ziua de Sfântul Vasile de pe 1 ianuarie, fără să fie
anunțată, tatăl adoptiv aduce acasă, pe furiș, un preot și
un dascăl, plănuind totul cu mult înainte, și fără a-i cere
consimțământul, cei doi săvârșesc ritualul de cununie
religioasă, Virgina devenind astfel din fiică în soție. Între
timp ea termină liceul pedagogic din Bacău și ajunge
învățătoare la una dintre școlile renumite din oraș ca
apoi, tot sprijinită de soțul cu multiple influențe să preia
funcția de director, dar, trebuie remarcat, după cum
evidențiază autorul, prin merite profesionale. Dorința de
a-și trăi cu adevărat viața o face pe Virgina să se
îndrăgostească de tatăl unei fetițe din școala ei. Matei
răspunde acestei provocări și se implică, cu trup și suflet,
în această relație, îndrăgostindu-se fără rezerve. Povestea
de iubire dintre Virgina și Matei s-a scris într-o viață cu
un penel îmbibat în sânge și în lacrimi spune într-o frază
autorul, argumentând mai apoi  rostul acestei fraze. Cei
doi soți, Virgina și Emanoil Logofăt sunt de fapt frați, iar
înfierea și apoi căsătoria lor este realizată poate că și
dintr-un act umanitar. Impotența soțului ajută la crearea
unui statul e fetei-femei, la realizarea ei în plan social,
dar închiderea ei ca într-un sicriu, așa cum sugerează
autorul. De fapt, a trăi (vezi destinul celor doi: frate și
soră, pentru care singurătatea este o osândă și o
ispășire) înseamnă să te desparți de acela care ai fost, ca
să te cufunzi în ceea ce ai să fii, un etern străin –
subliniază, în prefața sa, criticul literar Petre Isachi.
Acțiunea se derulează grație notațiilor din jurnal, multe
cu conotații psiho-pedagogice. Scenele de dragoste fizică
sunt tratate cu multă discreție deși cu naturalețe, făcând
să transforme lectura acestui roman în una plăcută pentru
că : Între Matei și Virgina a primat  o dragoste spirituală
în primulo rând, apoi una fizică. Concluzionând, Petre
Isachi evidențiază natura bovarică a personajului feminin
dar și faptul că autorul, Constantin Haralambie Covatariu
ar putea spune: toate personajele mele, din romanticul
roman Virgina, sunt eu însumi împreună cu oneștenii
mei. Fără a povesti în detaliu conținutul romanului pot
remarca faptul că romanul este plin de amănunte
picante,plăcut unei lecturi temeinice care devoalează n
persoana autorului un bun constructor de stări și situații
spectaculoase, în cele mai bine realizate pagini ale sale.

Dan Moisii, Aripi de lut, editura  PIM, 2019, 90 p.
Prefață de Emilian Marcu.

Aripile de lut cu care se înzestrează și se împlinește
Dan Moisii pentru a clădi, din trudă și din sudoare, nou
templu poeziei, își dezvelesc în liniște zborul, când:  Din
cenușă, aripi de lut, ridică munte. Cărări se rup sub
talpa mea simte el cu multă tristețe, o tristețe nedisimu-

lată  în nici un fel pentru că totul este
de o frapantă sinceritate, când
genunchii amiros a ierburi crude.
Deși vorbește de aripi de lut, de acele
imense vâsle cu care să poată vâsli
spre hălăduire în oceanul cosmic, poe-
tul se simte iremediabil legat de
pământ, de lucrarea primară pentru că
din acest zbor stă și privește cum

plugul își face lucrarea scormonind o brazdă nouă pentru
sămânța ce va rodi, dar și loc de odihnă în acest spațiu
mioritic. În poezia lui Dan Moisii, ai sentimentul că
meșterul Manole are în loc de aripi de șindrilă, aripi de
lut și se întâlnește în ideal cu ciobanul mioritic spre a-și
clădi, în pământ, lăcaș de veșnicie. Locurile natale capătă
proporții mistice, poetul simțindu-se cu JIJIA în brațe
botezat, simțind cum îl strange cămașa ce asudă.
Labișian prin tumultul de adolescență care îi dă ghes în
mai toate poemele sale, Dan Moisii, își duce răsuflarea în
preajma Prutului pe săniile eseniene, simțind că:
Fulgerul râdea pe-albastre poteci/cu roșii semnale pe
guri lunecoase/…/ dansează-ntre focuri de oglinzi peste
case. O adevărată luptă cu viața, cu amintirile se duce în
poezia sa pentru că el mereu se regăsește în Casa, năs-
cută din piatră, lemn și lut, dogorindu-și zborul: În
fiecare flacără a viscolului viu. Romantic prin excelență
Dan Moisii își înscrie universal liric în lumea marilor
revelații, a visului, a imaginarului, mai ales cu adânci
rădăcini în copilărie, încercând să rememoreze viața sa
dintr-o viață deja trăită în alte timpuri și chiar de alte per-
soane. Vin în memoria sa lirică licurici cu candeli și
zboară/ Noi, risipiți cu luna-n pământ… Îi văd pe mama
și pe tata-n prag de seară/ Pricepeți cât de singur sânt?
Despre această singurătate, în primul rând, vorbește poe-
tul, și de aceea își construiește cu multă răbdare, aripi de
lut, aripi cu care să hoinărească pe-o aripă de nor însoțit
de-o floare mai aleasă. Metafora joacă un rol special în
acest angrenaj liric propus cititorului de Dan Moisii,
atunci când simte cum Întunericul îmi sărută lumina;/
văzând că: În noapte târziu arborii respiră, și, de aceea
se consideră el însuși un arbore, amintind de titlu al poe-
tului  Radu Cârneci: Cântând într-un arbore. Se poate
remarca destul de ușor multă muzicalitate în poemele din
această carte, ca de altfel în toate cărțile publicate de Dan
Moisii până acum, muzicalitate menită să înnobileze
fiecare poem, să-i dea un contur rotund și, de ce nu, lumi-
nos, chiar dacă uneori atmosfera este suficient de
neguroasă. Apar, într-o retorică directă, dar destul de dis-
cretă, mai ales atunci când personaj liric este Patria,
Țara, Pământul străbun, Prutul, Moldova, Jijia, ele-
mente fundamentale, elemente folosite destul de des în
poemele acestei cărți, elemente cu care nu te poți juca și
despre care nu se poate discuta, pentru că aceste ele-
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mente devin adevărate icoane sacre, și pentru poet , dar
și pentru cititor. Multe dintre aceste poeme surprind plă-
cut și devin ușor de  memorat, dar și recitabile. M-am
trezit cu lutul în brațe, își avertizează el cititorul
motivându-și aripile de lut, Călare pe-o frunză de vânt/
Purtând o raniță-n spate/ De stele îngropat în pământ.
Legătura fundamentală cu pământul, cu Carul mare și cu
întreaga cosmogonie creatoare de mitic și de mister, con-
struiesc în poezia sa un Univers special în care Un sim-
plu călător poate vedea Stele căzătoare cum încolțesc
alături de Dorul din palme. Este o lume a retrăirii, a
rememorării și a reconstruirii în aceste poezii ale sale, o
lume pentru care poetul devine jertfă. Încercând să se
definească deplin Dan Moisii își construiește XX de
Ipostaze ce se pot asemui cu 20 de trepte ale lui Ioan
Scărarul, trepte pe care încearcă să escaladeze timpul
trăirii, dar și timpul regăsirii, de La nașterea mea să
poată asculta Glasul mut într-o vioară. Este un drum
lung și anevoios pe care încearcă să-l străbătă cu aripile
sale de lut în neîntrerupta călătorie știind că el călătorește
Cu rădăcina dorului în brațe până La marginea liniștii.
Și dan Moisii reușește să străbată acest drum până la
inima cititotului, oferindu-i poeme de remarcabilă stare
poetică. O adevărată Probă de zbor construiește Dan
Moisii, un zbor cu Aripi de lut, prin această carte de
poeme pe care le le oferă cu multă generozitate cititorilor
săi în semn de prețuire.

Andrei Novac, Regula timidității, colecția Qpoem,
editura Paralela 45, Pitești, 2016, 80 p. Cu un cuvânt de
însoțire pe coperta a patra semnat de Răzvan Voncu.

