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Eugen lonescu este o ţintă predilectă a lui Horia
Stamatu, care îl zugrăveşte în tuşe groase mereu nefa-
vorabile, precum în epistolarul de pe 14.04.1970, cînd
comunicînd frăţiorului că în urma unei solicitări
lucrează la editarea unor articole pentru o enciclope-
die, nu ratează prilejul de a-l înţepa pe autorul
Rinocerilor. „Trebuie să fac nişte mici articole pentru
o cioclopedie literară. Cioran, ca scriitor francez
bineînţeles, are 50 de rânduri. Dar Cioran e modest.
Eliade are şi el 50 de rânduri. Ce-ar zice însă Bérenger
aflând că el, Regele Creaturii, are 150 de rânduri, iar
Beckett 350? Îmi pare rău că nu pot să-i fac plăcerea
de a-l compătimi personal. Adevărată ingratitudine.
De altfel, nu ştiu de ce, aici Beckett e încă mai de mult
mai mult luat în serios. Am constatat în toate discuţiile
avute pe-aici. Dacă Bérenger s- ar fi considerat român,
ar fi o jignire patriotică, iar cum este şi copleşit de sen-
timente prieteneşti, rămâne se inter aliis acta. În orice
caz toate revistele româneşti se felicită că a intrat la
Academia Franceză un... român. Cum i se trimit toate
revistele cred că de luni de zile are dambla după
dambla. Păcat de el săracul”.

Este mereu atent la Revoluţia culturală în plin
avînt reserist, şi la observaţiile ce le afirmă şi susţine
tovărăşimea înhămată la căruţa ideologică: „Nu e
vorba de o paranoia pură şi simplă, comentează pe
28.04.1970, ci o paranoia metodică, intens cultivată în
vederea unei distrugeri. Se prefabrică paranoici ca să
spargă tot. Untărtanii care citesc aceste plastografii nu
au nicio posibilitate de control, în afară de cioclopedia
sovietică şi copia ei reseristă în daco-romană. Acolo
Boethius e probabil materialist anti-clerical din epoca
sclavagistă.

Prin opoziţie se naşte altă paranoia. Ca la bietul
Alexandru. A descoperit că spiritul românesc este o
creaţie a... Bizanţului, pentru că acolo e, cum zice el,
învăţătura cea adevărată, pe care-o vedem în...
Mioriţa. Tot nebunie. Din nenorocire puştiul este aşa

de oraş, de îngâmfat, că nici nu vrea să se gândească
la ce-i spui. Başca faptul că nu se ştie dacă are vreun
acces la idee. Aşa că din paranoia opuse ies revoluţia
şi contrarevoluţia culturală. Pe o ignoranţă egală se
luptă interese şi superstiţii opuse, unele în spirit colec-
tivist, altele personalist. Unul suge partid, altul mist-
ică. Amândoi însă au credinţă absolută în geniul pro-
priu. Nenorocirea este că amândouă aceste paranoia îşi
dau reciproc apă la moară.

Unul e necesar altuia ca să aibă fiecare la ce se
opune, cu câştigul final sigur al paranoii partinice pen-
tru veşnică adormire la pieptul actualului şi viitorilor
Brejnevi”. Este incontestabilă stăpînirea temelor pe
care le dezbate în acest veritabil roman de idei episto-
lar, în care perenitatea opiniilor este o constantă,
indiferent de problematica abordată.

Pe 10.05.1970, după o cercetare aplicată literaturii
hispanice din secolul de aur, se întoarce tot la constan-
ta lui obsesie, şi cred a tuturor refugiaţilor politici,
soarta Ţării, cu o vehemenţă pe care la final şi-o auto-
taxează: „După cum vezi cehii au contrasemnat prin-
cipiul suveranităţii limitate şi interesele socialismului.
Acum îi vine rândul partidului de la Bucureşti. Între

timp uitasem cu totul nişte detalii esenţiale. Şi anume:
Cehoslovacia este unul dintre cele mai importante rez-
ervoare de uraniu din lume. Iar nenorocita de Românie
are şi ea uraniu. Nenorocirile nenorocitei ţări au
început cu grâul, mierea, carnea şi lemnul, în vremile
turceşti, dar plătind cu ele principatele au rămas
neocupate. Pe urmă a fost petrolul, ceea ce ne-a adus
multe nenorociri şi jaf. Acum este uraniul. Iar în tim-
pul romanilor fusese aurul. S-ar putea să fie un fel de
regulă: ţările cu prea multe alea n-au prea făcut istorie.
Grecia, Italia, cele trei peninsule decisive în istoria şi
cultura omenirii erau nişte sărăcii. Abia cu America s-
a făcut revoluţia, dar mai înainte o descoperise Spania.
Iarăşi demonstrez că apa e apă”.
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În tot acest fastuos epistolar, Horia Stamatu îşi
arată constant prietenia, solidaritatea şi prietenia liter-
ară faţă de L.M. Arcade.

Este în continuare interesat de materializarea
Cartelului. Pe 11.05.1970, face cîteva precizări lui
Leonida Frăţiorule, privind solicitarea lui Ierunca de a
colabora la revista acestuia Limite. „În privinţa
colaborărilor, după două arderi succesive, cu horto-
doxia şi hispanitatea valahă, am început să fiu alergic.

Deci lucrurile stau astfel: dacă tu crezi util pentru
cenaclu, îi dau o poezie, dar cu o condiţie: dacă este
citită în premieră la Cenaclu, să fie menţionat acest
lucru. Deci: Titlu, nume, pe urmă: text comunicat pen-
tru prima oară în cadrul cenaclului românesc din
Neuilly, în ziua de... Procedeul ar fi simplu: ţi-aş trim-
ite o poezie, ar fi citită la cenaclu şi ulterior i-aş scrie
eu care e condiţia. Cam aşa.

Dar: acest pas al dărniciei ar fi eventual de făcut,
nu numai dacă tu ai fi de acord, dar în primul rând
numai dacă tu ai fi fost solicitat să colaborezi la
Limite. Altfel nici o tratativă. Şi aşteptăm până când ai
fi solicitat.

Ştii bine că nu sunt îngâmfat şi nu fac caz de mine
însumi. Dar nu cere Virgil Ierunca nimic din... priete-
nie. Iar eu m-am plictisit de-a tot face câte-un interes
pe ici pe colo, adică ale unor bolnavi de şefie culturală,
lipsiţi de orice fel de simţire în raporturile cu oamenii.

Dacă de astă dată o colaborare la revista amintită
ar fi utilă Cenaclului şi proiectelor de cartel, bine. Dar
numai cu condiţia să fii invitat şi tu. E condiţia preal-
abilă negocierii condiţiei de colaborare”.

L.M. Arcade edita, între altele, volume ale auto-
rilor români aflaţi în exil în colecţia „Caietele
Inorogului”, între care se afla în lucru, în anii 70 şi
cartea de poezie a lui Horia Stamatu.

La acuza, probabil involuntară a frăţiorului că l-ar
interesa „succesul”, poetul îşi exprimă dezaprobarea,
prilej de a-şi etala pe 2.05.1970 şi propria artă poetică:
„Vezi tu, frăţiorule, scrisul, în acest caz de poezie, are
două rosturi: întâi să cotrobăieşti prin gânduri, simţiri
şi vorbărie, când ai această nevoie, ceea ce se întâmplă
cu mine; al doilea, să comunici rezultatele acestei
îndeletniciri. Succesul în acest caz este o cointeresare,
adică unul, altul se lasă într-un fel convinşi de ceea ce
ai găsit şi oferi. Al doilea aspect al succesului, la amer-
icani best seller, nu m-a interesat niciodată. Mi-a ajuns
să fiu calificat ca atare, adică poet propriu-zis, nu ama-
tor. Asta e tot ceea ce cred despre mine. Bineînţeles
cotrobăitul prin gânduri şi vorbire, nu e gratuit, ca la

crema criticii şi poeziei moderne, Ierunca, Monica,
Pârvulescu, ca să nu dau decât trei nume la îndemână.
Pe mine trebuie să mă doară nişte ceva-uri ca să mă
zbat a le da expresie. Se întâmplă ca unele din aceste
ceva-uri să-i mai doară şi pe alţii şi dacă li se
potriveşte cifrul tău, compătimesc cu tine. Ce să fac eu
dacă mie nu mi se potriveşte cifrul lui Arghezi, de care
mă deosebeşte ceva foarte important: acest poet
naţional a dispreţuit total, radical, otrăvit şi sânzos pe
toţi confraţii lui, şi într-un fel pe toată lumea. Arghezi
a fost otrăvit o viaţă întreagă de lăcomia succesului;
până la urmă l-a avut, aşa cum n-a mai avut din viaţă
nimeni în România. Preţul acestui succes a fost mod-
est: a acceptat ca în prefaţa poeziilor complete din
1959, carte de lux pe hârtie biblie, Beniuc să-l denunţe
pe Blaga drept duşman al poporului şi huligan deca-
dento-mistic. Acesta a fost preţul apoteozei Arghezi.

Într-un fel sau altul orice vamă a succesului se
plăteşte. Eu chiar în cazul în care aş avea cu ce plăti,
nu aş plăti.

Părerea mea este că un scriitor, chiar „în particu-
lar” ca mine, nu trebuie să se lase condus de public (de
dorul după el). El oferă ceea ce crede el că ar fi de
oferit. Publicul acceptă sau nu. De când mă ştiu pub-
licând, adică de la 18 ani, nu m-am gândit niciodată la
public, ci numai la prieteni. Au fost singurii cititori pe
care mi i-am „imaginat” întotdeauna. Ce zice Emil sau
Dan, ce zice Eugen, ce zice Harry, ce zice Mircea, sau
Luca sau alţi câţiva? Atâta tot. Pentru public am scris
articole, dar nu ca să-i placă, ci să le arăt ceea ce cre-
deam eu că ar fi adevărat. Poezia este o ramură a liter-
aturii cam fără public. Felul în care mi-ai pus tu
chestiunea s-ar potrivi unui romancier sau unui autor
dramatic. În cazul acestora publicul este cu deosebire
important, iar succesul este la romancier şi dramaturg
pâinea lui zilnică, în sensul propriu.

Exemplul pe care mi l-ai dat, Prévert, m-a cam jig-
nit. De ce nu Paul Géraldy, liricul de uzaj curent al
părinţilor noştri (Toi et moi)? Eu nu ştiu care dintre
poeziile mele ar fi mai bune sau mai rele, dar din
momentul în care le-am adunat înseamnă că ele con-
stituie un corp care cred eu că reprezintă puţinătatea
mea literaturicească”.

Urmează, pe multe pagini, o adevărată avalanşă de
reproşuri şi recomandări legate expres de viitoarea
publicare a cărţii sale , de la refuzul succesului la
refuzul de a fi dat la lectură şi altora, L.M. Arcade fiind
atenţionat: tu eşti singurul cititor al acestui manuscris.

Speranţa realizării Cartelului rămîne o constantă a
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demersurilor epistolare cu Leonid, şi putem bănui,
aproape sigur, şi cu alţii cu care se afla în corespon-
denţă. Îşi motivează lui Leonid încrederea
(14.05.1970) în coagularea grupului de scriitori care
refuză categoric colaborarea cu puterea comunistă din
Ţară: „Cred că ai primit Revista Scriitorilor, de la
Roma. Citind-o în mare parte, mi-am dat seama că plă-
nuitul cartel al scriitorilor liberi şi categoric opuşi
oricărei colaborări cu comunişti se poate face. Revista
Scriitorilor Români, Limite, cât or fi şi cum dar sunt,
adică este, fiind revistă, gruparea editorială Inorog
sunt destul pentru un cartel fără teamă de fuites colab-
oraţioniste. În acest număr al Revistei Scriitorilor sunt
atacuri frontale, începând cu trompeta lui Posteucă.
Nicăieri nu s-a mai vorbit de Canalul Dunăre – Marea
Neagră, iar Ceauşescu parcă nici usturoi n-a mâncat
nici botul nu-i miroase. Tot acest caiet 8 este împănat
cu atacuri fără echivoc, şi în versuri şi în proză. Citeşte
articolele Monicăi, citeşte cronica mea despre cartea
lui P.P. Panaitescu şi articolul de încheiere, pour la
bonne bouche, al lui Mircea. Poezia lui Sorescu este şi
ea foarte clară, adică: vin ruşii, să ne punem pe iernare,
sport în care nu ne întrece nimeni. Ce s-o alege de
Sorescu şi Bănulescu în urma acestei chestii nu ştiu.
Cert este că până la urmă n-o să rămână nici unul nici
altul în laba ursului.

Toate aceste lucruri sunt înviorătoare şi cred că ar
fi bine să-i scrii lui Mircea câteva rânduri”.

Tot aici se arată nemulţumit că o doamnă, C.
Neamţu, i-a cerut, în numele lui Mămăligă, lista defin-
itivă a poemelor ce urmează să fie incluse în proiectat-
ul volum. După cîteva pagini bune de prezentare a
posibilelor variante de editare, îi aminteşte către final,
aproape imperios: „Ceea ce ţi-am scris în legătură cu
urgenţa publicării „revoluţiei culturale” sau a piesei
este foarte serios şi obiectiv justificat. Darea pe faţă a
mizeriei comuniste, comunistoide sau cripto-comu-
niste, pe un plan de artă superior, cum faci tu, este nu
numai necesară, dar obligată în ceasul al unsprezece-
lea. Nu e vorba nici să ne flatăm reciproc, nici să ne
aflăm în treabă, dar sunt convins că am dreptate”.

Şi, în toată această apăsătoare viaţă a scriitorului în
exil, unde îi rămîne doar scrisul în singurătate şi
aproape fără receptare, pe 19.05.1970, constată amar,
dar şi cu o detaşare care întăreşte: „Suntem singuri.
Fără presă, fără public, fără Academii care să ne „con-
firme”, într-o gratuitate atât de evidentă încât până la
urmă e chiar interesantă”.

Şi încheierea epistolei este premonitorie: „În

R.S.R., cum poate ai auzit şi tu, lucrurile stau strâmb
de tot. Inundaţii catastrofale au aruncat în haos chiar şi
haosul socialist într-o mare parte a ţării. Iar ruşii, după
ce-au băgat în buzunar Cehoslovacia unde se
pregăteşte un mare proces împotriva lui Dubcek, pe
care l-a băgat a apă şi Garaudy, acum încep să apese
pe R.S.R., a cărei singură salvare în perspectiva
viitorului va fi o rezistenţă eroică, lucru necunoscut
însă la comunişti al căror eroism este autocritica,
obţinută prin chin, spălaturi pe creier sau în cazuri mai
uşoare lichelism. Colaboraţionismul unora se
dovedeşte că a fost nu numai absurd, dar chiar nociv.
Ceea ce a făcut Cenaclul însă a fost foarte bine.

E posibil ca mulţi, înainte de prăbuşirea
inevitabilă, să primească paşapoarte. Şi un al doilea
exil, care să-l mai împrospăteze pe cel vechi, e de
aşteptat, cum am mai vorbit de altfel, încă din 1968,
când cu Cehoslovacia”.

Şi al doilea val de exilaţi nu se va lăsa aşteptat.
După ce-şi anunţă frăţiorul editor pe 24-5-1970, că a
trimis pachetul cu volumul, face cîteva observaţii
asupra receptării poeziei şi a manierei de clasificare.
„Nu mă auto-ridic în slăvi, dar când mă gândesc cum
se citeşte poezia parcă îmi pare rău de ea. Orice
poezie, calificabilă ca atare, este de fapt ermetică. De
aceea poezie ermetică este o tautologie. Dar vai de
poezia la care se bagă de seamă că este... ermetică.
Pentru că poezia care se vede că este ermetică
încetează de-a mai fi poezie şi devine o scriitură
ermetică. În poezie trebuie să pară totul de la sine
înţeles, iar la o mai atentă luare în seamă să se creadă
că nu e acolo nimic de la sine înţeles. Acest ne-de-la-
sine-înţeles stă fie în limbajul care parcă ar curge, dar
tocmai din cauza acestei curgeri are altă funcţie decât
în vorbirea comună, fie prin topos, adică ceea ce pune
în totalitatea ei în scenă. Baudelaire face cu o metrică
şi cu sintaxă oarecare, de la sine înţelese, nişte toturi
care nu mai sunt de la sine înţelese. Poezia adevărată
este inevitabil enigmatică, fără să fie stranie, frapant-
nouă etc. etc., ceea ce duce la salvarea de manierism,
şi manierismul este boala poeţilor 1/2, fie că e vorba
de Verlaine, fie că e vorba de Arghezi, dar la poeţii 1/1
chiar eventuale ticuri manieriste rămân în umbră, cum
e cazul lui Baudelaire, sau Hölderlin, sau Eminescu
etc”.

Se arată dezamăgit de proza lui Ion Alexandru din
revista Limite a lui lerunca, a autobiografiei semnată
de Dionisie Monahul, una convenţională, fără nici o
viaţă, loc comun peste loca comun. În aceeaşi manieră
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continuă să comenteze numărul revistei: „Nenorocirea
cu Ion Alexandru este că nici nu poţi să-i spui nimic.
E atât de încrezut încât te indispune. Mai e un articol
de la Barbăneagră citire, din care nimeni, chiar alţii
mai deştepţi ca mine, cred că nu poate să înţeleagă
ceva. Nişte cronici de Monica care spune şi baliverne:
’F accentuează o cotitură, trecerea de la uitare, prin
exaltarea formelor, la conştiinţă, prin amintirea realu-
lui, mai ales de la Marin Preda încoace. Nu este ade-
vărat: D.R. Popescu este cu conştiinţa de la D.R.
Popescu încoace, nu de la ţiganul favorit al leruncilor.
În 1964, D.R. Popescu a publicat în Luceafărul o ade-
vărată nuvelă de conştiinţă, intitulată Leul albastru şi
a fost atunci destul de serios sancţionat. Ţiganul de
Preda a fost cel mai docil instrument al stăpânirii şi
este. Intrusul este un alibi, şi pentru el şi pentru
Ceauşescu: dacă ştiam noi atunci cum eraaa... hă-hă-
hăăă! E vorba de o trezire la cunoştinţă de porunceală,
pe când la românul D.R. Popescu e vorba de una spon-
tană. Sanda s-a contaminat şi ea de la lerunci şi-i trage
nişte tămâie lui Preda în Revista Scriitorilor. Din pasi-
unea lerunco-moniciană pentru ţigani, M.R.
Paraschivescu, Marin Preda, se ajunge la un adevărat
dus-întors, literaro-conştiincios”.

Este tot mai convins de importanţa în creştere a
Cenaclului de la Neuilly, fapt ce ţine să-l şi comunice
celui care îl găzduia, pe 5.06.1970: „Cred că Povestea
s-a născut circumstanţial, dar tot ce e bun în literatură
e circumstanţial. Resorturile sunt însă dincolo de cir-
cumstanţa care le declanşează. Goethe, care ştia toate,
o ştia şi pe-asta, dar mai ştiam şi noi că Olimpicele lui
Pindar sau Psalmii sunt poezii circumstanţiale. Ca să
nu mai spunem de Divina Comedia? Dar: vezi şi tu ce
preţios este Cenaclul, circumstanţă care tot
declanşează resorturi. Şi cum ţi-am profetizat în nişte
scrisori mai vechi, importanţa Cenaclului creşte. Ca
probă notiţa alăturată din România, prima de acest fel
pe care-o văd. Nu ştiu dacă vine de la Ierunca sau
Amăriuţei, dar parcă ar fi de la Ierunca, pentru că atun-
ci s-a dat la mine şi probabil a avut o bucurie”.

Comentînd revistele din exil şi tendinţa acestora de
a fi „îngăduitoare” cu blocul sovietic, pe motive de
politică realistă, o consideră o iluzie, pentru că şi
comunist şi pro-român nu se poate. Şi îşi argu-
mentează poziţia, pe 13.06.1970, cu apel la ştirile din
mass-media şi situaţia provocată de această duplicitate
avînd ca ultim rezultat spargerea exilului. „Văd în
ziarul de azi că foarte curând, adică la începutul lui
iulie, vin barabaftele sovietice la Bucureşti să semneze
noul „pact de prietenie. Care va fi ca şi cel învechit cu

Cehoslovacia, pentru că altfel sovieticii nu semnează
nimic. Trebuie recunoscut că acest Ceauşescu a tras
iţele cu o perfidie super-levantină. După ce s-a asigu-
rat cu poporul, făcându-l să creadă că el este noul
Zalmoxe-Deceneu-Burebista-Decebal care asigură
independenţa şi suveranitatea naţionale, acum se
asigură cu Sovietele, ca singur garant, deoarece are
toate poliţiile în mână, al socialismului internaţional,
aşa cum îl cer Sovietele, adică stalinist intern şi extern
în continuarea stalinismului sovietic, în speţă
supunerea fără crâcnire nici abatere, până când venind
timpuri mai bune să se facă în cor de o Europă
Federativă, cel puţin o jumătate din Europa, Sovietică.
Ce-i pasă osânzei unui comunist absolut, dement al
puterii în acelaşi timp, dacă România dispare, dar ce-a
rămas în locul ei este călărit mai departe de el? Un
„materialist marxist-leninist” este în acelaşi timp şi
maestru de Realpolitik. Este adevărat că Rusia
Sovietică, de la moartea lui Stalin, a intrat mereu într-
un impas tot mai adânc. Dar şi Occidentul a făcut şi
continuă să facă eforturi pe cât de supra- pe atât de
anti umane pentru a o scoate din impas. Este mon-
struoasa unitate mondială a goşismului, care
stăpâneşte şi toate mijloacele de mass communication,
şi care, după cum vezi, duce colosalul război împotri-
va lui Nixon pentru că are îndrăzneala să pretindă că
odată, cel puţin undeva, trebuiesc învinşi comuniştii.
Inviolabilitatea şi sacrosanctitatea comunismului au
azi forţă de tabu universal. Această iubire pentru sovi-
eto-comunism nu e nici pe departe predominant popu-
lară, ci necontenit prefabricată. Când însuşi Vaticanul
a ajuns la politica pe care-o are, de la Papa loan
încoace, vezi bine că nici nu mai ştim ce să mai zicem.

În ceea ce priveşte pe românii din exil, ofensiva
comunistă reluată cu tenacitatea caracteristică în 1968,
efectele sunt evidente. Dacă poziţia anti comunistă din
exil nu a fost desfiinţată, cel puţin spargerea exilului s-
a realizat, cu elemente culturale în primul rând, ca
Uscătescu, Profesorul şi, cu mai puţină eficienţă dar
nu chiar fără gravitate, Caranica”.

Şi tot aici, îndeamnă pe L.M. Arcade, în contextul
destructurării exilului, să menţină Ćenaclul, viu mediu
de limbă română vie, un centru viu.

Pe 17.06.1970, afirmă constanţa de caracter a
frăţiorului: „Cînd ai înfiinţat Cenaclul tu erai cum şi
acum eşti, singurul om sănătos. Şi numai datorită
acestui miracol lucrul ţine”. La finalul lungii epistole,
pentru a-l linişti, îl asigură că între apariţia cărţii şi pri-
etenie, ultima este şi rămîne cea mai importantă.
„Crede-mă, Frăţiorule, ţin la prietenia şi frăţia noastră,

44 CONVORBIRI  LITERARE



dincolo de orice fel de volum. Ideea ta a fost sinceră,
generoasă, iar eu am fost cam naiv, pentru că nu aveam
perspectiva românului, pe care-o am după ce am anal-
izat situaţia.

Noi avem multe lucruri de făcut, avem multe
mereu să ne spunem şi prieteniile sincere sunt un lucru
atât de rar încât viaţa acestei prietenii a noastre are şi
în veşnicie mult mai mult ecou decât nişte literatură”.

Inclusiv acest epistolar dă măsura înveşnicirii
acestei prietenii.

Unul dintre poeţii pe care Floria Stamatu nu-l iartă
pentru potriveala la lirică este Tudor Arghezi, şi nu
doar în scrisoarea pe 15.07.1970. În continuarea diatri-
belor la adresa „recuperatului” Arghezi, se apleacă
asupra mai tinerilor creatori din Ţară: „La urmă, ca
probă că temerile mele nu erau absurde, m-a îngheţat
şi certificatul-omilie-panegiric al tânărului geniu arde-
lean, Ion Alexandru, e drept prin natura lui infatuat,
dar afară de Blandiana şi Manolescu, tineri de treizeci
de ani, cu tendinţe de maturizare şi dăruiţi cu bun-simţ,
infatuarea este o boală generală a noilor literaţi din
R.S.R. Îmi dau seama că dacă Ion Alexandru mă
uimeşte nu cu câte nu ştie, dar cu câte nu vrea pur şi
simplu să ştie, nu este singurul, îi văd doar prin reviste
pe mai toţi. Ion Alexandru nu are habar de filosofie, nu
a lucrat în nicio disciplină a filosofiei sau alta, nu are
habar de cultura românească, mă refer la întregul ei, nu
la câţiva scriitori moderni, începând din veacul XIX,
nu e sigur de limba română şi face o teză la facultatea
de filosofie asupra spiritului culturii româneşti, pe
care-o pune toată, pur şi simplu, la coada unor teologi
greci, pe care în afară de câţiva mitropoliţi din trecut
nu i-a citit nimeni în Moldo-Valahia-Transilvania. Din
infatuare de geniu face un lucru monstruos, fără să fi
citit măcar pe Pârvan, pe Cantemir, Miron Costin,
Xenopol, Mehedinţi etc., etc. Îl face pe Cantemir neo-
platonician, şi câte şi mai câte. Deci e o mare deose-
bire între această generaţie şi a noastră, probabil şi
cauza circumstanţelor în care-au apărut, adică în
condiţii de surdo-muţi. Dar Blandiana şi Manolescu, şi
să sperăm şi alţii nu sunt chiar aşa. În orice caz certi-
ficatul lui Alexandru, geniul lor, l-ai văzut şi îţi dai
seama că are de ce să-mi taie tot cheful. Deci: decât să
le apar cum mi-a apărut mie Arghezi, mai bine lipsă”.
Rareori Horia Stamatu se plînge de condiţia sa de exi-
lat, de precaritatea mijloacelor de trai etc. Într-un con-
text în care se discuta strîngerea unei sume pentru a
asigura unui scriitor o rentă de supravieţuire, îi scrie
lui L.M. Arcade, pe 22.07.1970: „Am tras multe şi ştii

ce e să nu ştii cât îţi va ţine acoperişul deasupra. De
câte ori, culcându-mă seara, mă gândeam ce bun e un
acoperiş deasupra, un pat şi adormeam îndoit de grija
că se apropie sfârşitul lunii şi nu ştiam ce voi face în
ajun de viitorul întâi al lunii viitoare, cum voi avea
nenorocita de chirie. Uneori trebuia s-o lungesc;
veneam ruşinat acasă, parcă m-aş fi făcut subţire ca un
vântișor, să intru pe gaura cheii. Şi foamea, ah, ce
umilitoare e!”.

Cum era de aşteptat scrisorile lui Horia Stamatu
dezvăluie adeseori laboratorul său de creaţie, mai tot-
deauna de interes pentru istoricul literar, dar şi pentru
cititorul interesat să-i afle maniera de lucru şi univer-
sul cultural pe care îl accesa curent. Interesat de
mitologie, are multe trimiteri la lucrările lui Eliade, cu
trimitere la lucrarea acestuia asupra religiei dacilor. Îi
scrie pe această temă Frăţiorului, în 20.09.1970:
„Cum miturile deci tu spui că n-ar fi mare lucru, în
afară de Rohmani, am luat-o serios din loc, începând
cu Mioriţa. Biata noastră viţă năzdrăvană mă perse-
cută de vreo cinci ani, de când am dat peste plachia
folcloristului comunist Fochi, un cărţoi de peste 1000
de pagini, jumătate cu tiorie, comunistă bineînţeles,
restul cu variante.

Răfuiala nu este numai cu comuniştii, dar şi cu
pozitiviştii din trecut şi chiar cu Blaga, de care mă
conving definitiv că a fost un gânditor foarte inauten-
tic, adică un foarte făcut. Ceea ce cam din vremea stu-
denţiei o ştiam, dar o tot lăsam aşa, filozofii fiind rari
la noi, iar după aceea în exil am tot lăsat-o baltă pen-
tru că, oricum, nu era comunist. Dar era sinistru de
oportunist. Conferinţa lui despre Cantemir, pe care-au
făcut dobitocia s-o publice în Prodromos voinicii
noştri, e din 1945 şi acolo Blaga caută un modus viven-
di cu ruşii. Spaţiul mioritic pleacă de la Dan Botta însă
falsificând sugestiile de-acolo, de altfel ne-citate pen-
tru că Blaga nu spunea niciodată de unde se inspira, şi
ajunge la o bazaconie.

Ce fac eu este modest, fără fumuri de niciun fel,
dar cred că descifrez efectiv ceva. Problema e să scot
ceva cât mai concis şi mai puţin pedant. Cercetarea e
împărţită în două: a) motivul primitiv şi b) Mioriţa
versiunea Alecsandri. Motivul primitiv se compune
din două elemente indisolubil legate, omorul şi sepul-
tura. Prin cel de-al doilea element este ridicat la tabu
şi primul. Poemul cules de Alecsandri aduce al treilea
element prin care se constituie mitul: eroul. Una din
principalele cauze ale interpretării eronate a poemului
a fost clasarea lui ca „baladă”. În realitate este o
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tragedie care se rezolvă în mister. Realizată perfect,
această tragedie este cel mai original şi singurul origi-
nal capitol din folclorul nostru. În poezia cultă nu are
ca echivalent de absolută originalitate decât Mai am
un singur dor al lui Eminescu. Dar de el mă ocup după
Mioriţa şi amândouă cercetările par un tot. Pe urmă
trec la mitologie, dar aceasta va dura mult”.

O temă care îl preocupa în continuare este
răzbunarea, prezentă în Răzbunarea nuca de cocos
trimis şi lui L.M. Arcade, căruia, pe 21.09.1970, îi reit-
erează subiectul din textul amintit, şi unde, îi scrie, îmi
bat joc de această râcă a „istoriei” care este aşa-zisul
„spirit al răzbunării sacre”. Probabil tocmai de aceea
pentru scrisul serios am ajuns la „Mioriţa”, care de
altfel mă preocupă de vreo cinci ani, şi am un geaman-
tan de fişe, care însă mi-au rămas în cap, aşa că nu
mai am nevoie de ele. De altfel şi textul cu bătaie de
joc dedicată „spiritului răzbunării sacre” este o sin-
teză de multe experienţe, să zicem „istorice”. Urmaşii
lui Cain, care după spusa Bibliei trebuie cruţaţi, ceea
ce e just pentru că altfel nu s-ar mai fi terminat, dar
urmaşii lui Cain sunt permanent în ofensivă.
Criminalii sunt de două feluri: 1) impulsivi, zgomo-
toşi, primari, direcţi, şi plătesc în genere înmiit; 2) cal-
culaţi, organizaţi, orientaţi exclusiv spre distrugere,
tenaci, şi care în momentul în care nu mai au niciun
motiv de răzbunare, îl provoacă pentru a avea de ce
să-şi continue răzbunarea. Cu „mioritici”, cu crimi-
nali impulsivi şi pierzători şi cu criminali tenaci orga-
nizaţi pe vecii vecilor pentru „răzbunare”, se face
„istorie”, între Cain şi Abel, la care se mai adaugă şi
nebunul, nenorocitul, un fel de „Sfarmă Piatră –
Strâmbă Lemne”, care cu intenţii pro-Abel îl serveşte
la ţanc pe Cain, tocmai când e ajuns la ananghie.

Instaurarea lui Cain în România, care de 25 de ani
chinuie şi a făcut asasinate masive, este mereu justifi-
cată prin amintirea lui „Strâmbă Lemne – Sfarmă
Piatră”, care tot voind să repună în drepturi pe eroul
mioritic, s-a sinucis ca să ofere justificări formale toc-
mai contrariului.

Fiind rasă de Cain regimul din R.S.R. nu va putea
niciodată să intre în conventul umanităţi care se stră-
duie să fie umană. Este iremediabil legat Ceauşescu
cu ortacii lui de Ho-Chi-Minh, Mao, Stalin – Hruşciov
– Brejnev şi cine-o mai fi numele lui Marx – Lenin ori-
unde pe faţa pământului.

Este totdeauna tranşant în opinii şi cît se poate de
drept: „Eu nu cred că Freud şi Marx au fost geniali.
Dar a fost un filosof din care iradia geniul şi despre

care nu mai suflă azi nimeni o vorbuliţă, deşi este
extraordinar de actual: Henri Bergson. Pe urma lui
trăiesc azi sute de speculanţi ai structuralismului şi
altor chestii, dar numele lui Bergson nu îl suflă nimeni.
De ce? E un mister. În primul rând din faptul că iradia
geniu şi nu avea nimic din grosolănia lui Marx şi
Freud. Toată aşa-zisa „literatură nouă”, inclusiv Joyce,
e pe substrat de Bergson. Toată chestia faimosului lan-
gage vine de la Bergson, aşa cum cea cu „exis-
tenţialul” de la Heidegger. Cine şi orice l-a înmormân-
tat pe Bergson, ca nume, pentru că filonul lui e prea
viu ca să poată fi înmormântat? Alături de Heidegger,
Bergson, care-l precede, e cel mai mare gânditor al
acestui amărât de veac. Bineînţeles nu e prea greu de
răspuns: înmormântarea numelui Bergson a operat-o
internaţionala intelectualităţii marxiste. Suntem sub
dictatura de fier a acestei internaţionale şi nu e de
mirare că eroi ca Bérenger I nu vrea să recunoască
acest lucru şi ca în R.S.R. tot dă vina pe duşii de pe
lume” (2.10.1970).

Este obsedat de neputinţa de a-şi sprijini material
rudele din Ţară, în special pe Mama – constant
şicanată de autorităţile comuniste, presiuni care au
sfîrşit prin a-i provoca un şoc ce a obligat-o să stea, la
70 de ani, trei luni în spital pînă să-şi revină, încă o
dovadă a umanismului socialist multilateral dezvoltat.

Consecvent în a-şi susţine ideile, cu atît mai mult
cele ce ţin de coagularea Cartelului, mai nou a unui
Concern de presă, laudă încă o dată pe Leonida:
„Ideea ta cu un concern de presă a fost admirabilă. Am
constatat astfel că nu mai există nici o presă liberă în
exil. Iar ce face Ierunca la Limite este o foarte măruntă
gazetărie de puţine parale. Omul şi-a făcut şcoala în
rezistenţa anti-fascistă din timpul războiului, la Timpul
condus de anti-fascistul Mircea Grigorescu. Acolo era
refugiată elita juniorilor de stânga: Ierunca, Marin
Preda, Caraion, Miron Radu Paraschivescu, Jebeleanu
şi mulţi alţii. La Viaţa lui Rebreanu era cealaltă cremă,
a juniorilor de dreapta. Ierunca ştie să scrie mici file,
dar asta e prea puţin şi pentru critica literară în genere
şi pentru o bătălie de idei cu comuniştii.

M-am gândit aşa: să facem nişte caiete semestriale,
multiplicate elegant şi coperta tipărită, intitulate pur şi
simplu Cenaclu. Ar fi editate de Caietele Inorogului,
care ar avea direcţie, redacţie şi administraţie, grupării
Inorog, din care s-a retras contele Korne.

Caietul ar avea 2 (două) părţi: a) texte citite la
cenaclu şi b) o cronică literară amplă, cu implicaţii
serioase în actualitate, nu cu înţepături sau sictireli.
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Revistele existente, Destin şi Prodromos, s-au termi-
nat, pentru că Uscătescu acceptând să i se taie din
interviul publicat în ţară activitatea Destin, a aruncat
peste bord, probabil cu speranţa să i se publice cărţi în
R.S.R. (el crede că e totuna cu Eliade), iar Prodromos
prin redactorul Miron este R.S.R.-ul în persoană.
Revista Scriitorilor Români nu se ştie dacă mai apare
şi la anul, iar Fiinţa Românească e tot şi ea mâncată
friptă de politrucul Veniamin, şi, de altfel, era prea sec-
tară, suficientă şi în fond cam puţintică. Limite al
ieromonicilor este o chestie băieţească, dar cu o sim-
plă înscriere de notiţe şi Barbăneagră nu face decât să
consume banii de tipărit. Presa-revolver, o ştiu câte
parale face.

Pe când Cenaclu în 250 de exemplare numerotate,
şi date numai pe sprânceană, ar fi otrăşoză. Pentru
partea cronică adoptăm formula Times, supliment lit-
erar, nu se semnează nimic, dar se scrie vorbă, în idee
nu în pile şi nici călcări pe bătături, ca în Limite, şi,
bineînţeles, fără însemnările presei-revolver. Ceva
serios, adică din nou la Convorbiri literare, dar în sec-
olul XX” (10.01.1971).

Se aventurează şi în a face inclusiv o apreciere
asupra cheltuielilor ce se impun în editarea foii. Atît
era de interesat în materializarea acestui proiect;
proiect care, din păcate, nu s-a împlinit.

Primirea unei cărţi de la Vintilă Horia îi provoacă
cîteva efuziuni şi aprecieri favorabile: „lată însă că am
o nădejde. Vintilică iar mă iubeşte. Mi-a scris foarte
frumos şi mi-a trimis ultima lui carte cu o dedicaţie să
cad jos. Dacă i-aş da piesa ta, poate eventual să fie cel
puţin publicată acolo? Relaţii are destule, cum nu
avem noi. Cartea lui, pe care mi-a trimis-o cu dedicaţie
spăimântătoare, este efectiv interesantă, aşa că am să i-
o laud sincer, gracias a dios! Aşadar trimite-mi repede
încă un exemplar. La drept vorbind Vintilă Horia
oricât le-ar avea şi el pe ale lui, poate unele chiar
diferite de ale noastre, nu are nimic de a face cu nea-
mul prost al lui Uscătescu, e şi mai inteligent şi are un
caracter normal” (17.04.1971). În P.S. de la aceeaşi
epistolă îşi motivează atitudinea sa faţă de autorul lui
Ulysses: „Pentru că veni vorba de Joyce, remarc că eu
nu mi-am manifestat faţă de el admiraţia pe care-am
găsit-o la tine. Aşa cum niciodată n-am avut ca atâţia
admiraţia colosală faţă de Nietzsche. De ce? Probabil
că e în mine un fel de stranie reacţiune faţă de cei care
ştiu tot, prevăd tot, explică uneori tot (ca Goethe).
Spuse de-ale lor (afară de Goethe) îmi rămân. Joyce,
în lecturile succesive, prima dinainte de război m-a iri-
tat, că prea era dat în paşte, cum spune Matei

Caragiale, adică ştia tot, toate dedesubturile factice şi
lingvistice. Însă spune destule chestii uluitoare că şi
poate face un breviar. Acum aproape 60 de ani spunea
despre americani: ăştia or să măture toate ţările, chiar
pe-a noastră, iar despre Ruşi că au nevoie să
jugănească lumea. Ei bine, aceste vorbe au ajuns fapte
de citit la gazetă.

Joyce era Irlandez. Dar cu toate răzbunările între
irlandezi şi englezi este o misterioasă unitate de cul-
tură, s-au influenţat reciproc, au ceva comun, sunt în
primul rând înfipţi, îndrăzneţi, tenaci. De aceea cu
toate că a murit Imperiul Britanic, lumea va fi un
Imperiu Anglo-saxon, nu rusesc. Numai U.S.A.,
Canada şi Anglia la un loc, şi de fapt sunt la un loc,
ajung, dar mai sunt şi Australia şi Noua Zeelandă şi
Africa de Sud. Lupta Sovietelor împotriva lor este tot
aşa de fără de nădejde pe cât a fost a celui de-ai treilea
Reich.

Faţă de viitorul imperiu anglo-saxon suntem cu
asta nişte blajini umanişti, cam anticuados cum spun
spaniolii. Joyce este atât de secolul XX, atât de altă
epocă literară că îţi vine să urli, aşa că de aceea eu am
„înghiţit şi am tăcut”, reacţionar, anticuado, cu limba
noastră care duce la sublim, dar mai puţin la tot.
Nevoia ta anterioară a fost şi este să mergi la tot, dar
cred că aici mai multă şansă are limba română decât
celelalte limbi europene, în afară de engleză care-a
făcut saltul sălbatic, cu nebunul.

Probabil că asta a fost cauza inconştientă a refuzu-
lui meu de-a mă integra în alte limbi.

Ca şi engleza, româna nu e încă o limbă moartă”.
Numeroase sunt speculaţiile literare, filosofice,

sociologice, politice, toate pline de miez şi mai tot-
deauna însoţite de o abordare originale, mereu atrac-
tive intelectual. Abordînd naşterea mitului lui Kafka
face cîteva constatări foarte exacte, astăzi bine cunos-
cute de cei interesaţi, nu şi atunci: „Acest mit s-a năs-
cut după trecutul război, din motivele pe care le ştim:
asasinarea oamenilor fără nici o vină. Dar acest lucru
se mai petrecuse şi înainte de război, în Rusia, unde
după cele mai modeste socoteli au fost curăţaţi cam
între 20 şi 30 de milioane de oameni. Mult discutata
Straf Kolonie nu este o profeţie a hecatombelor de mai
târziu, ci este expresia exagerată faţă de oroarea pe
care o inspiră multora din vechiul Imperiu austriac
absolutismul combinat cu militarismul şi spiritul de
castă. Alt austriac, nu tuberculos ci drogat, Trakl, s-a
sinucis în timpul primului război mondial. Iar la noi s-
a scris Pădurea spânzuraţilor.

Turcii au masacrat în două reprize cam 11 milioane
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de Armeni, lucru cam ne-pus în discuţie, probabil pen-
tru că era vorba de nişte puturoşi de oameni, deşi scop-
ul Turcilor era pura şi simpla exterminare a unui
popor. Hitler, care era mare admirator al
mohamedanismului, a procedat turceşte: exterminarea
rasială. Acestea au fost nişte procese sinistre, dar lim-
itate în timp. Comunismul însă nu are nici o limită în
timp, iar în spaţiu se întinde, direct sau indirect. Ţelul
revoluţionar nu este exterminarea oamenilor decât în
parte, simpla exterminare de clasă, iar cât priveşte
ceea ce rămâne, ţelul este de a se transforma oamenii
în ne-oameni.

Conflictul între rău şi bine este cert, numai că nu
există reprezentanţi absoluţi ai binelui, iar posibil-
ităţile răului de-a se camufla sunt infinit mai mari. Iar
camuflarea cea mai cusută cu aţă albă, comunismul,
este respectată de la sfârşitul războiului cu o tenacitate
într-adevăr demnă de o cauză... mai bună.
Generalizarea condiţiei umane serveşte şi ea această
camuflare. Tocmai de aceea evenimentul Soljeninţîn,
ridicat chiar până la Nobel, n-a avut nici pe departe
presa mondială a cauzei. Ho-chi-Minh-Vietcong”
(31.05.1971).

Citirea piesei lui L.M. Arcade, tradusă în
româneşte sub titlul: Ultima cauză a marelui Just,
provoacă lui Horia Stamatu cîteva observaţii de tot
interesul, observaţii care dezvăluie limpezimea de ori-
zont a poetului, lucrul său permanent asupra ideii, una
conectată la stringenta actualitate: „Piesa ta şi discuţi-
ile noastre în jurul ei mi-au redeschis nişte sertare
închise încă de prin 1936-37. Adică tocmai de când
luam o atitudine civică.

E vorba de interminabila chestiune stânga-dreapta,
pe care mi-a reactualizat-o observaţia ta că stângismul
include oroarea-frică a morţii.

Stânga-dreapta e o divizare cu alte origini decât
Les états généraux şi mult mai complicată decât sim-
pla diviziune feminin-masculin, deşi cam pe-acolo
stau lucrurile.

Dincolo de caracterul lor, bun sau rău, oamenii
sunt mărginiţi de ceva ce le transcende caracterul, şi
anume de o structură pre-existentă la fiecare, iar aces-
ta structuri diferite până la urmă sunt două, una purtă-
toare a schemei matriarhatului şi alta a schemei patri-
arhatului.

Marile civilizaţii şi marile spiritualităţi au fost vic-
torii asupra matriarhatului, a cărui origine este în
descoperirea geminaţiei şi practicarea ei pentru agri-
cultură şi creşterea animalelor, de către femei, lucru

normal pentru că ele erau însămânţate şi năşteau, lucru
care desigur că nu putea să le scape din vedere.
Bărbaţii însămânţau rapid şi vânau, în afară de foame
în burţile lor nu se petrecea nimic altceva. Toată gândi-
rea lor s-a îndreptat către instrumente, scule, arme etc.,
afară de oale pe care tot femeile le-au fabricat mai întâi
(sunt şi azi triburi unde facerea oalelor e şi industrie
dar şi ritual feminin). Ca gestionare ale vieţii femeile
au gândit practic asupra ei şi cu mult înainte de de-a fi
obiect al visurilor romantice, bărbatul a fost scula
vieţii şi nimic mai mult, adică nu proprietar-gestionar
al vieţii, ci argat. Cultul instaurat de matriarhat a fost
al vieţii, viaţa cu rădăcinile ascunse în matricea-
pământ. Culturi chtonice, ale subteranului. În matri-
arhatul incipient bărbatul nu era mai puţin vânat ca în
patriarhat, dar şi virilitatea şi forţa lui erau în subor-
dinea, în slujba gestionarelor vieţii, femeile născătoare
şi organizatoare a culturilor, bărbaţii fiind şi harmăsari
şi cai de tracţiune în acelaşi timp.

Matriarhatul era un chin al vieţii oarbe, al multi-
plicării şi al producţiei, fără eros sau „cultură” în sen-
sul superior. Cu el seamănă perfect comunismul de
azi, care s-a născut în cadrul structurii matriarhale a
unei părţi din oameni, cu Marx în cap care e un
revoltat anti-patriarhal.

Documentul cel mai important al revoltei şi victo-
riei patriarhale este însăşi Biblia.

Arborele vieţii este şi arborele ştiinţei sau cunoşt-
inţei şi omul nu trebuie să mănânce din el; starea
paradiziacă era pur şi simplu viaţa fără nici o adminis-
trare a ei. Căderea din rai a fost odată cu începutul
administrării vieţii de către femeie, care-a descoperit
raportul sămânţă-fruct şi l-a transformat în agricultură
şi păstorit. De unde şi blestemul căzut asupra lui
Adam, sudoarea frunţii. Aşa bărbatul a devenit animal
de muncă supus gestionarei vieţii, femeia. De unde şi
femeia păcătoasă până azi, pentru că nu se gândeşte
decât la lucruri practice. Revoluţia pe urmele căreia a
venit Moise cu Geneza probabil că începe cu semnul
distinctiv al circumciziei, în Egipt.

Circumcizia nu a fost doar o măsură igienică aşa
cum spun pozitiviştii din secolul trecut, ci un ceremo-
nial de confirmare a sacralităţii instrumentului, care e
şi în sceptru şi în cârja patriarhală din creştinism.
Prin circumcizie bărbatul este marcat ca ales. Toată
lupta din Biblie, între prooroci şi lume, este aceea între
poziţia spirituală şi cea chtonică, patriarhală şi matri-
arhală.

Lumea a ţinut într-o bipolaritate patriarhal-matri-
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arhal, cu dominaţia schemei patriarhale, Dumnezeu-
Papă-Rege-preoţi, autoritatea tatălui în familie, până la
Revoluţia Franceză care-a fost o răbufnire a structurii
matriarhale: Zeiţa raţiunii, la Patrie, Marianne sim-
bolul naţiunii, şi aşa s-a definit cu timpul stânga al
cărei apogeu este comunismul de azi, regim al sclav-
ilor, ca matriarhatul primitiv, condus de oameni cu
structură matriarhală. Scopul existenţei se reduce la
producţie şi reproducţie, orice transcendenţă este
negată, singura realitate este „colectivitatea” etc. Toţi
intelectualii de stânga şi toţi supuşii blânzi la comu-
nism, indiferent dacă sunt buni sau răi ca oameni,
adică răi ca Beniuc sau buni ca Şora, sunt oameni ai
structurii matriarhale. Toate astea foarte pe scurt, sim-
plificate la maximum.

Stânga şi dreapta fac la un loc o chestiune de struc-
tură umană, şi revoluţiile de la Revoluţia Franceză
sunt rupturi ale echilibrului dintre aceste structuri care
numai într-o bipolaritate efectivă duc la o civilizaţie
propriu-zisă, dar cu dominarea structurii patriarhale.
Dominarea structurii matriarhale, ca în comunism,
dizolvă în realitate tot ceea ce poate fi elevaţie umană.

Ceauşescu, după câte ştim toţi, este dominat de
nevastă şi ea decide pentru cine trece şi cine nu trece.
Stalin, ţăranul tiran, a salvat comunismul, încadrându-
l patriarhal, după modelul lui Ivan cel Groaznic sau
Petru zis cel Mare.

Cum se va reajunge pe plan mondial la bipolari-
tatea creatoare nu ştiu, dar faptul că Sovietele nu au
avut un alt Stalin după ce s-a dus primul ne dă motive
de optimism. Dictatura din R.S.R. este cea mai
nenorocită, pentru că dictatorul e un om cu structură
matriarhală şi a pulsat la marxism tot ce era de această
structură. Soarta României s-ar putea să fie cea mai
nenorocită din lumea comunistă, pentru că Rusia mai
are nişte rezerve e un popor cu mult rus, ca probă
Soljeniţîn, rebel împotriva matriarhatului, spirit patri-
arhal-profetic, exact opusul lui Marx (sau Freud, care
era tot o structură matriarhală).

Aceste lucruri sunt şi în substratul piesei tale, şi în
tot ce scrii, pentru că structura ta nu este deloc matri-
arhală. Rusul tău e şi el un revoltat anti-matriarhat.
Kafka însă e un revoltat anti-patriarhat, iar Joyce, ce să
mai spunem, un revoltat anti-matriarhal. Aşa este: unii
se trag mai mult din mamă, alţii mai mult din tată. Şi
în străfundul societăţilor se dezbat conflictele cele
două origini diferite. Aici este şi cheia întregului Vechi
Testament: viaţa oarbă, din matrice, şi viaţa luminată,
din vârful muntelui. Sinai (în Noul Testament, altul,

Thabor)” (12.07.1971).
Epistola din 30.07.1971 continuată pe 2.08.1971

ne oferă surpriza unui veritabil poem gastronomic de
cîteva pagini, ce aminteşte între alţii, de Ilarie
Voronca, şi cum singur recunoaşte: „Desigur că aceste
haleli sunt bune, dar lunga plachie literară de mai sus,
Hogaş-Sadoveanu-Păstorel-Aelo-Teodorenească, pe
alocuri cu iz de Neculce şi pe la alte locuri cu subţiri
aluzii franţuzeşti, ţi-a rămas îi gât, dar aici e o fioroasă
răzbunare”.

Rămîne la fel de fermecător, precum în poemul
gastronomic narîndu-i lui L.M. Arcade (7.09.1971)
mărunte chestiuni casnice, inclusiv despre Marian,
fiica de aproape un an care descoperă mersul. În
aceeaşi epistolă, extinsă pe multe pagini, ca aproape
toate, îşi exprimă dezamăgirea că Occidentul a tot
cocoloşit comunismul: „Deci tristeţea mea nu e provo-
cată de gândul că ar învinge comunismul, pentru că nu
va învinge comunismul, ci de mizeriile pe care le-ar
putea provoca înainte de-aşi da sfârşitul. Rechinului
mort ca toţi morţii, dacă îi tai coada şi nu eşti atent,
acesta sare ca un proiectil şi-ţi sparge capul.
Comunismul este cea mai stranie religie, o religie care
trăieşte din ne-credinţa supuşilor lui. Dacă lumea ar
crede în comunism, tot ceea ce se cheamă azi comu-
nism, ca state şi partide, s-ar pulveriza. Acest cadavru
însă e cel mai sinistru exploziv. Iar greşala decidentu-
lui a fost de la început că în loc să organizeze o
dezamorsare a acestui exploziv, l-a cocoloşit mereu şi
îl tot cocoloşeşte, ajutându-l să trăiască din moarte”
(7.09.1971).

Nu ezită a-şi explica poemele trimise lui L.M.
Arcade pentru a fi lecturate în cenaclu, spre o mai
rapidă descifrare a lor, conştienţi şi unul şi altul că din
toate astea, plus altele nu va „gini” la cenaclul nimeni
nimic (19.09.1971 ).

Încă o dată laudă Cenaclul şi şansa de a se întîlni
cu ceva viu, nu abstract: „Tu m- ai ajutat enorm în
lămurirea cu unii şi alţii, fără să faci nici o pedagogie.
Şi cât de lent sunt în materie de oameni, mi-am dat
seama că mi-au trebuit doi ani, 1966 şi 1967, ca să
înţeleg ce e cu Cenaclul, lucru viu, nu abstract, com-
pus cu oameni vii, nu cu idei. Ca să constat că altceva
nu se poate face, iar acest ceva este absolut necesar”
(11.11.1971 ).

Ultima epistolă din acest prim volum al
Epistolarului L.M. Arcade, volum în care din cele
aproape 410 pagini, 320 aparţin lui Horia Stamatu, nu
are dată, dar penultima este din 17.11-1971, unde este
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comentată apariţia romanului lui Paul Goma Ostinato,
la o editură germană, fapt care provoacă retragerea, în
semn de protest de la Târgul de carte din Germania, a
comuniștilor români.

Sunt înserate cîteva relativ scurte epistole ale lui
Mircea Eliade, cu trimitere la cărţile lui L.M. Arcade,
dar si la momentul cînd vor sporovăi la Cenaclu (4
mai 1966).

Sunt şi cîteva scrisori de la discipolul lui M.
Eliade, loan Petru Culianu. De interes, între altele, este
o remarcă a acestuia din 16 dec. 1977: „Mă tot întreb
cu uimire cum ai reuşit tu să realizezi atâtea lucruri
care pentru mine rămân greu de conjugat: viaţa de
scriitor, familia, viaţa de om de acţiune. Evident, prin
acea admirabilă stăpânire de sine pe care o admir în
tine, combinată cu atâtea multiple capacităţi”.

E o recunoaştere a calităţilor unui om care a ţinut
viu şi curat un Cenaclu al scriitorilor români din exil,
fără nici un sprijin material oficial, ci pe spezele pro-
prii spre mai marea glorie a literelor române.

Este publicată şi o epistolă adresată lui Horia
Stamatu pe 2 februarie 1978, de către loan Petru
Culianu, în care îl acuză pe Corneliu Z. Codreanu ca
fiind fascist.

Din scrisoarea trimisă lui L.M. Arcade, pe 20 febr.
1978, dl. Culianu rezultă că, Horia Stamatu a răspuns
foarte dur, aproape insultător şi-l roagă să interme-
dieze.

Aflăm şi cîteva epistole de la Emil Cioran şi care i
se adresează cu: Dragă maestre (29 aprilie 1997), în
care încearcă să se explice asupra expresiei: Blinda
mediocritate a Evangheliştilor, care îi este reproșată de
L.M. Arcade.

Avem şi cîteva epistole adresate de Emil Cioran lui
Stamatu, unde comentează admirativ poemele primite:
„Ironia disperată de la un capăt la altul conferă poemu-
lui tău o forţă rară. Cum se face că nu l-ai tradus în
spaniolă, sau că nimeni nu a încercat să-l traducă în
germană? Ţi-am mai spus-o şi o repet, ai greşit când
te-ai închis în magnificul deşert al idiomului nostru”
(3 dec. 1974). Iar în scrisoarea de pe 12 aug. 1979,
citim: „Câtă forţă are idiomul valah în a combina
înţelepciune şi poezie! De data aceasta, înţeleptul din
tine a avut câştig de cauză, după cum o dovedeşte o
anumită distanţare de tot. Nu treci nepedepsit de la un
prieten la altul. Acest ton nou marchează cu adevărat o
schimbare în percepţia timpului la tine: încet
recunoaştem tot ce-a fost viitor”. N-aş fi scris asta la
douăzeci de ani, cum de altfel nici acele reflecţii sar-
donice asupra istoriei – temă şi obsesie a candidaţilor

la bătrâneţe. Ştiu câte ceva despre asta!”
Pe 7 martie 199[...], îi scrie Dragului meu

Stamatu: „Româna este limba cea mai poetică pe care
o cunosc. Înţeleg perfect că ai rezistat tentaţiei de a o
abandona. E mai cu seamă idiomul perfect pentru a
traduce o suferinţă religioasă sau mai curând un tri-
umf asupra unei suferinţe – ceea ce e cu adevărat
Cantata ta”. Admirabilă, nu mai puţin stranie este
opinia unui sceptic nemulţumit precum Cioran, care îi
declară lui Stamatu: „Trebuie să spun că fidelitatea ta
faţă de gnoza noastră mă impresionează. E adevărat
că nu aveai de ales, decât doar dacă renunţai la poezie,
singurul gen în care ţara noastră, atât de dotată pentru
ratare, a reuşit în chip miraculos. Trebuie spus că
limba noastră posedă o forţă de expresie nebănuită şi
că era predestinată să ne traducă eşecurile incredibile”
(17 noi. 1983).

Pe 25 iunie 198[...] adresată poeţilor citim: „Spre
deosebire de tine, privesc actualitatea nu cu indifer-
enţă, ci cu detaşare. Tot ceea ce s-a petrecut trebuia să
se petreacă. Nu-ţi poţi imagina în ce măsura era uzat şi
urât regimul care tocmai s-a încheiat. Dacă Giscard ar
fi fost reales, am fi avut în scurtă vreme o revoluţie, cu
toate ororile pe care le implică acest gen de eveniment.
Cea mai bună filosofie în faţa istoriei e aceea a ţăra-
nului român. Fatalismul nu are, evident, nimic eroic,
dar are totuşi ceva bun: îţi permite să suporţi orice, ba
chiar să râzi de tot. Eu nu am ajuns la această culme a
înţelepciunii, nici pe departe; dar am măcar şansa de a
mă agăţa de o iluzie, de un simulacru de pace inte-
rioară”.

Volumul mai cuprinde epistole expediate după
1989, semnate de Basarab Nicolescu, Dumitru Ichim,
Ana Blandiana, una semnată de L. Mămăligă către
Ana Blandiana, cîteva invitaţii; o scrisoare adresată
Ministrului Culturii, Andrei Pleşu, alta lui Cornel
Ungureanu, una lui Eugen Simion, toate semnate L.
Mămăligă. O epistolă adresată de Marin Preda lui L.
Mămăligă, din 3.10.1970, în care îi spune că din mar-
tie este directorul editurii Cartea Românească, editură
a Uniunii Scriitorilor.

Partea cea mai consistentă din acest prim volum,
Epistolar L.M. Arcade, sunt scrisorile lui Horia
Stamatu, expresia unei conştiinţe şi a unui caracter de
mare demnitate care reflectă, cu căderile şi luminile ei,
întreaga lume a exilului românesc, a refugiaţilor politi-
ci de după 1945. Este o istorie în mers a românilor trăi-
tori în exil, dar cu gîndul mereu la Ţara din care au fost
forţaţi să plece.
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Zîmbetul brazilian

Gheorghe SIMON: Am încercat să disting cîteva
metafore, din Tropice surîzătoare, şi cea dintîi e
metafora zîmbetului. Zîmbetul rămîne cea mai directă
manifestare de prietenie: „Zîmbetul este o
introducere, o luare de cunoştinţă, o prefaţă la ceva. E
un act iniţial, nu unul final. Deschidere, nu închidere”

Mihai ZAMFIR: Citatul dvs. se referă la modul în
care mi se părea mie că descifrez zîmbetul brazilian.
Desigur, se zîmbeşte în întreaga lume. Ar trebui ca un
specialist în biologie să ne explice dacă şi animalele
zîmbesc. Noi ştim că animalele rîd. (Căţeii rîd, calul
rîde). Rîd şi animale mai puţin cunoscute, cum ar fi
animalele pădurii. Dar zîmbetul? Oare şi animalele
zîmbesc?! N-aş putea să spun, fiindcă îmi lipseşte
pregătirea de biologie necesară. Există însă popoare
care stabilesc relaţia cu ceilalţi prin zîmbet. Aşa mi s-
a părut mie că ar fi poporul brazilian. Cam tot ce vom
vorbi noi acum pleacă, într-o măsură sau alta, de la
experienţa pe care am avut-o cu cîţiva ani în urmă, o
experienţă foarte importantă pentru mine şi importantă
în general, pentru că se întîmplă cu foarte puţini
români: e vorba de traiul în mijlocul poporului
brazilian, un interval de timp oarecare. Am fost de
două ori în Brazilia. O dată ca profesor invitat, timp de
un an universitar, în 1995. Am revenit apoi în calitate
de diplomat, de Ambasador al ţării noastre în Brazilia
între 2007 şi 2012, în aşa fel, încît am ajuns să cunosc
bine această ţară, mai bine decît alte ţări pe unde am
trecut. Şi atunci mi s-a părut că, pentru brazilieni,
zîmbetul ar însemna ceva mai mult decît pentru alte
popoare. Există un zîmbet profesional, smile, tipic
pentru americani, pentru americanii din Statele Unite,
pentru americanii din America de Nord, în care
zîmbetul e obligatoriu, cînd cunoşti pe cineva, cînd
priveşti pe cineva. E obligatoriu, mai ales atunci cînd
eşti obligat să-i anunţi o ştire proastă, cînd eşti  obligat

să-l refuzi sau, pur şi simplu, să rupi relaţiile. Zîmbetul
brazilian este cu totul diferit de zîmbetul nord
american. E un zîmbet sincer şi fără gînduri ascunse.
Nu e o tactică socială, ci o reacţie normală, spontană a
brazilianului atunci cînd el încearcă să ia legătura cu
ceilalţi. Brazilianul, mi-a făcut mie impresia, pleacă de
la presupunerea că vei spune mereu adevărul, că nu îl
minţi, că nu ai gînduri ascunse şi, că, prin urmare,
există mari şanse, ca el să se transforme într-un
prieten. De-aceea mi s-a părut că zîmbetul
brazilianului este un zîmbet complet diferit de cel
european şi de cel american. S-ar putea să mă înşel. E
foarte riscant să faci aprecieri globale la nivelul unui
întreg popor, al unui continent; totdeauna aceste
aprecieri riscă să fie cele ale subiectivităţii.  Brazilienii
mi se par însă un popor care nu zîmbeşte numai cu
faciesul, adică nu zîmbeşte cu buzele, cu obrajii şi cu
ochii, ci e posesorul unui zîmbet interior. Al unui
zîmbet care vine din adîncuri. Asta cred că îl
diferenţiază de alte popoare.

Consonanţe 

Gh.S.: A fost şi unul dintre avantajele dvs. Nu aţi
avut nevoie de un interpret. Şi chiar pentru un
necunoscător de limbă portugheză, impresia ar fi fost
aceeaşi. Zîmbetul e calea deschisă. Brazilianul te
primeşte în viaţa lui, prin zîmbet. Zîmbetul face parte
din structura lui intimă. O altă metaforă din Jurnalul
dvs. e metafora consonanţei. În faţa unor evenimente
istorice decisive, cărturarii reacţionează la fel, chiar
dacă trăiesc pe continente diferite. Aici sînt amintite
cîteva paradigme: paradigma spiritului paşoptist
românesc, paradigma ideii de patrie şi chiar
paradigma biografică, adică, domeniul cel mai
aleatoriu şi mai imprevizibil. Deşi la mare distanţă,
consonanţele ţin de fondul comun, latin, şi, pe măsură
ce înaintăm în istorie, ele nu pot să piardă rădăcina
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comună.
M.Z.: Este adevărat. Cred că acest fond comun al

originilor noastre are importanţă, dar cred că, poate,
explicaţiile ultime nu sînt neapărat de ordin istoric,
lingvistic, etnologic. În fond, avem rădăcini comune,
profunde, şi cu Franţa ori cu Spania, ne tragem din
aceeaşi rădăcină, limbile noastre sînt înrudite, uneori
chiar asemănătoare şi, totuşi, nimic nu e mai departe
de spiritualitatea profundă a unui popor ca al nostru
decît spiritualitatea franceză sau spaniolă. Diferenţa e
ca de la cer la pămînt! Deşi, încă o dată, e vorba de
aceeaşi rasă latină, aceeaşi limbă comună, acelaşi
trunchi roman iniţial, din care au ieşit apoi ramurile
diferite. Cred că, pe lîngă fondul lingvistic, etnografic,
care contează, evident, trebuie să invocăm, diversele
circumstanţe istorice care au modelat o psihologie.
Am fost frapat de faptul că literaturile braziliană şi
română au puncte comune. Există autori care seamănă
între ei, deşi, evident, nu avusese loc nici un contact
direct, nu se întîlniseră niciodată. O explicaţie simplă
ar fi influenţele exercitate asupra celor două literaturi,
influenţe asemănătoare sau cîteodată identice. Dacă
filozofia germană clasică, idealistă, a secolului XIX, a
avut o influenţă asupra scriitorului X şi asupra
scriitorului Y, e normal ca acel scriitor brazilian să
semene cu Eminescu. E normal ca un scriitor
modernist brazilian să semene cu Arghezi. Influenţa
externă poate explica asemănările, dar mai important
mi se pare modul în care acele popoare au trăit. Mai
ales cum au trăit în epoca modernă, pentru că despre
asta este vorba. Şi brazilienii şi românii au suferit de
un complex, să spunem, de inferioritate care, foarte,
foarte tîrziu a fost înlăturat. Brazilienii au fost o
colonie a portughezilor. Au avut mentalitatea
colonizatului pînă tîrziu, pînă la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea. Emanciparea şi modernizarea au venit
greu, în etape succesive. Or, noi, oricît ar părea de
curios, nu am fost colonizaţi, dar am trăit sub
dominaţie străină mult timp, începînd cu Evul Mediu
şi pînă în secolul al XIX-lea. Condiţiile concrete
economice, politice ale ţării noastre au fost
determinate de succesivele ocupaţii ale unor imperii
limitrofe care se luptau între ele pentru a avea
stăpînirea asupra Ţărilor Române. Transilvania a făcut
parte întîi din regatul maghiar, după aceea din
Imperiul Austro-Ungar şi şi-a dobîndit o identitate
afişată, proprie, tîrziu. Celelalte două principate, mai
devreme cu mult, însă viaţa lor a fost, pînă în secolul
al XIX-lea, condiţionată de ţări străine, de ocupaţii
străine. Şi-atunci, în mod evident, complexul de

inferioritate naţională a avut un reflex în cultură.
Scriitorii moderni ai celor două ţări au fost
întotdeauna  modeşti, retraşi. N-au avut niciodată
pornirea de a impune adevărul lor altora. S-au
mulţumit cu propriul adevăr, cantonat la dimensiunile
şi la suprafaţa spiritualităţii proprii, a teritoriului
propriu. Nu am constatat vreo influenţă puternică a
culturii române asupra altor culturi. Nu există
influenţe puternice braziliene asupra altor culturi. Cu
atît mai mult, cu cît în toată America de Sud Brazilia
e singura ţară de limbă portugheză, restul sînt toate de
limbă spaniolă, deci există şi această limită. Şi de
aceea anumiţi scriitori români şi anumiţi scriitori
brazilieni au între ei ceva comun, surprinzător de mult,
în ciuda faptului că nu s-au cunoscut, că nici unul
dintre ei n-a ştiut limba celuilalt, că nici unul n-a citit
operele celuilalt. În felul acesta, e vorba de o
asemănare spontană, realizată la distanţă. Cred că se
deschide un domeniu foarte puţin studiat încă.
Literatura comparată, de obicei, se realizează între
literaturi care au avut în mod precis contact una cu
alta, între scriitori care s-au citit reciproc, care s-au
admirat, poate, reciproc. Aceasta ar fi varianta clasică
a literaturii comparate; dar există şi exemple, iată, de
influenţe la distanţă, aparent inexplicabile, care au,
totuşi,  o explicaţie. Trebuie să invocăm spiritul
profund ce a animat două literaturi, distanţate
geografic şi spiritual. Puse în condiţii similare sau
măcar asemănătoare, literaturile au reacţionat la fel.
Aşa se explică faptul că avem autori înrudiţi psihic, în
ciuda faptului că ei nu s-au cunoscut, că nu s-au citit.
Iată un alt fel de comparatism, un alt fel de a exercita
literatura comparată.

Poezia trăieşte prin ea însăşi

Gh.S.: A contat foarte mult şi faptul că dvs. aţi fost
întîi în Portugalia, acasă la Colonizator şi, pe urmă,
Brazilia v-a oferit altceva. Mereu faceţi o trimitere, o
apropiere, o asociere, între Brazilia şi ţara mamă, şi
Europa. Prin descoperirea unui continent, cea mai
frumoasă trăire e cea a exploratorului. Dvs. aţi mers
pînă la izvor, pînă la sursa cea mai curată a poeziei.
Am citit paginile dedicate poeziei, pornind de la
Carlos Drummond de Andrade, prin formulări şi
definiri, toate, memorabile. Pomeniţi, undeva, de
supremaţia artei versului, cea mai nobilă dintre toate
artele. Insesizabilă, în toate alcătuirile umane,
materiale şi mentale, poezia se sustrăgea tuturor
pentru a rămînea cu nimic. Ea doar există.
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M.Z.: Ceea ce aţi evocat adineauri este o analiză
făcută de, probabil, cel mai celebru poet brazilian din
secolul XX: Carlos Drummond de Andrade. Pe lîngă
marea poezie scrisă, el a avut şi o idee, să zicem aşa,
de natură teoretică, exprimată în cîteva poeme. După
el, poetul nu face altceva decît să coboare în adîncurile
limbii, pentru a căuta cuvinte. Este un fel de scafandru
în straturile cele mai adînci ale unui idiom, de unde
scoate termeni pe care după aceea îi leagă împreună.
Operaţia e de dimensiuni sisifice; într-adevăr,
posibilităţile poetice ale unei limbi naturale sînt
infinite. Cînd această limbă a trecut prin cultură, cînd
această limbă are şi o literatură de cîteva sute de ani, e
posibil să se amplifice bogăţia la niveluri
inimaginabile. Şi atunci, Carlos Drummond de
Andrade  a emis ipoteza, fantastică, la prima vedere,
că, de fapt, toate combinaţiile de cuvinte, toate
metaforele, toate figurile de stil, toate caracterizările,
tot aparatul prozodic, adică, ritmurile, rimele unei
limbi stau undeva ascunse ca pe fundul unui ocean şi
aşteaptă momentul minunat, momentul privilegiat, cel
în care scafandrul-poet va coborî pînă la ele şi le va
aduce la suprafaţă. Ele trăiesc acolo dintotdeauna,
99% dintre ele nu vor avea, probabil, vreo şansă să fie
descoperite, vor rămînea pure latenţe, la infinit, dar,
printr-un poet, în acelaşi timp abil şi norocos, ele ar
putea fi scoase la iveală într-un poem. Şi-atunci,
oamenii vor fi uluiţi de aparenta noutate, formidabilă,
a unei imagini, a unei rime, a unei personificări, dar,
credea poetul şi teoreticianul brazilian, această
fantastică noutate nu e decît aparentă. În realitate,
acolo, pe fundul oceanului, noutatea a aşteptat ca
poetul să vină s-o ridice la suprafaţă. Şi, asemenea ei,
se află încă sute de mii, care doar asta aşteaptă. E o
viziune cu totul personală asupra poeziei. Carlos
Drummond de Andrade a fost pe lîngă un mare poet şi
un filozof al poeziei, care şi-a pus problema esenţei
ultime a literaturii, în aşa fel încît, spre deosebire de
teoreticieni, de poeticieni, de autorii de retorică, el
vede diferit resursele limbii. Asta ne mai arată ceva:
existenţa poeziei diferenţiază această artă, arta
versurilor, de toate celelalte arte. E o artă mult mai
universală, mult mai profundă, mult mai dificilă. O
artă care e foarte puţin condiţionată de circumstanţele
exterioare. Proza, dramaturgia, eseul trăiesc şi din
lumea socială care ne înconjoară. Nu putem imagina o
piesă de teatru care să nu se petreacă nicăieri. Un
roman care să nu aibă context social. Şi piesa de teatru
şi romanul trăiesc primordial într-o lume concretă,
într-o lume care ne e cunoscută, pe a o anumită scenă,

într-un anumit moment, cu anumite personaje. Nu
putem face abstracţie de context. Poezia e diferită.
Poezia, în cele din urmă, se dispensează de context,
pentru că ea este eternă. Fără să utilizăm gratuit
cuvinte mari, pentru că s-au utilizat foarte multe
cuvinte mari în legătură cu poezia, începînd cu
romantismul şi pînă astăzi. Dar, trebuie să
recunoaştem că, faţă de toate celelalte arte, poezia nu
trebuie plasată într-o ambianţă istorică, socială,
politică. Ea trăieşte prin ea-însăşi.

Gh. S.: Poezia nu descrie, ea doar există. Şi o
numiţi cea mai nobilă dintre toate artele.

M.Z.: Nobilă, sigur, după un anumit criteriu.
Nobilă, în sensul că, dacă limba naturală a fost dată
omului cu scop precis, acela de a transmite mesaje, de
a face ca oamenii să se înţeleagă între ei, poezia nu
face oamenii să se înţeleagă între ei, poezia nu caută să
demonstreze nimic. Pentru că limbajul poetic este
limbajul cel mai îndepărtat de limbajul natural. În timp
ce limbajul natural slujeşte funcţia primordială, adică
aceea de a vehicula informaţia între un om şi altul,
poezia rămîne foarte departe de limbajul natural. Este
limbajul cel mai abstract, cel mai sofisticat. Şi pînă la
urmă limbajul care încalcă funcţia esenţială a
limbajului, aceea de a transmite cunoştinţe. De aceea
într-un fel vorbim despre poezie, altfel vorbim despre
celelalte arte; romanul, eseul şi piesa de teatru, chiar
dacă nici ele nu comunică adevărul, dar ele trebuie să
mimeze cunoaşterea şi transmiterea de adevăruri: asta
este condiţia lor existenţială. Aparent, romanul
povesteşte o întîmplare care a avut loc. Ştim bine că ea
nu a avut loc, ştim bine că totul e inventat. Ştim că
autorul s-a prefăcut că personajul cutare întîlneşte
personajul cutare şi împreună pun la cale un
eveniment. Ştim că totul este invenţie. Dar o invenţie
de care romancierul nu se poate lipsi. El trebuie să
arate că bărbatul era îmbrăcat într-un anumit fel, că
trăia într-o anumită ţară, la sat sau la oraş, că era bogat
sau sărac, că era bine îmbrăcat sau era în zdrenţe, că
era pasiv sau activ, că ceea ce-a vrut el i-a reuşit sau nu
i-a reuşit. Şi-atunci, aceste condiţionări leagă mult mai
mult celelalte arte de funcţia normală a limbajului, de
funcţia ei de transmitere. Nimic de felul acesta în
poezie. Asta-i face superioritatea, dificultatea şi
originalitatea în raport cu limbajul nepoetic.