Despre cărțile publicate de Andrei
Novac, mai ales în ultimul timp, s-a
scris cu multă atenție, el fiind unul
dintre poeții reprezentativi ai tinerei
generații, care  știe să păstreze linia
poetică acumulată prin lecturi
consistente fără să deraieze în
experimente literare. Andrei Novac
scrie o poezie care nu este, de fapt, o
mască a timidității, așa cum sugerează titlul, ne
avertizează Răzvan Voncu, ci un vehicul al meditației și
al căutării unor înțelesuri ascunse. Nu e poezia unei
mari explozii afective, ci mai degrabă, a unei
permanente  sublimări a tensiunii existențiale, a
expansiunii mocnite, în nenumărate – dar nu repetate –
sugestii ale absenței. Această radiografie, extrem de
precisă realizată de Răzvan Voncu are darul de a
evidenția unele trăsături speciale ale poeziei lui Andrei
Novac. Poemele căutării de sine, dar și a celuilalt, ca într-
o apă a narcisismului au un rol aparte în această carte:
Noi am fost, am existat,/ am citit pe malul mării, am
adormit împreună sub același cerceaf… spune în unul

dintre poemele sale. Se poate observa o poezie a
impactului imediat, a reacțiilor care trec spre foarte
departe în  spațiul fiecărui gest. Ce îl deosebește pe
Andrei Novac de colegii de generație poetică este tocmai
această naturalețe a primului gest, a impulsului de a rosti
în tăcere spațiul fiecărui gest.  El se află într-o continuă
căutare de sine, considerând că: nimeni nu știe să fugă/
spre limita unui anotimp nefiresc… chiar dacă atunci
când prin inima lui fluieră fluturi, a înțeles ceea ce de fapt
caută cu asiduitate, dar și cu supunere că: are voie să facă
ce vrea. Poemele sale, cele mai multe dintre ele, din
această carte Regula timidității are o regulă, mai mult
impusă decât firească spunând, vorbind despre lipsa de
sens, fiind fără viitor și fără de șansă, chiar dacă așa cum
spune: am un  timp prin care văd și strecor lucrurile,/
către noi răsare întotdeauna același soare,/ atunci când
este gata de plecare, și constată că moartea este nefiresc
de naturală. Dar nu este un  tragism în  această formă de
manifestare a morții. De aici și naturalețea din poeme.
Constatativ-descriptive, poemele se derulează pe spații
mici dar în universuri largi asemenea unor eșarfe
fluturate de pe puntea unei corăbii deși până și moartea
își face timp/ și începe să meargă printre noi,/ fără să ne
dăm seama. Aceste tablouri de existență formează liantul
prin care Andrei Novac știe să-și atragă, cu mult calm,
cititorul spre inima de aur a poemului, atunci  când cade
prima zăpadă a acestei ierni, pe teritoriul inefabil al
poeziei. Despre trecerea timpului ca o femeie frumoasă
care fuge de moarte vorbește poetul care, odată cu
apariția acestei femei frumoase simte că s-a făcut lumină.
Timiditatea lui Andrei Novac, destul de formală, este, de
fapt, un mod de a sfida această formă de manifestare
emoțională, el situându-se: la marginea unei lumi
paralele, căci: azi după ce a răsărit soarele,/ m-am
îmbrăcat în haine curate,/ așezate pe scaunul din fața
patului / gesturi simple, firești, de care  el se simte atât de
apropiat, știind că necomplicând lucrurile nu o să se
poată rătăci atunci când va dori să se întoarcă în lumea
poemului. În fond este un punct zero în poezia sa, un
punct la care simte nevoia să se reîntoarcă, chiar dacă
pentru el singurătatea este o formă de echilibru încercând
să treacă în mare viteză peste viață, știind că fiecare timp
are palpitațiile lui și că  tot ce se așterne între noi este
viață. chiar despre viață, uneori complicată, alteori
simplă, vorbesc poemele lui Andrei Novac din această
regulă a timidității și o face degajat, cu o lejeritate
asigurată de forța sa poetică.

Emilian MARCU
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În perioada 9-11 mai 2019, a avut loc cea de-a
XXIII-a ediție a Zilelor Revistei Convorbiri
Literare. Manifestările au debutat joi, 9 mai 2019,
la sediul USR Filiala Iaşi, Casa cu Absidă, cu
Simpozionul Alexandru Vlahuţă şi Marea Unire,
urmat de proiecția filmului Al. Vlahuţă şi idealul
naţional. Vineri, 10 mai 2019, la sediul USR
Filiala Iași, a avut loc colocviul Viziunea unionistă
a lui Mihai Eminescu, temei al Marii Uniri de la
1918. Seara, în Sala „Vasile Pogor”, Primăria
Municipiului Iaşi, ieșenii au avut ocazia să asculte
Muzica revistei Convorbiri literare, piese muzicale
culese şi prelucrate de Iacob Negruzzi, în
interpretarea Corului Cantissimo al Universității
de Artă „George Enescu”, dirijor lector univ. dr.
Consuela Radu-Țaga. Zilele Revistei Convorbiri
Literare, ediția a XXIII-a, s-au vor încheiat cu
festivitatea de acordare a Premiilor Anuale ale
revistei Convorbiri literare, a Premiului Naţional
pentru Reviste Literare „Iacob Negruzzi” şi a
Premiului Naţional pentru Critică „Titu
Maiorescu”.

Primăria Municipiului Iaşi, Casa de Cultură
„Mihai Ursachi” a Municipiului Iași și Uniunea
Scriitorilor din România au organizat , în perioada
12-19 mai 2019, cea de a VI-a ediție a Festivalului
Internațional „Poezia la Iași” (FIPI).Timp de o
săptămână, Iaşul a redevenit capitala europeană a
poeziei, fiind prezenţi 72 poeţi din 22 de ţări. În
cadrul FIPI au avut loc recitaluri extraordinare de
poezie, spectacole de muzică, prezentări de carte,
întâlniri cu publicul și o gală de premiere a poeţilor
participanţi cărora li s-a înmânat distincția de Poet
al Capitalei Istorice a României.

Festivalul Internaţional de Poezie „GRIGORE
VIERU”, ediţia a XI-a, s-a desfășurat în perioada
14-17 mai 2019, fiind un duplex cultural România
– Republica Moldova, un pod cultural peste Prut,
în organizarea Asociației Culturale FEED BACK
(inițiatoarea proiectului), a Institutului Cultural

,,Mihai Eminescu” Chișinău și a Bibliotecii
Naționale ,,Ion Creangă”, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Iași, Primăria Municipiului
Chișinău, Uniunea Scriitorilor din Romania –
Filiala Iasi și alte importante instituții.
Manifestările au avut loc la Chișinău (14-15 mai)
și la Iași (16-17 mai ).

Vineri, 24 mai 2019, la Liceul Teoretic
„Nicolae Bălcescu”, Medgidia, a avut loc o nouă
întâlnire a CENACLULUI USR FILIALA IAȘI.
Au citit: Daniela Andronache, Elena Olaru și
Serina Bobe. Acțiunea a fost organizată de
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași, în
parteneriat cu Revista Convorbiri Literare și
Revista Poezia. Coordonator: Marius Chelaru,
redactor șef „Poezia”.

Reprezentanța Galați Tecuci a Filialei Iași a
USR a organizat în data de 9 mai 2019 un recital
de poezie susținut de Constantin Oancă, în cadrul
„Salonului Literar” Tecuci. În data de 14 mai 2019,
la Muzeul Brăilei „Carol I”, secția etnografie, a
avut loc evenimentul „Nevruz și Herdelezi”.
Invitați: Gulten Abdula-Nazare, președintele
Comunității Turce, Filiala Galați și Corul mixt
„Trison” al Școlii Populare de Arte „Vespasian
Lungu”. Prezentator: Violeta Craiu. Moderator:
Brîndușa Ilie. Eveniment în cadrul proiectului
Muzeului Brăilei ,,Interferențe culturale
interetnice”. În cadrul ședinței de cenaclu
„Calistrat Hogaș” din Tecuci, joi, 16 mai, a fost
sărbătorit poetul-călugăr Ignatie Grecu. Marți, 21
mai 2019, nouă scriitori din Tecuci au fost invitați
la o activitate literară organizată de Cenaclul
„Mihai Eminescu” din Bârlad. Miercuri, 22 mai
2019, a avut loc o „Întâlnire între prieteni la
Focșani”, la care au participat Sterian Vicol și
Gheorghe Neagu. Cu acest prilej a fost omagiat
Costache Negri, mentorul spiritual al Societătii
Scriitorilor „C. Negri”. Joi, 30 mai 2019, a avut loc
evenimentul „Întâlnire cu scriitoarea Angela
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Baciu”, organizat de Biblioteca Municipală
„Ștefan Petică” Tecuci. 