Gh.S.: În final, v-aş propune să ne spuneţi ceva
despre tema despărţirii, cum atît de poetic, o  găsim,
exprimată, în ultimul eseu, din Tropice surîzătoare:
“Trăim în despărţiri mereu”. Despărţirea de o ţară,
de Brazilia, v-a determinat să aveţi o trăire deosebită.
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Faceţi distincţie între despărţirea de o persoană, care
poate fi o traumă, fără remediu, şi despărţirea de o
ţară. Cînd vă referiţi la despărţirea de o ţară, folosiţi
forma de plural, despărţiri. Asta, poate, pentru că vă
despărţiţi de mai multe persoane, pe care le-aţi
cunoscut, nu de una singură. Inseraţi o comparaţie cu
globul pămîntesc: transparent şi în culori diferite. Dar
acestea se sparg în fragmente şi nu mai pot fi refăcute,
pentru cel care a călătorit, care a explorat sufletul
uman, cultura unui popor, o ţară deosebită.

M.Z.: Probabil că aceste consideraţii, pe care le-
am făcut în finalul cărţii Tropice surîzătoare izvorăsc
dintr-o convingere pe care o am de multă vreme, şi
căreia exemplul brazilian i-a slujit drept paradigmă.
De ce? Cînd a avut loc o întîlnire fundamentală, nu
mai există despărţire. Ştim că viaţa e făcută din
despărţiri, cum spunea Rilke, trăim numai din
separări, din uitări. Bunul simţ spune că au loc
despărţiri tragice, cînd unul dintre parteneri dispare.
Au loc despărţiri provocate de istorie, cînd drumul
unei persoane se desparte de al nostru pentru
totdeauna. Au loc despărţiri obligatorii, atunci cînd
puterea politică face ca destinul unor oameni sau
destinul unui popor să nu fie cel care trebuia să fie, ci
să fie cel pe care puterea arbitrară l-a decis. Aparent,
deci, trăim numai din despărţiri. La nivel individual
însă, părerea mea e diferită. Eu cred că atunci cînd a
avut loc o întîlnire primordială, cantitatea de
personalitate pe care a oferit-o acea întîlnire s-a
înglobat pentru totdeauna în persoana primitoare, să
spunem, adică în personalitatea celui care a beneficiat
de întîlnire. Dacă şocul s-a dovedit destul de puternic
şi influenţa a fost cu adevărat remarcabilă, atunci nici
despărţirea nu mai poate avea loc. În ciuda tuturor
întîmplărilor concrete, în sufletul celui care a fost
influenţat, rămîne o marcă de neşters, o marcă pe care
timpul, mai tîrziu, nu o va putea înlătura. Şi atunci, în
mod absolut, (deşi fizic, două persoane s-au despărţit),
dacă între ele s-a petrecut o întîlnire cu totul specială,
despărţirea concretă nu mai are importanţă. Continuă
să aibă importanţă ceea ce a adus nou acea întîlnire,
cîteodată miraculoasă, neobişnuită, decisivă: două
persoane, două mentalităţi, două viziuni. Şi, din cauza
aceasta, chiar dacă globul de cristal s-a sfărîmat în mii
de fragmente, fiecare din acel fragment va reflecta,
pînă la urmă cerul, pe care l-a reflectat globul de
cristal întreg, adică va reprezenta o unicitate la fel de
pregnantă cum ar fi un artefact, un obiect unic, globul
de cristal. 

Întîmpinări şi despărţiri

M.Z.: Evident, nu toate întîlnirile sînt benefice.
Uneori oamenii au întîlnit nefericirea, tragedia,
mizeria, prigoana, pe care, după aceea, încearcă, fără
să reuşească, să le depăşească prin uitare, să uite ce-a
fost rău. Cum priveşte o perioadă din viaţa lui un om
care a trăit într-un lagăr de exterminare? Cum privesc
Gulagul milioanele de ruşi şi de alte popoare care au
trăit în Gulag? Tot ceea ce fac ei, în restul vieţii lor,
este să încerce să pună între paranteze experienţa
cumplită, pentru a putea trăi în continuare. Dar nu e
mai puţin adevărat că acea experienţă, de asemenea,
le-a marcat conştiinţa profund şi nu se mai pot detaşa
de ea. Vedeţi că şi din acest punct de vedere
despărţirea e dificilă, dacă nu imposibilă. Omul
încearcă ca să perpetueze întîlnirile fericite, să
perpetueze conjuncţiile benefice care au avut loc în
viaţa lui cu alte persoane, cu alte ţări, cu alte civilizaţii,
şi să trăiască ulterior cu amintirea lor; dar, în acelaşi
timp, el nu se poate detaşa de ceea ce i s-a întîmplat
negativ, tragic sau absurd. Psihologia secolului nostru
a trăit din aceste descoperiri. În fond, ceea ce a
demonstrat freudismul şi psihanaliza a fost tocmai
modul în care ne condiţionează existenţa orice
întîmplare conştientă sau semiconştientă, care a avut
loc în trecutul nostru. Toate au fost, într-un fel sau
altul, întîlniri. Rămîne ca luciditatea fiecăruia să
distingă între ele şi să selecteze ceea ce merită să fie
reţinut. Nu sîntem stăpînii propriei noastre conştiinţe.
Ar fi bine să fie aşa, dar nu-i aşa. Sîntem condiţionaţi
de atîtea impulsuri şi de o moştenire atît de
covîrşitoare, uneori ingrată, încît e foarte dificil
fiecăruia dintre noi să facă abstracţie de trecutul lui.
Eu spun că despărţirea nu se poate petrece, gîndindu-
mă mai ales la întîlnirile benefice din existenţa
noastră.

Insubstituibil, omul

Gh.S.: Aţi scris despre Darul Primitorului. Cel
care primeşte zîmbetul brazilian e mai important decît
darul dăruitorului. Cum e în iubire, potirul se cuvine
să fie curat. Dacă are resturi nu e bine primit. Cartea
aceasta se adresează mai mult sufletului omului.
Omul, ca entitate insubstituibilă. 

M.Z.: Într-adevăr, asta o ştim cu toţii: sîntem
fiecare dintre persoanele umane care s-au născut pe
pămînt, un popor în unic exemplar, adică sîntem
insubstituibili. Problema însă e puţin mai complicată,

1414 CONVORBIRI  LITERARE



şi, în fond, priveşte pe toată lumea. Important este să
şi conştientizăm această situaţie proprie. Mulţi nu-şi
dau seama că, de fapt, cum spuneam, sînt
insubstituibili, adică individualităţi ireductibile. Şi-
atunci marea problemă este ce faci cu această
individualitate, care ţi-a fost dată şi pe care e bine s-o
foloseşti, dacă se poate, şi în folosul celorlalţi, şi
pentru tine, dar, în acelaşi timp, să nu îţi baţi joc de ea.
Şi-atunci, vedeţi că cinismul, indiferenţa şi mai ales
lipsa de convingeri profunde lezează adînc
individualitatea fiecăruia. E bine ca oamenii să ştie ce
reprezintă fiecare dintre ei. Ceea ce-i greu, e foarte
greu. O mare parte dintre oamenii pe care-i cunoaştem
sînt încadraţi în diverse grupuri: grupuri de natură
socială, dar mai ales grupuri de interese, grupuri
politice, grupuri de teroare, grupuri care fac rău altora.
Dacă toţi ar fi convinşi că sînt insubstituibili, că sînt
unici, atunci poate nici atîta suferinţă şi-atîta mizerie
n-ar exista în jurul nostru. Oamenii au fost
dintotdeauna şi buni şi răi, de cînd trăiesc ei pe pămînt.
Problema este că, din păcate, secolul XX, pe care o
mare parte din noi l-am traversat, a fost, din multe
puncte de vedere, cumplit. A fost unul din cele mai
mizere şi mai urîte secole din istoria omenirii, în ciuda
faptului că performanţele de natură tehnică s-au
dovedit formidabile. Civilizaţia materială a făcut
înainte paşi enormi, dar, în acelaşi timp, secolul XX a
fost, poate, primul secol din istoria cunoscută de noi în
care viaţa umană n-a mai contat, în care sute de
milioane de oameni au fost ucişi numai pentru că se
născuseră. N-aveau altă vină decît aceea de a se fi
născut! Eu n-am mai întîlnit în istorie şi, istoria m-a
pasionat dintotdeauna, ceva comparabil cu ceea ce a
produs secolul al XX-lea. În mintea nici unui împărat,
rege, şef politic, în mintea nici unui iluminat, prin
mintea nici unei persoane, care a avut puterea politică
vreodată în vreo ţară n-a trecut, pînă în secolul XX,
ideea exterminării în masă, pe criterii politice, rasiale,
economice. E o idee cumplită apărută doar în secolul
abia terminat. Şi-atunci, vedeţi că moştenirea noastră
imediată nu-i o moştenire foarte benefică. E o
moştenire mai degrabă tragică, de care ar fi bine să
încercăm să ne detaşăm. Avem impresia că ceea ce era
mai urît a trecut odată cu secolul XX. Secolul XX se
încheie în anul 1989, cînd comunismul s-a prăbuşit,
antrenînd prăbuşirea multor sisteme legate de el şi
multor viziuni ale omului legate de el;  dar tragedia la
care s-a asistat atîţia zeci de ani nu putea să nu lase
urme. Marea noastră problemă este să luptăm cu acest
trecut, să încercăm să ieşim din el. Ţara noastră a fost,

din păcate, inclusă în această tragedie universală,
numită secolul XX. Au fost şi popoare păzite, pe care
soarta, geografia, împrejurările le-au izolat şi, într-un
fel, le-au ferit de ce a fost mai rău. România nu s-a
aflat, din păcate, în asemenea situaţie. Vedeţi,
despărţirea, în acest caz, poate avea loc măcar în parte,
pentru că altfel ar fi complicat să ne continuăm viaţa,
avînd conştiinţa atît de încărcată. Omul este
insubstituibil şi pentru că are această putere
extraordinară de a-şi asuma vini colective. Nu mă
priveşte numai ce fac eu, nu mă priveşte doar cum am
acţionat eu, personal; mă priveşte foarte mult şi ce s-a
făcut în numele meu, cum s-a acţionat, considerîndu-
se că eu aş fi fost de acord cu ceea ce se întîmplă. Şi
atunci, individualitatea omului capătă, în epoca
noastră, înfăţişări mai complexe şi mai contradictorii.
Încercăm să facem, pe măsura puterilor noastre,
binele; dacă ne punem în minte să facem întîi binele şi
pe urmă celelalte lucruri, atunci sigur că omenirea
epocii noastre mai are o şansă. Mai are o şansă pentru
că, din fericire, întotdeauna cînd lucrurile păreau fără
rezolvare, cînd se credea că am ajuns pe fundul
prăpastiei, cei mai luminaţi, cei mai inteligenţi, cei
mai puternici, cei mai conştpenţi dintre noi au găsit
soluţii de supravieţuire. Au găsit rezolvări de situaţii
aparent irezolvabile. Omul, deci, este, obligat
cîteodată să se ridice la dimensiuni supraumane şi să
găsească salvarea atunci cînd, aparent, nu mai exista
niciuna.

Conversaţie, dialog, întîmpinare

M.Z.: Conversaţia noastră ar putea dura la infinit.
În fiecare încercare a noastră de dialog, de efectuare a
unui dialog real, atacăm cîte o problemă. Niciodată nu
ne-am propus să atacăm una anume. Ceea ce face,
pentru mine, farmecul întîlnirilor noastre de la Agapia
este faptul că discutăm fără program stabilit. Mai bine
zis, că tema discuţiei noastre se naşte oarecum de la
sine. Şi, din cauza aceasta, chiar dacă, poate,
conţinutul ideatic a ceea ce spunem noi nu e
întotdeauna la cel mai înalt nivel posibil, o trăsătură
salvatoare se păstrează, şi anume spontaneitatea.
Fiecare dintre noi spune ceea ce crede el cu adevărat.

Interviu realizat de Gheorghe SIMON
Mănăstirea Agapia

Duminică, 22 septembrie 2018
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Cristian LIVESCU: De curând, domnule
Eugen Uricaru, ai obţinut, la Piatra Neamţ, Premiul
Naţional pentru proză „Ion Creangă”, Opera Omnia,
ediţia a III-a, un premiu cu semnificaţie majoră în viaţa
noastră literară, care – prin regulamentul stabilit de
organizatori – se acordă anual „pentru întreaga operă
în genul prozei de ficţiune unui autor care s-a impus
conştiinţei publice româneşti sau pe plan internaţional,
cu lucrări de certă valoare şi ţinută artistică, unanim
apreciate de critica literară şi de marele public”. După
D.R. Popescu şi Nicolae Breban, laureaţii ediţiilor
precedente, eşti primul prozator originar din Moldova,
nu departe de legendarul Humuleşti, inclus în
palmares. Cum ai parcurs acest eveniment? Am în
vedere constatarea că în ultimele decenii nu ai fost
răsfăţat cu asemenea manifestări de admiraţie...

Eugen URICARU: Dragă domnule Cristian
Livescu mă simt obligat să fac o precizare înainte de a
intra în chestiune. Ţin să vă mulţumesc pentru atenţia
ce mi-o acordaţi, inclusiv prin acest interviu. Este, cred,
primul interviu după mai mult de 25 de ani şi, oricum,
într-un şir foarte, foarte scurt de interviuri date
vreodată. Nu am agreat niciodată comunicarea cu
eventualii cititori decît prin intermediul cărţilor pe care
le-am scris. Iar în privinţa interesului faţă de cărţile pe
care le-am publicat până acum, nu-mi fac iluzii. Cel
puţin de prin 1995, cititorii de carte în România au
scăzut, ca număr, în mod dramatic. Motivele sunt multe
şi nu aici şi acum  vom lămuri lucrurile.

De aceea, acordarea Premiului „Ion Creangă”,
Opera omnia, în acest an, 2019, a venit ca o uriaşă
surpriză, nu doar pentru mine. Tribulaţiile acestei
decizii a Juriului, mai ales cele anterioare lucrării
acestui Juriu, prezidat de un imens prozator, acad.
Nicolae Breban, chiar nu mă interesează, deoarece îmi
dovedesc încă o dată că tot ce ştiu despre lumea literară
e corect. Pentru mine este o onoare şi o bucurie pe care
nu o voi umbri din pricina unora care fac degeaba

umbră pământului ori fac o umbră atât de neagră încât
nimic nu mai creşte în jur. Am venit cu multă emoţie la
Piatra Neamţ, deoarece nu mai fusesem de multă
vreme, chiar din momentul în care a fost înfiinţată
Reprezentanţa Uniunii Scriitorilor Neamţ. A fost o
iniţiativă a mea înfiinţarea de Reprezentanţe în oraşele
sau zonele unde nu se puteau constitui Filiale, din
cauza unei prevederi din Statut, pentru a face posibil un
dialog instituţional între scriitori şi autorităţile locale,
în vederea organizării concrete a nucleului
scriitoricesc, a obţinerii unui sprijin logistic şi financiar
din parte autorităţilor. Rezultatele au fost bune, chiar
foarte bune, atunci am reuşit şi deschiderea de librării
unde să se poate găsi şi literatură română (au fost, cred,
16 asemenea librării, acum nu mai există, cred, niciuna)
ori organizarea de manifestări literare la nivel naţional.
Cu siguranţă, fondarea Premiului Naţional de Proză
„Ion Creangă” are o legătură cu această iniţiativă. Aş
vrea să subliniez că Reprezentanţele, librăriile,
programele sociale de ajutorare a scriitorilor, marile
întâlniri cu scriitorii români din străinătate, întâlnirile
cu scriitorii limbilor minoritare din Europa şi multe alte
fapte, au făcut parte dintr-un Program pe care Laurenţiu
Ulici şi, cu modestie, subsemnatul, l-am conceput
atunci când Laurenţiu Ulici a decis să redreseze
Uniunea Scriitorilor care, după ce s-au făcut praf şi
pulbere sume imense, era în pragul unei desfiinţări
iminente. 

Venind acum la Piatra Neamţ am avut bucuria şi
satisfacţia să văd cu ochii mei că unele dintre cele
gândite atunci, pe căi întortocheate şi neaşteptate, au
izbândit. Pe de altă parte am avut şi altfel de emoţii. În
prima copilărie am trăit la Piatra. Am încercat să
reconstitui cele mai palide amintiri şi parţial am reuşit.
În primul rând am reconstituit locul cinematografului
„Popular”, unde am văzut primele filme în această
viaţă. Am revăzut şi treptele care duceau la un alt
cinematograf, probabil „Pietricica”, unde am văzut
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„Crucişătorul Potemkin”, vă daţi seama ce a fost în
mintea mea atunci când ieşind de la cinema am dat cu
ochii de treptele din Odessa pe care se zdruncina
landoul cunoscut? Cred că atunci mi s-a cristalizat
ideea că ficţiunea nu este decât prelungirea realităţii din
afară înlăuntru. Aici, acum, am întâlnit prieteni vechi,
dar şi persoane cu care am avut un schimb de păreri ce
m-au convins că Piatra Neamţ este un loc în care nimic
nu dispare, ci totul se adaugă. 

Organizarea Sesiunii de comunicări a fost
impecabilă, iar ceea ce s-a spus despre opera Marelui
Humuleştean e de ţinut minte şi în seamă. Steaua lui
Ion Creangă străluceşte din ce în ce mai tare şi sunt
convins că Planeta Literaturii Române va avea doi Sori.
Poate asta o va ajuta să nu se învăluie în bezna pe care
o văd tot mai ameninţătoare, înarmată cu I Phone,
Smart-uri şi alte drăcii, care sunt mijloace de
comunicare ale Nimicului. Îndrăznesc să felicit
Comitetul de organizare, Consiliul Judeţean pentru
izbutitul semn de viaţă pe care l-au dat spiritul
românesc la Piatra Neamţ şi Humuleşti. Nu e chiar totul
pierdut.

– La simpozionul care a precedat festivitatea de
premiere de la Humuleşti te-ai referit la cei câţiva ani
timpurii petrecuţi în Piatra Neamţ. Ştii că regulamentul
Premiului prevede ca fiecare laureat să scrie, pe
modelul lui Creangă, o carte de „amintiri din
copilărie”. Cum ai primit această idee?

– Între atâtea lucruri bune pe care îl aduce Premiul
Naţional Ion Creangă, iată că iniţierea unei serii
editoriale dedicate Amintirii (fie şi din copilărie) pe
care laureaţii Premiului o realizează, mi se pare a fi cu
totul specială, scriitorii aduc la lumină lucruri care
altfel nu ar fi fost în calea lor. Cel puţin pe mine, ideea
m-a incitat şi doresc să mă ţin de cuvânt şi să scriu
cartea de la zero, văzând în ispitirea aceasta împlinirea
unei datorii faţă de cei care mi-au ieşit în cale nu
întâmplător, ci pentru a-mi arăta cât de altfel e lumea
prin care treceam la un moment dat. Persoane
admirabile.

– Ai debutat la „Ateneu”, dar te-ai afirmat în prima
garnitură a „Echinoxului”. Spune-ne ce personalităţi
ţi-au marcat studenţia clujeană? Ce consideri, în firea
esenţială a prozatorului, că ar aparţine
„moldovenismului” şi ce s-ar datora formaţiei de
„şcoală ardeleană”?

– Am ajuns în Cluj în 1966, oraş în care trăiesc şi
astăzi. A fost un concurs de împrejurări destul de bizar,

cel puţin pentru mine, după absolvirea Liceului Militar
de la Câmpulung Moldovenesc eram într-o oarecare
derută, după un scurt episod la Institutul Medico-
Militar din Bucureşti, au urmat scurte perioade la
Institutul din Suceava, apoi la Institutul din Bacău
(familia era disperată de faptul că nu ştiu ce vreau, că
mă irosesc în tot felul de expediente – arhivar la ICRA
ori muncitor la fabrica de încălţăminte „Partizanul”), s-
a luat hotărârea în consiliul de familie să merg la Cluj,
la Filologie. De ce la Cluj? Din două motive, era ca un
fel de trimitere la „studii în străinătate”. Al doilea motiv
era că acolo trăia o soră a tatei, iar asta rezolva mai
multe probleme spinoase.

Am avut o experienţă de viaţă de invidiat în Clujul
universitar, am avut profesori excepţionali, colegi
extraordinari, un mediu liberal în gândire şi riguros în
formare. Aventura intelectuală şi creativă a Cenaclului
şi a Revistei „Echinox” a fost definitorie. Un moment
aproape ireal, având în vedere perioada extrem de
turbulentă pe care o trăiam. Erau anii de după ’68. Am
rămas prizonierul afectiv al acelor ani, al relaţiilor
umane de atunci. Prieteniile de atunci au rămas la fel de
vii şi astăzi. Desigur, au fost şi animozităţi, conflicte,
dar totul era cinstit, pe faţă. Totul a fost de folos. În
Clujul acelor ani am cunoscut o lume cu totul deosebită
de restul României pe care o ştiam eu, erau grupuri
intelectuale bine conturate, de diferite orientări, un oraş
multi-etnic, obiceiuri urbane definite, ritualuri pe care
nu le cunoşteam, un nivel de civilizaţie materială net
distanţat de restul ţării, un comportament social mai
rece, mai secret, cu o luptă surdă între diferitele interese
culturale sau economice care se păstrau ascunse, nimic
nu ajungea la înalta stăpânire de la Bucureşti. Cel puţin
aşa părea să fie. Am fost apropiat (cumva am fost un
om norocos!) de Constantin Daicoviciu (care a avut un
cuvânt greu în apariţia Echinox-ului), Ştefan Pascu
(care a apărat Echinox-ul în momentele grele din 1971),
David Prodan, care m-a chemat să-mi spună părerea
Domniei Sale despre romanul meu Vreme în schimbare
(Horea), Iosif Pervain, Ion Vlad, Mircea Zaciu, Adrian
Marino, Aurel Rău, D. R. Popescu, Liviu Maior, Liviu
Petrescu, Ion Pop. I-am avut prieteni pe Marian
Papahagi, Marcel Constantin Runcanu, Nicolae
Diaconu, Petru Poantă, sunt în continuare bun prieten
cu Dinu Flămând, Ion Vartic, Horia Bădescu, Andrei
Marga ori Marta Petreu. Ei reprezintă pentru mine o
cultură românească unitară, închegată, splendidă, cu
nimic mai prejos decât numele interbelice. Chestiunea
moldovenismului şi a Şcolii Ardelene este o formă de
identificare a metodelor de lucru şi a obiectivelor, lucru
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care nu mai este strict definitoriu pentru cultura de azi. 
La Cluj se aflau doi intelectuali de mare valoare,

Adrian Marino şi Mircea Zaciu, unul moldovean,
celălalt ardelean get-beget. Moldoveanul era adeptul
unei cercetări ştiinţifice a operei şi ideilor literare,
ardeleanul era un exponent de vârf a criticii
impresioniste, a aşa zisei metode foiletonistice. Între
cei doi exista o animozitate de care doar spiritele înalte
pot fi capabile. Iată un exemplu ce ne spune că vechile
taxonomii culturale nu mai sunt valabile. La Cluj este
adăpostită biblioteca şi arhiva Timotei Cipariu un mare
ardelean moldovean. Cam aşa stau lucrurile. Cred că
„Echinox” e cea mai bună probă a schimbării profunde
din dinamica energiilor culturale. În grupul iniţial se
găseau un moldovean, un aromân, un argeşean, un
orădean, un bistriţean, un hunedorean, un gorjean la
care s-au alăturat doi maghiari, un german, un evreu.
Mai bine nici că se poate pentru viitorul României
culturale. Din păcate, în mediul politic nu asistăm la o
convergenţă a forţelor regionale, ci dimpotrivă, la o
mişcare violent centrifugală. Se pare că milionul de
morţi din Primul Război Mondial nu mai este un motiv
serios pentru a trăi împreună şi de a lucra pentru un Stat
cu respect de sine.

– Ceea ce surprinde în cariera dumitale de
romancier „meseriaş” – 20 de romane! – este
reconstituirea în detaliu a unor momente istorice. Ai
voluptatea ficţiunii pe seama unei documentări
laborioase, personajele împlinindu-şi destinul în
labirintul istoriei. Cum te documentezi? Cum scrii? Ce
modele ai?

– Scriu cu pixul, pastă de culoare neagră, pe pagini
A4, încep o carte cu primul cuvânt şi o termin cu
ultimul, cu rarisime ştersături sau reveniri, scriu
precipitat, un roman, spre exemplu, Vreme în
schimbare, l-am scris în 28 de zile. Mă gândesc la o
carte multă vreme, un an, un an şi jumătate, iar
proiectele pot fi vechi de decenii. Când filmul cărţii e
gata mă aşez la masă şi îl povestesc. Probabil de aici
vine imaginativul din pagini, nu sunt preocupat de
altceva decât de credibilitate şi autenticitate. Am de
fapt o singură temă, relaţia persoanei cu Puterea
deoarece am simţit dintotdeauna că suntem capricii ale
Puterii. E o observaţie făcută de Shakespeare, însă el
spunea că e vorba de Soartă. Eu cred că e vorba de
Putere, ceva care este rezultatul intereselor unora
împotriva existenţei altora. Primul meu volum se
numeşte Despre purpură, iar cel mai important din
punct de vedere epic este Vladia, un cuvânt care

înseamnă Stăpânire, în slavonă. După cum au observat
unii critici isteţi, am folosit şi folosesc evenimente
istorice pentru a fantaza în marginea lor. De fapt am
avertizat cititorul asupra acestui procedeu în mai multe
cazuri prin Avertismente la începutul cărţilor. Pentru
mine Istoria nu este decît aceeaşi piesă în care doar
decorurile se schimbă. Chiar istoria zilelor noastre s-a
mai petrecut cu alte generaţii, apropiate. Cu oarecare
aproximaţie, eu ştiu că retrăim anii 1938-1939. Cu alt
regizor şi costume noi.. Dar şi la spectacole de teatru
diferite, cu aceeaşi piesă, avem impresii diferite din
cauza actorilor, unii mai talentaţi, alţii mai puţin
entuziasmaţi de rol. Nu sunt multe variante în destinul
unui popor – trădări, tiranii, nedreptăţi, momente de
eroism, idei geniale, lungi perioade de lâncezeală. Ca
să înţeleg aceste fapte am citit şi citesc tratate istorice şi
cărţi de poezie. Kavafis mi-a descoperit mistere
istorice, iar un tratat despre conscripţia în Transilvania
a domnului profesor Ladislau Gyemant m-a lămurit
definitiv asupra erorilor de apreciere a realităţii
transilvane, făcute de multe generaţii de intelectuali
români. Dar mai importante decât toate aceste surse
livreşti este privirea atentă a ceea ce ni se întâmplă. Ni
se întâmplă aceleaşi lucruri de multe sute de ani,
aceleaşi păcăleli, aceleaşi nedreptăţi, aceleaşi umilinţe,
aceleaşi momente tragice care ne salvează. La toate
acestea adăugaţi faptul că sunt o persoană cu
imaginaţie şi cu o intuiţie un pic mai accentuate decît
media. Mă pricep destul de bine la demontarea
manipulărilor şi la anticiparea conflictelor. Dar sunt
situaţii în care fie nu te crede nimeni, fie nu ai ce să faci
şi atunci te detaşezi pentru a privi mai departe. Probabil
acesta e motivul pentru care scriu cărţi şi nu am făcut o
carieră în armată, administraţie sau politică, deşi soarta
m-a îmbiat. Probabil acesta este motivul pentru care
încă mai sunt în viaţă. Mi-a trecut glontele pe lângă
ureche şi la propriu şi la figurat, de câteva ori. N-am
mai spus lucrul acesta niciodată.

– Ai traversat în viaţă câteva momente şi experienţe
dramatice. La un moment dat ai fost considerat un
„exclus”, un anatemizat. Cum a reuşit să se salveze
prozatorul? Prin confesiune sau prin proiecţia în
personaje?

– Vă mulţumesc mult pentru această întrebare!
Pentru mine este pentru prima dată când cineva este
interesat de acest moment, chiar dacă o face de pe
poziţia unui om convins de faptul că eu, Eugen Uricaru,
sunt o persoană nefrecventabilă din cauză că sunt
acuzat de colaborarea cu Securitatea. Aş vrea să
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lămuresc câteva chestiuni.
În 1974 a fost deschis dosarul de urmărire

informativă în ceea ce mă priveşte, pentru atitudine
duşmănoasă faţă de politica de partid şi de stat, precum
şi pentru convingeri hitleriste! Documentul prin care se
iniţiază urmărirea informativă a fost publicat în Cartea
albă a Securităţii. Nu ştiu când s-a închis acest dosar, un
dosar pe care am avut posibilitatea să-l consult în mare
grabă. În acest dosar am găsit destule note informative
despre mine, rapoarte de urmărire şi filaj de pe străzile
Clujului etc. Între semnatarii notelor informative
despre mine am recunoscut câţiva apropiaţi, unii chiar
prieteni. Am rămas şi astăzi acelaşi apropiat sau
prieten, din punctul meu de vedere, cu respectivii.
Trebuie să spun că mi s-a cerut să identific pe autorii
notelor respective, dar am refuzat pentru că
NICIODATĂ nu am fost informatorul sau
colaboratorul vreunui serviciu secret românesc sau
străin, nu sunt şi nici nu voi fi. Nu ştiu dacă are vreo
relevanţă, dar pot să spun acum că am deţinut certificat
ORNISS până în anul 2009. Iar astfel de certificat
presupune o verificare severă de către o Agenţie
autorizată NATO. 

– Să mergem mai departe... 
– Imediat ce am fost ales Preşedinte al Uniunii

Scriitorilor, funcţie la care am candidat, după decesul
fulgerător şi misterios al regretatului Laurenţiu Ulici,
deoarece m-am simţit obligat faţă de el şi faţă de
proiectele începute împreună (fusesem nu doar un
prieten apropiat, ci şi vice-preşedinte), deci imediat
după alegeri (alegeri care au o istorie tenebroasă), doi
membri ai Uniunii Scriitorilor au cerut verificarea mea
de către CNSAS. Unul e chiar scriitor, celălalt e un
jurnalist care vrea să fie şi scriitor. M-am prezentat în
faţa Colegiului, chiar de ziua mea, unde am răspuns la
întrebări, fiind înregistrat video şi audio, fără să mi se
spună acest lucru. După trecerea anilor, în ajunul noilor
alegeri, explodează bomba în presă, Colegiul luând
decizia că sunt colaborator! A urmat un linşaj mediatic
fără precedent, în care s-a ajuns să se scrie titluri de
genul: În entuziasmul său de turnător, Uricaru s-a turnat
pe sine! Era încercarea de a ascunde una din marile
fisuri ale unui dosar alcătuit de instituţia cu pricina, din
documente elaborate de securitate care priveau diferite
subiecte şi care erau puse în seama unei surse denumită
Udrea. Din 18 astfel de documente, 12 se refereau la
Eugen Uricaru. Deci exista o legătură, numele de cod al
urmăritului, începând cu 1974, Eugen Uricaru era
Udrea. Diferiţi ofiţeri de securitate au elaborat

documente despre diferite persoane, inclusiv Eugen
Uricaru, iar sursa lor era un anume... Udrea. Nici un
text care avea ca sursă pe acest misterios Udrea nu este
olograf, nu este semnat, de fapt nici nu exista ca atare,
ci existau rapoarte ale diferiţilor ofiţeri care aveau
trimiteri la sursa amintită. Concluzia unor domni a fost
că Eugen Uricaru este Udrea. Chiar dacă Udrea scria
despre Eugen Uricaru. Nu este singurul lucru ciudat din
acest caz. Principala victimă a delaţiunilor acelui Udrea
ar părea să fie, conform megafoanelor din presă, Doina
Cornea. Ori, subsemnatul, nu am cunoscut-o nici măcar
din vedere pe Doina Cornea. Nici n-am ştiut că a fost
asistentă la Filologia din Cluj, pe care am terminat-o în
1971. Nu ştiu când a funcţionat dumneaei la secţia de
limbă franceză, eu terminând italiana. Când i-am spus
doamnei Doina Cornea că nu ne-am văzut niciodată,
era un dialog la tv. Realitatea, dumneaei m-a contrazis
spunând că ne-am văzut la Institutul Francez din
Bucureşti la un colocviu, în 1994. N-am fost în viaţa
mea la Institutul Francez, iar în 1994 mă aflam în Italia.
Am replicat că poate s-a întâlnit cu Laurenţiu Ulici,
atunci Preşedinte al Uniunii Scriitorilor. A doua zi
„Evenimentul zilei” titra: Uricaru aruncă pisica moartă
în cavoul  lui Ulici! Am înţeles că nu mai este nici un
motiv să particip într-un fel sau altul la dezbaterea
pentru aflarea adevărului. Am demisionat din funcţia
de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor, pentru a nu mai da
prilejul ticăloşilor să producă noi ticăloşii. Dar răul
fusese făcut! Să mai observăm că Eugen Uricaru a fost
încadrat la categoria colaborator, nu informator. De ce?
Pentru că nu există următoarele documente care sunt
necesare pentru a dovedi această situaţie – angajament,
înscrisuri olografe (note), chitanţe de primire a unor
sume de bani. Nu există măcar un cuvânt scris de mine
în maldărul acela de hârtii. Nu există aşa ceva (vă daţi
seama că ar fi fost imediat publicate de harnicii
jurnalişti!). Colaboratorii pot fi declaraţi prin deducţie!
Vreme de trei ani au meditat şi când au venit alegerile,
pac la gazete cu rezultatul deducţiei! Un alt fapt care m-
a pus tare pe gânduri a fost acela că notele lui Udrea
sursă, priveau persoane publice pe care le cunoşteam
foarte vag, iar pe altele deloc. Câteva exemple – Nicu
Steinhardt, marele cărturar, persoană pe care am văzut-
o de două ori, pe când trecea prin faţa biroului meu de
secretar tehnic la revista „Steaua”, pe când intra la
conducere. Octavian Paler, cu care nu am schimbat nici
un cuvânt până în 1989, iar apoi m-am întâlnit
întâmplător, la mare, într-un grup care căuta, în vorbe,
un Preşedinte al României. Adrian Păunescu, poetul şi
agitatorul politic de atunci, îmi era cu totul necunoscut
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şi nici nu cred că îl agream în sinea mea. Aveam cu
totul alte păreri despre lumea contemporană. L-am
cunoscut pe când eram Preşedinte şi când i-am cerut
ajutorul pentru a trece prin Parlament două legi iniţiate
de mine, legea indemnizaţiei de merit şi cea a
indemnizaţiei compensatorie la pensie pentru scriitori,
nu a ezitat. A fost un om de cuvânt, singurul scriitor
care ajuns în Parlament a făcut ceva pentru scriitori,
chiar şi pentru aceia care îl înjurau public. Desigur,
Doina Cornea, pe care nu am cunoscut-o niciodată,
Dumnezeu să o ierte! Am citit acele note care nu sunt
olografe, care de fapt sunt relatări ale unor ofiţeri de
securitate cu simple trimiteri la sursa lor Udrea. Sunt
banalităţi, subiecte publice, eventual bârfe din lumea
literară. Dar nu aceasta este important ci faptul că eu,
Eugen Uricaru, sunt subiect al acestor relatări. Deci,
avem un dosar de urmărire informativă pe numele meu,
purtând numele de cod Udrea, avem o colecţie de
documente elaborate de ofiţeri de securitate, care
trebuiau să aibă activitate, nu-i aşa?, care ar fi avut ca
sursă pe cineva care purta în reţeaua informativă
numele de cod Udrea (totul începe prin anii 80, eu fiind
urmărit din 1974). Se ştie că în domeniul acesta, al
muncii informative nu ştie stânga ce face dreapta,
fiecare ofiţer având oamenii şi gospodăria lui, deci
repetarea unui nume de cod fiind foarte probabilă. Dar
mai avem o acuzaţie de colaborare cu securitatea (nu de
informator cu patalama) ce îl priveşte pe Eugen
Uricaru, bazată pe munca informatorului Udrea şi un
dosar de urmărit cu acuzaţii grave al aceluiaşi Eugen
Uricaru. De ce, după ce legea în baza căreia s-a făcut o
astfel de manoperă a fost declarată neconstituţională,
iar toate dosarele au fost desecretizate, inclusiv banca
de date a dosarelor microfilmate, nu a găsit nimeni de
cuviinţă să verifice dacă numitul Eugen Uricaru se
găseşte acolo? Nu de altceva, dar după ştiinţa mea, sunt
singurul scriitor în viaţă declarat colaborator al
Securităţii. Trebuie să ne felicităm pentru astfel de
rezultat, am fost o breaslă fără prihană! O astfel de
mârşăvie m-a determinat să consider că am de a face cu
un Stat prizonier al unor grupuri de interese, folosit de
acestea discreţionar împotriva adevărului, moralei şi
interesului legitim al cetăţenilor. A urmat cazul Adrian
Năstase, care mi-a întărit convingerea că avem de a
face cu execuţii simbolice pentru a înfricoşa pe cei care
mai gândesc autonom şi de a-i şantaja pe cei care au
ceva să-şi reproşeze. Ce a urmat în România după 2005
este foarte tulburător.  Democraţia presupune existenţa
a două valori – votul liber exprimat şi adevărul revelat
de transparenţă. Observaţi de câte ori votul a fost

fraudat, fie prin manipulare, fie prin operaţiuni secrete,
observaţi cum adevărul nu contează sau este falsificat
pentru a se reuşi conservarea puterii. Am renunţat, în
general, să mai particip la îndreptarea socială, deoarece
am constatat că orice faptă bună este folosită greşit. 

În perioada de timp cât am lucrat pentru binele
scriitorilor, pe lângă cele două legi pomenite, am
construit un hotel în centrul Bucureştilor, am
modernizat Casa de la Neptun, am dezvoltat programul
social pentru scriitorii aflaţi în dificultate, am organizat
Festivalul Internaţional de la Neptun, am publicat un
supliment literar într-un ziar de mare tiraj („Ziua
literară”), cu sprijinul generos al domnului Sorin Roşca
Stănescu, am reînfiinţat Cenaclul  USR de pe urma
căruia m-am ales cu un proces penal intentat de criticul
Marin Mincu, cel pe care l-am rugat să conducă acest
Cenaclu; am dezvoltat reţeaua de Librării, reţeaua de
Reprezentanţe, am soluţionat problema Cărţii
Româneşti cu sprijinul Polirom, am obţinut fonduri de
la Primul Ministru, dl. Adrian Năstase, pentru
publicarea a multe volume ale scriitorilor. Toate acestea
nu s-au făcut uşor, iar cele mai multe dintre aceste
realizări înainte de a dispărea mi-au adus necazuri
personale, procese, hărţuiri, atacuri în presă etc. Mi-am
dat seama destul de repede că nu voi rezista, deoarece
fanatismul celor care voiau pe altcineva la conducere
era neobosit, iar eu nu eram o persoană care să-şi fi
făcut clienţi în jur, clienţi care să aibă ceva de apărat.
Dintr-o dată m-am trezit apărătorul Uniunii şi a rostului
său, dar nimeni nu avea chef să mă urmeze.
Demonizarea a crescut pe măsură ce mai făceam un
lucru bun. Nu vi se pare cunoscut mecanismul? 

În plină campanie de linşaj mediatic lucram la
Supunerea, un roman la care mă gândisem îndelung dar
nu găsisem timp să îl scriu. Când am înţeles că lucrul
cel mai bun este să-mi văd  de cărţile mele şi să-i las în
plata Domnului pe cei care voiau ce voiau, atât de
multă ură se dezlănţuise, încât s-a cerut un audit al
situaţiei financiare a Uniunii în mandatul meu, cu
specialişti de la Curtea de Conturi. Au lucrat câteva
luni, plătiţi de Uniune, deoarece Uniunea nu este o
instituţie a Statului, şi au constatat că totul e în ordine.
La şedinţa Consiliului, mi s-a spus, nu ştiu dacă e
riguros adevărat însă e credibil, un domn a cerut
deschiderea unui proces împotriva mea, chiar dacă
rezultatul auditului era negativ. Ştia dumnealui ce
înseamnă să fii târât într-un proces penal ani de zile!
Este un personaj bine informat. Sau poate n-a cerut,
cine ştie? Am scris cărţi şi mi-am văzut de treburile de
la Copyro, care la rândul său suferea atacuri care vizau
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preluarea ori desfiinţarea. Am ieşit la liman pentru că
totul este legal, transparent şi democratic la Copyro.
Programul de susţinere a creaţiei cu burse şi finanţări
de cărţi (ne apropiem de o mie de beneficiari) a stârnit
cele mai multe atacuri, acuzaţii în justiţie, procese
penale. Am reuşit să dovedim ceea ce este evident, am
fost scoşi de sub toate acuzaţiilor, am recuperat sumele
sechestrate şi ne vedem de drum. Am publicat din 2005
cinci romane care s-au bucurat de atenţia unor critici
serioşi, mi s-a decernat Premiul Academiei, Premiul
Mihail Sadoveanu la Iaşi, Premiul „Ateneu” al revistei
cu acelaşi nume şi iată, acum, Premiul Ion Creangă.
Cum s-ar spune, în tot răul, un bine! Eu cred că bunul
Dumnezeu m-a tras de mânecă, mi-a dat un ghiont, lasă
deşertăciunile şi treci la masa de scris. Aceasta e
menirea mea, să scriu literatură, Am pierdut câţiva ani
ocupându-mă de binele altora. Mama mea, Dumnezeu
să o aibă în dreapta Lui, mi-a spus când am plecat de
acasă, eram destul de fraged, – bine cu de-a sila nu se
poate face, rău, da! Poate mai trebuia să-mi spună şi
adevărul pe care l-am descoperit plătind din greu –
Nimic nu este ceea ce pare!

Nu cred că am fost un exclus sau un anatemizat, nu
interesează pe nimeni asta. Dar că am fost urât, da. Şi
mai sunt, fără îndoială. Ura este sentimentul copleşitor
din lumea românească de azi şi ea a fost sădită şi
crescută de cei care urăsc cu adevărat lumea
românească. Nu cred că se va termina cu bine. Cred că
ura a fost cultivată pentru că societatea este cuprinsă de
o frustrare majoră, cei mai mulţi dintre români sunt
nemulţumiţi ori nefericiţi pentru nereuşitele personale
faţă de ceea ce şi-au închipuit ei despre destinul
personal, iar dacă nu este frustrare este invidie pentru
reuşita mai mare a celuilalt. Prin felul meu de a fi nu
sunt nici frustrat, nici invidios. Nu sunt nici măcar
arogant. Dar sunt un om liber, care nu a depins şi nu
depinde de nici o altă persoană sau instituţie. De când
m-am conştientizat de sine mi-am pus o singură
întrebare, aceeaşi în situaţiile cele mai bune – eşti în
stare să renunţi la ceea ce ai obţinut? De cele mai multe
ori, da, atunci când e vorba de bunuri materiale. De cele
mai multe ori nu, atunci când e vorba de bunuri
intangibile – prietenie, dragoste, simpatie, încredere.
Iată, dragă domnule Cristian Livescu că nu mă simt nici
proscris, nici anatemizat, ci doar urât de cei pe care nici
eu nu-i iubesc, ci îmi sunt indiferenţi. Când eram copil
am luat o bătaie zdravănă din partea unei bande de
adolescenţi din mahalaua noastră. Mă băteau şi îmi
strigau că sunt jidan deoarece în loc să ies să bat poarca
pe maidan, stăteam în casă şi citeam. Pentru ei, cei care

citeau erau nişte jidani ce merită să fie bătuţi. Mă urau
pentru că eu citeam! Acum scriu, ceea e mult mai grav.

– O altă curiozitate: de unde provin pofta de a
nara, şuvoiul povestirii, pasiunea detaliului? Din
explorarea vieţii reale, din bogăţia documentării sau
pur şi simplu din imaginar, din spaţiul închipuirii?

– În ceea ce priveşte personajele şi confesiunea
directă, chestiunea ţine de teoria literaturii nu de un
răspuns la o întrebare într-un interviu. Catharsis-ul se
produce nu la actori, autori, ci la spectatori, cititori.
Este o întrebare care ţine de can-can-ul ce se creează în
jurul autorilor şi nu a literaturii. Îmi aduce aminte de o
întâmplare din curtea blocului unde locuiesc. Cu mulţi
ani în urmă, fetiţa mea se certa cu prietena ei. Nu ştiu
motivul, dar am auzit replica prietenei – lasă că ştiu eu,
tatăl tău e un scriitor prost, mi-a spus mie tata! Atunci
am înţeles cât de periculoasă, pentru cei apropiaţi, este
meseria mea de scriitor. Nimeni nu va spune vreodată -
tatăl tău e un contabil prost! Să umbli liniştit pe stradă
şi să ştii că dintre cei pe care îi întâlneşti doar unu la
sută poate au citit ceva din ce ai scris, dar mai mult de
cincizeci la sută au aflat că eşti un scriitor prost, pentru
că oamenii nu mai citesc cărţi, ci eventual citesc despre
viaţa şi faptele scriitorului, este o situaţie stânjenitoare
de la început. 

– Ultimele dumitale romane, „romane cercetare”,
cum le numea cineva (Supunerea, 2005; Cât ar cântări
un înger, 2008, Plan de rezervă, 2011; Beniamin, 2014;
Permafrost, 2017), sunt dominate de păienjenişul
serviciilor secrete. S-a spus că evocă „istorii
paralele”, „revoluţii sinucigaşe”, „societăţi secrete”,
„conspiratori”... Te pasionează (e o modă!)
personajele de acest fel, din sfera „paralelă” sau
„subterană”? 

– Am spus la începutul dialogului că tema mea
preferată este relaţia dintre Putere şi omul de toate
zilele. Dacă sunteţi de acord că serviciile secrete fac
parte din organizarea Puterii şi sunt cele care se ocupă
cu oamenii, puternici sau slabi, atunci o să acceptaţi că
este inevitabil să te ocupi şi de serviciile secrete când
scrii despre Putere şi felul în care aceasta consumă
vieţile celor fără de putere. Nu este o temă kafkiană,
este o cu totul altă temă. Viaţa în România de azi este
mult mai dependentă de acţiunile acestor servicii
deoarece, practic, asemeni magistraţilor, ele
controlează societatea fără să fie controlate de nimeni.
Îmi pare foarte rău că din mulţimea de personaje ale
romanelor mele pentru Dvs. au ieşit în evidenţă doar
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agenţii secreţi. Speram să iasă la lumină victimele. 

– Cum au fost receptate romanele tale în
traducerile din străinătate? Au trezit reacţii? Ce opinii
ai despre ele?

– Cărţile mele au fost traduse în multe limbi străine,
publicate în tiraje simţitor mai mari decât cele din
România. Receptarea critică a fost peste aşteptări,
ţinând cont de imaginea deplorabilă a ţării noastre în
mediile intelectuale din străinătate. În „Le Monde” s-a
scris că sunt un Gunther Grass şi un Soljeniţîn român.
Spre exemplu. Au apărut multe articole în reviste
literare cum ar fi „Quinzaine litteraire”, „Matricule des
Anges” sau cotidiene din Franţa (unde am publicat trei
romane) sau Elveţia. Anul acesta au apărut două
romane în Italia. Am publicat Vladia în China, într-o
colecţie uluitoare în care e prezent Kundera şi Ivan
Klima, iar comentariile în presă ori în mediul on line
depăşesc cifra de 50 de articole. Am publicat în Rusia,
Ungaria, Serbia, Macedonia, Vietnam (acolo
Pentimento a fost şi dramatizat). În două situaţii
traducerile au fost sprijinite de I.C.R. În restul
situaţiilor cărţile au apărut fără nici un sprijin financiar.
Sunt mulţumit că romanele mele, ca nişte mesaje în
sticlă, aruncate în mare, au găsit cititori. Înseamnă că
nu sunt chiar singur, cu disperarea mea de naufragiat la
masa de lucru. Un mare scriitor român, atunci când
eram victima teribilei campanii mi-a spus – ai grijă,
ăştia acum te terfelesc, dar vor să te scoată din
literatură! Desigur, avea dreptate, poţi fi scos din
Istoriile literare ori din dicţionare, asta li s-a întâmplat
mai tuturor marilor scriitori din România. Din
literatură, dacă exişti în ea, nu.

– Poate că lumea de azi, aşa învălmăşită şi în
schimbare cum este, ne ajută să înţelegem mai bine
lumea de ieri, epocile trecute. Ne spui obsesiv că
memoria rămâne instanţa justiţiară... Dar cine mai are
azi grija memoriei? Consideri că ai făcut
compromisuri în actul scriiturii? Când vorbeşti de
pildă despre foştii securişti?

– Trebuie să fac o corectură – niciodată n-am vorbit
despre foştii securişti. Personajele respective sunt agenţi
ai Puterii dintotdeauna. Chiar nu înţeleg cum stă treaba
cu compromisul! Este o întrebare de tip dogmatic, ori,
ori! Nu caracterele ideale sunt subiect de literatură, ci
caracterele slabe, cele ce şi sunt subiectele adevărate.
Este notoriu că într-o sală de cinematograf unde se
prezintă un western, toţi spectatorii ţin cu şeriful ori cu
cow-boy-ii care înfruntă bandiţii sau comanşii. Ori în

sală sunt şi mulţi ticăloşi adevăraţi. A judeca lumea în
alb şi negru este cea mai mare eroare pe care o poate
face un autor de cărţi adevărate. Pentru el sunt
recomandabile benzile desenate. Sper să nu descopăr în
această întrebare un rudiment al unei gândiri în care se
afirmă că autorul e autorul. Ştiu că sunteţi un om
cultivat şi care ştie ce este suferinţa. Experienţa mea, pe
care nu o doresc nimănui, nici măcar celor care au
provocat-o, este inestimabilă. Am trăit pe pielea mea
lucruri care ar trebui să ne facă să ne oprim o clipă din
tendinţele noastre justiţiare şi să încercăm să vedem care
sunt consecinţele faptelor ori acuzaţiilor noastre, uneori
prea uşor şi prea vinovat făcute. Ceea ce ştiu eu despre
mulţi dintre cei care mă urăsc mă ajută să trec peste
tentaţiile reacţiei. Dumnezeu nu bate cu bota, se spune
în Ardeal. E chiar adevărat, vă spun eu şi ştiu ce spun.
Nu silesc pe nimeni să mă creadă sau să mă ia în seamă,
Fiecare cu partea sa.

– La ce lucrezi în momentul de faţă? Sugerai, la
simpozionul dedicat lui Ion Creangă, faptul că te
preocupă o naraţiune care debutează la Piatra
Neamţ... 

– Chiar în aceste zile de august lucrez la un roman
care se petrece la Piatra Neamţ, în primele zile ale celui
de al doilea război mondial în care s-a avântat şi
România. Nu voi spune decât că la Piatra Neamţ au fost
cantonate trupe din Einsatzkommando, faimoasele
detaşamente de exterminare, 600 de militari. După
declaraţia de război pronunţată de Generalul Ion
Antonescu în Gara din Piatra Neamţ, a sosit în oraş un
ofiţer superior din Einsatzkommando D, aflat deja în
spatele frontului, la lucru, în Basarabia. De ce a venit
acest ofiţer la Piatra Neamţ? Până aici au fost date
istorice documentate, de aici începe romanul. Cartea se
cheamă Grădina Raiului şi este un citat din cuvântarea
lui Adolf Hitler, care spunea că – va transforma Europa
de Est într-o grădină a Raiului, – o cuvântare ţinută în
primele zile ale campaniei din Rusia Sovietică. Cine
ştie, poate anul viitor va fi publicat.

Aş vrea să vă felicit, domnule Cristian Livescu,
pentru acest eveniment unic în viaţa culturală a
României, Premiul Naţional „Ion Creangă”, ştiu cât v-
aţi străduit şi câtă amărăciune a trebuit să purtaţi în
suflet, împreună cu toţi cei din administraţia judeţeană,
pentru a face un LUCRU BUN. Faptul că aţi reuşit este
cea mai puternică dovadă că lucrul acesta trebuia făcut.
Vă mulţumesc pentru întrebări şi vă doresc spor la scris!

Interviu realizat de Cristian LIVESCU
August 2019
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Încă din copilărie citeam cîte ceva din Sadoveanu.
La școală ne-au dat Domnul Trandafir. În biblioteca
bunicilor mei la Borloveni am găsit, nu mai țin bine
minte, Neamul Șoimăreștilor sau Șoimii, oricum citit cu
entuziasm juvenil.

Curînd am aflat despre opțiunile politice ale
moldoveanului, activitățile sale de mare ștab și atunci
m-am scîrbit multă vreme de dumnealui. 

Au trecut anii și m-am îmblînzit. Vedeam prieteni
înțelepți și de încredere scriind sau vorbindu-mi căl-
duros  despre Baltagul și despre Creanga de aur; le-am
parcurs fără să fiu prea impresionat. În schimb am decis
în mintea mea că Zodia Cancerului este cea mai de
frunte reușită a lui Sadoveanu. Nu, nu mă pot lăuda că
am citit opera integrală a mult-slăvitului. Cel mult am
ciugulit cîte ceva din schițele de vînătoare și de natură,
incert, cu un amestec de plăcere și de indiferență. În
tinerețe am citit și Frații Jderi, fără să mă las pasionat
prea tare: cunoscător de Walter Scott și de Alexandre
Dumas, Sadoveanu mi se părea ceva mai micuț și mai
modest.

Cine știe de ce, mai acum cîteva săptămîni mi-a
venit o poftă să reiau Frații Jderi și impresia a fost de
astă dată de-a dreptul copleșitoare. Sunt convins acum
că este vorba despre una din marile reușite ale prozei de
limba română. Să deschid aici o paranteză și să mărturis-
esc că nu sunt iubitor nici de Camil Petrescu, nici de
Dna Bengescu, nici de Rebreanu; mai curînd citesc
admirativ cîte ceva din Agârbiceanu (Arhanghelii) sau
din Slavici (cum și, decalat cronologic, din Dinu
Nicodin și Radu Tudoran). Poeții români interbelici sunt
cei pe care îi admir și-i iubesc: Blaga, Arghezi, Barbu,
Pillat, Bacovia. Închizînd paranteza, iată de ce
„redescoperirea Fraților Jderi” a fost o bucuroasă
uimire pentru mine. 

Ce m-a impresionat? Cred că abundența de straturi,
multiplicitatea dimensiunilor acestei admirabile opere,
bogăția ei.  Oricum, literatura română nu se poate lăuda
cu prea multe romane istorice de clasă, ea nu dispune de
un Sienkiewicz sau de un Jokai Mor. Afară de

Sadoveanu, au apărut numai relativ recent Prințul Ghica
de Dana Dumitriu sau trilogia istorică a Simonei
Antonescu. 

Frații Jderi urmează destul de fidel regulile generale
stabilite de Walter Scott la începutul secolului 19. Nu le
voi lua la rînd, dar iată. Voievodul Ștefan cel Mare este
o figură centrală: axă a romanului. Nu ni se dezvăluie
însă nici psihologia sa, nici gesticulația sa internă, de
fapt nici chiar intențiile sale politice. Acestea sunt rezer-
vate personajelor ficționale: familia Jderilor și cei în
contact cu ea. Alte figuri istorice nu prea apar: fiul și
urmasul la tron, pizmașul „Alexăndrel-Vodă” e inventat,
hatmanul Arbore nu apare, auto-exilatul boier Mihu nu
este (cred) istoric, „postelnicul” Ștefan Meșter nu a exi-
stat (pe cîte știu), nici arhimandritul Amfilohie. De altfel
nici mălaiul prezent în roman nu era cunoscut  la acea
vreme în Moldova (în Europa!!). Două bătălii (la sfîrșit
cea foarte importantă de la Podul Inalt) sunt descrise
într-o manieră ce mi s-a părut plauzibilă. 

Sigur, mulți critici au vorbit despre intențiile sadove-
niene de a zugrăvi o utopie idlică în secolul 15. De
acord, dar să fim mai preciși. Sadoveanu transferă între
Nistru și Carpati un regim și o imagine socială care să
repete în bună măsură monarhia iluministă. Acest Ștefan
cel Mare al său este replica unor Ludovic XIV, Ecaterina
cea Mare, Frederic II al Prusiei și a altor cîțiva suverani
de mare pondere și pricepere. De aceea mica țară este
puternică, prosperă, ordonată, legal-disciplinată, atașată
de conducătorul ei. Locuitorii sunt respectuoși și mulțu-
miți. De altfel, putem privi lucrurile și din alt unghi.
Ștefan cel Mare în trilogie se auto-consideră descendent
(și înlocuitor) al Bizanțului: „Bizanț după Bizanț”, cum
s-a mai spus de către mari savanți.

De către critici se observă numai în treacăt (și chiar
destul de rar) că ceea ce era intenționat ca o tetralogie
rămîne, neîncheiată, o trilogie numai. Eu unul nu regret
totuși această întîmplare, decît poate în sensul suferinței
romancierului care și-a văzut fiul (Paul) pierind pe cîm-
pul de luptă și ar fi  fost astfel blocat sau paralizat, ni se
spune. De fapt însă cartea, așa cum o citim, se înscrie în
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tradiția Sadoveanu ale cărui produse epice principale au
un final tragic sau trist. Iar apoi, cartea zugrăvește prima
jumătate a domniei lui Ștefan (cea glorioasă și
biruitoare) și nu mai narează a doua jumătate a domniei,
în care nuanțele declinului și ale îmbătrînirii devin evi-
dente.

Contrastul, ca și legătura Domnitorului cu familia
Jderilor este izbitor. Aceasta din urmă se definește  ca o
micro-imagine a societății moldovene întregi. Unul din
frați e călugăr, altul este om de afaceri internațional (și
agent voievodal pe-alături), un al treilea este un soi de
birocrat voievodal, tatăl și Simion (fratele cel mai vîrst-
nic) sunt tipologic sprijinitori ai suveranului, genul de
oameni înscriși în agricultură și în creșterea animalelor
de care care acesta (și țara) are nevoie.

În fine, Ionuț, de fapt personajul principal al cărții,
este un D’Artagnan valah: viteaz și priceput în ale
războiului, dar totodată șiret, abil, diplomatic, plin de
istețimi neașteptate. Impulsivitățile sale îl împing treptat
spre maturizare.

Ca parte a acestei societăți notăm și modul admirabil
în care autorul surprinde dialectica masculin/ feminin.
Imposibil de uitat „comisoaia Ilisafta Jderoaia”,
întruchipare a matriarhatului carpatin, egală deplină a
comisului Manole. Dar nu sunt mai prejos nici nora ei,
frumoasa, eleganta și vanitoasa Candachia, sau chipul
de spiriduș-zînă Marușca (angelica fiică-bastard a însuși
Voievodului, înțelege cititorul). Într-o societate a mas-
culinității aceste doamne (și altele încă) își mențin sim-
plu, îndemînatic și puternic demnitatea și influența.
Gama diferențierilor dintre dînsele elimină de la sine
stereotipiile. 

Dacă așa stau lucrurile în dialectica erotică, nu alt-
minteri ni se înfățișează în cea etnică. O lectură cît de
atentă a trilogiei nu găsește pasaje discriminatorii sau
jigniri la adresa naționalităților învecinate: ucrainieni,
apuseni, maghiari, polonezi, greci. Ba nici măcar inam-
icii fundamentali – otomanii și tătarii – nu sunt înfățișați
sarcastic sau caricatural. Cartea lui Sadoveanu e lipsită
de dușmănii și insulte rasiale. Aici oamenii sunt oameni
și atîta tot.

Iubirea predilectă e, sigur, rezervată pentru
Moldova-patrie. În mai multe feluri. Întîi prin modul
dezinvolt în care ținuturile basarabene ne sunt arătate ca
parte a Principatului. Nici o clipă nu am putea înțelege
că există vreo distincție între cei de dincolo și dincoace
de Prut. Moravurile, limba, legile, religia sunt aceleași.
Apoi, prin înfățișarea naturii, cum voi arăta îndată.  

Frații Jderi poate fi descris și ca un roman religios.
Personajele sunt adînc pătrunse de practica și de ritu-
alurile religioase. Întîi de toate femeile, desigur, dar nu

numai dînsele. Astfel Domnitorul însuși, constructor de
biserici și mînăstiri; sfetnicul său principal este arhiman-
dritul Amfilohie, în anume privințe asemănător cu un
Richelieu sau cu un Mazarin. După ce îl execută pe
Vodă Petru Aron Ștefan III Mușat își impune singur pen-
itența: post și rugaciune. Personajul pe care-l numeam
principal este fructul unei ilegitime relații între Comisul
Manole Păr-Negru și o călugăriță (de altfel soră a
Sfințitului Amfilohie). Isprava cea mai remarcabilă a
acestui Ionuț (spre finele volumului III) este o expediție
cu scop de spionaj militar pînă la Muntele Athos.
Tipologia clericilor este, la rîndul ei, largă și diversă. 

Mergînd în cercuri tot mai largi ajungem la
excepționala prezență a naturii. Nu numai în sens
geografic, conștiincios captat și descris; ci și în unul
liric, care mai mult de o dată trimite cititorul cu gîndul
la versurile lui Eminescu. Bogăția și dulceața acestor
contexte este greu de egalat; fie că e vorba de munți mis-
terioși și amenințători, de ape mlăștinoase, de dealuri
blînd acoperite cu livezi încîntătoare, de o faună multi-
plă, de la zimbri sălbatici și fioroși pînă la zburătoare și
cîntătoare. Mai mult, natura acesta se extinde în legen-
dar, în sihaștri tainici, în figuri de basm, htonice, cum ar
fi Nechifor Căliman și cei doi fii ai săi, pe drept cuvînt
porecliți Strîmbă-Lemne și Sfarmă-Piatră: tentacule pe
care natura le extinde spre social-uman. Laicul este ast-
fel înscris în și înconjurat de o religiozitate mistic-natu-
rală.

În sfîrșit, mi se pare că cel mai amplu cerc și context
al acestei capodopere este Limba. Cred că în nici o altă
creație a sa Mihail Sadoveanu nu a izbutit o atît de
strălucită și originală combinație lingvistică. Să spun
aici că printre prozatorii interbelici numai doi sunt cei
care (în feluri total diferite) au edificat un domeniu
lingvistic atît de original și de robust, și anume
Sadoveanu și Mateiu Caragiale. Sadoveanu recurge la
surse cronicărești, la multiple idiomuri locale
moldovene, obținînd rezultate amețitoare de-a dreptul.
Cititorul nu e totdeauna sigur că înțelege totul din narați-
une sau chiar din dialoguri. Scurgerea cuvintelor și sin-
tagmelor are o dulceață rar întîlnită. Grosolănia, vulgar-
itatea – fie în actiunea narativă, fie în limbaj – lipsesc cu
desăvîrșire. În locul lor găsim buna cuviință, politețea
verbală, sugestia indirectă, aburul și vînticelul. Această
opțiune verbală impune de fapt însăși natura conținutu-
lui. Mireasma amețitoare a povestirii decurge din aroma
naturii, iar aceasta se întemeiază pe jocul fericit al lim-
bajului poetic.

Avem datoria să fim recunoscători autorului pentru
această formidabilă reușită. Și să-i iertăm multe fapte.
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Cu Horia Stamatu poezia de limba română atinge
o performanță și o exemplaritate ce încă nu au fost
îndeajuns cercetate. Cineva care avea toate motivele
ideologice să-l urască a spus despre el că este cel mai
de seamă poet român de după al doilea război
mondial. În fața acestei ipoteze îmi și imaginez
cohorta de autori: trei mii, cinci mii, mai mulți chiar,
toți cu merite mari și cu premii importante, iar
deasupra lor la mare înălțime exilatul din Germania.
Care sunt caracteristicele prin care el se situează atât
de sus îmi propun să aproximez în aceste puține
pagini. Pentru aceasta voi lua în seamă volumul
selectiv Kairos (Editura Albatros, 1995), și din
cuprinsul lui îndeosebi ciclul de poeme numit
Bucolice. Aceste denumiri par vetuste și sugerează
mai degrabă o situare a autorului într-o aproximativă
a-modernitate, în vetustețe. Și totuși!, mai rar o atât
de eclatantă originalitate mascată de aparențe
contrarii. Cele două titluri ne lasă să înțelegem că
marea poezie este mai presus de toate operă de
erudiție, că poetul este un învățat care știe, un inițiat
în cunoaștere, avizat în ceea ce privește tot ceea ce l-
a precedat în domeniul său de elecțiune. S-a convenit
de-a lungul timpului că poezia poate fi sau inspirație,
adică dictarea transmisă de un zeu unui ins care
bolborosește incontinent și inconștient, ori lucrarea
unui meșteșugar, orfevrerie în serii scurte sau unicat.
Dar în cazul extrem de rar, și doar acesta contează cu
adevărat, ea este știință înaltă, erudiție, învățătură.
Horia Stamatu ilustrează chiar o atare ipoteză. 

Încă de la debut, el și-a intitulat placheta de
versuri Memnon, cu numele unui erou al lui Homer,
bărbatul cel frumos, ajuns zeu după moarte, într-al
cărui templu ce îi era închinat exista o coloană care
cânta. Iar cât despre Kairos, cuvântul denumește
momentul potrivit sau oportun, șansa, un punct în
timp în care schimbarea este posibilă, timp calitativ,
moment privilegiat în care își face apariția

oportunitatea de care trebuie profitat. Mai
desemnează, îndeosebi în textele hipocratice, factorul
transcendent, adică religios, momentul în care o
acțiune este inevitabil să se producă. Nici că se putea
găsi un cuvânt care să definească mai adecvat și mai
sugestiv o mare carte de poezie. Cu astfel de ticuri
verbale în aparență doar livrești, prin forța de a
sugera sub versul său întotdeauna o imensitate de
trimiteri culturale, acest autor pare a avea ca model
absolut, împrumutându-i ambițiile, pe Ezra Pound,
fiind totuși departe de anvergura lui. Presupunerea
este întărită de cele câteva referințe la poezia
acestuia. Intarsiile, în cuprinsul poemelor proprii, cu
texte din alți autori, cu exprimări în alte idiomuri
lingvistice, ca metodă poetică, par a fi împrumutate
tot de la același mare poet. Poate putem suspecta aici
și o înrudire în opțiunile ideologice ale celor doi
autori, dar ei sunt maxim discreți cu opiniile proprii
într-o vreme a cenzurii și a prigonirilor la care erau
supuși. În altă împrejurare m-am exprimat
exclamativ despre acatistul în care Horia Stamatu îi
omagiază pe cei doi eroi legionari morți pe câmpul de
luptă în Spania, împotriva comuniștilor, iar acum
pentru a detecta identitatea sa spirituală să luăm în
seamă din cartea la care mă refer poemul Acatistul
sfântului necunoscut (p. 98 și urm.). Acesta are o
dedicație semnificativă: În amintirea lui Ion Barbu,
marele sfătos al/ geometriei mistice,/ și a lui Dan
Botta, poetul tragic, împăcați în/ veșnicie sub zodia
românească. Cu această zodie românească suntem în
situația de a identifica familia de elecțiune a lui Horia
Stamatu. Din ea fac parte personalitățile acut anti-
liberale din cultura noastră: în vârf M. Eminescu (în
fruntea unui poem cu titlul Historia (p. 221), Stamatu
așează dedicația: La optzeci de ani de la moartea
celui mai mare gânditor român al istoriei, Mihail
Eminescu, iar trimiterea putem presupune că are în
vedere îndeosebi ziaristica poetului), foarte probabil
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Vasile Pârvan, sigur furibundul anti-liberal Ion
Barbu, zeu tutelar al poetului refugiat, și Dan Botta.
Ei alcătuiesc principalele repere ale unui imens fluviu
subteran al istoriei românești, ce pornește din vastul
conglomerat Eminescu și se diversifică cu următorii
pomeniți mai sus. A existat un moment de bună
apropiere a acestora doi amintiți din dedicația citată:
Poemul în proză Veghea lui Roderich Usher, al lui
Ion Barbu, precede Eulaliile lui Dan Botta, iar Horia
Stamatu se pare că a mijlocit apropierea poetului
matematician de mișcarea de dreapta și a ocazionat
elaborarea și publicarea acelei capodopere de
ideologie intitulată: Chesat. Mai apoi, în vremea din
comunism a traducerilor comandate din Shakespeare,
o ceartă violentă intervine între Ion Barbu și Dan
Botta, pe care exilatul o vrea postum depășită pentru
ca familia spirituală să-și refacă unitatea.

Revenind la Acatistul în cauză, să observăm că
poetul îl slăvește pe sfântul cel mai umil. El este
descris în versuri ca acestea din Condac I: Bucură-te
Sfânt golaș/ fără loc în călindar/ bucură-te străinaș/
cerului căzut în dar! [...] Și apoi în Icos II: N-avea
zapis cu pecete/ nu știa un bob de carte/ n-avea chip
pe vreun perete/ numai suflet fără moarte. Și tot
acolo poetul se apropie de identitatea eroului său
absolut atunci când îl descrie ca fiind: Un cioban ce
nu grăia/ nici o limbă mai aleasă/ un cioban ce nu
știa/ de-i în cer sau de-i acasă. Personajul este unul
exponențial căci referindu-se la el spune poetul:
neamuri bucurați-vă/ din umila rumânie/ luați
îndestulați-vă. E aici un alt mod de a ne referi noi la
noi înșine, așezându-ne jos de tot, sugerează aceasta
expresia: umila rumânie, și totuși exaltându-ne ființa,
dar nu în stilul postiș, festivist, ci cu smerenie mare.
Iar cât despre cioban ca emblemă a neamului, figură
poetică maximă, cum să nu facem legătura dintre
poezia lui Horia Stamatu și Cantilena, capodopera lui
Dan Botta, când și acolo tot despre cioban e vorba:
Ultim ciobănel/ (Frate mi-e și el), sau: Nordic
ciobănel,/ Tristul meu model. Și totuși, lumea
țărănească, și cu deosebire aceea a oierilor, este
echivalată în mentalitatea publică cu stagnarea,
presupunându-se că ar fi complet aculturală,
condamnată la dispreț și obiect de ironii definitive.
Subteran și în fundamente ea este însă reabilitată de
spirite rare, de ar fi să-l amintesc fie și numai pe Ovid
Densusianu cu studiul savant: Viața păstorească în
poezia noastră populară, de unde mai târziu C. Noica
va desprinde disocierea dintre tipul static al

plugarului și acela mobil și poetic, aventuros, al
oierului. Și, desigur, Spațiul mioritic al lui Lucian
Blaga. Aici, în această descendență, între Dan Botta
și toți ai lui – pe de o parte, iar pe de altă parte Ezra
Pound, se așează și Horia Stamatu cu bucolicele lui,
nu doar cele numite expres astfel ci și cele care
cuprind aceeași natură poetică deopotrivă vetustă și
ultra modernă în același timp. În poemul Lux
caucaniae, după două motto-uri, unul din Ion Barbu,
altul splendid din C. Negruzzi, dăm peste strălucite
prelungiri, vaste ecouri din Miorița: O, o, o, ...
ooooo.../ Cimpoi de aer/ hang și vaier/ orgi de
fluiere/ cavale/ ba un deal și mai o vale/ catedrala
cea de piatră/ în albastru mi s-arată!// Pe plaiuri
alaiuri/ de turme țurcane/ cu ploaie spălate/ cu
trăsnet tunate// și prin inel/ el ca el/ cu o stea/ se
logodea./ La strungă tras/ berbecul gras/ și zi noapte
berbecea./ Turma bearcă behăia/ câinii pe pustii
lătrau.../ ............/ O, o, o ....../ soartă! (p. 173).
Sugestia este a unui destin de tragedie, subiect de
bocet ermetic.

Cât despre Bucolicele, cu acest titlu împrumutat
din Vergiliu, este de observat modernitatea și
originalitatea, absolute, din poemele lui Horia
Stamatu. Și nu trebuie să fim uimiți de acest
epigonism ostentativ căci și poetul latin i-a urmat în
substanță lui Teocrit, înscriindu-se cu glorie într-un
curent poetic deja consacrat. Și alți mari poeți au
procedat în mod similar, mereu evocatul Ezra Pound
a plecat în Cantourile sale de la medievalul The
Seafarer, de unde a împrumutat ritmica poemelor, și
din Homer, de versiunea Odiseei căruia în latină nu s-
a sfiit să amintească, indicând în poem anul și
editura. În același sens mai putem aminti că poetul
exilat în Germania a tradus performat poeziile lui
Ioan al Crucii, iar pe acestea parcurgându-le
descoperim că sfântul din Spania și-a exersat harul
poetic glosând în versuri pagini din Biblie, din
Psalmi îndeosebi, fără a se speria că ar putea fi acuzat
de plagiat, ba chiar fiind, pe aceste teme date, de o
uimitoare originalitate. Nu mai puțin original este și
Horia Stamatu atunci când pagina sa lirică
încorporează mulțimi de ecouri culturale din
precursorii la care subteran el se racordează.

Parcurgându-i scrisul, ești izbit de cât de mult,
căzut în capcana exilului definitiv, poetul face
dovada că și-a luat cu sine odată cu limba maternă
întreaga realitate a țării de origine, mult mai prezentă
la acesta decât în paginile celor care au rămas acasă
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dar care nu văd chiar deloc spațiul spiritual care îi
cuprinde. Într-o scurtă poezie (p. 50), al cărei titlu
insistă că ar fi vorba de Schwarzwald-a germană, din
noua patrie a poetului, totul este flagrant, viu
românesc: Mieii albi din pajiști sure/ dărăciți pe văi
vârtej.../ Iasme-apoase de pădure/ ies din scorburi,
din găteji.// Băltărețul într-o doagă/ tot își caută un
loc/ baba surdă și beteagă/ suflă-n foc fără noroc.//
S-a trezit Pădurea Neagră/ salbă țarinei mireasă/
fum sunt satele din salbă/ casele în cer acasă. În fața
unei atari mici bijuterii poetice putem conchide că
din depărtarea definitivă a exilului se vede mai bine,
mai clar, mai expresiv realitatea de acasă, din
românitate. 