Reprezentanța Vaslui a Filialei Iași a USR a
organizat vineri, 10 mai 2019, la Biblioteca
Județeană „Nicolae Milescu Spătaru”, lansarea
proiectului 200 de cărți eminesciene, „Ediții –
Mihai Eminescu”, Ed. Tipo Moldova. Sâmbătă, 18
mai 2019, a fost comemorat scriitorul Ion Gh.
Pricop, în satul Duda Epureni, județul Vaslui. A
fost lansat un număr omagial Liter Club, dedicat
scriitorului Ion Gh. Pricop, plecat în lumea
drepților acum șase luni. 

În perioada 29-31 mai 2019, în organizarea
Fundaţiei Culturale „Hyperion-caiete botoşănene”
Botoşani, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din
România, a avut loc la Botoşani marcarea
numărului 300 al revistei de cultură „Hyperion”,
revistă sub egida Uniunii Scriitorilor din România,
ce apare din 1983 la Botoşani, fiind şi cea mai
longevivă revistă din istoria presei culturale
botoşănene. Revista este editată de Fundaţia
Culturală „Hyperion-caiete botoşănene” Botoşani,
cu un sprijin financiar parţial din partea
Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii
„Mihai Eminescu”, instituţie în subordinea
Consiliului Județean Botoșani. În programul
manifestărilor au fost incluse următoarele acțiuni:
miercuri, 29 mai, în sala de lectură a Bibliotecii
Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, a avut loc
Seara cărților junimiste, prezentată de Lucian
Vasiliu, directorul Editurii Junimea, Iași; joi, 30
mai, la Primăria Municipiului Botoșani,
președintele Uniunii Scriitorilor din România,
Nicolae Manolescu, a avut o întâlnire cu primarul
Municipiului Botoşani, Cătălin Mugurel Flutur, şi
cu membrii Comisiei de Cultură a Consiliului
Local Botoşani, după care, la Memorialul Ipoteşti
– Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, a
avut loc recitalul „Poeţi români la Eminescu
acasă”, ediţia a XII-a, cu participarea poeților
invitați. Seara, în Sala „Enescu” a Hotelului
Rapsodia Botoşani, au avut loc acțiuni menite a
marca cele 300 de numere ale revistei de cultură
„Hyperion”, cu momentele: „Hyperion – 300”,
academician Nicolae Manolescu, președintele

Uniunii Scriitorilor din România; un scurt istoric
al revistei prezentat de Gellu Dorian, redactorul-
şef al revistei; expoziţia retrospectivă a revistei
„Hyperion” cu vizionarea unui slideshow; lansarea
numărului 300 al revistei „Hyperion” – prezentat
de Nicolae Corlat, redactorul-şef adjunct al
revistei; decernarea premiului „Hyperion”, ediţia a
XII-a, scriitorului Traian Ștef. Vineri, 31 mai, a
avut loc un pelerinaj la Ipoteşti.

Au participat scriitorii: Nicolae Manolescu,
Traian Ştef, George Vulturescu, Cassian Maria
Spiridon, Lucian Vasiliu, Leo Butnaru, Marian
Drăghici, Liviu Ioan Stoiciu, Doina Popa, Ioana
Diaconescu, Marius Chelaru, Valentin Talpalaru,
Daniel Corbu, Radu Florescu, Nicolae Sava, Ioan
Radu Văcărescu, Nicolae Panaite, Gellu Dorian,
Nicolae Corlat, Emanoil Marcu, Dumitru Necşanu,
George Luca, Vlad Scutelnicu, Cristina Prisăcariu-
Şoptelea, Gabriel Alexe, Stelorian Moroşanu,
Elena Cardaş, Ciprian Manolache, Petruţ
Pârvescu, Vasile Iftime, Ala Sainenco, Mircea
Oprea, Cezar Ciobâcă, Ovidiu Petcu.

Premiile Filialei Iași a USR
Festivitatea de acordare a premiilor Filialei Iași

a Uniunii Scriitorilor din România pentru cărțile
apărute în anul 2018 va avea loc la data de 15
noiembrie 2019. Scriitorii interesați pot depune
cărțile spre jurizare la sediul USR – Filiala Iași, str.
Grigore Ureche 7, până la data de 15 septembrie
2019.
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Din viața Filialei... anii 50

La 6 mai 1954 se anunţă concurs literar în cinstea
celei de a zecea aniversări a eliberării patriei de către
Armata Sovietică, cu tema „Lupta oamenilor muncii
pentru îmbunătățirea condițiilor de trai materiale şi
culturale ale poporului muncitoresc”, cu trei premii a
câte 500, 300 şi 200 lei, pentru poezie, proză,
recenzii.

Prin adresa 112/10 iunie 1955, Filiala Iaşi a
Uniunii Scriitorilor solicită: „În dorinţa de a cinsti
memoria scriitorilor care au trăit şi lucrat la Iaşi şi
avînd în vedere că demult casele în care aceştia au
locuit prind să fie date uitării, respectuos venim a vă
propune atenţiei Dvs.şi comitetului de conducere al
Uniunii Scriitorilor, următoarele probleme discutate
recent în biroul filialei noastre:

a. Vă rugăm să ne aprobaţi banii trebuitori pentru
confecţionarea unor plăci comemorative care, – cu
diverse prilejuri, găsite ad-hoc/ aniversări,
comemorări, reeditări de operă/ pelerinaje etc./ să fie
aşezate la casele respective specificate de noi pe
tabelul alăturat.

b Socotind că la Iaşi executarea acestor plăci ar
avea de suferit şi ţinînd deasemeni seama de faptul că
bugetul filialei noastre nu ne permite să facem
cheltuieli ca acestea, rugăm ca, prin serviciul
administrativ, să vă îngrijiţi Dvs.de confecţionarea
lucrării.

c. Anexat vă propunem numele scriitorilor care au
locuit la Iaşi, urmînd ca Dvs. să întregiţi sau eventual
să reduceţi lista alăturată, să verificaţi sau să
completați datele respective şi să ne daţi sugestiile
necesare pentru buna lor întocmire.

d. Vă propunem totodată spre aprecierea Dvs.
următorul text de inscripție care să figureze de pildă

pe plăci: “Aici a locuit scriitorul.../1800-1875/ între
anii 1850-1860”.

e. De asemeni socotim că ar merita să fie aşezate
plăci similare şi în clădirile din Iaşi în care au
funcţionat redacţiile revistelor „Contemporanul”,
„Convorbiri literare” şi „Viaţa Romînească”.

f. În cazul în care numărul plăcilor ce ar trebui
confecționate vi se pare prea mare, s-ar putea ca
numele unor scriitori ca de pildă Miron Costin, C.
Negruzzi, Hrisoverghi, C. Nicolescu ş.a. să intre în
nomenclatura străzilor pe care au locuit, fapt pentru
care ar urma ca Dvs. să faceţi diligențele necesare.

Încredinţaţi să cererea noastră va găsi o justă
rezolvare, aşteptăm răspusul dvs. şi vă salutăm
tovărăşeşte”.

În tabelul ataşat cererii se află nume precum
Dosoftei, Miron Costin, Ion Neculce, C. Conachi,
Gh. Asachi, C. Negruzzi, Alex. Hrisoverghi, M.
Kogălniceanu, C. Negri, Alecu Russo, V. Alecsandri,
C, Nicolaescu, Ion Creangă, B.P. Hajdeu, N.
Beldiceanu, M. Eminescu, Veronica Micle, D.
Anghel, D.Th. Neculiţă, Calistrat Hogaş, C. Mille, N.
Gane, C. Dobrogeanu Gherea, G Ibrăileanu, I.I.
Mironescu, G. Topârceanu, Ionel Teodoreanu, M
Sadoveanu. 