Rareori o poezie a fost situată atât de departe de
specia de la care se revendică, precum sunt aceste
bucolice ale lui Horia Stamatu, de poezia pastorală
spre care face trimitere fie și doar indirect. Ele sunt
poezie pastorală, deși tragică idilică în felul ei,
semănătoristă, și totuși una acut originală,
circumscrisă deplin originalității autorului ei, care a
dus cu sine tot lexicul autohton, interzis în țară, unde
era expurgat din slugărnicie sau din neputință. Nu
doar față de literatura din patria căzută sub ocupație,
ci este manifestă superioritatea intelectuală a acestei
opere și față de avangardele, multiple dar acefale, în
timp ce respectivul neo-tradiționalism se desfășoară
cultural și dezinvolt. Mereu aceeași, tehnica este a
trimiterilor erudite precum în cazul acesta de tot
simplu când adagiul biblic: Dico vobis: Si hi
tacuerint, lapides clamabunt! (L. 19, 40), și care la
poetul român este mai mult decât acolo pentru că el
amenință: ...pietrele plângând vor întreba (p.180).

Autorul acesta și-a trăit ultimele decenii de viață
în cetatea absolută a filozofiei, în Freiburgul lui
Martin Heidegger, cel obsedat de Presocratici, iar
poetul i-a știut întâlni mereu pe gânditorii elini în
chiar miezul limbii materne, din care extrage
înțelesuri nepieritoare: acel du-te vino (p. 23),
heracliteic și totuși atât de românesc; sau cu trimitere
tot la gânditorul din Efes: temeiul ne-temei oricui/ cu
mine-apune să răsară (p. 25); sau: împleticit
OFINOFI/ în Alba nouă se despică. (p. 40) Și tot
astfel, multe altele! Dar nu doar autohtonia din limbă
este aici prezentă, ci și toată spiritualitatea noastră,
precum în această Schimbare la față care debutează
cu strofa: Pe-o cărare Dumnezeu/ cu o cobiliță-n
spate/ îndoit ducea din greu/ coșul zi și coșul noapte.
(p.56). Iar într-un Colind 1970, îndată sub un motto

din Goethe poezia începe cu versurile: Beau și
mănâncă/ Regii Magi/ la casele noastre/ de țărani
săraci (p. 93).

În excepționalele sale Bucolice, Horia Stamatu își
ipostaziază deplin personalitatea: Eram păstorul/
părerilor prinse în horă albe și negre/ succesive și
simultane ca toată omenimea/ necunoscută și aidoma
orelor/ pe care doar ceasornicul le desparte/ [...]/ cu
adevărat/ ne-a venit timpul. Nu prea târziu/ nici
trecut ci unicul din care/ creștem pierind. (p. 181).
Așadar, precum a afirmat și mai sus, el era păstorul,
păstorul ființei ca un alt Heidegger însă dedat
poeziei, iar mai apoi el se adresează ciobanului: Du-
te șoptii ca în somn ciobanului/ oile dorm și câinii. A
August împărătescul/ ce seamănă stele și munții s-au
șters/ nimic nu mai e decât stele:/ unele tremură
altele ard  nemișcate/ altele cad./ Du-te pe urmele
lor/ la izvorul nopții temeiul luminii.// Dar mai tăcut
ca muntele ciobanul vedea/ cu stelele fixe din sinea-
i/ cum noaptea de aici se trage către dincolo.//
Florile nici ele nimic nu știau/ până la frupt și
sămânță/ moartea lor e numai un vis (p. 186).

Spre deosebire de confrații săi rămași în țara sub
ocupație, poetul acesta știa că ceea ce trece rămâne
(p.210). Iar oile îi sunt mereu prezente în poezie: Dar
lumea e mormântul zeilor/ în veșnic surghiun/ și tot
ce știe e să plângă.// Aici e casa mea/ pe un vârf de
lance/ și grădina mea / spațiu fără margini.// Atâtea
oi nocturne/ dorm de ziuă/ turme și urme/ sunt visele
lor./ Toate stau/ cu văi și munți/ pe un vârf de lance.//
Un punct ține tot,/ și nu e nimic (p. 214). Iar poetul
nu ezită să-și afirme apartenența la esențe, la
specificitate, la ceea ce stă în baza din adânc a ceea
ce noi suntem. Eventualul complex de inferioritate,
sub care cei mulți, conștienți de joasa noastră
extracție socială, stăm îngenunchiați tocmai datorită
inculturii, la el este inexistent, salvat cum este prin
erudiție. Mai mult chiar, va fi știut oare Horia
Stamatu și că, în momentele cele mai grele din
biografia sa Carl Schmitt și-l evoca întru apărare pe
ciobanul din Miorița? Gânditorul german cunoștea
balada Mioriței, inculți cum suntem, nouă, celor de
acum, ne este rușine să o știm! 
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Inteligența nu e congruentă cu înțelepciunea. Dacă
cea de-a doua e „o știință a vieții […] de-a dirija
conduita, de-a ordona acțiunile, de-a învăța pe om ce
trebuie să facă” (Seneca), nu mai puțin decît o specie de
sacerdoțiu existențial, cea dintîi e o eschivă, o deraiere.
O reacție s-ar putea zice frivolă față de principiul
similisacral al înțelepciunii. De nu chiar o primejdioasă
subversiune prin fuga sa de general, știut, admis, în
căutare de inedit, de ingeniozități care s-o substituie
locului comun. O insubordonare pururi „tinerească”
prin aspirația sa irepresibilă către originalitate. Varianta
rațională a creației în artă.

* 
Dublă contabilitate. Cînd, plimbîndu-se prin grădină

alături de un amic, vede o gîză care i se așează pe haină,
o cruță. Cînd e singur, o strivește fără milă.

*
„Cartea, o oglindă: dacă în ea privește o maimuță,

nu poate să apară un apostol” (Lichtenberg).
* 

Metamorfoză. Sub imperiul lecturii unui autor, îți
poți revizui, pe durata acesteia, ființa morală. E posibil
să devii proustian, kafkian, cioranian… Recepție
febricitantă, dăruitoare sau efectul unui embrion al eului
rămas nedezvoltat? Un fior a ceea ce n-a fost să fie. 

*
„Presupunînd că adevărul este o femeie, cum să nu

fie întemeiată suspiciunea că toți filosofii, în măsura în
care au fost dogmatici, nu s-au priceput la femei? Că
îngrozitoarea gravitate și insistența stîngace cu care ei s-
au obișnuit să se îndrepte pînă acum către adevăr n-au
fost decît niște mijloace inabile și indecente de a face o
impresie bună asupra vreunei muieri? Sigur este că
adevărul nu s-a lăsat cucerit – iar dogmatica de orice fel
se înfățișează astăzi posomorîtă și lipsită de curaj”
(Nietzsche). 

*
Să fie scrisul o comunicare cu Dumnezeu? A.E.:

„Prea posibil, însă e o comunicare indirectă.
Necunoscîndu-I limba, I te adresezi cu ajutorul unui
interpret care e textul, fără a fi sigur de competența

acestuia. 
*

„Un tablou atribuit pictorului italian Caravaggio,
descoperit în urmă cu cinci ani într-un pod, va fi scos la
licitație la data de 27 iunie, în orașul Toulouse, cînd s-ar
putea licita pentru el pînă la 150 de milioane de euro
(170 de milioane de dolari), potrivit experților din
domeniul artei. Pictura, expusă în prezent la Conaghi
Gallery din Londra, a fost realizată în 1607 și o
înfățișează pe eroina biblică Iudita în timp ce îl
decapitează pe generalul asirian Holofern. «Iudita tăind
capul lui Holofern» a fost găsit de proprietarul unui
imobil din Toulouse, în 2014, în timp ce se repara o
spărtură în mansardă” (Historia, 2019). 

*
Zi fastuoasă de mai. Nuanțele amurgului se ofilesc

pe zidul lîngă care stai pe bancă, aidoma unor petale
rupte.

*
„Absolventă de teologie, Mirela Marcu a renunțat la

serviciul din București ca să îngrijească animale
abandonate. E fata care a adoptat peste 100 de cîini,
pisici și măgăruși. Știe ce mănîncă fiecare, dar și cînd
are o zi proastă. Își dă seama de dispoziția animalelor
după mers, privire și zgomotele pe care le fac. Pe
Mirela Marcu, 40 de ani, cu un master în Politici
Europene, o găsești cît e ziua de mare printre cîini și
pisici. Mirela Marcu a renunțat la tot din dragoste pentru
animale: la un job bine plătit în București și la o carieră
promițătoare în diplomație. [...] Povestea a început în
2012. În satul Ceacu, la 11 Km. de Călărași, patrupedele
sunt la ele acasă. O curte imensă de 4.000 mp. și o casă
pe care le-a moștenit de la bunici s-au transformat într-
un adăpost pentru necuvîntătoare. [...] Mirela hrănește
zilnic animalele cu peste 200 de kg. de mîncare. «Ca și
cost înseamnă mult. Dar am primit sponsorizări din
străinătate de la diverse asociații cu care colaborăm și
așa ne descurcăm», ne explică tînăra” (Click, 2019).  

*
Paradisurile artificiale: generozități ale demonicului. 
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*
A.E.: „Vîntul vorbește fără a comunica de fapt

nimic. Aidoma poeziei. Poetul, un fluieră-vînt sublim”. 
*

Moment negru. Cînd o durere intensă persistă, în
ultima instanță nu te poți oare detesta pe tine însuți? 

*
„Un român citește, în medie, o carte pe an, conform

unui studiu realizat de Comisia Europeană. Nu-i așa că
te întrebi cît înseamnă asta? Pentru o carte medie, de
250 de pagini și un format standard de 13x20 cm.,
observăm că un român citește 13 cm. pătrați pe zi.
Foarte, foarte puțin, din punctul nostru de vedere”
(Dilema veche, 2019). 

*
Desconsiderarea trecutului este măcar atît: o

impolitețe.
*

E.: „Resortul creației: o infidelitate generoasă,
răscumpărătoare”.

*
„Antagonismele și conflictele de clasă pot fi învinse

și depășite, nu însă antagonismul și conflictul persoanei
cu societatea. Marx nu vedea decît complexitatea unui
conflict al claselor. El consideră că într-o societate fără
clase ar trebui să dispară orice conflict al persoanei cu
societatea, persoana trebuie să fie finalmente socializată
și să-și găsească aici satisfacția. Dar Marx nu a pătruns
înăuntrul problemei. Văzînd lucrurile mai profund,
contrariul este cel adevărat. Conflictul dintre clase n-ar
face decît să acopere conflictul etern, metafizic, dintre
persoană și societate. Împotriva atotputerniciei și
absenteismului statului și societății, se ridică persoana
oprimată de o clasă oarecare, persoana burghezului,
proletarului sau intelectualului” (N. Berdiaev). 

*
De la o vreme neadaptat chiar și față de cele de care

te simți apropiat, de ființe omenești, de animale, de
obiecte. Sinele care, demonic, se refuză pe sine.

*
A.E.: „Să reprezinte fervoarea religioasă o vocație

aidoma înzestrării pentru artă, știință, tehnică? În acest
caz n-am putea vorbi despre marii anahoreți ca despre
inși care ating o genialitate a credinței?”.

*
„Asupra apropierii de Hristos, proba care nu înșeală,

criteriul definitiv este buna dispoziție. Numai starea de
fericire dovedește că ești al Domnului. […] Există
mijloace obiective, în artă, de a recunoaște autenticul și
a da deoparte copia. Pentru a deosebi creștinul de
caricatura ori imitația sa nu există procedeu mai sigur
decît a cerceta dacă postulantul este sau nu vesel și

mulțumit. Dacă ipochimenul e intolerant ori morocănos
ori agitat, ori mahmur, ori necăjit, nu e creștin oricît de
perfect de fidel ar fi virtuții. E virtuos, dar nu e creștin.
Creștinul e liber, așadar fericit” (N. Steinhardt). Dar
Kierkegaard, dar Simone Weil, dar Maica Tereza?
Chestiune oțioasă. Iată și cuvintele Simonei Weil: „O
experiență care mi-a îngăduit să înțeleg mult mai bine,
prin analogie, posibilitatea de a iubi iubirea divină prin
intermediul nenorocirii”. 

*
A.E.: „În definitiv nu te poți moralmente remonta

decît cu ajutorul locului comun. Să nu pierdem din
vedere că miracolele nu se nasc din Nimic, ci din
concretul comun pe care nu-l băgăm în seamă”. 

*
Neantul nu se opune atît întregului cu care

alcătuiește un binom al grandorii, cît părților
componente ale acestuia, detaliilor care-l resimt cu
precădere. Le consumă cu un soi de sadism. 

*
Pe ce lume trăim. „Raphael Samuel, un bărbat de 27

de ani din Mumbai, India, se identifică drept antinatalist
și plănuiește să-și dea în judecată părinții, susținînd că el
nu și-a dat consimțămîntul pentru a fi adus pe lume”
(Dilema veche, 2019). 

*
„Între un erudit și un om de litere e aceeași diferență

precum dintre o tablă de materii și o lucrare” (Jeune
hermite). 

*
Cînd dorește să aibă o voce delicată, aceasta devine

stridentă, cînd dorește să aibă o voce energică, aceasta i
se pierde într-o regurgitație.

*
Manifestare a unei plenitudini morale, bucuria e mai

puțin prielnică dispoziției creatoare decît tristețea,
insuficiență morală care naturalmente își oferă o
compensație.

*
Efecte îndeobște neluate în seamă ale „lucrului făcut

pe jumătate”, atît de blamat: acesta poate favoriza
tensiunea așteptării, poate ilustra pînă la un punct
sacrificiul, poate constitui un simbol al umanului prin
asocierea în obiect a perfecțiunii cu imperfecțiunea etc.

*
„S-a demonstrat științific că atunci cînd mințim,

nasul nu crește, ba din contră, se micșorează. O analiză
termică efectuată de cercetătorii de la Universitatea din
Granada a descoperit că în momentul rostirii unei
minciuni nasul se răcește sensibil, iar sîngele se
concentrează în zona tîmplelor, ochilor și a creierului.
De asemenea s-a observat că mincinosului i se răcesc
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și… urechile. Mai exact, temperatura nasului scade într-
o atare situație cu 1,5 grade” (Click, 2018). 

*
Moartea unui autor veleitar. Posibila sa reîntoarcere

pur și simplu la condiția de ființă fără contur mundan, de
pe care neîmplinirea literară lunecă precum o haină.
Fapt ce ne îngăduie a-l privi cu acea compasiune pe care
ne-o produce nenorocul. Însă, măcar în subsidiar, a avea
în vedere și preaposibila zădărnicie a trudei noastre,
deopotrivă în perspectiva celor două lumi pe care
sfîrșitul obștesc le asociază. 

*
În jurul anului 1200 d. Hr., pisicile sunt răsfățate și

ținute în lesă în Japonia, unde numai cei de sînge regal
le pot deține. Dar cînd hoardele de șobolani încep să
consume grînele și viermii de mătase, împăratul dă un
decret potrivit căruia toate pisicile trebuie să fie
eliberate. Ca urmare felinele salvează recoltele și
mătasea. În opoziție, în 1484, Papa Inocent al VIII-lea
proclamă condiția pisicilor de vrăjitoare deghizate. Ca
urmare, în întreaga Europă acestea sunt torturate și ucise
în public. Persecuția lor sîngeroasă durează două secole. 

*
Orice scriitor are nevoie de un decor cultural, cu

condiția de a nu se rezuma la acesta, precum la o masă
de gală, impecabil orînduită, de pe care lipsesc însă
bucatele și băuturile.

*
După ce ai fost insomniac o noapte, întreaga lume îți

apare cu o claritate severă cum o încăpere a justiției sau
o clinică. Trebuie să se întîmple ceva, să se ia o decizie
importantă. Intervine așteptarea, dar e o așteptare
obiectivă, extranee ființei, care n-are altă posibilitate
decît să i se supună cu docilitate.

*
Încă un „succes” al nostru. S-a stabilit că trenurile

din România actuală merg cu o viteză în medie de… 31
km. pe oră. Se pare că e cea mai redusă de pe continent. 

*
A.E.: „Selectivă fiind, iubirea n-ar fi un fel de

egoism sacralizat?” Dar sfințenia nu înseamnă iubirea
pentru toți semenii, inclusiv pentru dușmani? „Nu știu
cum aș putea trăi într-o țară în care n-am călcat
niciodată”. 

*
A.E.: „A-ți interzice la ora prezentă critica, refuzul,

satira, nu înseamnă doar a te afla la distanță de preceptul
de iubire unanimă al sfințeniei, ci și a te contopi
catastrofal cu Răul lumii. Ai de ales”.

*
După Mecca și după Cordoba, iată Clujul: „Văd

Clujul ca pe o mulțime mare de oameni călătorind spre

Cluj. O călătorie fără sfîrșit, deoarece orașul acesta e ca
o oglindă sferică. Nimeni nu cred să fi ajuns în el.
Cunosc clujeni din tată-n fiu care încă mai caută Clujul.
Încă mai rătăcesc fericiți printre ipostazele mereu
înșelătoare ale orașului, rob fiecare al altei iluzii. Apoi,
urmează, toată viața, o lungă călătorie spre Cluj, o
repetată lovire a frunții de oglindă” (Ion Mureșan).

*
O iubire pe care te sfiești a o mărturisi obiectului

său, o iubire pe care te sfiești a ți-o mărturisi ție însuți. 
*

„Trebuie să ajungem să ne fie mai teamă de viață
decît de moarte și să iubim moartea la fel ca viața”
(Monseniorul Ghika).

* 
A.E.: „Credința ca și refuzul acesteia posedă un

dramatism resorbit, al tău ca și al înaintașilor.
Rădăcinile ambelor sunt împlîntate în conflictul
predestinat al ființei cu lumea. 

*
Privire goală de sine, care nu poate percepe decît

vacuitatea lumii. 
*

Vulturul auriu, unul dintre cei mai puternici
prădători din lume, poate strînge prada în gheare cu o
forță de cincisprezece ori mai mare decît orice strîngere
de pumn a unui om.

*
A linguși înseamnă a-ți însuși o postură ancilară. În

natură nu e slugarnică nici măcar umbra care, însoțind
un corp, se împărtășește din libertatea luminii. 

*
„Poezia este cîntecul omului care se simte liber. O

prostie de mari dimensiuni este fără îndoială vînturarea
formulei sociale pe deasupra literaturii și în special
încercuirea poeziei cu acest cuvînt presupune un fapt de
riguroasă constrîngere a gîndirii artistice. […] Firește,
cum nu există o poezie pentru moșieri și bancheri, tot
așa nu există o poezie pentru țărani și muncitori. Există
o poezie pentru acei care cunosc poezia, care au cultura
necesară s-o primească. Altfel se realizează numai
expresia coborîrii la mentalitatea ignoranților. […]
Așadar, preferăm cîntecul-reclamă pentru cutare
purgativ decît poeziile d. d. Dan Pușcașu, Miron Radu
Paraschivescu, Dimitrie Corbea, alți Corbi, alți Pușcași,
Mironi etc., fiindcă tribul este imens pe cît este de
sinistru de anonim” (rînduri din 1947 ale lui Constant
Tonegaru, care le-a plătit cu viața).

*
A.E.: „Dacă ți s-ar propune să-ți repeți, zi cu zi, viața

pe care ai avut-o, ai accepta?” Glumești amar. Știi prea
bine care ar putea fi răspunsul meu.
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Secolul al XVII-lea în Transilvania, mai ales
în perioada lui Gabriel Bethlen şi apoi a lui
Gheorghe I. Rákóczi, deci după 1606, a fost plină
de evenimente ce ţin de programul umaniştilor,
devenind astfel principalul centru cultural al
Ungariei. Considerată a fi bastionul
protestantismului în Europa de Est, este totuşi ţara
în care credincioşii romano-catolicii, calviniştii,
unitarienii şi luteranii se bucurau de libertate
confesională totală. Ortodocşii, ca şi cei mozaici,
erau consideraţi însă ca fiind „toleraţi”, având
dreptul, îngăduinţa mai bine zis, să-şi practice
credinţa şi să-şi construiască locaşuri de cult
(Bisericile de piatră din Ţara Haţegului, cea de la
Densuşi sau de la Râu de Mori ş.a. datează încă
din secolul al XV-lea). Un rol important în acest
context l-au jucat călugării franciscani, în rândul
cărora se evidenţiază Kájoni János, sau Johannes
Kajoni, după pronunţia maghiară ori germană, a
celui care a fost Ioan Căianu (1629-1687), de la
Mănăstirea din Şumuleu Ciuc, autor al unor
scrieri (în limba latină şi maghiară) care l-au făcut
celebru în epocă, între care cea mai importantă
rămâne Codex Caioni, amplă culegere de texte cu
caracter religios, alcătuită între 1652-1671 şi care
conţine numeroase opusuri de muzică cultă
datorate autorului însuşi al antologiei. 

Ioan Căianu, provine dintr-o familie de
români, cu ascendenţă nobiliară, stabilită în
localitatea Căianu Mic din comitatul Solnoc-
Dăbâca (devenit mai apoi judeţul Someş, astăzi
aparţinând judeţului Bistriţa-Năsăud), înrudită cu
familii maghiare de acelaşi rang dar cu o putere
socială şi decizională mult mai mare. Astfel, o
soră a sa era soţia lui István Rácz, căpitanului
garnizoanei Ciuc, ceea ce a făcut ca, sprijinit de

acesta, să aibă acces la învăţătură în cele mai bune
şcoli ale momentului. 

Născut ortodox în comuna Leghia (acum în
judeţul Cluj), în legătură cu care, în lucrarea
personală de mai târziu, Liber Niger (1683-1684),
făcea precizarea necesară asupra locului naşterii
sale. În lucrarea Hortulus Devotiones (1669), dar
şi într-un registru al franciscanilor de la 1648, se
specifica faptul că părinţii lui erau „schismatici”,
adică ortodocşi. Este nevoit să treacă la catolicism
dar, de-a lungul vremii nu a ezitat să-şi
menţioneze originea română. În Codex Caioni,
bunăoară, notează tranşant: „Natus valachus
sum”. Dintr-o poezie  ce figurează în Hymnarium,
se menţionează existenţa acelei surorii Judit,
căsătorită cu nobilul Rácz István din Miercurea
Ciuc. 

Îşi începe studiile la Colegiul iezuit din Cluj
(1644-1647), după care trece la franciscanii de la
Şumuleu, unde şi depune jurământul monahal
(1648), apoi îşi continuă studiile la
Naghyszombat (Ungaria), astăzi Trnava în
Slovacia, unde se adânceşte în studiul muzicii
bisericeşti şi a confecţionării de instrumente
muzicale, specializându-se în construcţia de orgi
(în 1655 este hirotonit preot). În anii educaţiei
şcolare a beneficiat şi de protecţia lui Torma
István (Ştefan) de Cristeşti-Ciceu, nobil ajuns
ulterior comite al Solnocului Interior, acesta fiind,
de altfel, după cum demonstrează Munckenhapt
Erzsébt în cercetările sale (este cea care s-a
apropiat cel mai mult de biografia şi opera lui
Caioni), unul dintre importanţii protectori ai
Ordinului Franciscanilor din Transilvania. Ioan
Căianu se întoarce la Şumuleu şi contribuie din
plin la construcţia unei şcoli franciscane,
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terminată în 1669. Era un om de vastă cultură,
activând susţinut pentru progres în toate
domeniile vieţii umaniste. Se remarcă în calitate
de pedagog, culegător de folclor, compozitor de
muzică cultă (primul în Transilvania), pedagog,
organist şi constructor de orgi, cu preocupări de
botanică şi medicină – are aliura unui veritabil
gânditor renascentist şi precursor al
iluminismului în Transilvania. (Ioan Caioni „un
om plăcut de semeni, pios şi erudit, bucuros să îi
slujească lui Dumnezeu. Un catolic devotat,
născut din părinţi ortodocşi, trăitor într-un stat
protestant, al cărui nume îl scriem şi acum în trei
moduri diferite. Adică o poveste transilvăneană
sută la sută” – Munckenhapt Erzsébt).

În 1675 fondează la Şumuleu Ciuc o
tipografie necesară editării de manuale pentru
şcoala franciscanilor din localitate (şi nu numai;
bune aprecieri asupra acestora vin din Polonia,
unde manualele au ajuns pe filiera ordinului
franciscan), dar îşi tipăreşte şi propriile sale
lucrări. Motivele fondării tipografiei sunt
specificate într-o lucrare proprie, Cantionale
catolicum, prima carte tipărită la Şumuleu, în
1676 (aflată în prerzent la Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei, din Cluj), lucrare de mare
circulaţie, care va fi retipărită în 1719, 1805 şi
1806. În cuvântul argumentaţional al acesteia,
Ioan Căianu scria:„Am vrut să-mi slujesc draga
mea ţară şi să dau posibiltate prin munca mea să
se aducă laude necontenite lui Dumnezeu şi din
partea altora” (subl.n., Ct.C.). Tipografia a jucat
un rol important în istoria catolicilor din Ţinutul
Secuiesc şi chiar din Moldova. Peste două secole
funcţiona încă şi aici, în timpul Revoluţiei de la
1848, de pildă, s-a tipărit ziarul Hadi lap (Foaia
oştirii) precum şi un număr de proclamaţii
revoluţionare (parte din ele aflate azi în arhiva
Muzeului clujean).

Cumpără de la Braşov o orgă (construită la
Eperjes, azi Prešov, în Slovacia) pentru
mănăstirea din Şumuleu, unde este şi organistul
acesteia. De menţionat că în 1661 tătarii
devastează Ciucul, orga de la Şumuleu fiind arsă
în întregime. Ioan Caioni o reconstruieşte în
întregime, şi-şi inscripţionează pe ea numele,

numele constructorului: „Fr. Johann Kaioni
Valachus”. 

În 1663 este numit guardian (stareţ) al
mănăstirii franciscane de la Călugăreni (azi în
judeţul Mureş) unde în 1666 începe construcţia
din piatră a clădirii acesteia. În 1669 se mută,  tot
în calitate de guarian, la mănăstirea din Lăzarea
(lângă Şumuleu Ciuc) iar din 1675 până în 1678
este custodele provinciei franciscane
transilvănene, conducând, de fapt, Ordinul în
întregul Principat, care era, de reţinut (!),
preponderent reformat. Ascensiunea în ierarhia
catolică îl va plasa, în 1677, prin bulă papală, ca
locţiitor cu drept de succesiune al vicarului
episcopal, pentru ca un an mai târziu, în 1678
Papa Inocenţiu al XI-lea să-l nominalizeze ca
episcop al Transilvaniei. Demisionează însă
curând datorită intrigilor la care este supus, ca
reprezentat al Ordinului Franciscan într-o astfel
de funcţie înaltă. Aşa că, se retrage la mănăstirea
Lăzarea, ca guarian (stareţ) al acesteia, unde şi
moare la vârsta de 57 de ani (1687) fiind
înmormântat sub altarul bisericii, acolo unde se
află şi capela construită chiar de către el,  ce
găzduieşte azi statuia Sfintei Maria (Sculpruta în
lemn de tei, aurit, are 227 centimetri şi a fost
realizată între 1519-1520 de către un sculptor
local, rămas anonim. Ar mai fi de spus că Ordinul
Franciscan este atestat la Şumuleu încă din 1352,
iar între 1442-1448 s-a ridicat aici o biserică în
stil gotic, prin donaţia lui Iancu de Hunedoara). 

Ioan Căianu este autor al mai multor lucrări de
interes nu doar religios, prea puţin studiate la noi,
şi care alcătuiesc o veritabilă operă culturală:
Cantus Catolici, o colecţie de cântece bisericeşti
(1676); Organo Missale, conţinând cântece
bisericeşti (litanii, antifonii etc); Sacri Concertus,
o colecţie de cântece bisericeşti, datorate mai
multor autori din epocă, între care şi ale
cunoscutului, la vremea aceea, Lodovico
Viadana; Himnarium, antologie de poezii
religioase, în limba latină şi maghiară; Herbariu
Magiar, ca axexă a Ortus Sanitatis Venetiis, din
1511, în care  Ioan Căianu realizează o veritabilă
carte de botanică, descriind însă şi efectele
curative ale unor plante medicinale; ABC-ul
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secuilor de odinioară, lucrare pierdută azi; Istoria
Custodiei, diverse glose temporale; Casă aurie, o
carte de rugăciuni şi cântece destinate enoriaşilor;
Hortulus Devotiones, lucrare în întregime
personală (1669) cuprinzând diverse rugăciuni.
Se mai adaugă manuscrise cuprinzând predici,
adnotaţii la textele sacre, texte litugice ş.a. Cea
mai importantă opertă însă se impune Codex
Caioni, amplă antologie de texte religioase,
ştiinţifice cântece bisericeşti etc, dar cel mai de
seamă este faptul că el conţine un important
număr de cântece create de Caioni însuşi –
muzică cultă, de cea mai bună calitate pentru
vremea aceea. Codexul cuprinde 290 de piese
muzicale, unele în variante, acestea sunt motete
(compoziţii vocale), mise (muzică liturgică),
piese instrumentale baroce, 75 de dansuri
regionale, 12 cântece laice. Figurează şi piese din
repertoriul muzicii religioase protestante a vremii.
Conţinutul manuscrisului este divers: „cuprinde
atât piese ale căror trăsături amintesc de polifonia
barocă timpurie, de practicarea basului cifrat, de
concertul religios, cât şi de stilul instrumental din
acea epocă şi de dansurile stilizate. Astfel,
documentul atestă întrepătrunderea muzicii
religioase cu cea laică. Ce face să crească
valoarea manuscrisului este faptul că Ioan
Căianu, fidel autenticităţii în redarea muzicală, a
cules un număr însemnat de dansuri şi cântece
populare româneşti, ungureşti şi slovace” – v.
Prefaţa la volumul Codex Caioni (Ediţie de
Saviana Diamandi. Musicalia Danubiana, 14/a,
Bucureşti 1993), semnată de Octavian Lazăr
Cosma (Bucureşti) şi Dobszay László
(Budapesta). În 1941 Marţian Negrea s-a ocupat
de câteva dintre aceste piese, căutând a le
valorifica în contemporaneitate, publicând la
Editura Scrisul Romînesc din Craiova, volumul
Un compozitor român din secolul al XVII-lea:
Ioan Căianu (1629-1687). Între piesele cele mai
cunoscute azi se numără Organo-Missale (1667),
Sacri Concertus (1669), Cantionale Catholicum
(1676) ş.a. Manuscrisele se află în prezent la
Muzeul Secuiesc al Ciucului. În 1980, cu ocazia
lucrărilor de restaurare a statuii Fecioarei Maria,
s-a găsit în postamentul acesteia, un depozitar de

50 manuscrise şi 12 cărţi din arhiva lui Ioan
Caioni, între care Liber Niger (Cartea Neagră),
realizată între 1683-1684, reprezentând o
prezentare a vieţii religioase din Transilvania
secolului al XVII-lea. 

Foarte puţin cunoscută (cercetată) la noi,
astăzi, viaţa şi opera lui Ioan Căianu (binevenită
este evocarea lui Bogdan Stanciu din Sinteza,
2018, insuficientă, totuşi), ar merita cu drept
cuvânt un loc important într-o enciclopedie a
culturii noastre naţionale. El atestă faptul că
românii din Transilvania au dat culturii europene,
din veacurile trecute, personalităţi de seamă, pe
care noi nu ştim (nu vrem!?) să le punem cu
adevărat în valoare azi. Busturile şi inscripţiile cu
numele lui Ioan Căianu, din ţinutul secuiesc
(basorelieful care îl reprezintă, aplicat pe zidul
mănăstirii Lăzarea; biblioteca judeţeană din
Miercurea Ciuc şi un liceu din aceeaşi localitate
care îi poartă numele, în forma maghiarizată;
bustul din curtea mănăstirii franciscane de la
Şumuleu Ciuc, micul monument din curtea
bisericii romano-catolice din Leghia, numele dat
liceului tehnologic din Căianu Mic), rămân,
totuşi, o palidă consolare. E de datoria noastră să
ne cinstim cum se cuvine înaintaşii, cu atât mai
mult cu cât ei au fost deplin conştienţi de menirea
lor în cadrul spiritualităţii noastre naţionale. 
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Transmutation à Patmos – Mystique
traversée (Transmutație la Patmos – traversarea mistică)
este o mărturie extraordinară despre trecerea de la disper-
are, suferință cruntă și tentația sinuciderii la înviere spiri-
tuală și frumusețe a vieții.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vanele creativității se deschid, iar Igor începe să aibă o
activitate debordantă de fotograf și cineast. Își reconstruieș-
te în același timp viața interioară și viața profesională.

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

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

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

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

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

* Prefață la Igor Ochmiansky, Transmutation à Patmos
– Mystique traversée, în curs de apariție. Traducere din
limba franceză de Simona Modreanu.
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A apărut de curând, la Casa de Editură Dokia,
în Cluj-Napoca, o frumoasă carte de meditaţii
asupra  artelor plastice, Dalta şi penelul, scrisă de
distinsul poet, eseist şi traducător, Aurel Rău. De
autorul acestui minunat volum mă leagă o veche
admiraţie şi afecţiune. 

În anii 60, când tatăl meu, Dinu Pillat era în
detenţie, după condamnarea sa din Procesul
Noica-Pillat, s-a înfăţişat la noi acasă un tânăr
plin de entuziasm şi de sfială, totodată, şi i-a
propus bunicii mele paterne, pictoriţa Maria
Pillat-Brateş să îi îngăduie readucerea la lumină
din tenebrele epocii a operei lui Ion Pillat.
Iniţiativa lui Aurel Rău părea don-quijotescă, în
acele vremuri, dar cum tânărul scriitor era de
neclintit în avântul său, bunica mea s-a însufleţit
de speranţă şi amândoi, în decursul a câţiva ani,
au început să lucreze la o antologie de poezii şi
traduceri care avea să apară în 1965, la Editura.
pentru Literatură, la 20 de ani distanţă de la
moartea poetului. Eu eram pe atunci liceană şi îmi
aduc aminte cu câtă căldură îl aştepta bunica mea
pe Aurel Rău să vină în Bucureşti şi să îşi ducă
împreună proiectul la bun sfârşit. Era o luptă pe
care tânărul de atunci şi-o asumase cu toată
responsabilitatea şi, în ciuda adversităţilor, era
convins că putea învinge. A scos din uitare un
scriitor aflat pe lista neagră a cenzurii comuniste
şi l-a apărat ca un autentic cavaler în remarcabilul
său studiu introductiv la acea ediţie. A fost primul
care a deschis în acei ani calea unor preţioase
restituiri: Ion Pillat, Lucian Blaga, Vasile
Voiculescu.  

Mi-l aduc apoi aminte pe Aurel Rău, în
primăvara anului 1970, când împreună cu Aurel
Martin, directorul de atunci al Editurii Minerva şi

cu câţiva membrii ai Institutului Călinescu
(printre care şi George Muntean), ne-a însoţit pe
mine şi pe tatăl meu la Miorcani, unde autorităţile
locale organizau acolo prima comemorare a lui
Ion Pillat. Mi-a rămas în memorie un moment cu
Aurel Rău în tren, când a început să ne recite, cu
ochii pe jumătate închişi, poeme de Blaga, pe un
ton muzical de neuitat. Am înţeles, ascultându-l,
cum se transformă cultura, prin asimilare
profundă, în reazem sufletesc, în frumuseţe şi
ţintă benefică.  

În decursul vremii, acest nobil intelectual m-a
încurajat şi pe mine să trimit poeme şi eseuri la
revista Steaua, de la Cluj, revistă pe care a
condus-o cu rafinament şi creativitate, dându-i o
prestanţă aparte. L-am revăzut pe Aurel Rău în
2017, când la invitaţia lui Ioan Pintea, părinte-
poet şi director al Bibliotecii George Coşbuc, din
Bistriţa-Năsăud, am participat împreună la un
simpozion dedicat lui Dinu Pillat. Am fost adânc
impresionată de căldura cu care a vorbit atunci
despre bunicul meu, despre tata şi despre familia
noastră. După încheierea evenimentului, mi-a
arătat, cuprins de emoţie, câteva scrisori trimise
lui de bunica mea, în anii 60, pe care, încă, le
păstra cu evlavie. Tot atunci, mi-a dăruit un
volum de sonete recent apărut, volum pe care n-
am încetat să-l recitesc cu bucurie şi recunoştinţă.

De foarte curând, Aurel Rău mi-a trimis cartea
Penelul şi dalta, dezvăluindu-mi o altă faţetă a
personalităţii sale, însetată de frumuseţe: aceea de
împătimit al artelor plastice. Reunind schiţe de
portret, evocări, cronici plastice, însemnări despre
albume, reflecţii prilejuite de vernisaje, de vizite
la muzee ori la atelierele unor maeştri pictori,
sculptori, caricaturişti, creatori de broderii,
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tapiserii şi pirogravuri, volumul cuprinde texte
publicate în revista Steaua, între anii 1958-2018,
texte însoţite de superbe reproduceri color şi alb-
negru ale operelor comentate. Deşi riguros datate,
aceste „exerciţii de admiraţie”, cum le numeşte
autorul, nu sunt dispuse după criteriul cronologic,
ci după o logică interioară a afectivităţii elective,
atenţia cititorului fiind dirijată subtil de la
parcurgerea motivelor prezente în arta laică la
temele artei sacre, cultivate de meşterii iconari. 

Autori celebri, precum A. Dürer, C. Brâncuşi,
R. Magritte, Th. Pallady, C. Baba, R. Ladea, sunt
invitaţi de Aurel Rău să intre în casa cărţii sale,
împreună cu artişti ca Anastase Demian, Petre
Abrudan, Marcel Olinescu, Ioan Sima, Maria
Pillat-Brateş, Georgeta Năpăruş, Ion Alin
Gheorghiu, Vida Gheza şi mulţi alţii. Asupra unor
creatori plastici ca Aurel Ciupe, Teodor Harşia,
Ion Vlasiu, Alexandru Mohi, Teodor Botiş, Aurel
Rău întârzie, dedicându-le mai multe pagini ce
consemnează atât entuziasmul prilejuit de
expoziţiile lor retrospective cât şi tristeţea
resimţită de autor la plecarea acestor artişti din
lume. Cartea devine astfel o meditaţie asupra unor
vieţi de excepţie şi asupra stingerii lor, din
perspectiva artei care le promite dăinuirea.

Aurel Rău ne face cunoştiinţă apoi cu câteva
aspecte mai puţin cunoscute din activitatea
plastică a unor artişti consacraţi în alte domenii
precum: pictura unui sculptor: Gheorghe Apostu,
desenele şi picturile unor scriitori ca A.E.
Baconsky şi Petru Vintilă. Comentariile autorului
încântă prin rafinamentul observaţiei, talentul
portretistic, căldura argumentaţiei şi verva
interpretării. Un altruism însufleţitor, un
neastâmpăr al goanei după frumosul autentic îl
fac pe Aurel Rău să colinde prin atelierele
maeştrilor, să-i întrebe, să le asculte confesiunile
şi să le deschidă cu vivacitate expoziţiile prin
fraterne cuvinte de întâmpinare, sau să rostească
înfiorat cuvinte de bun rămas la mormintele lor,
când aceştia se duc dintre noi. 

Cartea se încheie cu „colinda” autorului prin
expoziţiile şi atelierele unor meşteri iconari
precum Ioan Cosma şi Grigore Dejeu. Privirea lui
Aurel Rău întârzie nostalgic asupra icoanelor pe

sticlă create de arta naivă ce reia, în stil propriu,
marile scene biblice. Autorul deplânge, pe bună
dreptate, absenţa unui Muzeu al Artei Populare,
pe Calea Victoriei, precum cel preconizat demult
de Tancred Bănăţeanu, directorul din trecut al
acelui aşezământ destinat a găzdui patrimoniul
savantului Brăiloiu. Reflecţiile lui Aurel Rău sunt
prea frumoase ca să le comentez, aşa că aleg să le
citez, în epilogul acestei modeste recenzii:

„Au constituit, icoanele pe sticlă o pasiune
înrobitoare, le-ai apărat şi te-au apărat. Ai crezut,
un timp, că vor deveni o carte. Te absorbeau la
drum, ca fluturii de noapte, o lampă aprinsă, până
sub vreun tavan cu grinzi, reflectând o rază
dinspre un geam mic; până spre vreun coşar dintr-
un pod de casă de lângă nişte munţi, de care îţi
aminteşte şi acum câte un bob de grâu ieşind de
sub şanţul ramei; până la văpaia ardentă din sticla
uneia care îţi este arătată de la distanţă, lângă un
râu în plin soare, dintr-odată orbindu-te, adusă,
învelită într-un ziar, în ea cu întreaga viaţă
cristică”. 
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Odată cu apariţia „Şcolii de la Târgovişte“, proza
noastră contemporană a dobândit un spaţiu nou, puţin
sau chiar deloc cercetat anterior, grupul romancierilor
născuţi sau formaţi în ambianţa târgovişteană
impunând în jurul anilor ’70 o formulă narativă
deosebită de aceea frecventată de majoritatea
prozatorilor din acel moment şi anunţând cu zece ani
mai înainte câteva direcţii fundamentale ale epicii
generaţiei ’80; Mircea Horia Simionescu, Radu
Petrescu şi Costache Olăreanu sunt primii
„desantişti“, cei care au marcat perimetrul de aterizare
al „desantului“ produs în 1980. Cărţile acestora,
îndelung elaborate, cu un destin a cărui „deviză“ a fost
aşteptarea (a existat, după cum mărturisesc scriitorii
înşişi, un legământ conform căruia nici unul dintre
absolvenţii liceului „Ienăchiţă Văcărescu“ din
Târgovişte nu-şi va publica volumele înainte de
patruzeci de ani), au surprins prin noutatea
procedeelor narative folosite în texte care nu sunt nici
romane, nici povestiri, nuvele sau schiţe, ci, pur şi
simplu, texte; în această opţiune se poate recunoaşte,
de altfel, şi prima dintre legăturile pe care proza
târgoviş tenilor le stabileşte cu aceea a tinerilor
debutanţi din deceniul nouă. Există, apoi, o sumă de
alte motive şi teme literare comune celor două „şcoli“,
elementele care conferă coeziunea acestora, peste
timp şi dincolo de distanţele pe care le presupun vârsta
şi, mai cu seamă, „orizontul de aşteptare“ al
cititorului, fiind mult mai numeroase şi mai
importante decât cele câteva fragile hotare
despărţitoare; literatura ca textualizare a realului şi
biografiei, rolul privirii, funcţiile codului cultural,
tentaţia absolută a experi mentului, preferinţe literare
sau chiar muzicale comune (Bach, Scarlatti),
provocarea cititorului, de-construirea textului pentru a
lăsa construcţia pe seama celui care parcurge paginile
cărţii, textul ca ex-punere a existenţei, folosirea
persoanei întâi şi părăsirea modelului „clasic“,
inaderenţa la orice fel de „dogmă“ care s-ar putea

numi „regulă“ de compoziţie sau „mesaj“ – acestea
sunt elementele de referinţă ale amintitei legături
dintre două experimente narative despre care se poate
spune că s-au produs de două ori: în 1970 şi în 1980.

Mircea Horia Simionescu este primul „cursant“ şi
„profesor“ al „Şcolii de la Târgovişte“, care, la exact
patruzeci şi unu de ani, şi-a tipărit prima carte; ciclul
său epic, cuprinzând patru titluri şi cinci volume –
Ingeniosul bine temperat, compus din Dicţionar
onomastic (1969) şi Bibliografia generală (1970),
Jumătate plus unu (1976), Breviarul (1980) şi
Toxicologia (1983) –, reprezintă nucleul unei opere
relativ vaste, dar perfect abordabile din oricare punct
al său întrucât, iată, tot ceea ce a scris Mircea Horia
Simionescu în afara acestei tetralogii se subsumează,
explică, indică, dezvăluie ideea care a constituit „big-
bang“-ul iniţial: După 1900, pe la amiază (1974),
Răpirea lui Ganymede (1975), Nesfârşitele primejdii
(1978), Învăţături pentru Delfin (1979), Ulise şi
umbra (1982), Banchetul (1982), Redingota (1984),
Licitația (1985) sunt „fragmente“ sau, mai exact,
„sateliţi“ ale căror orbite de evoluţie se află sub
impactul legii gravitaţiei pe care a formulat-o şi a
impus-o ciclul epic. Iar primul mecanism care
ilustrează principiile acestei legi este raportul dintre
nume şi numitor, care „traduce“ în alţi termeni şi cu o
altă deschidere o relaţie ce guvernează întreaga
noastră proză contemporană; Dicţionar onomastic şi
Jumătate plus unu sunt cărţi ale numelor, aşa cum
Bibliografia generală este cartea numelor de cărţi,
numele fiind „primul instrument cu care cucerim
universul“, primul semn „pe care-l punem pe obiecte
astfel ca, întorcând capul, existenţa lor să dăinuie în
noi“: „joaca“ cu numele ascunde, în fapt „jocul“ grav
al cuceririi lumii, al descoperirii şi luării în posesie a
universului întrucât, cum se ştie, a numi înseamnă a
stăpâni. Numirea este efectul acţiunii convergente a
realului şi a ficţiunii; iată cum arată nucleul şi
componenta sa, a căror „aranjare“ în spaţiu repetă la
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scară redusă modelul întregii literaturi a lui Mircea
Horia Simionescu: „BORIS I. Nume fantastic, nucleu
al unei reţele complicate de corespondenţe şi semnale.
Boris – nume intens verde, un verde vânătoresc. Parcă
vietate de pădure într-un luminiş de altare. Boris –
spaimă şi putere prin măreţia majus culei umflate ca
pântecele idolilor asiatici; perfidie şi neprevăzut,
aventură prin subtilele, ascuţitele litere finale. II.
BORIS Fiul modeştilor funcţionari de la Camera de
muncă. Trăia aspru, într-o cămăruţă de serviciu, în
curtea în care se afla captivă o bufniţă desăvârşit
discretă. Boris vorbea româneşte cu accent slav şi
părea la trup destul de şubred“; Boris I şi Boris II sunt
esenţa şi aparenţa, ideea şi re-prezentarea sa, ficţiunea
şi realitatea, poezia şi proza numelui; cei doi „Boris“
sunt punctele de plecare pentru texte diferite în care se
rostesc impresia, „vagul“ poeziei şi verosimilul, forţa
evocatoare a discursului narativ: definiţia şi povestea
„adevărată“ ale unui nume care nu este decât în
aparenţă obişnuit.

Generos, numitorul, ipostază a naratorului din
roman, oferă „reţeta“ dicţionarului său onomastic,
provocând cititorul la un dialog constructiv cu
definiţiile simple sau complicate ale unor realităţi
incontestabile care se numesc exact ca în repertoarul
abonaţilor telefonici: „Trebuie să realizăm portretul
sau situaţia de comunicat, ideea noastră, prin
concentrarea a mii de impresii şi senzaţii foarte
particulare, pe care apoi să le contopim într-o capsulă
sintetică, imagine simultană [...]. Ca cititorul unei
asemenea caracterizări să nu te părăsească, ar trebui
să-i oferi, pe lângă explicaţii complicate [...], unele
formule foarte scurte, în care investigaţia să fie
asigurată de anume definiţii ingenioase, de comparaţii
îndrăzneţe“. Respectând cu stricteţe aceste reguli
generale, numitorul îşi plasează numele folosite într-o
dublă relaţie cu semnificatul lor; mai întâi sunt
cazurile de perfectă suprapunere (pentru cei care
cunosc „norma“ numelor în cauză), de identificare a
semnificantului cu semnificatul, după principiile
cunoscute ale conotaţiei şi denotaţiei: „CAMIL Se
menţine cu orice sacrificiu la ordinea zilei“ (miza
conotaţiei este, aici, orgoliul cunoscut al lui Camil
Petrescu); sau: „DALILA Despletită, împletită şi iară
despletită“ (cu trimitere „directă“ la celebra poveste a
lui Samson şi Dalilei). Acestor definiţii pe care le-aş
numi „de întâlnire“, le corespund altele, la fel de
ingenioase, dar care mizează pe tensionarea raportului
dintre semnificant şi semnificat, „violentând“ acel
orizont de aşteptare al cititorului, constituit pe baza

unor „norme“ ale cunoaşterii: „CARTAGINA Brună,
cu pielea foarte netedă, osoasă, proeminenţe tăioase,
şoldurile late, toată muşchiulatura strânsă pe braţ şi
sub genunchi. Vioaie, nerăbdătoare, fierbinte“ (nimic,
aşadar, despre inamicul Romei); sau: „GALILEO
Galileo Galilei: începutul unei declinări incorecte“
(vagi legături cu un nume asociat declinărilor
latineşti); şi: „HYMENEU O piuliţă largă, învârtită pe
un şurub îngust, un copil inocent care smulge fulgii de
pe o pasăre vie, o muzică solemnă (marşul funebru al
lui Bruckner din Simfonia a VII-a) într-o baie de aburi,
o armură medievală care a început să strănute“;
asociaţiile şi definiţiile sunt ale unei „gândiri
muzicale“ care desface „gândirea logică“, o provoacă,
îi dezvăluie „lacunele“ şi eroarea unor raţionamente
care din prea mare obişnuinţă cu „regulile“ au uitat de
posibilitatea existenţei „excepţiei“; Dicţionar
onomastic este o carte a excepţiilor şi, deci, a libertăţii
absolute a numitorului faţă de numele sale.

Biografia însăşi a celui care numeşte simplu sau
complicat, totdeauna însă ingenios, constituie
imaginea a ceea ce aş numi „predestinarea“ numirii, a
unui rol şi a unei poziţii faţă de lume care presupune
efort cognitiv şi, în aceeaşi măsură, elan constructiv;
fie că alcătuia „măşti“ ale unor caractere în „prima
clasă de şcoală“, fie că făcea, în timpul liceului,
aprecieri privitoare la o „literatură imaginară“,
numitorul din Dicţionarul onomastic ţinteşte
obiectivarea care nu se poate cuceri decât prin jocul
numirii, al „ieşirii“ din lucruri, fiinţe şi din propria
biografie pentru a şi le reasuma în chip definitiv pe
calea cunoaşterii obiective: realitatea, alcătuită din
obiectele „exorcizate“ şi apoi stăpânite prin numire,
este acea „lume legendară“ care pulsează în dubla
cadenţă a privirii sale şi a recompunerii prin
imaginaţie: scriere şi transcriere a textelor pe care le
oferă natura însăşi, logica povestirii numelui şi
cealaltă logică, a poeziei sale, reprezintă mecanismele
prin a căror acţiune se naşte lumea legendară a cărţii,
a unei literaturi fastuoase, subtile, inteligent
confecţionate – „pentru toţi oamenii“; este, întâi de
toate, o literatură de uz intern, o carte de învăţătură, un
rezumat al vieţii numitorului, o sumă de experimente
care urmăresc descoperirea acelei piste de acces în
miezul realului şi al lumii fictive – cele două
componente ale universului legendar al Dicţionarului
onomastic; numirea este rodul zilelor şi muncilor
naratorului întru devenirea numi torului: „Să lucrezi
fiecare cuvânt, să ştergi, să rescrii, să refaci pagina. Să
insişti, netezindu-ţi complicatele preferinţe până la
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performanţa albă a unei pastorale…“; această
performanţă albă este ceea ce aş numi gradul zero al
romanescului, fiecare definiţie sau asociaţie putând fi,
la rigoare, un început de roman, niciodată însă
finalizat: numele este incipit-ul romanului, al poveştii
care începe şi sfârşeşte în fulgerarea de blitz a simplei
numiri. Dicţionarul lui Mircea Horia Simionescu nu
este nici eseu, ignorând „legea demonstraţiei“, nu este
nici roman sau culegere de proze scurte pentru că nu
admite canoanele legilor povestirii, ci „e o literatură
fără alte preocupări“. Ideea cărţii se află într-o
imaginară discuţie cu Odobescu, ghidul numitorului
prin infern, într-o călătorie care repetă, în alte
dimensiuni, cu alte convingeri şi cu alte „interese“,
drumul lui Dante condus de Vergiliu; autorul lui
Pseudokinegetikos este „maestrul“ care cere
numitorului (Delfinului) să scrie un dicţionar
onomastic „fără pretenţii ştiinţifice“, cu scopul de a
repeta „tonul unui om sincer şi necontrafăcut de
informaţii false despre oameni şi vremuri“, dând
impresia unui joc gratuit dar care revizuieşte „multe
dintre prejudecăţile noastre, care se pot rezuma în
putere, deţinerea exclusivă a adevărului, mirajul
numărului statistic şi câte altele“.

Conform unui nume care nu semnifică nimic
(Maurice Rollinat Sinatra), prozatorul are a opta astăzi
între două formule care deschid sau întredeschid uşile
lumii povestite, care dezvăluie sau învăluie un subiect
după regulile exploziei şi imploziei: între a expune şi
a sugera, între a spune şi a simboliza, numitorul alege
mereu a doua alternativă, producând texte în care
aglomerarea literală se transformă, în funcţie de
parametrii „tehnici“ ai lecturii, în substanţă literară.
Condiţia numitorului din Dicţionar onomastic,
Bibliografia generală şi Jumătate plus unu este aceea
a Anonimului sau a Cronicarului „ideal“ care
inventează, fantazează, plăsmuieşte, construieşte o
lume legendară, numirea (naraţia) sa fiind „creaţie
spontană“ în care „întâmplările înfăţişate se formează
coerent sub ochii noştri, spre propria noastră uimire,
aşa cum norii se plămădesc în chipuri surprinzătoare
unii dintr-alţii, iar adevărul faptelor pe care ne
prefacem a le relata rămâne neexprimat“: jocul
semnificantului cu semnificatul – identificare sau
maximă îndepărtare – constituie, în fapt, principiul
fundamental al formării unui univers epic guvernat de
legea ficţiunii care permite pactul transformării
naratorului în numitor, a naraţiei în numire şi a
cititorului în autor.

Dedicată „fratelui Tityre“, a treia carte a tetralogiei

lui Mircea Horia Simionescu, Breviarul, se refuză, ca
şi celelalte, unei încadrări stricte în limitele unei specii
a genului narativ; prozele din Breviarul nu întreţin
raporturi de coeziune la nivelul structurii de suprafaţă
pentru a putea vorbi de roman (naratorul însuşi
declară că „suntem departe de-a avea în faţă un
roman!“), dar nu se bucură nici de autonomia unor
nuvele sau schiţe. Mircea Horia Simionescu îşi
structurează volumul urmând modelul acelor istorii şi
cronici medievale a căror caracteristică este
dezvoltarea fragmentară a naraţiunii: coeziunea
părţilor este asigurată acolo de perspectiva unică a
unui povestitor, de cele mai multe ori martor al
evenimentelor narate. Autorul acestei Historia
calamitatum este, însă, un „ucenic neascultător“
întrucât textul său se caracterizează, în primul rând,
prin multiplicitatea instanţelor narative, a vocilor.
Între mecanismele care realizează unitatea cărţii, un
rol important îl are ceea ce aş numi povestirea
continuă; toate fragmentele Breviarului se dezvoltă
din unghiul de vedere al unui anume vorbitor, de
fiecare dată altul, care îşi narează existenţa anterioară,
aceea umană, de la tribuna unui colocviu al regnului
animalier: fiecare vorbitor „preia ştafeta“ povestirii de
la un antevorbitor într-o înşiruire pe lanţul narativ care
pleacă de la punctul zero şi tinde spre polul infinitului.
Din perspectiva planului structurii textului, un al
doilea element de legătură este unitatea spaţială şi
temporală ale cărei repere rămân totuşi, într-o bună
măsură, ambigue: naraţiunile sunt emise de la tribuna
colocviului în „ziua de 18 iunie a acelui an“.
Indeterminarea spaţială este accentuată şi de
semnificaţii geografici utilizaţi (Scropoasa, Plaiul
Foii, Obârşia, Blana, Peştera), oriunde posibili;
apariţia acestor toponime nu rămâne însă gratuită
deoarece ele vor participa la precizarea semnificaţiei
generale a textului care se va dezvălui prin inter -
mediul parabolei.

Cu dimensiunea parabolică intrăm într-un plan
secund al naraţiunii lui Mircea Horia Simionescu,
acela care creează adevărata unitate a Breviarului.
Primul element al acesteia este nivelul simbolic ale
cărui componente, marcate conflictual, asigură
continuitatea fluxului narativ. Personajele naraţiunilor
sunt păsări, insecte, animale care reprezintă
reîncarnări ale unor fiinţe umane: fiecare îşi
povesteşte biografia sa, de cele mai multe ori tragică,
cu detaşarea ironică pe care le-o poate oferi fericirea
de a fi lăcustă, şopârlă, leu, bondar, raţă, greier, viţel,
lup, găină etc. Toţi participanţii la acest colocviu
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deplâng fosta lor stare, aceea de om, ale cărei defecte
derizorii sunt înfăţişate la timpul „mai mult ca
perfectul doi răspetrecut“. Pe spirala evoluţiei, ale
cărei etape pot fi depăşite mai repede cu ajutorul
„acceleratorului de celule“, regnul animalier
constituie un fel de purgatoriu situat între iadul uman
şi fericirea spaţiului obiectual; toate intervenţiile
vorbitorilor poartă semnul dezastrului pe care îl
reprezintă existenţa umană şi al unei singure fericiri:
aceea de a reveni mai întâi printre animale şi apoi
printre obiecte; starea râvnită este aceea a particulei de
nisip care se pierde în uniformitatea plajei:
superregnul obiectual asigură, aşadar, necesara
renunţare la propria identitate.

Resortul acestei dorite metamorfoze este frica de
violenţă; totuşi, participanţii la colocviu îşi povestesc
tragicul sfârşit omenesc (de cele mai multe ori în urma
unei crime) şi trăiesc acut obsesia războiului
reprezentat la dimensiunile unui măcel planetar.
„Reîncarnările“ vorbesc cu ironie despre stupida
înarmare a oamenilor, care nu poate duce decât la
autodistrugere. Sunt relatate diverse evenimente
(accidentul unui avion militar purtând o bombă, în
urma căruia au murit sute de oameni, uciderea unui
pianist celebru prin explozia unei bombe plasate de
fascişti în pian, discuţiile absurde ale unor mari
conducători de armate care stabilesc peisajul unde
„este recomandabil să se sugrume“ etc.) care
motivează opţiunea vorbitorilor pentru pacea stării de
obiect; perspectiva acelei moderne „tiranii a
obiectelor“ se inversează întrucât „unica şansă a
dăinuirii şi urcuşului spre glorie a obiectelor este
emanciparea de sub tirania acestei vietăţi stupide
(omul – n.n.) intrată de mult în ciclonul falimentului“;
ciclonul fali mentului este acela al violenţei, al
ameninţării, al insecurităţii: colocviul fericitului regn
animalier care „şi-a propus să dezbată marile
probleme ale lumii mărunte“ respinge viul devenirii
umane dominat de acest adevăr terifiant al violenţei.

Dacă în prima parte a Breviarului intervenţiile
vorbitorilor vizau ideea violenţei şi măcelului planetar
prin relatarea unor fapte văzute cu ochiul martorului
sau culese din reportajele ziarelor, în Notele cărţii este
intercalată o povestire autonomă care dezvăluie într-
un plan parabolic „cum a funcţionat mecanismul care
l-a urcat pe celebrul caporal până la gradul de cancelar
al Reichului“. Prin simbol, parabolă, eveniment văzut
sau citit, participanţii la colocviu sau vocea
naratorului (Anonimul) îşi structurează discursul în
jurul ideii de violenţă care guvernează destinul

derizoriu al omului. De aceea, moartea nu mai
constituie o cădere în nefiinţă, ci o ascensiune de la
tragicul uman la fericita stare de obiect: aceasta este,
de altfel, semnificaţia prozei care deschide volumul
(prăbuşirea în gol a lui Lucilius, în lumea de dincolo,
reprezintă, în fapt, condiţia înălţării spre liniştea
obiectului), aceea care organizează povestirile în acest
hăţiş al rostirii, precum şi coordonata esenţială pe care
se dezvoltă naraţiunea parabolică închizând lumea
povestirii. Mircea Horia Simionescu îşi structurează
Breviarul în două secţiuni; prima parte, narativă, este
formată din şase capitole (cărţi), iar cea de-a doua,
rezervată comentariului celor povestite, se intitulează
Note. Materia prelucrată în prima secţiune pe
dimensiunile traseului care se stabileşte între simbol şi
întâmplarea autentificată este comentată amplu prin
intermediul unor note pe care autorul le recomandă să
fie citite la sfârşit. În fapt, această a doua parte din
Breviar asigură continuitatea cu celelalte cărţi ale
ciclului Ingeniosul bine temperat prin exerciţiul
stilistic, al referinţei culturale, calamburului, al
perspectivei ironice, al gratuităţii şi absurdului, al
trimiterilor fals enciclopedice şi bibliografice, al
secvenţelor kitsch. Ca peste tot, prozatorul abordează,
şi în Breviarul, condiţia limbajului şi a discursului
narativ; „a povesti“ şi „a se pieptăna“ (a împleti),
povestea şi „cocul înalt“ al unei doamne sunt alte
ipostaze ale raportului stabilit în Ingeniosul bine
temperat şi Jumătate plus unu între numire şi naraţie,
numitor şi narator, cititor şi autor: povestind în şi
despre povestire, Anonimul oferă „textele“ unei
cronici care se numeşte Historia calamitatum şi care
pregăteşte lungul drum spre dincolo de bine şi
dincoace de rău din Toxicologia.

Una dintre nuvelele structurate conform logicii
povestirii în Dicţionar onomastic era o „biografie
romanţată“ a lui Lampedusa, a cărei deschidere spre
formula întregului ciclu epic este la fel de importantă
ca şi aceea pe care o ofereau în prima carte o povestire
picarescă sau o repriză stereoscopică; Un oarecare
domn Lampedusa, textul „strategic“ întrerupt şi
continuat pe parcursul întregului volum, reprezintă, în
fapt, o schiţă de roman autobiografic pentru că, iată,
dincolo de nume şi de povestea sa se ivesc câţiva
indici care unesc printr-un flux secret numitorul
Dicţionarului cu unul dintre „obiectele“ sale;
preferinţa pentru Scarlatti, de pildă („îl înnebuneşte
Scarlatti“, spune un martor din epocă), ca şi ideea artei
ca joc („un joc sublim“, zice misteriosul prinţ
Lampedusa) sunt, deopotrivă, ale numitorului din
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Dicţionar onomastic şi ale autorului Ghepardului:
între cel care numeşte şi cel numit se creează un raport
identic cu acela dintre autorul şi personajul
autobiografiei. De altfel, la numele „Iason“ cartea este
definită drept „o autobiografie, un sistem de puncte de
vedere personale, sprijinite pe trăiri unice“; chiar dacă
în Dicţionar onomastic nu se manifestă încă ceea ce se
numeşte un pact autobiografic, primul volum al
tetralogiei îşi află unul dintre principiile esenţiale de
structurare a materialului epic într-un spaţiu dominat
de amintitul raport dintre eroul şi autorul scrierii
autobiografice: Nestor B. Gavril şi Nestor G. Nestor
care îşi povestesc anii de şcoală sau Lampedusa căruia
i se reface biografia reprezintă „convenţii“ care
numesc aceeaşi persoană – numitorul –, regula jocului
fiind dezvăluită în timpul călătoriei prin infern, când
„maestrul“ face prezentarea clasicilor trecând pragul
ficţiunii dincolo de care autorul a devenit personaj.
Dicţionar onomastic, Bibliografia generală şi
Jumătate plus unu sunt „simple autobiografii, ca toate
cărţile“, relatând despre numitorul lor şi, în aceeaşi
măsură, despre ele însele.

Această funcţie a textului care îşi povesteşte
propria sa „biografie“ pe măsură ce cealaltă biografie,
a autorului, îşi dezvăluie traiectul, este cu mult mai
evidentă în ultima carte a ciclului, Toxicologia; dubla
deschidere a textului, spre autorul şi spre propria sa
alcătuire, caracterizează şi volumele celorlalţi
„desantişti“ târgovişteni, Părul Berenicei al lui Radu
Petrescu şi Cvintetul melancoliei al lui Costache
Olăreanu. Expresie a nevoii de a se mărturisi, cartea
devine un instrument de lucru, creaţia însăşi
descoperindu-şi motivaţia superioară în confesiunea
care „textualizează“ realul şi existenţa intimă, le
ordonează într-un mozaic ale cărui linii constituie tot
atâtea texte autobiografice sau jurnale „din viaţă“
(mărturisirile mamei şi consemnările martorului care
însoţeşte şi veghează scrierea cărţii), „din text“ (ale
naratorului) sau de dincolo de bine şi dincoace de rău
(ale tatălui): tetralogia lui Mircea Horia Simionescu
„reabilitează persoana întâi singular“, nivelele
complicatului edificiu epic fiind, în fapt, planuri ale
privirii calificate a unui eu care, asemeni pictorilor
cubişti, încearcă să surprindă „obiectele“ pieziş, „din
toate părţile, jur-împrejur, şi încă: pe dedesubt“.
Autobiografia este concepută ca o suită de „variante“
ale unor întâmplări sau stări ale eului, tetralogia în
întregul ei structurându-se conform aceluiaşi principiu
şi conform aceluiaşi model: cercurile concentrice şi
sistemul solar sunt posibile repere pentru modul

organizării în spaţiu şi în timp a mate rialului narativ
din întreg ciclul epic.

Într-un Scurt comentariu ce se află la numele
„Adina“ în Dicţionar onomastic, numitorul face
vizibil unul dintre procedeele intens folosite în
numirile şi povestirile sale, punând relaţia propriului
text cu cititorul sub semnul unui raport construcţie-
deconstrucţie inversat faţă de „normele“ obişnuite ale
producerii şi receptării literaturii. Construind,
numitorul încearcă să respecte „fagurele“ edificiului
vieţii înseşi, să repete schiţe imaginate (turnurile lui
Radu, Timotei, Costache, Tică) sau să ghicească o
alcătuire pe care a inventat-o „cineva nu tocmai de
bună-credinţă“: construind, experimentând lumea,
numitorul-narator o demontează de fapt, o
destructurează, pulverizându-i textura în fragmente şi
nivele aparent independente, cărora cititorul va trebui
să le descopere „înţelesul“, să le reordoneze. În
Breviarul şi, mai cu seamă, în Toxicologia (texte a
căror structură este cea mai apropiată, formal, de
„curgerea“ fluxului romanesc), naraţiunea se desparte
în cel puţin trei nivele care îşi amestecă texturile până
la confundare şi cărora cititorul trebuie să le refacă
aşezarea „logică“; în Toxicologia, aceste nivele sunt
următoarele: o informare (gradul zero al „artisticului“
şi punctul maxim al „epicului“), un jurnal în care „ea“
abordează din exterior fiziologia actului artistic,
compunând fişe caracterologice şi o autobiografie
care constituie comentariul la operă şi la biografia
numitorului-narator. Tot în această ultimă carte a
tetralogiei se află câteva texte aparent paralele (o
scrisoare a lui Alecsandri către Ghica şi o adresă de
azi trimisă de un oarecare Ionescu), ale căror legături
rămân pe seama lecturii, naratorul sugerând
posibilitatea (proba bilitatea) conexiunilor prin simplul
montaj al secvenţelor şi câtorva idei pentru diferite
romane (de pildă, cel picaresc al lui Felix Iacob pe o
„partitură“ din Don Quijote); toate aceste texte sau
idei sunt „obiecte de testare“ a performanţelor
creatoare ale cititorului care are a reconstitui diferite
„realităţi“ la deformarea cărora au participat, în
proporţii greu de evaluat la o lectură grăbită, visul şi
privirea: intersectarea planurilor respective se face la
nivelul frazei şi nu (cum ne-am obişnuit) la cel al
segmentelor narative. Acest mod de a concepe etajele
edificiului epic inversează – spuneam – raportul
„clasic“ dintre cititor, autor şi text; primul construieşte
ceea ce al doilea a de-format, iar textul este te(c)st:
cititorul – dispecer şi limpezitor al lucrurilor – este
noul „numitor“, cel creat de obiectul de testare: altfel
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spus, viaţa şi literatura nu se mai „emit“ şi nu se mai
„recepţionează“, ci se testează pe un „câmp de
instrucţie“ unde – vorba lui Costache Olăreanu –
„infanteria“ şi „ficţiunea“ comandă şi execută,
succesiv sau simultan, în funcţie de specificul
„terenului“ care le testează capacitatea de a gândi
„strategic“ şi de a citi „tactic“.

„Niciodată nu mai alergasem atât de grăbit spre
casă, mânat de ideea că numai acolo – în camera
burduşită cu cărţi, unde îmi petrecusem cei mai
frumoşi ani ai tinereţii şi dezlegasem atâtea taine ale
ştiinţelor şi ale sufletului omenesc – aveam să aflu,
într-un sertar cu hârtii vechi, în însemnarea fugară pe
marginea unui articol de dicţionar sau în înfăţişarea
unui obiect familiar rămas multă vreme tăcut şi
inexpresiv, explicaţia întreagă a acestei curioase,
dramatice întorsături a destinului meu“. În acest
fragment cu care îşi deschide romanul Licitaţia,
Mircea Horia Simionescu proiectează înţelesurile
întregii sale literaturi constituite în zona niciodată
precisă care uneşte viaţa cu textul, biografia cu
bibliografia, realul cu dicţionarul, precizând, totodată,
variantele „dezlegării“ ciudatei întâmplări care a dat
un curs nou existenţei naratorului; acesta pierde
contactul cu cronologia şi lumea „reală“ pentru că,
iată, în urma unui accident feroviar el trece în
„nefiinţă“ şi se petrece într-un rimbaldian „saison en
enfer“, dobândind darurile ubicuităţii şi invizibilităţii
care îi permit să asiste la o lungă târguială în jurul
propriilor manuscrise, supuse unei expertize literare şi
financiare în vederea unei licitaţii cu scopuri cât se
poate de pragmatice: achitarea unei datorii de mai
multe mii de lei, rămasă după dispariţia autorului,
urmează să se facă din ceea ce vor plăti editorii şi
colecţionarii care vor participa la neobişnuita licitaţie.
Autorul este un privilegiat al soartei; invizibil şi
ubicuu, el poate urmări pe cei ce îi preţăluiesc textele,
putând afla cât valorează ele într-o ordine, să-i spun
absolută, poate experimenta în voie, poate interveni şi,
mai cu seamă, se poate amuza sau supăra, după caz,
fără martori. Visul naratorului (căci totul nu e decât un
vis) are semnificaţia unei prospecţiuni a posterităţii
operei; chiar dacă factorul timp lipseşte, judecăţile de
valoare, deşi cu o aparentă finalitate negustorească,
lămuresc autorul asupra opiniei pe care cei vii o au
despre literatura celui dispărut: mai mult încă, printre
experţii financiari se află şi un critic literar care „dă
note“, stabileşte adică preţurile de la care va începe
licitaţia, valorile finale aparţinând însă unei durate de
dincolo de bine şi de dincoace de rău. În urma

(ne)fastului accident, autorul nu pierde nimic din ceea
ce, de obicei, este regretat, dimpotrivă, păstrează
posibilitatea de a scrie în continuare, de a reveni
asupra manuscriselor pe care nu se mizează la licitaţie
şi, mai ales, de a vedea, de a recepta realul (opera sa)
dintr-o perspectivă integratoare. Episodul „absenţei“
din prezent este benefic şi sub raportul evoluţiei artei
literare în sine; naratorul continuă experimentarea
fragmentului, rămânând credincios unui set de reguli
pe care le-a stabilit ciclul epic al Ingeniosului bine
temperat: lipsa concluziei, a finalului, jocul cu
mişcarea epicii şi „încre menirea“ în detaliu, ocolirea
succesiunilor lineare şi apelul la o dezvoltare
zigzagată, vizând simultaneitatea scenelor şi
acţiunilor, cuprinderea „de jur împrejur a obiectelor“,
conceperea romanului ca „despletire“ de naraţiuni.

Recunoaştem aici nu doar punctele de vedere
teoretice de esenţă ale lui Mircea Horia Simionescu, ci
şi proiectele „textualiştilor“ din tânăra generaţie pe
care naratorul din Licitaţia o şi invocă la un moment
dat; „desantul“ din 1983 s-a produs – am spus-o şi
altădată – la 1970, când apăreau cărţile lui Mircea
Horia Simionescu, Radu Petrescu şi Costache
Olăreanu. Proba de calitate a acestei literaturi se face
pe frag mente, respectând „tăieturile“ autorilor în
materialul narativ, cititorul trebuind să accepte rolul
de constructor întrucât, înaintea sa, prozatorul a
deconstruit această semnificaţie a scrisului şi lecturii,
care uneşte cărţile lui Mircea Horia Simionescu
indiferent dacă autorul lor le împarte arbitrar (ori
numai convenţional) în „romane“, „nuvele şi
povestiri“, „note de călătorie“: peste tot prezent, acest
sens al cooperării dintre autor şi cititor (ascultător)
guvernează întreg spaţiul epic din Licitaţia, atât în
configuraţia ansamblului, cât şi în detaliile scenelor şi
fragmentelor din care se alcă tuieşte acesta (limpede,
în această perspectivă, este conclavul renascentist al
poveştilor de la o serată „de pe tărâmul celălalt“, care
se desfăşoară după bunele maniere nara tolo gice din
Decameronul lui Boccaccio). Păstrând nivelul valoric
al textelor „colaterale“ ciclului Ingeniosul bine
temperat, romanul Licitaţia este oglinda fidelă a unei
concepţii asupra prozei, de o frapantă modernitate, în
care evenimentul este instru ment, biografia –
bibliografie, iar textul – o „estetică a fragmentului“.
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Jurnal 8° mai mare, dar roșu. 
Jurnal No 20

24 martie / 5 aprilie 1899 – 26 noemvrie / 8
decemvrie 1899

Urmează caiet 8° mai mare, tranșe aurite copertă.
Revăzut cu rezerva notiței de vineri, 20 august / 1

septemvrie
Martie 1899

24 martie 1899
Mercuri 24 martie / 5 aprilie 1899. Iute terminat

articolele 6 pentru Enciclopedia Diaconovici și
expediate la Sibiu. 