La 26 noiembrie 1955 are loc şedinţa de
constituire a “unui cenaclu literar orăşenesc la sediu
filialei din Iaşi a Uniunii Scriitorilor din RPR, în
cinstea celui de al doilea congres al PMR”. În biroul
cenaclului sunt aleşi tov. I.Istrati, președinte, N.I.
Pintilie şi Sandu Alupi, membri. Cenaclul va purta
numele de „M. Sadoveanu”. Ședințele cenaclului „se
vor ține lunar, de două ori, în zilele de sâmbătă”.
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Holban Ioan – 02.07.1954Holban Ioan – 02.07.1954
Gorban Paul – 03.07.1982Gorban Paul – 03.07.1982

Prisacariu Șoptelea Cristina – 04.07.1966Prisacariu Șoptelea Cristina – 04.07.1966
Papuc Liviu – 06.07.1950Papuc Liviu – 06.07.1950
Popa George – 06.07.1923Popa George – 06.07.1923

Corlat NicolaeCorlat Nicolae – 01.07.1965– 01.07.1965
Diaconescu Traian Diaconescu Traian – 14.07.1939– 14.07.1939

Popa Dorin – 15.07.1955Popa Dorin – 15.07.1955
Mănescu Val – 18.07.1953Mănescu Val – 18.07.1953

Manolache Ciprian – 20.07.1974Manolache Ciprian – 20.07.1974

Ploscaru Dorin – 21.07.1959Ploscaru Dorin – 21.07.1959
Diaconescu Ioana – 21 .07.Diaconescu Ioana – 21 .07.19471947

Ilinca Bernea – 21.07.1974Ilinca Bernea – 21.07.1974
StrochiStrochi Lucian – 23.07.1950Lucian – 23.07.1950

Castro Navarette Mario – 24.07.1950Castro Navarette Mario – 24.07.1950
Afloroaei Ștefan – 25.07.1952Afloroaei Ștefan – 25.07.1952
Ailenei Sergiu – 28.07.1967Ailenei Sergiu – 28.07.1967

Mureșanu Ionescu Marina – 29.07.1949Mureșanu Ionescu Marina – 29.07.1949
Doboș Dan – 31.07.1970Doboș Dan – 31.07.1970

CALENDAR IULIE



Teodora Stanciu: Vă invităm să vă imaginaţi
împreună cu noi, la Casa cu absidă, din Iași, unde se
află sediul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala
Iaşi. Este adevărat, gazdele trebuie să mai aducă
scaune, întrucât sala de conferinţe a Filialei ieşene
este arhiplină. Ei bine, la ce eveniment vă invităm?

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi,
Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi,
Asociaţia Revista „Convorbiri literare” şi Institutul
Cultural Român au organizat Zilele Revistei
„Convorbiri literare”, ediţia cu număr impresionant,
a XXIII-a, Iaşi, 9-11 mai 2019. Aşadar. Peste doi ani,
convorbiriştii de astăzi vor sărbători un sfert de secol
de când organizează acest eveniment.

Comemorarea lui Mihai Eminescu la 130 de ani
de la plecarea în veşnicie şi, la fel, centenarul morţii
lui Alexandru Vlahuţă au fost reperele acestui
eveniment. El s-a deschis, ca de obicei, prin sunetul
special, aşteptat de altfel de participanţi, al talăngii cu
care Cassian Maria Spiridon, ca altădată junimiștii,
anunță fiecare ediție a Zilelor Revistei „Convorbiri
literare” din acest an.

Cassian Maria Spiridon: Bună ziua şi bine aţi
venit la cea de-a XXIII-a ediţie a Zilelor Revistei
„Convorbiri literare”! Este o ediţie care îşi doreşte să
o continue pe cea de anul trecut, dedicată celor 100
de ani de la Marea Unire. Tematica propusă în acest
an este axată pe doi scriitori care au intuit şi au ţinut
foarte mult la întregirea ţării. Mă refer la Vlahuţă şi
la Eminescu. Vlahuţă, în noiembrie 1919, a trecut în
lumea drepţilor. Iar Eminescu, ştim foarte bine, a
plecat acum 130 de ani, la mijlocul verii.

Apropo de Vlahuţă, el scrie că marea întrebare a
fiecărei zile este: ce-ai făcut pentru neamul tău.
Când, oare, va fi întrebarea asta şi strașnica judecată
la care toţi suntem chemați. Deci, întrebarea este: Ce-
am făcut noi pentru neamul nostru? Chestiunea asta a
spus-o acum aproape jumătate de secol şi Kenedy, la
1960, să ne întrebăm ce-am făcut noi pentru țară, nu
ce-a făcut țara pentru noi. Iată astăzi punem spune că
noi nu ne întrebăm ce-am făcut noi pentru ţară, tot
aşteptăm ca ţara să facă ceva pentru noi.

Teodora Stanciu: Aşa este, trebuie să ne
întrebăm şi ce facem noi pentru ţară. La deschidere,

a participat domnul academician Răzvan
Theodorescu. Îl ascultăm în momentele următoare.

Răzvan Theodorescu: Am primit cu multă
bucurie să vin în Iaşul familiei mele şi la această
sărbătoare a Zilelor „Convorbirilor literare”, revistă
care a ctitorit România modernă, în fond. Şi faptul că
nu mai suntem sprijiniţi, ca să spun aşa, la nivel
central, implică un anumit facies, să spunem,
intelectual al celor care conduc acum destinele
culturii româneşti. Nu ştiu, bănuiesc că sunt nişte
oameni cumsecade, dar atâta tot.

Pentru mine, ca istoric al culturii, Junimea este
temeiul fundamental – un temei fundamental nu este
o contradicţie – al întregii culturi româneşti. Această
cultură românească s-a ctitorit prin marele Titu
Maiorescu, prin toţi junimiştii şi până şi prin
pitorescul Iacob Negruzzi. Şi dacă-l citeşti acum
atent, descoperi nişte lucruri foarte interesante.

În sfârşit, partea cea bună a dumneavoastră care
vă ocupaţi de „Convorbiri literare”, de istoria ei este
că , trecând la Bucureşti, „Convorbirile literare” nu
au căzut sau, dacă vreţi, şi-au diversificat nivelul şi
chiar a mers spre oamenii de mare modernitate ai
acelui timp. Şi meritul este şi al bătrânului Alexandru
Tzigara-Samurcaş, ultimul mare diriguitor după
Simion Mehedinţi al „Convorbirilor”. O să vă spun,
deşi pare neverosimil, că la vârsta fragedă de 6 ani,
când am stat în faţa bărbii lui Samurcaş am auzit
vorbindu-se – nu prea puteam să pricep mai nimic –
despre „Convorbiri”. Dar faptul că la 6 ani am auzit
despre asta, tot înseamnă ceva.

Teodora Stanciu: Domnul academician Răzvan
Theodorescu a primit, de altfel, această distincţie
„Alexandru Tzigara-Samurcaş” din partea
„Convorbirilor literare”. Vom vorbi despre premii
într-un alt moment al emisiunilor noastre. [...] De la
Chişinău, domnul Ion Hadârcă, poetul, traducătorul
şi omul politic.

Ion Hadârcă: Pe bună dreptate, modernizarea
României a pornit de la Junimea, avându-i
predecesori pe cei de la 48, de la Revoluţia din 1848.
Şi nu putem decât să ne mândrim cu acest pas
deosebit. Tot aici a fost consfinţită unirea Basarabiei
cu România, la Iaşi, atunci când Iaşul era capitala și
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refugiul curții regale și capitala României. Şi ea
rămâne capitala spirituală a României moderne. Şi
acum este şi capitală spirituală şi pentru că are
această continuitate simbolică şi frumoasă de ctitorie
a culturii moderne, a limbii moderne, a podurilor de
peste Prut, a unităţii naţionale dobândite. Iaşul este
nucleul acesta convingător. Eu aş zice, nucleul
emergent atomic, care consolidează spiritele cu tot cu
dorinţe şi guvern.

Teodora Stanciu: Zilele Revistei „Convorbiri
literare” şi-au propus două simpozioane: primul –
Alexandru Vlahuţă şi Marea Unire, cu o proiecţie de
film Alexandru Vlahuţă şi idealul naţional – şi al
doilea, colocviul Viziunea unionistă a lui Mihai
Eminescu, temei al Marii Uniri de la 1918. Revine la
microfon Cassian Maria Spiridon.

Cassian Maria Spiridon: Istoria literară actuală
are tendinţa de a se mulţumi cu perioada Junimii, prin
Vasile Pogor, și după aceea, până la 1900, de la 1877
până la 1900 şi după aia sare imediat la interbelici,
după realizarea Marii Uniri. Pe urmă, ştim foarte bine
că, între 1900 şi 1920, au fost scriitori importanţi – nu
mă refer neapărat la Vlahuţă, care a fost un
îndrumător şi un factor liant între Junimea şi
interbelic. Dar perioada cu pricina, de exemplu,
Voiculescu la 1912 debuta în „Convorbiri”, la 1916
Blaga publica în „Convorbiri”, Şt.O. Iosif publica în
„Convorbiri”, nu numai în ”Convorbiri”, normal,
Sadoveanu la 1906, de exemplu, publica în
„Convorbiri”. Nu mai spun că Sadoveanu scoate
toate romanele lui tot la începutul secolului XX. Deci
nu era pustiu în literatură.