Primesc depeșa de la Gh. Racoviță din Iași că fiul
său Emil cu expediție spre Polul Sud pe corabia
„Belgica” a sosit și scăpat cu viața la Punta. 

Telegramă
George Racoviță

Iași,
Strada Păcurari. 

Te sărut, vă felicit și mă bucur din suflet împreună
cu toată românimea cultă.

Maiorescu

Azi s-a închis parlamentul. Sturdza nu și-a votat
legile în Cameră, nici reformele legii minelor, pentru
care legea lui Carp ar eși din parlament, zicând că e anti-
constituțional.

Marți 30 martie / 11 aprilie 1899. Din fuga
vertiginoasă a împrejurărilor să rezum pe cele mai
importante: 1) Luni 15 martie 1899, după ce am avut din
gazete străine dezbaterile din Camera Ungară asupra
broșurei Banffiste (scrise probabil de Benedek Ianczo,
atașat la prezidența Consiliului, secția naționalității, și
astăzi îndepărtat, în urma acestei broșuri, de urmașul lui
Banffy, Kalman Szell1), s-au adunat la mine, pe la 9 ore
sara, reprezentanți ai opoziției parlamentare, și anume:
senatorii G.Gr. Cantacuzin, P.P. Carp și deputații N.

Fleva, Em. Costinescu. (Delavrancea nu a venit, din
cauză de răceală oboseală, dar era cu noi), Take Ionescu
și Al. Marghiloman. 

Vasilie Lascăr, aurelianistul, spusese lui Costinescu
că va veni și el, dar n-a venit. Aurelianiștii se țin dar în
slăbănoaga rezervă de până acum. 

Redactasem eu o declarare de obstruționism
parlamentar, în care vorba culminantă era: „prezența la
guvern a d-lui Dimitrie Alexandru Sturdza e o atingere
a demnității naționale”, și care a fost unanim primită cu
un amandament al d-lui P. Carp la alineatul întâi. 

A doua zi, marți, am copiat 2 exemplare, unul l-am
trimis d-lui G.Gr. Cantacuzin pentru senatori (l-au
subscris 10, bolnavul L. Catargi, G.Gr. Cantacuzin,
general Manu, Teleman, Donici2, Brabețeanu, G. Panu,
P. Carp, T. Maiorescu, Chircu) și altul d-lui Al.
Marghiloman pentru deputați (l-au subscris 22,
aurelianiștii nu), Costinescu și Delavrancea și-au dat
demisia din cameră. 

2) Mercuri 17 / 29 martie, s-a cetit declararea în
cameră de Al. Marghiloman, a răspuns primul-ministru
D. Sturdza, a replicat admirabil Al. Marghiloman.
Furtună în cameră, așa încât n-a putut veni nici un
ministru la senat, unde nu s-a ținut din această cauză
ședință publică.

Astfel, declararea s-a cetit la senat de G. Gr.
Cantacuzin a doua zi joi în 18 / 30 martie, însoțită de o
mică explicare a lui (imprudent de violentă); a răspuns
ministrul-prezident, am cetit și eu cuvântul, dar discuția
s-a închis de majoritate și s-a votat o moțiune de
încredere cetită de Gh. Mârzescu.

3) Obstrucțiunea se arată în cameră prin interpelări
continuie și amandamente la ce e în discuție,
modificarea legii minelor, pe care liberalii o declaraseră
în camera conservatoare ca fiind contrară constituții și
asupra căreia ieșiră din parlament, dar acum de abia la a
4-a sesiune a legislaturei lor, la sfârșit, o discutare în
proiect de modificare Opoziția parlamentară i-a ținut în
loc. Cu toate ședințele de dimineața și de după amiazi
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până la 8 sara (o încercare a guvernului pentru ședință
permanentă spre noapte luni 22 martie, e zădărnicită de
frica unei întruniri publice convocate la „Dacia”).
Guvernul nu-și mai poate trece nicio lege, cu legea
minelor ajunge numai până la art. 8, opoziția îi respinge
cererea de a-i discuta alte legi și astfel se vede silit a
închide parlamentul Mercuri în 24 martie cu această
dovadă de neputință.

În Senat, unde opoziția e slabă la număr și toată
atmosfera mai scăzută, L. Catargi absent cu toată mica
lui convalescență, G.Gr. Cantacuzin slab, general Manu
prost, iar P.P. Carp, parte sceptic, parte jenat de cuscria
lui cu D. Sturdza, obstrucțiunea nu are mare efect.
Dezvoltă Panu o interpelare, anunță Brabețeanu una,
anunț eu două, menționate în jurnalul precedent, din
care pot dezvolta de abia marți 23 martie de la 5 ore
înainte, pe cea relativă la Istoria Română pentru
Expoziția de la Paris (Cuza-Vodă Colescu – Vartic);
însă, conform regulamentului senatului, modificat sub
conservatori, care amână interpelările pănă după votarea
unei legi în discuțiune, guvernul poate să-și treacă în
singura zi de marți, cu o scandaloasă pripire, toată legea
învățământului profesional cu 92 articole. 

Totuși am ocazie sâmbată 20 martie, pentru a
paraliza o proastă explicare a generalului Manu asupra
obstrucțiunei, să dau adevăratul nostru înțeles
constituțional acestei atitudini parlamentare.

Mercuri 24 martie, pe la 2½ ore, se citește și în Senat
palidul și curiosul mesaj de închidere.

4) În acest răstimp, obstrucțiunea parlamentară este
însoțită de întruniri publice, la cari Carp nu vrea să ia
parte, dar luăm parte toți ceilalți. Cea dintâi se ține
Duminecă 21 martie la ora 2 în sala Dacia. E prezidată
de G.Gr. Cantacuzino plină de lume și din provincie,
vorbesc eu întâi, explicând situația și terminând cu: „Jos
nevrednicul!”

Se votează o moțiune de aprobare pentru opoziția
parlamentară. 

Se mai țin întruniri pripite, convocate de N.
Filipescu și de Fleva tot la Dacia, sau pe piața înaintea
Daciei, cea din Dacia prezidată de Alecu Catargi luni 22
martie seara, între 7 și 8, și marți 23 martie între 4 și 6½,
vorbesc acolo: Alecu Catargi, M. Cornea, Păltineanu
etc. 

Joi 25 martie, zi de sărbătoare la ora 2 sub
prezidența lui T. Rosetti se ține a doua întrunire în Sala
Dacia, regulat anunțată. Ceva mai puțin numeros
auditoriu, lipsește provincia. Pe stradă, noi toți, afară de
bolnavul L. Catargi, nevolnicul Carp, iar generalul
Manu numai jos într-o lojă de spectatori. Vorbește bine
Nicu Filipescu (Sturdza chemat la guvern nu politicește,

ci polițienește pentru vizita împăratului Franz Joseph la
București, precum hoții se arestează la zilele de
sărbători. – Scrisoarea de scuze a lui Goluchowsky
(către Alexandru Lahovary). Take Ionescu, admirabil;
uimitor Delavrancea; la sfârșit, după cererea publicului,
și eu câteva cuvinte. 

Duminecă 28 martie, la ora 3, noua întrunire la
Dacia, prezidată de mine; cea mai enormă aglomerare
de lume, în sală, în curte, pe piață; delegați din toate
districtele. Vorbesc C.C. Arion, Marghiloman, Tache
Ionescu, Ionaș Grădișteanu, Laurian, N. Fleva și
Delavrancea. Entuziasm, clocotire indescriptibilă. Eu
sfârșesc întrunirea cu vorbele: Trăiască România! Se
provoacă adunarea să aducă ovațiuni celor 3 cluburi
politice oposiționiste: conservator, junimist și liberal-
democrat. Prin neobosită activitate și organizare a lui
Nicu Filipescu, erau însă de mai nainte mobilizate
forțele de luptă pe strade la caz de trebuință.

În aceiași zi, la 2 ore, guvernamentalii au ținut
întrunire în sala băilor Eforiei, în care au vorbit D.
Sturdza, Ionel Bratianu, Pallade și grețoșii Tache Giani,
Ilariu Isvoranu și Epurescu. Dar adunarea lor se
împrăștiase înainte de cea de la Dacia, după injuncțiunea
regelui ca să nu fie conflict. 

Adunarea de la Dacia pornește în sus, spre piața Sf.
Gheorghe, iar nu prin strada Carol și Calea Victoriei,
unde se pregătise poliția cu procurorii și cu armata.
Inexplicabila lipsă a unei ordonanțe de poliție
prealabile. Când se aude despre direcția adoptată de
manifestanți, administrația fără cap trimite în fugă
sergenții și armata prin diferite strade, care la str.
Biserica ,Ieni, Colța și Bulevard, închid mulțimei și
drumul de trecere și drumul de întoarcere. Fără
procuror, fără cele 3 somațiuni, se întâmplă diferite
ciocniri, soldați răniți cu pietre, manifestanți răniți cu
baioneta, unii pe moarte, mulțime de arestări, printre
cari senatorul Brabețeanu cu revolverul în mână, rănit la
obraz. Eu însumi plecasem de la Dacia în trăsură cu G.
Cantacuzino pe căi laterale, ajunsesem pe la 5½ acasă,
spre a liniști pe Anicuța și apoi m-am dus pe jos la
clubul conservator, unde veniseră și ceilalți (afară firește
de Carp și general Manu, L. Catargi; pe G. Cantacuzino,
care se dusese cu nevasta la șosea (!) l-am adus noi mai
târziu la club, de unde s-a dus la Rege). La club, o lume
exaltată, știri din toate părțile, Laptew își arată rănile
ușoare, alți doi mai greu răniți într-o odaie de alături, 12
răniți în spital, câți vor mai fi pe la casele lor, peste 60
arestări la poliție care continuă. Se alcătuește îndată un
comitet de apărători ai lor, C.C. Arion, Panu, Predescu,
M. Korne, Păltinișanu etc. Noi ne dăm rendez-vous
pentru a doua zi, luni dimineața, la 9 ore, la Clubul
conservator.
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5) În intervalul acestor zile, după întrunirea de Luni
seara, la mine acasă, Joi 18 martie, într-una Scarlat
Varnav și Lupu Costache; sâmbată 20 martie, Tache
Ionescu, Nicu Filipescu și Vârnav la mine; Duminecă 21
martie, Zoe Bengescu în misiune diplomatică (de la
regina), căreia îi spune Anicuța că dacă Sturdza nu cade
până Duminecă 28 martie, va fi bătaie pe uliță; iar seara,
Fleva, Nicu Filipescu, Take Ionescu, C.C. Arion, Sc.
Vârnav, etc. Se decide a doua întrunire pe joi 25 martie
(Buna Vestire). 

Luni 22 martie, când eram la masă (cu Mitică și
Alexandrina), C.C. Arion, Nicu Cerkez, Scarlat Vârnav,
apoi de la cameră, Take Ionescu și Lupu Kostake cu
știrile despre cele petrecute la „Dacia” și în cameră
marți 23 martie, după interpelarea mea din senat între 5
și 6 ¼ ore asupra Istoriei pentru Expoziție, numai
Vârnav la noi, ne culcăm la 10 ore. 

Mercuri 24 martie se închide Senatul și Camera, eu
5 – 6 ½ curs la universitate, iar sara 9 ½ – 12, la N. Fleva
cu Marghiloman, N. Filipescu, Delavrancea, L.
Kostake, Arion, Scorțescu, Cămărășescu, Vârnav, care
ne aduce știrea că T. Rosetti va prezida întrunirea de la
Dacia pentru a doua zi, joi. 

Joi 25 martie, după întrunire și masă la noi cu Blanc
și Irinița, iar întrunire la Fleva cu aceiași, plus Panu și
Ionaș Grădișteanu. 

Vineri 26 martie, scriu o scrisoare germană regelui,
în care-l conjur să se despartă de Sturdza, dar Carp își
bate joc de ea și o rup, fără a o trimite. Carp sceptic în
privința mișcării pe stradă. Scriu însă articolul Regele
trebue să fie mândru. 

Sara de vineri, întrunire la mine: Take Ionescu, Nicu
Filipescu, Ionaș Grădișteanu, G. Panu, Scorțescu, Anton
Bacalbașa (Fleva reținut pentru azi la moșie),
Delavrancea, Lupu Costake, Scarlat Vârnav, C.C. Arion,
Laurian, T. Cămărășescu, Mitică Rosetti, Alex.
Marghiloman. Hotărirea celor ce să vorbească
Duminecă și ce să se facă după întrunire, fiindcă și
guvernul ține întrunire la Băile Eforiei.

Sâmbătă 27 martie, Paul Lindau cu Zoe Bengescu și
I. Brătescu (din Târgoviște) la mine la masă (Lindau 2
zile în București, în drumul spre Constantinopol, la
frate-său și fiu-său. Cu toate decorațiile de la dejunul la
Ferdinand și audiențele la rege și regină.)

Apare sara în „Constituționalul” articolul meu
Regele trebue să fie mândru, e îndată reprodus în
„Epoca”, în „Dreptatea” lui Fleva, franțuzește în

„Roumanie”, și-și face efectul pentru întrunirea de
mâine.

Duminecă 28 martie dimineața, vro 100 de delegați
la mine (N. Economu, Pleșa, Rusescu, Varlan,
Carianopolu etc. din Craiova, Ieniban etc. din Focșani,
Paun etc. din Galați Berceanu etc. din Brăila etc.). Apoi,
între 3 – 5, decisiva întrunire la Dacia, prezidată de mine
și scenele la clubul conservator.

Sara, în această duminecă 28 martie, la mine Carp,
Negruzzeștii cu Natalie și Nicușor Miclescu, Lupu
Kostake, Scarl. Vârnav, Take Ionescu. De abia la 9½
sara, vedem dislocându-se soldații și sergenții postați să
păzească casa lui Sturdza. Pe la 10 ore sara la Fleva,
unde eu, Marghiloman, N. Filipescu, Delavrancea,
Scorțescu, etc. Fleva vrea îndată luni, adunare populară
de protest. Amânăm însă decizia pe mâine, luni
dimineață la Clubul conservatorilor.

Ieri, luni dimineață 29 martie, la 9½, ne găsim la
clubul conservator T. Ionescu, N. Filipescu, N. Fleva, C.
Arion, eu, Jean Lahovari, Alexandru Holban din Iași. Se
alege nou un „Comitet de rezistență”, care să
funcționeze până la căderea lui Sturdza și să ia toate
măsurile pentru întruniri publice, apeluri etc. Sunt
membri: eu și Al Marghiloman, Take Ionescu și Nicu
Filipescu, N. Fleva și Scorțescu (zicând Fleva că nu are
pe altul). La aceștia, se adaugă, ca de la sine, fără să fi
fost ales atunci, Barbu (Ștefănescu) Delavrancea (nu era
prezent, dar a venit mai pe urmă, la ultima întrunire a
acestui comitet. Marți 30 martie sara, la Take Ionescu).
Se redactează un apel către cetățenii capitalei, ca să vie
marți (și apoi, găsindu-se pentru marți sala „Dacia”
angajată de o nuntă, se anunță pe Mercuri) la 4 ore la
„Dacia” într-un meeting de prosternare contra
„asasinatului” de Duminecă, relevând însă și chestia
națională. Eu dictez lui N. Fleva și N. Filipescu
rectificările de făcut la acest apel (spre mirarea lui A.
Holban). Gândul nostru politic este să dăm regelui, care
avea greutăți de a concedia guvernul Sturdza pe chestia
națională, ocazia de a-l concedia pe chestia turburărilor
de duminecă, rămăind însă pentru țară chestia națională
pe planul I. Totodată, să hotărâm să nu mergem azi luni
la Tribunal pantru a mijloci liberarea senatului
Brabețeanu, și anume Take Ionescu, eu, Arion, Panu etc.
I. Lahovary3, prezent, declară (rece și sec), că ocupările
lui private nu-i lasă timp! Și în adevăr mă și duc pe la
11½ la Palatul Justiției, dar acolo îmi spune Sfetescu că
chestia Brabețeanu va veni mai târziu. Mă vestește apoi,
pe la 1 ½, la mine acasă, Stavri Predescu să mă duc. Mă
duc iar la Palatul Justiției pe la 2 ore și în mezaninul
judelui de instrucție Griguță Sevescu mă întâlnesc cu
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Take Ionescu și Stavri Predescu. Cerem să vedem pe
Brabețeanu, care era adus acolo arestat de ieri. Dar Grig.
Sevescu era absent. Singurul judecător de instrucție
prezent, Crăsnaru, ne spune că Sevescu dase ordin să nu
comunice Brabețeanu cu nimeni, dar că-i va telefona lui
Sevescu la poliție, unde instruiește acum. 

Peste 5 minute se întoarce cu pretextul că telefonul
e ocupat de alte „autorități” și că el nu poate comunica
cu Sevescu. (În fapt, pe Sevescu l-am văzut după ¼ de
oră venind în birjă pe calea Victoriei pe la Müller, va să
zică nu era la poliție, ci probabil acasă la dejun). Eu
atunci plec, deoarece deja pe la 11¾, împreună cu Basil
Brătianu, fusesem la prezidentul secției II, Mavrodin4

(era și judecătorul Miclescu, ginerele lui C. Boerescu
față), la care s-a și trimis apoi spre confirmare sau nu
mandatul de depunere, pe care pe la 5 ore sara îl dase
prostește Sevescu contra senatorului Brabețeanu, și –
după ce am primit de la Mavrodin vorba că nu se vor
admite pledări asupra confirmării sau infrimării
mandatului, ci că se va judeca numai în camera de
consiliu, i-am zis că sper să fie tribunalul prudent în
asemenea vremuri agitate și să libereze pe Brabuțeanu.
Ceea ce a și făcut sara acea secție a tribunalului
(Mavrodin Miclescu).

În sfârșit, astăzi marți, 30 martie, pe la 3¾ ore,
(începuse să plouă mărunt) aflu la mine acasă că
ministrul a demisionat și că demisia i s-a primit. A și
anunțat ministrul de interne M. Pherekyde tutulor
prefecților demisia cu invitarea să rămâie deocamdată la
post. (Mi se spune, că cu identic formular s-a anunțat și
inamovibililor prezidenți de tribunal, ceea ce ar fi
culmea amețelei căzutului guvern). Cea mai exultantă și
curată bucurie a noastră! 

Vine la 4 ore Nicu Filipescu, ne sărutăm, el plânge
de bucurie. Îmi ceruse mai nainte să-i scriu numele meu
pe un exemplar al Criticelor, ce-l avea la el. Eu îi dau
acum cele 3 volume Critice legate (de la Anicuța) și-i
scriu „D-lui N. Filipescu în cea mai caldă amintire a
zilelor 21 – 28 Martie 1899, autorul”.) Ne îmbrățișăm
din nou. El trece cu mine în bibliotecă, la fereastră, și
zice cald: Acum trebuie să fuzionăm cluburile, să ne
unim cu toții. Ai dreptate, răspund eu, sunt al d-tale întru
aceasta, să lucrăm împreună și să o facem. – El se
întoarce cu cele 3 volume acasă, îi arată neveste-si (care
i-a spus îndată lui Marie Negruzzi) entuziasmul său
pentru mine.

Peste un sfert de oră, pe la 4¼, în această zi de criză
ministerială, de criză sufletească și de criză a ursitei,
vine Nicu Cerkez, Teodorul de la Buzău, Mișu Seulescu
la mine și-mi spune: a murit Lascar Catargiu subit, în 2
minute, acum la 4 ore. Consternare! 

Vine Lilly Florescu, mă duc în trăsura lui (tot plouă
mărunt) la locuința casa lui Lascar Catargiu în Strada
Biserica Amzei; plină de lume; în micul său cabinet, la
stânga mai marei intrări, îl văd intins pe canapea,
paloarea cadavrică foarte pronunțată, legat cu o batistă
albă la gât, strâns spre cap, probabil pentru a-i împedeca
falca inferioară să nu atârne în jos. Mă podidesc
lacrămile, mă întorc iute acasă, apoi merg la clubul
nostru constituțional, toți stau consternați și rămân cu
gândul să ne întâlnim sara sau a doua zi, pentru a ne da
samă de situația creată prin moartea șefului.

De altminteri, pentru chiar astăzi sara la 9½, are să
se adune la Take Ionescu „comitetul de rezistență” și
acolo vom avea o primă schimbare de vedere asupra
situației mai departe.

Pe la 5 ore, generalul Vlădescu, șeful Casei Militare
a regelui, vine la casa mortuară și acolo, în prezența lui
G. Cantacuzin, G. Manu, Al. Catargi, Ventura și multor
oameni (noi n-am fost vestiți de această, probabil
anunțată, venire) declară că regele l-a însărcinat să
aducă condoleanțele sale (pe care a doua zi, Mercuri 10
ore, le-a adus regele în persoană, plângând înaintea
mortului) și să spuie că era deja scrisă de dimineața
chemarea lui Lascar Catargi ca să formeze ministerul.

N.B. Regele, nemângâiat de prea lunga sa rezistare
întru depărtarea lui Sturdza, află o îmblânzire a
remușcării sale când i se spune că cel puțin L. Catargi
deja marți la amiazi, va să zică în plină viață, știuse de
la Take Ionescu că Sturdza demisionase și că el, Catargi,
era dar menit să reia frânele guvernului. 

Note:
1 Kálmán (Koloman) Széll (1843 – 1915), jurist, om

politic, prim-ministru al Ungariei în perioada 1899 – 1903.
2 Panait Donici (1825 – 1905), unul dintre primii

ingineri constructori români, om politic, ministru, unul
dintre fondatorii Școlii Naționale de Poduri și Șosele din
București.

3 Ion Lahovari (Ioan Lahovary, 1844 – 1915), fratele
lui Alexandru și Iacob Lahovari, tatăl principesei Martha
Bibescu (1886 – 1973), jurist, om politic, ministru român.

4 Mavrodin Miclescu.

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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*
Roman, 21 decembrie 1935

Str[ada] Costache Morțun, nr. 4

Stimate domnule Spiridonică,

Cu mare întârziere mulțumesc pentru volumul2

trimis. Poemele d[umnea]v[oastră] sunt vii și
autentice, în ele am găsit calități rare de poezie bună.

Continuați pe calea aceleiași sincerități, care
singură ea poate asigura astfel de reușite.

Vă rog credeți în sentimentele mele cele mai
bune,

M. Blecher

[Domnului Vasile Spiridonică, Strada Iuliu
Maniu, nr. 61, Brașov].

*
Roman, 25 februarie 1936

Str[ada] Costache Morțun, nr. 4

Stimate domnule Spiridonică,

Pentru moment, îmi pare rău că nu vă pot trimite
colaborarea mea la revista dumneavoastră. Zilele
acestea am fost bolnav și nu pot să mă ocup de

literatură, deocamdată.
Când îmi va fi posibil, vă voi trimite cu drag ceva

scurt și interesant.
Până atunci, aștept cu nerăbdare revista și urându-

vă o apariție regulată vă rog credeți în cele mai bune
sentimente,

M. Blecher

[Domniei sale domnului Vasile Spiridonică,
Strada Iuliu Maniu, nr. 61, Brașov II].

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

Biblioteca Academiei Române. Manuscrisele nr. 223428-
223429.

1. M. Blecher, Opere. Întâmplări în irealitatea
imediată. Inimi cicatrizate. Vizuina luminată. Proză scurtă.
Aforisme. Poezii. Traduceri. Publicistică. Scrisori. Arhivă.
Documentar. Mărturii. Iconografie. Ediție critică, studiu
introductiv, note, comentarii, variante și cronologie de
Doris Mironescu. Postfață de Eugen Simion. București,
Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2017, p. 669-992
și p. 1376-1448.

2. Vasile Spiridonică, Oglinzi de vis. Poeme. Călăraşi –
Ialomiţa, 1935, 56 pagini (Colecţia „Pământul“).
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EPISTOLE NECUNOSCUTEEPISTOLE NECUNOSCUTE
ALE LUI M. BLECHERALE LUI M. BLECHER

Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Tânărul istoric literar Doris Mironescu, universitar ieșean, are meritul de a fi adunat și adnotat literatura epistolară a
insolitului prozator M. Blecher într-o carte1 ce conţine întreaga sa operă.

Epistolele lui M. Blecher impresionează prin laconismul și concretețea celor narate, cu sinceritate şi cu o maximă
atenţie la detaliu.

Ele se constituie, de fapt, în autentice punți de legătură stabilite cu prietenii, confrații și cu cei interesați de destinul
său, singular din toate unghiurile de vedere.

Epistolele necunoscute, ce se transcriu aici, sunt trimise poetului, prozatorului, jurnalistului şi memorialistului Vasile
Spiridonică (1906-1988), care tipărea și coordona revista Front literar (1936-1939) în orașul multicultural Brașov.

Poetul și prozatorul M. Blecher, care era un pasionat și împătimit cititor, este profund mișcat de întâia carte de versuri
a lui Vasile Spiridonică despre care afirmă că „poemele sunt vii și autentice, în ele am găsit calități rare de poezie bună.“

Poetul Vasile Spiridonică îi solicitase, de câteva ori, colaborarea la revista Front literar, pe care M. Blecher nu a putut
să o onoreze din diverse motive, dar, mai ales, din cauza bolii necruțătoare.



Banca-ntâi
Mă citez cu câteva cuvinte scrise cândva despre

memorie: începusem să pun la-ndoială și fotografiile care
ar fi putut fi luate de pe eventuale variante ale memoriei,
sau, după conștiința, ce ar încerca să-mi paseze falsuri în
virtutea coerenței cu istoria. 

Nefiind peisagist, evit descrieri de atmosferă ale
vremurilor. Și nici autobiograf, spre a-mi motiva prezența
celor trei ani la Râmnic. 

Instantaneele ușor lărgite, ce urmează să le prezint,
includ și treptele scării de la intrarea Liceului de Băieți nr.
1 din Râmnicu Vâlcea, vis-a-vis de Liceul de Fete,
instituția colateral protagonistă în veacul trecut, prin ’52, a
unei drame de anvergură regională; o elevă dintr-a VIII-a se
aruncase în Olt împreună cu puișorul anonim și nenăscut. 

Pentru conștientizarea semnificației morale a gestului,
sicriul tras de căruța cu boi spre cimitir, s-a oprit pe strada
General Praporgescu, între cele două licee. Sus în capul
scării Liceului de Băieți, lângă un steag negru, domnul
director Gibescu onora solemn, cu pauze mari între
cuvinte, evenimentul, aș spune cultural, cu participare
covârșitoare.

Oltul însuși părea că se oprise la poalele Liceului de
Fete. Pentru conformitate adaug prezența câtorva colegi:
Cornilescu, Oncete, Guțu Cornel și Turel Traian cu Cârstea
Ion, ambii din Fedeleșoi, sat la doi kilometri pe jos, prin
pădure.

Eram toți într-a VI-a, ne adresam colegilor mai mari, cu
domnule elev. Dintre noi, unii începuseră să fumeze pe
ascuns, alții mai romantici goleam noaptea câte un cais.

Cam agitat pentru ultimul rând de bănci din clasă,
doamna de geografie Sutașu, mă întrebase într-o zi, dacă
am cumva temperatură. După ce precizasem că este
temperament, zâmbind sever, doamna profesoară hotărăște
să mi-l ajusteze, mutându-mă în banca-ntâi, mai aproape de
catedră, pe locul liber, alături de Apolzan, care se-nfățișa

zilnic pregătit, și cu lecțiile ce urmau să fie predate, obicei
care, firește, provoca complexe celor ce nu reușeau cu nici
un chip să fie primii. Al său era un fel de a fi, nu părea să
facă eforturi; nu-l văzusem niciodată ridicând mâna să
răspundă primul, când nu știa nimeni, era întrebat Apolzan,
și cu tot firescul răspundea.

Discret, fără să-mi umble la temperament, m-am
adaptat la comunicarea tăcută, ne pasam bilețele în timpul
orelor de curs, ce conțineau scurte impresii spontane, sau
locurile unde, sau dacă ne-am fi întâlnit în pauza mare. Îmi
scria în franceză, intuind c-ar fi trebuit să-nțeleg, iscălind
Nicolas. 

Circulau și nedumeriri legate de cum ajunsesem în
banca-ntâi, în fapt însă, privilegiul mi-a redus simțitor
libertatea de mișcare, sprijinindu-mă totuși instinctiv pe
legea compensației, fără să știu încă, despre existența
acesteia, subiect al unei alte fotografii. Pentru aceeași
conformitate, să nu uit, colegul meu purta ciorapi albi trei
sferturi și, poate fi și controlat, nu zâmbea cu ușurință.
Pantaloni lungi purtau doar cei care veneau de la sat. 

S-au adăugat de atunci șaizeci și șapte de ani și mă
slujesc încă, de cel puțin una dintre formele tăcute ale
comunicării, deprinse în banca-ntâi. 

Pentru ce scriu trebuiesc crezute pe cuvânt, imaginile
luate de pe original, de data aceasta am toată încrederea,
nu-mi amintesc variante.

2019
Henry Mavrodin 

Note:
* Originalul acestei evocări, inedite, se află în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din București și face parte din
cartea, aflată în pregătire, Tânărul Nicolae Manolescu, ce
urmează să apară spre finele acestui an.

1. Nicolae Scurtu – Irina Lecca, personalitate
emblematică din ţinutul Neamţului în România literară, 50, nr.
45, [vineri], 12 octombrie 2018, p. 6, col. 1-3. Aici este inclusă
evocarea lui Henry Mavrodin, Vechi prezenţe.
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CÂTEVA AMINTIRI ALE LUI HENRY MAVRODIN
Biografia profesorului și pictorului Henry Mavrodin (n. 31 iulie 1937, București) conține o sumă importantă de întâmplări,

evenimente și fapte ce se impun a fi decriptate și evocate cu detașare și o anume empatie.
Pictorul Henry Mavrodin este un artist plurivalent și cele câteva monografii ce i s-au consacrat în Europa demonstrează,

fără echivoc, capacitatea sa de plăsmuire nonverbală și verbală.
Încă din adolescență a cunoscut un apreciabil număr de artiști, personalități întemeietoare, în diferite domenii, oameni de

carte, așezați și temeinic orientați.
În convorbirile cu artistul și omul Henry Mavrodin constați, întotdeauna, excelenta sa mobilitate intelectuală și culturală,

numeroasele și prețioasele informații și portretizări ale unor dascăli, mentori și confrați, precum și valențele narative ale
acestui intelectual.

A publicat, acum câțiva ani în urmă, o elegantă carte de eseuri și amintiri, care a trecut neobservată. Artiștii autentici își
asumă solitudinea dar și ignoranța.

Recent, după unele discuții privitoare la rostul și sensul memorialisticii, a evocat-o, în culori calde pe maica Irina Lecca1,
stareța mănăstirii Văratec, prozatoare apreciată de Ilarie Chendi și N. Iorga.

Acum, într-o sugestivă și emoționantă amintire, Banca-ntâi, evocă întâlnirea și prietenia cu inteligentul şi severul său
coleg, Nicolae Apolzan, devenit, grație traumelor sociale și politice, Nicolae Manolescu, nume ce s-a impus definitiv în istoria
literară naţională.



Așadar, în septembrie 1925, Ștefan Cacoveanu, atât
prin strădaniile lui G.T. Kirileanu, cât și prin susținerea
lui Al. Lapedatu (ministrul al Cultelor și Artelor și, mai
cu seamă, fiu al lui Ioan Al. Lapedatu1, prieten de
tinerețe cu venerabilul autor și cu Mihai Eminescu!),
avea în sfârșit bucuria de a-și fi văzut publicate cele 64
de fabule versificate încredințate Casei Școalelor.

Îndelunga zăbavă la editare nu era datorată doar
dificultăților de tipar survenite după 1916, ci reflecta și
uriașa modestie a unei sensibilități perfecționiste, pe
care o va evoca și Al. Lapedatu, ca semnatar al uneia
dintre cele două prefețe2:

„Cetitorul are înaintea sa opera – o parte din opera –
de o viață a unui om care, dacă n-a înțeles să-și îngroape
talentul, n-a înțeles nici să-l arunce, grăbit și zgomotos,
în iarmarocul varietăților. Povața lui Horațiu: «nonum
prematur in anum» [așteaptă până în al nouălea an] n-
a avut la noi un executor mai scrupulos decât acest
octogenar care, de peste o jumătate de veac, de când
scrie, a avut tăria să reziste ispitei firești a publicității,
schimbând, îndreptând, cizelând fiece rând și fiece
cuvințel coborât din suflet pe hârtie. Fără indiscreția,
supărătoare pentru modestia lui, dar binecuvântată
pentru toată lumea iubitoarea de literatură, a unei rude
[Ioan Paul], nici splendida «Floarea Soarelui» n-ar fi
încântat sufletele atâtor generații de cititori. Și la fel s-ar
fi întâmplat și cu puținul ce a mai apărut de el, împotriva
voinții lui, prin «Luceafărul»3. [...]

Din comoara de scrieri originale și traduceri – un
volum de legende, altul de basme, al treilea de traduceri
din poemele eroice ale lui Ossian –, acest singur volum
de fabule vede lumina tiparului astăzi4. Celelalte sperăm
că vor apărea și ele, nu peste mult”.   

Dacă e să revenim pe urmele sugestiilor
bibliografice ale lui Al. Lapedatu, e de presupus că, într-
adevăr, în mod livresc, G.T. Kirileanu și Șt. Cacoveanu
se cunoscuseră prin filele Convorbirilor literare. În
numerele din februarie și martie 1888, pe când G.T.K.,
ca elev al Școlii Normale „V. Lupu” și „fiu spiritual” al
junimistului său director Constantin Meissner, se

apropia de împlinirea a 16 ani, magistratului
ardelean i se publica remarcabila prelucrare în
versuri „Floarea Soarelui. Legendă”. Peste două
decenii debuta în Convorbiri și G.T.K., semnând,
în doi ani consecutivi (1909-1910), contribuții
despre Costache Conachi și Ion Creangă, precum
și culegeri lexicale și de folclor.

Apariția Fabulelor și ireversibila înaintare în
vârstă par să-i fi accentuat, în sfârșit, apetitul spre
publicare, de îndată ce distinsul magistrat din
Alba Iulia revenea – nu doar cu recunoștință, ci și
cu noi rugăminți:

Alba Iulia, în 17/XI 1925.

Mult stimate și iubite Domnule Kirileanu!
Am primit mandatul cu suma de 2000 lei și

vă mulțămesc din toată inima. Am pus-o de
[a]lături ca adaos la altă sumă provenită din
„Fabule” ca să fac un fond cu ajutoriul căruia să
dau la lumină, într-alt volumaș, câteva legende și
câteva balade. Să sperăm că binefacerea D[omniei]-
voastre va da nouă roade. Din nou vă mulțămesc
dorindu-vă mult bine și sănătate ca data ocasione
[să-mi fie dată ocazia] să vă pot vedea la modesta
noastră casă.

Ștefan Cacoveanu.
*

Alba Iulia, 19 mart 1926.
Mult iubite Dom[nule] Kirileanu!
Vă mulțămesc din inimă pentru cuvintele de

mângâiere ce-mi adresați pentru pierderea
ireparabilă a iubitului nostru I. Paul [nepot de soră;
decedat, 18 febr. 1926]. Pe zi ce merge simt mai mult
marele bine ce am pierdut și nemărginitul gol ce a
lăsat în urma lui. În bunătatea lui el să îngrijea de
mine, să uita pe sine, se ocupa de edarea [sic]
modestelor mele lucrări literare și nu să gândea la
ale sale. Acum e rândul meu să ajut, după puterile
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mele, la pregătirea pentru tipar a scrierilor lui
postume.

Va fi cea mai mare fericire a mea, ca la Paști,
trecând la Cluș [sic] prin Alba Iulia, să vă pot primi
în sânul familiei mele, atunci vom chipsui [sic], în
liniște, ce ar fi de făcut în privința tipăriri[i]
scrierilor iubitului defunct. Fiica lui Paul [Alma] cu
soțul și Doctorul Romano5, în 13, 14, 15 și 16 a
curentei au fost la noi în Alba Iulia și au vorbit în
această cesciune [sic] și ne-am înțăles să adune
toate hărtiile ramase, tot ce a scris repausatul ca să
se poată face o selecciune [sic], alegând tot ce e mai
bun, ce ar putea avea trecere la publicul cetitor.

Am sâmțit, mult iubite D-le Kirileanu, multă
mângăiere și încurajare înțălegând din prețuita D-
voastră scrisoare că ajutorul dat la tipărirea
fabulelor mi-l dați și la tipărirea legendelor și Vă
mulțămesc din suflet. La legende corectez cu
stăruință dar nu pot determina data când vor fi gata
pentru tipar, pentru că, om bătrân, mi-ar fi rușine să
iasă o lucrare pripită și să înșăl așteptările
binevoitorilor mei. Socotesc că la legende să mai
adaug câteva balade, ca să iasă un volumaș ca al
fabulelor.

Al Dumneavoastră devotat și iubitor,
Ștefan Cacoveanu.