Teodora Stanciu: „Nu era pustiu în literatura
română”. Am reluat şi noi fraza rostită de Cassian
Maria Spiridon. Asta ca să nu ne pierdem încrederea
că avem despre ce să vorbim astăzi în privinţa
moştenirii culturale din România. Cassian Maria
Spiridon este directorul revistei „Convorbiri
literare”, redactor şef – Mircea Platon, redactor şef-
adjunct – Marius Chelaru, secretar general de
redacţie – Dragoş Cojocaru şi redactori – Liviu
Papuc şi Antonio Patraş. Evident, au fost cu toţii
prezenţi la simpozionul şi colocviul despre care vă
aminteam puţin mai înainte. Mircea Platon a vorbit
despre Vlahuţă ca liant între clasici şi interbelici.

Mircea Platon: M-am specializat, cumva, în
autori lipsiţi de noroc. Înainte de a lucra la această
antologie despre Vlahuţă, am lucrat la o carte despre

Hogaş, al cărei prim tiraj a ars. Aşa că s-au întâmplat
lucruri şi mai grave. Se poate. Totuşi, mă bucur foarte
mult că suntem aici şi că vorbim şi despre
„Convorbiri” şi despre Vlahuţă, pentru că ce se
întâmplă cu toţi aceşti clasici de care vorbim şi cu
generaţiile succesive de clasici, care s-au lansat la
„Convorbiri literare”. Pentru că, în genere, tindem că
reducem şi „Convorbirile” doar la, aşa, un fel de
pepinieră de genii. Vorbim de cei patru clasici de la
„Convorbiri”, fără a discuta despre lucrurile care s-au
întâmplat în rest, despre întregul proiect de ţară cu
care au venit „Convorbirile”, despre întreaga echipă
de la „Convorbiri literare”, care a fost mai întâi în
epoca lui Negruzzi şi apoi în epocile ulterioare.
Uităm că la „Convorbiri” nu s-a lansat doar Creangă,
Slavici, Eminescu şi Caragiale, uităm că s-a lansat şi
valul al doilea de clasici ai literaturii române, cu
Duiliu Zamfirescu, Alexandru Brătescu-Voineşti, cu
Alexandru Vlahuţă. Uităm că s-a lansat, până la
urmă, şi valul de clasici interbelici, dacă vorbim
despre Ion Pillat şi Vasile Voiculescu, chiar şi Victor
Eftimiu şi alţii, Lucian Blaga ş.a.m.d., foarte multe
nume mari. Deci, în genere, tindem să reducem
istoria literaturii române la o schemă care acum nu ne
mai serveşte foarte bine, pentru că această schemă a
început să fie supusă unui proces de demitizare, de
corodare accentuată. Ceea ce am încercat să
propunem la „Convorbiri literare” în aceşti ani a fost
un proces de aprofundare a istoriei literaturii române,
nu de demitizare. Adică, dacă ne-am plictisit de
clişee şi, e adevărat că, de foarte multe ori, unele
clişee şcolare pot fi plictisitoare, bine ar fi nu să
abandonăm aceşti clasici, ci să încercăm să-i
înţelegem într-o nouă lumină, aprofundându-le
contextul şi aprofundându-le opera, şi aprofundând
în cele din urmă istoria literară. Pentru că în cazul lui
Vlahuţă, în timpul deceniilor dintre 1948 şi 1989,
vorbim despre trei ediţii şi mai multe opere alese,
scrieri alese. S-a ales foarte mult şi s-au ales foarte
multe lucruri. Totul era ales cu o anumită tendinţă.
Este foarte bine să începem să-i citim din nou,
integral, pe aceşti oameni. Din păcate, nici la 30 de
ani de la căderea regimului comunist, noi nu avem o
ediţie Alexandru Vlahuţă. Opere complete. Nu avem.
Şi, deci, este foarte important să recuperăm acest
ADN cultural românesc, pentru că altminteri riscăm,
şi din cauza procesului de demitizare accelerată, să
rămânem uşurei la capitolul istorie literară. Şi de
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aceea este foarte important să recuperăm istoria
literară adevărată a noastră, este foarte important să
recuperăm narativitatea istoriei literare, este foarte
important să studiem scriitorii în contextul lor. În
cazul lui Vlahuţă, acest volum cuprinde… de ce se
numeşte Primul şi ultimul? Desigur, am vrut să fac şi
un joc de cuvinte, să supralicitez într-un fel
importanţa lui Vlahuţă. Pe de altă parte, consider că
el este într-adevăr o foarte importantă verigă de
legătură în această etapă de trecere de la marii clasici
la epoca interbelică. Volumul cuprinde primul volum
de publicistică a lui Vlahuţă, un an de luptă care
marchează ruptura lui cu cercurile socialiste, şi
ultimul volum de publicistică, ce cuprinde articole
din perioada Marii Uniri, 1918-1919. Sunt exact
articolele cenzurate, înlăturate explicit de Valeriu
Râpeanu în ediţia lui din 1963. Mă rog. Aşa era
conjunctura atunci. Dar e greu să justific, la 30 de ani
de la căderea comunismului, faptul că nu aveam
acele volume retipărite. Le-am tipărit în acest volum.
Am inclus aici şi o secţiune cu adversarii lui Vlahuţă,
câteva articole ale preopinenţilor lui, pentru că el a
avut o etapă în care a fost mai polemic. În genere,
ideea care ne-a rămas despre Vlahuţă şi imaginea lui
este a unui nene cu mustaţă, de treabă, blând, bun şi
duios. A fost în multe cazuri aşa, dar a fost şi un om
destul de ferm în anumite privinţe. Deci, am aici şi
articole ale adversarilor lui Vlahuţă şi am o secţiune
foarte interesantă de articole programatice, pentru că
ce m-a interesat la Vlahuţă şi ce mă interesează, în
genere, la toată acea epocă dintre 1900 şi 1920, nu
doar la Vlahuţă, ci şi la „Convorbiri literare” este că
a fost o epocă în care s-au pus şi temeliile
instituţionalizării culturii române. Se tot spune de
„Convorbiri”, Ioan Bogdan, de exemplu, că s-a
publicat prea multă istorie sau articole de filosofie.
Desigur, pentru că revista „Convorbiri literare” a
trecut de la faza, să zicem, literară a începuturilor la
a fi mai mult o revistă a universitarilor şi
academicienilor. Este normal, se creează instituţii.
„Convorbiri” era o rampă de lansare nu literară, ci o
rampă de lansare spre lumea instituţiilor care
consolidau cuceririle literare din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Şi Vlahuţă a fost şi el unul din
oamenii care au construit instituţii: presă, reviste,
ziare, cenaclul, care răspundea foarte conştiincios la
Poşta redacţiei, prin mâinile lui trecând şi Şt. O. Iosif,
şi Panait Cerna, şi Gala Galaction ş.a.m.d. Deci,

aceea este o epocă fundamentală, este o placă
turnantă pentru istoria noastră culturală. Şi mi se pare
nedrept să trecem de la marii clasici la interbelici,
sărind peste această epocă. Deci acesta este un tip de
proiect. De ce îl facem la „Convorbiri literare”? Nu
numai pentru că Vlahuţă este convorbirist, ca mai
toată literatura română până la un punct, ci şi pentru
că seamănă foarte bine cu tipul de proiect pe care şi
l-a asumat „Convorbiri” încă de la început, acela de
a fi un fel de instanţă metapolitică a literaturii
române. Dar, vedeţi, la „Convorbiri” se întâlneau
liberalii, conservatori cu socialişti, cu oameni politici
de alte nuanţe şi scriau la „Convorbiri” şi veneau la
„Convorbiri”, pentru că ştiau că aici este vorba
despre linia interesului naţional, se face literatură
naţională. A.D. Xenopol chiar are o polemică foarte
simpatică cu Iacob Negruzzi în Parlament, căruia îi
spune – Xenopol fiind liberal –, îi spune: „Da,
colaborez la foaia dumitale literară care, din fericire,
e mult mai bună decât opiniile dumitale politice”.
Erau foarte buni prieteni. Şi în paginile
„Convorbirilor” se întâlneau. Şi acest tip de proiect,
acest tip de recuperare a istoriei, acest tip de
articulare a conştiinţei naţionale este ceea ce cred eu
că poate ţine în viaţă chiar şi structurile naţionale de
astăzi. Este un tip de abordare de care avem nevoie.
Şi Vlahuţă este una dintre figurile care dau prestanţă
acestei construcţii. Nu este un nume oarecare, nu este
o semnătură oarecare, nu este un autor doar de
manual. Trebuie să ştiţi că până şi acea Românie
pitorească publicată în sute de mii de exemplare şi
studiată atât de intens în şcoală, în anumite pasaje ale
ei, era cenzurată aproape toată. Am avut foarte mulţi
clasici care umblau piticiţi aşa. Cred că această
piticire până la urmă ni s-a transmis şi nouă, s-a
transmis şi ţării. Ar fi cazul să ne privim în oglinzi
ceva mai mari, cum ar fi aceşti clasici, ca să ne dăm
seama de adevărata noastră statură.

Teodora Stanciu: Pledoaria lui Mircea Platon a
fost potenţată de istoricul şi criticul literar Antonio
Patraş.

Antonio Patraş: Pot vorbi despre acest proiect –
Vlahuţă, legat de „Convorbiri”, legat de tot ceea ce
facem noi la revistă de ceva timp încoace. Nu doar
Vlahuţă, este vorba şi de Corpusul „Convorbirilor
literare”, care a ajuns deja la al cincilea volum, şi de,
iată, studii cum este cel despre Hogaş, publicat de
Mircea Platon nu demult, care recuperează, iarăşi, un
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autor clasat de istoria literară pe urmele lui
Călinescu, un minor mare, la confiniile canonului
estetic.

Ei bine,  ceea ce a spus Mircea, s-a înţeles foarte
bine, el este omul verigă de legătură al literaturii, al
culturii noastre, de la „Convorbiri” la interbelic.
Trebuie să spun mai apăsat că Vlahuţă face legătura
între generaţia Junimii, a „Convorbirilor”, şi
modernismul retro cum l-a numit Angelo Mitchievici
în interbelic. Este vorba despre cealaltă direcţie
modernistă decât cea lovinesciană, e vorba de
modernitatea susţinută de gruparea de la „Viaţa
românească” şi de gruparea de la „Gândirea”. La
„Gândirea” publicau poeţi ca Lucian Blaga, Vasile
Voiculescu, Crainic ş.a.m.d. La „Viaţa românească”
ar fi publicat doar scriitori tradiţionalişti, cum ne
spun manualele. Pentru că acolo scriau un Ionel
Teodoreanu, recuperat astăzi de garda mai tânără a
istoricilor literari. Şi mă bucur să constat că
preocupările noastre, ale celor din generaţia mea,
converg cu cele ale profesorilor noştri. Mă refer la
lucrarea lui Adrian Tudurachi, Fabrica de geniu, care
analizează naşterea ideii de geniu în secolul al XIX-
lea până la Eminescu, ce se înţelegea prin geniu în
cultura română. Cartea lui Angelo Mitchievici despre
decadenţă  şi decadentism poate fi citită ca un
complement la acest volum pe care l-a realizat
Mircea – Vlahuţă. De ce? Angelo acolo vorbeşte
despre adversarii, cumva, ai lui Vlahuţă, despre
decadenţi. Există şi un curent decadent în cultura
noastră, foarte valoros din punct de vedere estetic. De
fapt, scriitorii care publicau la „Sămănătorul” erau şi
tradiţionalişti, şi modernişti în aceeaşi măsură. Zona
aceasta de interferenţă a fost ignorată complet de
istoriile literare, din păcate. Or, perioada 1880 – 1920
este un creuzet încă neexplorat. Mi-a atras atenţia în
film, cumva, episodul anecdotic, dar şi simbolic, în
care Lucian Blaga îl vizitează pe Vlahuţă şi Vlahuţă
are sub cap Poemele luminii. O altă anecdotă o
foloseşte Lovinescu în memoriile sale spunând că, la
Iaşi, a fost vizitat de un tânăr, viitorul mare poet
modernist Ion Barbu. Şi spunea el, l-a vizitat în anul
în care murea Vlahuţă. Lovinescu spune: iată, moare
o generaţie şi se naşte o alta, cea a moderniştilor de
tipul Ion Barbu. Dar aş putea răstălmăci acest mesaj
simbolic şi să spun că a existat şi o altă modernitate,
cea ilustrată de Blaga, cea ilustrată de fraţii
Teodoreanu la „Viaţa românească”, şi de mulţi, mulţi

alţii. Vreau să-l felicit pe colegul meu, Mircea Platon,
pentru acest admirabil volum şi pentru ceea ce face
de când s-a întors în ţară, printre noi. Nu este singur,
vreau să-l asigur, nu e singur, suntem împreună şi mă
bucură foarte mult lucrul acesta. Vă mulţumesc şi
dumneavoastră că sunteţi în număr foarte mare
astăzi.

Teodora Stanciu: Este, într-adevăr, o echipă
sudată în redacţia „Convorbirilor literare” şi
contribuţia lui Cassian Maria Spiridon este, de bună
seamă, de amintit aici. Antonio Patraş a lărgit puţin
sfera de consideraţii, vorbind despre volumul Primul
şi ultimul, astfel se intitulează, conţinând publicistica
adunată de Mircea Platon, publicistica lui Vlahuţă.
Volumul a apărut la editura Timpul. Şi despre acest
volum şi despre altele, îl vom asculta acum pe Liviu
Papuc, redactor al cărții despre care am amintit.

Liviu Papuc: Acest volum a fost discutat în
redacție de Mircea Platon cu noi și de la cap la coadă.
Sunt mândru de această carte și te felicit. Sunt și
responsabil. Tot ce e rău, la mine în spinare! Vreau să
vă spun un lucru chiar serios: nu mă pricep și nu mă
bag în analiza mărimii sau micimii lui Vlahuță. Dar
ceea ce am constatat este că există croșete,
îngrăznesc să spun, la toți scriitorii noștri. Le-am
descoperit întâmplător, pe ici pe colo. Așa încâ, eu
cred că orice demers de genul ăsta este binevenit. Și
cred că oricine s-ar duce la un scriitor favorit și ar
căuta comparativ, ar găsi croșete. Două exemple
vreau să vă  dau, cum am spus. La ideea lui Lucian
Vasiliu, am pregătit o ediție Dimitrie Anghel. Am
constatat că edițiile în proză Dimitrie Anghel de până
în 1989 au fost cenzurate. Și m-am minunat: Ce-au
avut cu el? Nu știu! Deci până și acolo se găsesc. Altă
dată, întâmplător, am găsit în presă, cred că 1918,
niște articole de-ale lui Sadoveanu. L-am verificat și
pe bătrânul Sadoveanu. El și-a pregătit primele
opere, primele volume. El le-a cenzurat. Dar există
presă, despre Basarabia, e adevărat. Altele despre
Basarabia există în operele lui. Acele câteva pe care
le-am văzut eu, iaca nu. De ce da, de ce nu?

Teodora STANCIU
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Cireșii și-au luat manta de ploaie, iar fructele ne
salută de pe tarabe cu „kalimera” și „kalispera” pînă
la autohtonul „bună ziua” care așteaptă oprirea acestui
pui de potop. Cum se anunță (totuși) vremuri mai
însorite, ne pregătim și noi arsenalul de bodogăneli la
adresa vipiei viitoare și bocete după răcoarea de
anțărț. Numai de reviste nu ne plîngem. Aruncăm o
privire în curtea lui Dumitru Augustin Doman să
vedem ce mai scrie la gazetă. Adică în Argeș. Ne
întîmpină cogitațiile lui Gheorghe Grigurcu: „Să fim
ceea ce putem fi, spre a întîmpina cu dignitate ceea ce
nu putem fi.” În ultimii ani, pînă la retragerea
definitivă, Gheorghe Izbășescu a fost mai puțin
pomenit în rîndurile compreselor. Cu certitudine nu
este singurul, iar gestul de penitență pe care îl putem
face este să vă îndemnăm la lectura articolului semnat
de Marin Iancu, Fizionomia poeziei. Mit și realitate,
din care cităm și noi, în consonanță cu spusele
criticului: „Fundamentat pe coordonate estetice și
etice, itinerarul creației poetice a lui Gheorghe
Izbășescu este în măsură să ne convingă că acesta are
toate atributele poetului autentic, întreaga sa
sensibilitate literară fiind alimentată de solitudine, de
impactul cu stări generatoare de percepții mitico-
biblice, de iubire și de spectacolul lumii natale”. Și, de
la un poet la altul, la Aurel Sibiceanu mai precis: „Dar,
numai Unul Singur/ poate porunci cu blândețe/
paserilor să cânte,/ să ne petreacă/ în somnul de
noapte,// să ne aducă afară din el,/ cum dintr-o blândă/
și vremelnică moarte…” (Acatist). Ne mai abatem
prin Serbia cu Leo Butnaru, tragem cu ochiul la
propunerile de lectură ale numărului: Să nu visezi
șerpi albaștri a lui Alexandru Jurcan, Femeia care
credea că nu există, semnat de Iulian Moreanu ori
confesiunile lui Nicolae Georgescu despre Cum l-am
editat pe Mihai Eminescu. Din Tribuna am ales,
absolut subiectiv, un fragment din volumul despre
care ni se spune că este în curs de publicare: Filosofi
și teologi actuali semnat de Andrei Marga.
Fragmentul pe care îl semnalăm ca pe o provocare la

lectură se referă la Apostolul Pavel – sursă teologică
și filosofică. Este un prilej să trecem prin paginile
cărților filosofilor și teologilor care s-au referit la
Apostolul Pavel, începînd cu Nietzsche care îl
considera „geniu al urii”, continuînd cu Heidegger
(cel care se postează pe o altă poziție considerîndu-l
„inițiator al unei schimbări majore a privirii vieții
umane”) sau Karl Barth. Dar despre toate acestea în
articolul menționat. Pe Șerban Foarță ni-l imaginăm
îndeobște ca poet ori traducător. Iată însă o carte
despre prietenie: Mircea Brăilița, publicată la Editura
Mirton în acest an. Cartea continuă, așa cum scrie
Ștefan Manasia, „muzica vieților poeticești ale
oniricilor: Leonid Dimov, Daniel Turcea, Virgil
Mazilescu, Emil Brumaru sau Mircea Brăilița.” Nu
ocoliți nici pagina de poezie italiană contemporană
selectată de Serena Piccoli și Giorgia Monti în
traducerea lui Ștefan Damian. Să purcedem către
Panciovo, de unde primim regulat Lumina. Iată că
acum redacția revistei are motive să destupe șampania
pentru Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer pe
care l-a primit din partea Președintelui României.
Sărbătoare va fi și la Uzdin pentru o distincție similară
primită de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus”!
Ioan Baba, redactorul-șef ne propune o variantă
inedită la editorialul clasic, Dramă lirică în trei
tablouri, din care ne grăbim să cităm: „Când bunicul
povestea cu dibăcie despre Miorița/ Balade despre
Iovan Iorgovan și alte cele/ Frontierele erau
împodobite cu grilaje/ În serile când unsprezece
stăteam alături la o masă/ Pentru curiozitate spunea că
sunt copil de stirpe Dacică/ iar eu creșteam ca
mugurul în oglinda vechiului opaiț// Din subconștient
întrebam dacă proveniența/ Este vreun simbol magic
Împotriva Legii Uitării/Iar el scotea fotografii din lada
de zestre” (Puterea imaginilor cromatice). O ținem
aici la Panciovo din sărbătoare în sărbătoare, de data
aceasta cu gîndul la o impresionantă istorie, realizată
de Florian Copcea: O istorie a liricii românești din
Serbia, apărută mai an la Casa de Presă și Editură
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Libertatea. Ne-ar trebui spațiul unei întregi comprese
pentru a cita din versurile lui Ratcu Golesân, Vericăi
Preda Prevera, Viktor Radun Teon sau proza lui
Gheorghe Lifa ori studiile despre literatura pentru
copii semnate de Eufrozina Greoneanț. Așa că, mai
mult convențional, îi firitisim pentru lucrările lor și
trecem la o altă revistă destul de apropiată geografic:
Arca. O revistă groasă în talie care reunește primele
trei numere din 2019 și care începe cu o reverență față
de poezia lui Adrian Popescu prin comentariul critic
semnat de Alice Valeria Micu la antologia Poezii,
apărută anul trecut la Editura Școala Ardeleană. Tonul
este unul evident clasic atunci cînd vorbim despre
poezia lui Adrian Popescu, un poet cu priză la public
și critica literară. O avalanșă de scriitori și cărți inedite
sunt propuse de revistă cu accent pe cei din zonă,
scriitori notabili, de la Traian Ștef – recent premiatul
revistei Hyperion – la Vasile Leac, de pildă. Interesant
și articolul Alexandrei Rebeca Iancu despre Sunetul
din perspectiva iudaică. Avînd în subsol o bogată
bibliografie, notațiile despre „problematica sunetului”
au greutatea unui studiu din care aflăm și noi cum că
„Straturile care îl alcătuiesc (sunetul n.n.) presupun, în
ordine, acțiunea (na’aseh), explicația (Midraș),
povestirea (hagada) și taina (sod).” Rămînem în zonă
cu îndemnul la notele critice ale lui Iulian Negrilă
despre M. Eminescu – poezia religioasă. Revista are
și un invitat din Slovacia, pe Miroslav Bielik, în tra-
ducerea lui Dagmar Maria Anoca și Lucian Alexiu:
„Mărul gravitației s-a copt/ Cu capul dezvelit/plin de
neliniște/aștept zorii zilei/ Mișcarea lui Galileo/ îmi
pătrunde prin frunte/ Amân zadarnic/ Răspunsurile la
întrebările timpului” (Ce mă ține la pământ?). O
revistă care ajunge mai rar la noi, Bucureștiul literar
și artistic, ne prilejuiește cîteva popasuri la care vă
îndemnăm și pe domniile voastre. Mai întîi o
rememorare Ovidiu Papadima la 110 ani de la naștere
îl poartă pe Marian Nencescu spre opul publicat în
1941, O viziune românească asupra lumii, pe care îl
așează în siajul Dimensiunii românești a existenței a
lui Mircea Vulcănescu, Spațiul mioritic blagian sau
Timpul la țăranul român al lui Horia Bernea.
Continuă dialogul lui Florentin Popescu cu Nicolae
Dragoș, cu un substanțial popas în experiențele
redacționale, anii studenției cu colegi unul și unul:
Cezar Baltag, Grigore Hagiu, Florin Mugur, Coman
Șova et alii. Ne reîntîlnim cu Viorel Dinescu și poezia
sa: „Un ceas de bronz bătu în faptul serii,/În jurul meu
statui se năruiră./Iluziile mari cădeau, pe rând, în

pulberi/Și chiar iubirea plânse în claviruri”
(Crepuscul). Aruncăm și o privire pe pagina de poezie
a diasporei românești susținută de Theodor Damian și
Alex Cetățeanu și ne oprim la Vitraliu. O invitație la
lectura unui amplu studiu istoric semnat de Gheorghe
Cliveti despre „România Mică” și problema întregirii
ei etno-teritoriale. Un articol care se structurează în
jurul ideii principiului național, a teritorialității
naționale în edificarea statului român modern. În
siajul tematic al eseului menționat poate fi inclus și
cel al Liviei Liliana Sibișteanu: Rolul cnezilor,
voievozilor și al domnitorilor în păstrarea
românismului. Titlul suficient de sugestiv ne scutește
de comentarii suplimentare. Iată și un text pe care, din
motive absolut subiective și nu numai nu îl pot ocoli:
Despot Vodă – istoriograf de limbă latină și unionist
semnat de unul dintre puținii noștri latiniști autentici,
Traian Diaconescu. Ne tragem sufletul după atîta
istorie in vario stile, vorba lui Petrarca, și ne oprim la
un regal liric semnat de Ovidiu Genaru, din care vă
oferim cu parcimonia spațiului, o mostră: „De nimic
nu mă plâng, nici măcar de-acest trup,/ oare fără el aș
fi putut alerga?/Mi-ar fi plăcut să ar și eu printre dulci
oseminte,/ în cântecul citerei aș fi semănat hamei și
cimbru/ și fără să mă-nfrupt din hrana zeilor,/ teama
de ei nu mi-ar fi întunecat familia…/ Când tu, veste cu
picioare de iepure/ m-ai ridicat din groapa comună/și
înhămat la fluturi albi m-ai dus/ în pantheonul celor
mai singurateci morți:/ eroii!” (Lamentarea
alergătorului de la Marathon). Și un ultim și scurt
popas la oltart, publicație care apare la Slatina sub
diriguirea lui C. Voinescu. Firesc ne atrage atenția
dialogul Simonei Dumitrache cu Paul Aretzu pe teme
adînci, filosofale, un exercițiu de erudiție dar și de
interpretare, de pildă, a filosofiei creștine răsăritene, a
teologilor ruși. Un alt interesant serial este cel despre
Nicolai Berdiaev. Despre demnitatea creștinismului și
lipsa de demnitate a creștinilor în traducerea lui Aurel
Tinca. O voce lirică, Constantin Preda: „de când ți-am
ținut sânii în palme/mâinile mele miros a mere
ionatane/mîinile mele, de fapt/sunt mâinile unui sfânt
fugit din icoane” (de când ți-am ținut sânii în palme).
Din fuga privirii mai semnalăm un omagiu adus
meleagurilor județului Vâlcea, obîrșia ierarhilor
bisericii române Justinian Marina, Bartolomeu
Anania, Efrem Enăchescu sub semnătura Zenoviei
Zanfir, proza Mihaelei Albu, poemul lui Petruț
Pârvescu la care adăugăm invitația la o lectură ad
integrum.
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„Dragă stimabilule domn, va rog să-mi ertați că
am ales să nu prezint de prima dată. Am sperat să fac
separat și să vă spun intențiile cu care vă scriu acest
al doilea email. Mă numesc Lascu Gabriel, Nicolaie
e doar numele care l-am preluat de la tata și e
numele care îl folosesc în mediul online. Am opt-
sprezece ani și sunt în clasa a usprezecea. Mi-am
descoperit această pasiune la vârsta de doisprezece
ani, într-o perioadă grea pentru mine. La început
scrisul era un mod dea supraviețui, puteam să-mi
exprim toată frustrarea și sentimentele pe care le am
într-un mod artistic și frumos și să fie acceptate de
ceilați oameni cu care conviețuiesc. Acum scrisul a
devenit casa mea, locul unde știu că oricând mă
întoarce  mă va primi. E mai mult de cât știu eu să
exprim în cuvinte. Vă scriu cu speranța, să vă uitați
peste ce v-am trimis și să-mi spune-ți părerea dum-
neavoastră sinceră și dacă credeți dacă s-ar putea să
le publicați poeziile mele la dumneavoastră în
revistă. Cu orice ați decide o să fiu fericit și sunt
păcat cu oricare din idei. Vă las numărul meu de
telefon dacă doriți să mă contactați și Facebook dacă
doriți să-mi vedeți și celate poezii. Lascu Gabriel e
pagina de Facebook, o puteți găsi dacă va uitați după
un „L”. Am mai scris și pentru redacția „Creatori de
viitor” în cadrul unui concurs de jurnalism la care
am și participat. Cu tot respectul pe care vi-l port,
Nicolaie Gabriel” – Gabriel, scrisoarea ta e redactată
cam neglijent, cu multe greșeli gramaticale, impar-
donabile pentru un tânăr care aspiră să ajungă poet.
Din păcate, și textele trimise conțin tot atât de multe
greșeli gramaticale, ceea ce înseamnă că la acest
capitol al cărții de Limba română, Gramatica, ești
deficitar. Versurile sunt naive: „Ne țineam de mână/
Mai ști Delola intr-o zi de mai/ Oh, a trecut timp
lung/ Și nopți pe șoptită adormite,/ Îți cântam la
geam/ Poate niște șoapte de amor,/ Noaptea și stele
cântau cu mine/ Versuri unei romanțe/ Într-un miez
de noapte.// În bujurată, cu ochii mari/ Și buze
trandafiri,/ Luna-i era ciudoasă pe ochii tăi/ Ascultai
și plângeai, iar apoi râdeai pentru ce plângeai?/ Tu ai
cărui nume și stele îl vor să-l aibă/ Al cărui inima
poți s-o zdrobești/ Și o renaști din cenușă.// Pentru
ce plângeai sub un clar de lună,/ Pentru ce suspinai

și mă contemplai!/ Mai lăsat sa urc la tine la fereas-
tra/ Și mi-ai spui sa mă apropi / Am crezut ca am sa
primesc un sărut,/ Dar a fost doar o șoaptă la ure-
chea mea,/ Șoaptă fină a unei inimi trecute prin
viață./ Știai ca ai putere asupra mea,/ Dar ai ales să-
mi spui să plec/ Pe o raza de lună pe unde am venit,/
Am plecat dar nu pe o rază/ Am plecat ca un simplu
muritor/ Coborând strada in jos/ Și m-am dot dus și
am plâns,/ Am strigat in noapte / Să-mi recapăt
nemurirea/ Era o seră de mai...

„Bună ziua! Mă numesc Nan Cristina și sunt stu-
denta Facultății de Litere din Craiova, însă mai pre-
sus de acest aspect sunt pasionată de poezie. Vă
admir și citesc lunar cu drag. Cum mă inspirați lună
de lună, m-am hotărât să îmi fac curaj pentru a vă
trimite câteva poeme scrise de mine, fie din dorința
de afirmare, fie din nevoia de obiectivitate. Aștept
cu interes viziunea dumneavoastră vizavi de ele. Cu
stimă, Cristina” – Cristina, nu știu din ce cauză (nu
mă pricep) cuvintele textelor tale, în mare parte, îmi
apar legate între ele, încât mă obligă să intuiesc ceea
ce ai vrut să scrii. Asta, însă, nu mă împiedică să
declar răspicat că ești poetă, mai mult decât ”pasion-
ată de poezie”, cum zici tu. Voi cita unul din cele trei
texte primite de la tine și te aștept să revii cu un gru-
paj mai consistent pentru o viitoare Antologie a
Curierului: „cu acele largi orizonturi am trasat un
zid pe care/ l-am pătruns cu toată forța interioară/
toată magia ta s-a refractat în mine ș-apoi direct în
peretele ăsta/ s-au cățărat pe el iedera și un tip de
viță de vie./ toată magia ta s-a refractat în mine/ cu
legăminte // aveam chestia asta monoactivă:/
puteam să trec dincolo de el fără să fiu în apropiere/
cu tot cu legăminte și bariere/ toată magia ta s-a
refractat în mine/ ș-apoi în peretele ăsta/ de care tu
nu ai reușit să treci vreodată”.

De la Radu-Adrian Rîmniceanu primim câteva
texte care, din păcate, nu au nici o legatură cu poe-
zia: „Cu giulgiul meu de plumb ce-n vecii vecilor
am să-l port/ Am să trăiesc în veci simțindu-l pe pie-
lea mea de mort/ Mă-nec în sânge-adesea când res-
pir spre viață/ Fiindcă sub un giulgiu asemeni orice-
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i viu îngheață// Din durere-am renăscut și renasc
doar când mă doare/ Blestemat să fiu puternic însă
să pălesc în soare/ Luna din suflet s-o strig cu sper-
anța să m-audă/ Dar mi-e lehamite de frig și luna
mea e surdă” ș.a.m.d. În aceeași notă, alt text:
”Pianist palid, ce triste clape-apeși,/ Cu degetele-ți
de plumb… grele,/ Ghidezi triste suflete pân-la preș/
Și încet le intri pe sub piele...// Îți cer ore, luni sau
secunde,/ Să poată simți aer în plămâni./ Tu, calm, le
spui că nu ai de unde/ Și ești nevoit să îi tot amâni...”
– Nu, Radu, astfel de propoziții așezate sub formă de
versuri cu rimă în coadă și care nu transmit nimic
cititorului nu sunt creații lirice. Cred că îți lipsesc
lecturile din poezia clasică și contemporană române-
ască. La bibliotecă!

„Mă numesc Dinică Cristian Ovidiu, sunt mem-
bru la Societății Culturale Anton Pann din Râmnicu
Vâlcea. Primăvara a venit și pe aceste meleaguri, eu
cu bucuria de a vă trimite câteva texte noi, pe care le
supun analizei dumneavoastră, mă las pradă emoției
în așteptarea răspunsului. Mulțumesc!” – Cristian,

nu scrii rău. Ești poet. Din câte rețin, cred că te-am
mai publicat cândva. Îți reproșez însă faptul că ești
prea verbios, iar unele influențe din Marin Sorescu
sau Nichita se văd cu ochiul liber: ”pentru că nu te-
ai gândit/ la moarte/ când ți-ai făcut casa în vârf de
deal/ vei fi bănuit de nesăbuință,/ că dintre zidurile
strânse/ greu te vor scoate/ între scânduri fiind/ vei
auzi glasuri ce acuză/ că ai fost visător între stele,/
îți vor afla datorii și pricini/ copiii rătăciți și pe cei
nenăscuți,/ câinii pe lanț vor tăcea/ dar ei nu vor
avea liniște/ până nu vor spune că ai fost de pripas/
cu iubiri pierdute sub colbul de lună,/ faptele bune
se vor șterge,/ nu vei fi singur te vor însoți/ norii din
priviri mohorâte,/ bocitoarele în cuvinte sărace te
vor spăla,/ ca niște/ becațe la marginea drumului/ ce
scormonesc iarba,/ ei vor da de pomană straiele tale/
să nu te uite satul,/ peste pânza albă când te vor
trece/ vor ca tu cuminte/ să mergi în constelații/
unde nici răsărit nici noapte/ nu vei cunoaște” –
Cristian, te mai aștept și cu alte texte. Cu timpul,
exersând, îți vei găsi propriul drum.
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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.