Cum G.T. Kirileanu fusese legat sufletește și de
vrednicul profesor, publicist și scriitor Ioan Paul, pe
care îl și cunoscuse bine încă din anii de liceu și
studenție (I.P. având pe-atunci în Iași catedră liceală
de germană și o efervescentă activitate junimistă),
vom găsi și un ecou epistolar al devoțiunii cu care
G.T.K., aflat în slujba de bibliotecar și înalt slujbaș al
Regelui Ferdinand (scria, adesea, și cuvântările
acestuia), se va dedica și neuitării universitarului
ardelean, care avusese trei fii sub arme în marele
război:

[Sâmbătă,] 26 iunie 1926
Onorată Principesă Martha Bibescu,
Vechea-mi prietenie față de familia unui profesor

în Cluj, mort de curând [Ioan Paul], mă silește să
ascult chemarea văduvei sale [Ana], care vrea să-i
dau sfat în privința manuscriselor rămase de la soțul
său – așa că voi lipsi din București până joia
viitoare. Vă rog dar să mă iertați că nu voi veni
miercuri la Dv. împreună cu Dr. [I.] Mamulea [unul
din medicii Casei Regale].

Între timp, Kirileanu îi facilitase distinsului
magistrat din Alba Iulia descoperirea frumuseților
stilistice și de limbă din Țiganiada6, scrierea
amintind și locuri binecunoscute lui Ștefan
Cacoveanu:

Alba Iulia, 22 mai 1926
Mult onorate Domnule Kirileanu!
Am primit cu multă bucurie interesanta epopeie

comică a lui Budai Deleanu ce ați avut bunătate a-mi
trimite. Vă mulțămesc din inimă! Era o mare pagubă
pentru mine că atâta vreme n-am cunoscut opera
meritoasă [a] acestui simpatic și năcăjît poet din
vremea vechie. La informațiile D-lui Cardaș din
fruntea opului nu era de adaos nimic, atâta am de a
aminti numai, că înainte cu 40 de ani, un tânăr
funcționar mag[h]ear, a cărui nume mi-a scăpat din
memorie, mi-a spus că în casa părinților lui umbla
un tânăr romăn, care avea manuscriptul „Bătăii
broaștelor cu șoarecii” în românește7. Tânărul avea
aerul de a arăta că, casa lor ospitalieră și pentru
romăni, avuse norocirea a primi și un astfeliu de
tânăr romăn.

Mănăstirea de la Cioara [din apropierea comunei
Săliște, jud. Alba] s-au pustiit de mult. Pustiirea ei e
o istorie mai lungă, clopote și cărți au fost împărțite
ca pradă între besericile din Cioara și Tărtăria, sate
învecinate cu codrul în care se afla mănăstirea. Din
răsâpurile ei întâmplarea a făcut să-mi cadă în mână
și mie un manuscris vechiu.

Cu legendele  mă ocup mereu, la una însă gustul
me[u] ispitește să-i fac alt sfărșit, și aceasta îmi dă
mult de cap. Când i-am cetit-o iubitului nostru Paul,
lui i-a plăcut. Multe lucruri plac la prima vedere, dar
vremea schimbă adeseori gustul omului și îl
îndeamnă să facă și mai bine.

Soție-mea vă salută respectuos și eu vă
îmbrățișăz cu dragoste,

Ștefan Cacoveanu.

*
Alba Iulia, 25 martie 1927.

Prea onorate și iubite D-le Kirileanu!
Într-o scrisoare din 1 iulie 1925 mi-ați făcut

marea plăcere și bucurie scriindu-mi la închierea
epistolei D-voastre: „În nădeșdea [sic] că vara asta
voi putea veni la D-voastră să-mi arătați colecția D-
voastră de basme și legende strânse etc.[”]. N-am
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avut însă fericirea să veniți [decât] numai mai tărziu
și atunci încă numai în treacăt, pe câteva minute,
deci neavând fericirea în persoană a vă arăta
legendele îmi iau voia a vă trimite separat o copie a
legendelor ce le am gata.

Mă tem că nu vor corespunde așteptărilor D-
voastră fiindcă iubitul meu nepot, regretatul Ioan
Paul, a cam exagerat activitatea mea pe acest teren.
Văzând eu că sunt prea pucine [sic] pentru a ieși din
ele un volumaș, le[-]am mai adaos și trei balade, cu
subiect din popor și scrise de mine în stil popular.
Exemplarul de față trebuia să-l revăd încă și să-l
scriu din nou corectând ici-colea câte un „lapsus
calami” pentru că de pus sub tipar încă nu sunt gata.
D-voastră veți ști mai bine ce vrednice sunt acestea
11 bucăți să le edeie [sic] Casa Școalelor ori nu și,
dacă da, când ar fi tâmpul [sic] binevenit să adresez
Casei Școalelor o rugare în privința asta. D-lui prof.
Al. Lapedat însă i-am trimis o copie a legendelor tot
cu rugarea ce vă adresez și D-voastră.

Dacă la vară voi avea fericirea să veniți la noi pe
mai multă vreme, o să vă arăt și materialul basmelor
așa cum l-am cules în graba mare, în fuga
condeiului, dar scrise, gata de tipar, am numai
unsprezece povești, cum le zicem noi în Ardeal.

Soția mea vă trimite salutări respectoasă –
adeseori vă pomenește și întreabă când veniți la noi.
La vară de vom avea fericire să veniți la noi o să vă
arăt un manuscris rămas de la mănăstirea Cioara,
adesea pomenită în Țiganiada [îl va încredința lui
G.T.K., spre a-l depune la Academie]. Cioara e o
comună din apropierea Albei Iulii.

Îmbrățoșându-vă cu dragoste sunt al D-vostră
devotat,

Ștefan Cacoveanu.
*

Alba Iulia, în 20 aprilie 1927.
Prea onorate și iubite D-le Kirileanu!
„Cine are oameni buni are pre Dumnezeu” este o

zâcală veche. Așa mi-am zis și eu primindu-vă
scrisoarea din 10 aprilie a.c. în care mă anunțați că
și la tipărirea legendelor veți pune umărul ca și la a
„Fabulelor” și încă împreună cu Dl. prof. [George]
Vălsan de la Cluș [sic] pe care deși n-am onoarea de
a[-]l cunoaște personal vă rog a-i transmite adânca
mea mulțămită.

Cât ce voi fi gata cu purizarea [sic] din nou a
unor bucăți din legende, voi cere D-lui ministru al
Instrucției [I. Petrovici] aprobarea necesară.

Aștept cu mare dor ziua când voi avea onoarea a
petrece câteva împreună cetind manuscrisul –
propria colecțiune a poveștilor.

Primiți vă rog călduroasele mel îmbrățoșări și de
la soția mea respectuoase salutări.

Ștefan Cacoveanu. 
*

Alba Iulia, 6/VII [1]927.
Mult onorate și iubite Domnule Kirileanu!
Interesul ce ați arătat și-l arătați modestelor mele

lucrări literare și bunătaea ce mi-ați arătat
totdeauna mă fac să cred că nu veți lua în nume de
rău că vă incomodez atâta în causa micilor mele
lucrări literare.

După cum am promis în scrisoarea mea din urmă,
pre-ncetul pregătind manuscrisul „Legendelor”
pentru tipariu, în 1 iuliu a.c. cu o cerere le-am și
înaintat Domnului Ministru de Instrucție [din 22
iun.: dr. C. Angelescu] la București, rugându-l să
mișlocească [sic] tipărirea lor în edițiunea „Casei
Școalelor”. Biete legendele mele streine și rătăcite în
marea învălmășală din Bucureștiul alegerilor
parlamentare8 n-or ști încătrău [sic] să deie, Vă rog
iubite D-le Kirileanu să le luați ca și până-acum sub
protecția D-voastră, în care-mi stă toată nădeșdea.
Amăsurat [potrivit, conform] promisiunii că
împreună o să revisuim „Poveștile” în vara aceasta,
vă aștept cu toată dragostea.

Cu devotate îmbrățoșări,
Ștefan Cacoveanu.

Cum, până la urmă, promisele oportunități de
editare a legendelor se risipesc, G.T. Kirileanu
găsește potrivit a se adresa scriitorului și gazetarului
ardelean Horia Petra-Petrescu, licențiat și doctor în
Filosofie, legat și el atât de Luceafărul (prin debut,
1903), cât și de Societatea Academică „România
Jună” (ca fost președinte):

6 februarie 1930
Stimate Domnule Petra Petrescu,
Prin stăruința mea și a răposatului profesor I.

Paul, bun prieten al meu, Casa Școalelor a tipărit
acum câțiva ani Fabulele bătrânului cărturar din
Alba-Iulia, d-l Ștefan Cacoveanu. Aceeași stăruință
am pus pentru tipărirea la Casa Școalelor a
Legendelor d-lui Cacoveanu, din care câteva s-au
publicat în Convorbiri literare și în Revista nouă a lui
B.P. Hasdeu. D-l Mihail Dragomirescu a făcut însă
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un referat defavorabil și din această cauză
Legendele au rămas netipărite.

Deoarece d-l Cacoveanu este în vârstă înaintată
(peste 80 de ani) și fiindcă legendele sale, prețuite de
oameni ca Maiorescu și Hasdeu, ar fi una din cele
mai folositoare și atrăgătoare lecturi, v-aș ruga să
binevoiți a-mi răspunde dacă nu s-ar putea edita
aceste legende în colecția Astrei. Legendele sânt în
număr de 12, în versuri, și cred că n-ar cere mai
multe pagini decât broșura cu poveștile în versuri de
G. Coșbuc (nr. 171 al Astrei).

Al d-stră cu deosebită stimă,
G.T. Kirileanu.

Redactor, pe atunci, al colecției de literatură
„Biblioteca poporală a Asociațiunei Astra”, Horia
Petra-Petrescu se arată în cele din urmă interesat de
ofertă (G.T.K. îl sensibilizase între timp și pe Al.
Lapedatu) și îl contactează pe autor, care, evident,
reacționează entuziast:

Alba Iulia, în 6/X [1]930.
Prea stimate și iubite Domnule Kirileanu!
Cu multă bucurie vin a vă anunța că în urma

intervenții D[omnii]lor Voastre, Astra din Sibiu mi-a
cerut manuscrisul Legendelor și Baladelor, pentru
a[-]l tipări în editura [colecția] populară a Astrei.
Vă mulțămesc din toată inima!

Cererea Astrei din Sibiu fiindu-mi binevenită i-am
și trimis o colecție de 11 legende și balade –
celealalte mi le-am reținut pentru a mă mai socoti
asupră-lor.

Ați ostenit pentru mine atât la publicarea
fabulelor, cât și acum, la publicarea legendelor, încât
nu sunt în stare de a vă mulțămi din destul.

Primiți asigurarea distinsei mele stimă și
recunoștință!

Ștefan Cacoveanu,
judecător pensionar.

*
Alba Iulia, în 29 oct. 1930.

Onorate și iubite D-le Kirileanu!
[...] Din legendele și baladele trimise Astrei să

tipăresc acum trei balade și Floarea Soarelui. Atâta le
permite bugetul! Celealte – pe viitor. Așa[-]mi scrie
Dl. secretar literar al Astrei. Dintre povești am unele
foarte frumoase, dar pentru tipar va trebui să le
copiez încă o dată. Am început să le fac un registru și
în registru aș vrea să însămn conținutul fiecăreia, dar

fiind greu a rezuma conținutul unei povești într-un
loc așa de restrâns, acest registru permiteți să vi-l
trimit mai târziu.

Soția mea vă pomenește adesea și vă roagă să
primiți salutările sale respectuoasă, iar eu,
îmbrățoșându-vă cu dragoste, sum devotat

Ștefan Cacoveanu.

Și astfel, spre sfârșitul anului 1930, sub numărul
179 al menționatei colecții „de buzunar” a Astrei
(150x115 cm), apare și volumașul Petrea Voinicul și
alte balade în formă populară de Ștefan Cacoveanu
(64 p., conținând: baladele populare Petrea, Marcu și
Voinicul, precum și legenda Floarea Soarelui).

Ironia soartei: între timp, potrivit urmărilor
„desantului carolian” din 6 iunie 1930, președinte de
onoare al Asociațiunii este „ales” restauratul rege
Carol al II-lea (astfel apare și pe frontispiciul
editorial al cărții), iar cu adevărat neprețuitul
cărturar din cancelaria regală se vede, din păcate,
unul ne-prețuit la propriu, fiind înlăturat îndată de
noul suveran, chiar „la pachet” cu Prințul Barbu
Știrbei, al cărui colaborator apropiat fusese.

Cât despre restul scrierilor lui Ștefan Cacoveanu,
și Biblioteca poporală a Asociațiunii a uitat...

Note:
1. Ioan Al. Lapedatu (1844-1878) – scriitor și publicist,

doctor în Litere și Filosofie (1871, Bruxelles), profesor de
limbi clasice în Brașov; în toamna lui 1866, gazdă a lui M.
Eminescu (câteva zile, Sibiu).

2. Cea de a doua prefață e semnată de autor: Alba-Iulia,
august 1925.

3. Luceafărul, revistă literară (cu O. Goga în comitetul
de redacție), Budapesta (1902-1906, Sibiu (1906-1914),
București (1919-1920) și iar Sibiu (1934-1939).

4. Anterior apăruseră: Cântece populare (1869), Poezie
populară. Doine și hore populare (1870), Floarea Soarelui
(1910), Logofătul Tăut. Legendă veche (1913).

5. Doctorul Romano era socrul Almei Paul, fostă soră
de caritate în timpul războiului.

6. Ţiganiada. Poemă eroi-comică în 12 cânturi.
Publicată în forma definitivă din 1800-1812, cu
introducere, indice de nume şi glosar de Gheorghe Cardaş;
Bucureşti, Ed. Casei Şcoalelor, 1925.

7. Probabil: Batracomiomahia, poemă eroi-comică
tradusă în româneşte de Iosif Koncz, în 1816, după o
versiune maghiară datorată poetului Czokonai Vitéz
Mihàly (1773-1805). 

8. Alegerile urmau chiar de a doua zi: 7 iulie –
Adunarea Deputaților; 10-14 iulie – Senat. 
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Urmare a sporirii apariţiei unor materiale
defavorabile României în presa poloneză, conducerea
Ministerului Afacerilor Străine la cârma căruia sa afla în
1926-1927 Ion Mitilineu, va da curs cererii înaintate de
cunoscutul deja poet, filosof, dramaturg şi publicist de a-
l trimite în postul de ataşat de presă la Varşovia. I s-a
propus un post similar şi în America, însă autorul
Paşilor profetului a preferat o misiune diplomatică în
Europa, pentru a putea urmări mai îndeaproape viaţa
culturală din ţară şi mai ales aspecte legate de
promovarea creaţiei sale în paginile presei româneşti,
interesant fiind de promovarea unor noi lucrări. Aşa a
ajuns Lucian Blaga, la începutul lunii noiembrie 1926,
pe meleaguri vistulane, în fapt pe „urmele cronicarilor”,
cum avea să le scrie prietenilor. În cele ce urmează vom
pune în evidenţă unele  dintre textele sale publicate în
presa varşoviană la începutul anului 1927, publicate
integral, prima dată în 2011.1

O agenţie maghiară născocită la Viena şi Varşovia
pentru a defăima România

Menţionăm că urmare a unui articol defăimător
apărut la începutul lunii ianuarie 1927 în ziarul catalogat
de polonezi, inclusiv de Blaga drept evro-sionist de sub
sigla  deputatului evreu din Seimul polonez, Leon Reich,
biroul de presă condus de Lucian Blaga la Varşovia,
împreună cu şeful misiunii, Alexandru T. Iacovaky, a
publicat grabnic o dezminţire cu privire la conţinutul
articolului semnat în paginile noului ziar de scandal
„Dziennik Warszawski” de un anonim oarecare, având
titlul reprobant: Ţara urâtă a unei regine frumoase. Care
a fost reacţia lui Blaga în continuare? El n-a pierdut nici
o clipă din atenţie ziarele respective şi va găsi ripostele
cuvenite la orice deformare, la orice denigrare pe care
acestea şi nu numai ele, le-au înserat  în paginile lor. 

Personal va publica o seamă de dezminţiri
inteligente, mai ales în paginile publicaţiilor poloneze
prestigioase, cu tiraje sporite şi  mult mai credibile şi
mai răspândite în Polonia (cele două fiind pur şi simplu
neglijate), găsind a fi lipsit de sens să le facă „jocul” lor
sordid, cunoscut fiind că ele sunt puse pe ponegrire, dar
„zarva” le-o bruia, pe cât posibil, încă din faşă. Prin
contactele sale la „Epoka”, ziar apropiat şi de Ministerul

Afacerilor Externe al Poloniei, publicaţie care avea
antene lungi în mai toate capitalele europene, putea
exprima, cel mai bine, punctele de vedere credibile pe
un plan mai larg, cât şi cel oficial polonez în orice
chestiune. 

Astfel, la 16 ianuarie 1927, ziarul amintit („Epoka”),
preia din „Neues Wienner Journal” declaraţiile
ministrului de interne, Octavian Goga cu privire la
situaţia reală a evreimii din România. În situaţia dată,
diplomatul român a acţionat grabnic pe lângă redacţiile
importante varşoviene determinându-le ca şi acestea să
preia din conţinutul alocuţiunii respective.  Face acest
lucru, de asemenea manieră încât să nu se piardă nimic
din mesajul dat de Octavian Goga. Blaga, dorind ca
acesta să fie cunoscut şi răspândit de ceilalţi importanţi
vectori  de  imagine din Polonia, aşa  cum a fost reţinut
de cea mai credibilă sursă: „Neues Wienner Journal”.
Diplomatul român era convins că astfel „se vor spulbera
calomniile presei evreieşti, cărora nici până aci (lumea)
nu le-a dat nici o însemnătate”. 

Lucian Blaga a fost puternic sâcâit în perioada în
care a lucrat, ca ataşat de presă la Varşovia, de
propaganda calomnioasă sionistă dusă împotriva
României, înserată îndeosebi în paginile a două
publicaţii evreieşti, care apăreau în limba polonă:
„Dziennik Warszawski” şi „Nowy Przeglad”. Din
remarcile sale, comunicate în ţară încă din 8 ianuarie,
rezultă că „presa polonă, cu excepţia acestor două ziare
fără importanţă şi curat evreieşti, nu s-au ocupat de loc
cu «excesele antisemite» din România, şi nici cu panica
evreilor din lumea întreagă pe chestiunea aceasta”,
aspecte asupra cărora oficinile respective aveau, din
oficiu am spune azi, „pata pusă”. 

Secţia de presă a Legaţiei nu numai că a ţinut la
curent centrala Ministerului Afacerilor Străine din
Palatul Sturdza asupra tuturor defăimărilor apărute în
cele  două ziare sau a altor „publicaţii iudaizate”; Lucian
Blaga va acţiona însă în mod hotărât pentru stăvilirea
lor, păstrând o anumită eleganţă, importantă pentru el
fiind eficienţa pentru eliminarea lor şi nu replica sterilă
pe care acestea poate chiar şi-o şi doreau. A înţeles să
facă aceasta încurajat fiind şi de faptul că evreimea
românească a dat glas, cinste ei!, inclusiv în presa
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internaţională, loialităţii pe care o dovedise şi o  purta
faţă de statul român. Era sincer indignat proaspătul
diplomat de faptul că sioniştii varşovieni încercau să
poarte ei de grijă poporului român. Avea, aşadar, Lucian
Blaga şi nu numai el, suficiente argumente pentru a
infirma sau dezminţi hotărât cele relatate în gălăgioasa
presă amintită din Polonia, pentru a demonstra că cele
relatate erau simple scorneli, fără nici o acoperire în
fapte. 

La fel se întâmpla şi cu Agenţia de Est din Varşovia,
aflată sub influenţa străină, îndeosebi sub cea maghiară.
Blaga considera la rându-i că această agenţie, care trăia
numai din sensaţii şi informaţii inventate de fantezia
redactorilor ei. Nu era străin nici de faptul că cele două
cotidiane germane din Lodz şi Katowice făceau jocurile
unor proprietari „pan-germani” ostili şi ei României.
Blaga a reuşit să şi-l apropie pe redactorul şef al
publicaţiei de limbă germană din Gdansk, aşa cum am
mai arătat. Înaintea sosirii la post a lui Blaga, consilierul
Vasile Grigorcea comunica la Bucureşti episoade
neplăcute culese din presa poloneză, stăruind şi el
asupra faptului că Agencja de Est trebuie combătută
pentru ştirile false, tendenţioase, puse în circulaţie,
lăsînd să se înţeleagă că materialele respective ar fi
redactate şi transmise de un corespondent de la
Bucureşti; se va dovedi că fapta respectivă nu
corespundea adevărului.2

Lucian Blaga reuşeşte să facă o anumită lumină cu
privire la activitatea agenţiei respective, precizând în
informaţiile sale că din  7 februarie 1927, când publica
o ştire privind „grave evenimente şi tulburări ce-ar fi pe
cale să isbucnească în România pe chestiunea
succesiunii la tron”. În plus vechicula informaţia că:
„Guvernul concentrează trupe la Bucureşti, pentru a
împiedeca eventuala reîntoarcere a exprinţului Carol,
concentrând vreo douăzeci de mii de soldaţi, neconte nit
sosind alte trupe din provincie. Lăsa să se înţeleagă
Agenţia de Est că:  „starea de spirit din Bucureşti ar fi ca
în preziua unor mari tulburări”. Senzaţia respectivă a
fost preluată copios de mai multe ziare din Polonia, ceea
ce  îl determină pe Blaga ca, din proprie iniţiativă,  să
dea prin Agenţia PAT (Polska Agencja Telegraficzna –
Agenţia Telegrafică Poloneză – N.M.) „o imediată
desminţire a acestor svonuri”.

În plus, diplomatul român informează Ministerul că
„Agenţia respectivă nu are corespon dent la Bucureşti,
sursa ei de informaţie e mai ales Viena”. El
menţionează, totodată, că în ciuda intervenţiilor sale,
agenţia menţionată continuă să dea din când în când ştiri
sensaţionale asupra României. Tenacele transilvănean
Blaga nu va rămâne doar la dezminţirea dată, asigură că
«la cea dintâi şedinţă a comitetului Presei Polono-

Române, aducând în discuţie atitudinea oficinei de est
faţă de România, cerând să se ia faţă de ea măsurile ce
se pot lua».

Este şi aceasta o dovadă că Lucian Blaga veghea şi
folosea toate posibilităţile de care un bun diplomat, bun
profesionist ca ziarist, cunoscător al labirintelor
meseriei, inclusiv a cadrului juridic bilateral, încât la
post la Varşovia nu a lăsat să-i scape nici o impietate,
obişnuitele sacrilegii maghiare sau ofensele proferate cu
privire la realităţile româneşti.

Cunoaşterea adevăratei situaţii a evreilor din
România

Faptul că era preocupat constant de a cunoaşte
îndeaproape opiniile despre evrei existente Polonia, în
România şi aiurea o dovedeşte un episod petrecut după
citirea articolului publicat de reprezentantul Genevei,
Streitman, după o vizită efectuată în ţară, exprimată în
ziarul „Politica” de la Bucureşti. Pentru contracararea
calomniilor de care aminteam, textul conţinut în
publicaţia menţionată devenea dintre cele mai credibile
posibile. A acţionat imediat, folosind toate relaţiile sale
pentru a fi înserat articolul şi în presa poloneză. Era pe
deplin conştient că răspândirea acestui articol va
produce „o impresie favorabilă României în cercurile
polone”. Scrie ataşatul de presă Lucian Blaga în
rapoartele sale: „Am ţinut cu tot dinadinsul să dau cel
puţin un fragment caracteristic în ziarele de aici.
Plasarea unui asemenea articol, cum trebue să ţinem
seama, de faptul că în toate redacţiile numărul Evreilor
e considerabil, nu a fost tocmai uşoa ră. Totuşi am isbutit
să public un fragment din articolul dlui Streitman în
„Gazeta Warszawska Poranna”/ Gazeta varşoviană
matinală, şi anume partea aceea a articolului în care se
vorbeşte despre prostul serviciu pe care filantropii Evrei
din Varşovia l’au făcut şi-l fac coreligionarilor lor din
România prin protestele lor, pentru cari nimenea nu i-a
rugat, la Geneva”. 

Se petrecea acest lucru în ziua de 23 ianuarie 1927,
la două luni de la venirea lui în Polonia. În plus,
informează Blaga, cum, în „Slowo Polski”/ Cuvântul
polonez/ de la Lemberg (Lwow), s-a publicat cu litere
de-o şchioapă, pe prima pagină, acelaşi fragment din
articolul dlui Streitman. 

Menţionează cu nedisimulată bucurie că:
«fragmentul a fost comunicat acestui ziar tot de
subsemnatul prin telefon». Reţinem, aşadar, un anumit
dinamism al manifestării sale în cuprinderea unor arii
cât mai largi din toată ţara, cu puncte ţintă, cele de
referinţă în materie: Galiţia.

Consecvent în tot ceea ce întreprindea pentru
contracararea propagandei duşmănoase faţă de
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România, amintim cum, în a doua parte a lunii mai
1927, Lucian Blaga a redactat, în polonă, o intervenţie –
aceasta şi la sugestia Direcţiei Generale a Presei şi
Propagandei de la Bucureşti, care îi devine aliat, – cu
privire la: „Adevărata situaţie a evreilor din România”. 

De data aceasta, în materialul trimis redacţiilor de
Lucian Blaga se citează dintr-o scrisoare transmisă de la
directoarea Institutului Goldfarb din Bucureşti unui
ministru român (nu îl mai declină pe acesta, el fiind de
fapt Octavian Goga). De reţinut, eficienţa acţiunii sale,
care a fost maximă. Textul respectiv a fost preluat în
întregime sau parţial (prescurtat) în paginile mai tuturor
ziarelor poloneze. 

Redăm mai jos numai câteva din fragmentele
publicate de oficiosul „Rzeczpospolita”, ziare pe care
Lucian Blaga l-a trimis, la rândul său, directorului
general, Nicolae Dianu, ca anexă la raportul pe care i l-
a înaintat la 25 mai 1927. Iată un fragment din
traducerea textului: „Evreii se plâng întruna de
represiunile la care zice-se sunt supuşi în România. În
aceste zile am primit un anumit document în care fără
ambiguităţi se menţionează cât de departe de  adevăr
este  exagerarea evreilor în reclamaţiile pe care le fac.
Una dintre cele  mai de seamă activiste evreieşti din
România, doamna Mina Zaustniner, directoarea marelui
Institut de educaţie  din Bucureşti, scrie unuia din
miniştri români: «Având în vedere că Excelenţa Voastră
sunteţi unul dintre protectorii cei mai de seamă ai
instituţiei noastre, îmi permit să Vă invit la festivităţile
legate de punerea pietrei unghiulare a clădirii pe al cărei
fronton va fi încrustat numele Domniei Voastre, în semn
de respect pentru contribuţiile inestimabile pe care le-aţi
adus prin sprijinul moral şi material dat». Am spune că
pentru un ciob de oală sparta ar fi fost suficientă doar
menţiunea respectivă”. 

Blaga a devenit în scurt timp o veritabilă instituţie în
dezminţire a falsurilor despre România. Întrebarea pe
care ne-o punem ar fi până unde ar fi ajuns unele ziare
poloneze aservite străinătăţii cu infamiile lor în lipsa lui
Blaga de la Varşovia?

Comentariul ziarului „Epoca” în faţa evidenţelor de
care dispunea, datorită diplomatului române, devine
ucigător de sec şi la obiect: „Cum se remarcă din acest
fragment, altfel se prezintă atitudinea evreilor faţă de
statul român şi alta este cea a propagandei făcute de
sprijinitorii lor din străinătate”. O fi auzit şi „Dziennik
Warszawski” sau „Nasz Przeglad”? – se întreabă
„Epoca”.

Nu ştim. Cu certitudine bătălia  a fost câştigată  de
Blaga. El nu va face tapaj de aceasta în informaţiile
transmise la Bucureşti, doar din când în când strecoară
în relatările pe care le face unele ironii fine la adresa

celor două publicaţii. Nu uită niciodată se le menţioneze
în prezentările sale ca „ziare sioniste”. Făcea o distincţie
clară între acestea şi cele poloneze.

De menţionat că societatea civilă românească, la
curent cu ceea ce se întâmpla la Varşovia şi nu numai, va
declanşa, la 20 februarie 1927 iniţiativa studenţească de
înfiinţare a Asociaţiei Universitare a Prietenilor Poloniei
– printre membri fiind A.A. Cuza –, organizaţie care
reuşeşte în decurs de un an să organizeze o vizită prin
Polonia a studenţilor şi a profesorilor şi să tipărească o
broşură (82 p.) cu acelaşi titlu, publicată în 1928 –
prefaţată de profesorul S. Mehedinţi. Universitarul
român  vorbeşte  despre necesitatea edificării unui „dig
puternic, întărit şi privegheat ziua şi noaptea” împotriva
flancului bolşevic. Întâlnim texte de popularizare
pertinente semnate de P.P. Panaitescu, Radu Cădere, I.A.
Ionescu  şi alţii.

Mărturii blagiene privind relaţiile istorice
româno-polone

La contribuţiile publiciste prezentate mai sus
aparţinând lui Blaga3 mai avem de  adăugat alte două
mărturii perene ale sale lăsate posterităţii în cele  zece
luni petrecute pe meleaguri vistulane. Sunt cele două
poeme despre capitala Poloniei, scrise aici, respectiv:
despre Oraşul vechi şi În jocul întoarcerii, plus alte
câteva referiri interesante asupra cărora ne vom apleca
în final.

Ar trebui spus, de la început că cele patru strofe din
Oraşul vechi, fără a se fi precizat locul precis care s-ar
afla  în ţesătura poemului, au fost scrise cu certitudine la
Varşovia şi dedicate oraşului fondat de Craiul
Sigismund, cu vestigiile lui renascentiste ori a
Castelului regal în stil clasicizant, care l-a găzduit pe
Napoleon, la întoarcerea din Rusia, şi în care probabil
diplomatul avid de cultură  o fi intrat să vadă pânzele lui
Canalletto şi Botticelli. Se ştie că după  acestea, edificiul
a şi fost reconstruit, în anii ’80, el fiind distrus fiind de
nazişti până în temelii, în timpul războiului celui de al
doilea război mondial. 

Din vizita oraşului în noapte, când „ploaia umblă pe
cataligi”, poetul reţine turnul negru, cel care îşi numără
anii învins; întâlneşte şi un sfânt din piatră cu o aureolă
stinsă.  

În acest cadru insolit, „Urnirea orelor/ Se-mplineşte
fără îndemn./ Taci – arătătoarele  se-opresc/ Suspinând
pe ultimul semn”. 

Stafiile regilor polonezi atât de des întâlnite la
poetul, pictorul, scenograful şi dramaturgul polonez,
Stanisław Wyspiański, îi apar şi lui Blaga, creatorul
luându-le drept „mari semeni de altădată”,  care numai
pentru o clipă se arată, ca apoi să piară. Probabil că
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poezia  i-a fost dragă, câtă vreme el o publică în
„Gândirea”, la 4 aprilie 1927, fiind aşadar încă  la
Varşovia, cizelându-o în mai multe variante, văzând
lumina tiparului şi în „Gazeta Ciucului”, la 15 aprilie
1930. 

Poemul a fost, între timp, inclus, împreună cu „În
jocul întoarcerii”, în sumarul volumelor: Laudă
somnului, tipărit în 1929, respectiv în Poezii – 1942. 

Reţinem cu uşurinţă, neliniştile unui diplomat
începător, mai ales în cea de a doua poezie, scrisă „pe
marginea Vistulei” – intitulată: „În jocul întoarcerii” – în
care este surprinsă starea de  nelinişte pe care o avea în
suflet. Devenim astfel martorii unei descrieri noi a
„Oraşului vechi” (în care cred că a şi locuit), urbe plină
de mistere, cu punţile trase, unde în sorburi şi scorburi
mişună mulţimi de jivini şi şoapte. Aici se recunoaşte
poetul, cu o mie de ani în urmă, întruchipat în  postura
de „cronicar român fugit spre miazănoapte, fiind
«îngropat în nisip voievodul»”. Surprinde poetul
transilvan pe înaintaşul său, cum acestuia: „Fără sfârşit,
iară şi iară/ i-a dat prin tâmple şi degete rodul”. Aici, cu
un strigăt, el (urmaşul) este trezit de cocoşul de fier, cât
şi de străbunele furtuni şi galbene vânturi ce trec peste
case.  

Iată un motiv asupra căruia etnografii şi
antropologii, istoricii raporturilor bilaterale ar trebui să
se aplece. Să fi încercat Blaga să surprindă românii
veniţi la începuturile evului mediu timpuriu în Polonia,
aşa cum a consemnat-o istoricul polonez, Jan Dlugosz,
în cronicile sale?  

Să se refere scriitorul la un voievod ce ar fi putut
veni din transhumanţa românească, precum o asemenea
stafie, întâlnită în nisipurile vistulane? Să fi fost alţi
domni moldoveni cu indigenat polonez, care au bântuit
prin Polonia?

Colegul său de generaţie, Ion Pillat, scria, la rându-i,
în poemul:  Transhumanţă:

Suie cu iarba pe plaiuri străvechi
Turmele. Plouă lumina pe ele.

Ape de munte le cânta-n urechi,
Sună amurgul fluier de stele.

De ziua de azi, de jalea de azi,
De zbuciumul lumii lor ce le pasă!

Aceste turme moldovene sau transilvane au urcat cu
păstorii lor  până în Beschizi şi Tatra, până în Silezia şi
la Sandomierz, unde au pus bazele a peste 500 sute de
localităţi, la zeci de lăcaşuri de cult. De ce gânduri era
străfulgerat „cronicarul norocului schimbăcios”? Sunt
întrebări la care cercetările nu ne-au dat încă
răspunsurile aşteptate. 

Cu certitudine, cele două poeme scrise la Varşovia
de Lucian Blaga ar trebui incluse în orice antologie de

lirică expresionistă românească sau universală, abisurile
înfăţişate uimindu-ne şi azi.  

Se cunoaşte că perioada anilor 1926-1927 coincide
în creaţia lui Blaga cu apariţia unor reflecţii noi în
eseistica sa privind arta şi magia sau despre polivalenţa
estetică a naturii, despre etnografie şi artă etc. ; unele au
fost incluse în ciclul: Ferestre colorate. 

Scriind despre influenţa magică a icoanelor, autorul
Trilogiei culturii relevă: „Etnografii, psihologii, filologii
ar trebui să scrie o carte despre magismul poporului
nostru. Un studiu amănunţit se impune. Câte obiceiuri,
câte cuvinte, câte expresii, câte poveşti, câte jocuri mai
păstrează încă în ele urme ale concepţiilor magice
despre rosturile lumii şi ale omului? Într-un timp când
ciobanul nostru mai încearcă să-şi vindece încheieturile
anchilozate, dăruind cutărui sfânt o mână frumos
împodobită, informaţiile se pot culege la izvor.
Problema de-a dreptul îşi are ispitele ei. Poate se va găsi
vreun tânăr îndrăzneţ să ia această luptă cu zmeii
subterani”. Şi s-a găsit peste un deceniu o asemenea
individualitate. 

A fost tot un diplomat: Mircea Eliade.  
De asemenea, în Daimonion găsim la Blaga eseul

despre Silogismul slav cu referinţe concrete la cultura
rusă. Dar vai, cât de inspirat şi de profund este eseul
respectiv în planul mai larg al culturii, inclusiv a celei
poloneze, când autorul spune: „slavul este un
temperament mai mult pasiv; slavul îşi are ochii pierduţi
peste pământ, mai puţin îndreptaţi spre nevoile vieţii. E
o contradicţie vădită între gândirea practic orientată a
slavului şi temperamentul său pasiv; gândirea lui e un
surogat al acţiunii. Din premisele gândite el nu ajunge la
concluzii ce rămân  în cadrul gândirii pure; concluzia lui
e de obicei o «acţiune visată»”. Slavul nici nu visează,
nici nu făptuieşte; slavul visează acţiuni. (aşa îi
întruchipează Blaga pe marii romantici polonezi:
Mickiewicz, Słowacki, Krasiński – nota mea: N.M.).
Gândirea slavului nu merge drept înainte, ci suferă o
refracţiune intrând într-un mediu, fie etic, fie religios, fie
social.

În dialectica gândirii slavului, potrivit lui Blaga,
intervine întotdeauna un moment de religiozitate, de
fanatism, de credinţă, de exagerare maximalistă, care îi
abate interesul spre domeniul practic al vieţii.

Note:
1. Nicolae Mareş, Lucian Blaga diplomat la Varşovia,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2011. 
2. Cf. AMAE, Fond 71 România-Polonia, Raport 3352,

dosar 10, f. 313.
3. Idem, Lucian Blaga, Documente, informări şi rapo-

rate, p. 149-364.
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Tot ce gândește și’și grăește gândul în limbă
românească stă cu fruntea plecată de durere la
vestea de jale venită de la Mircești.

Poetul poeților noștri, acela care a avut darul
să pătrundă în adâncurile gândului și simțirii
poporului român și să înfățișeze cu farmec nației
și lumei comoara sufletească a unui popor multă
vreme nebăgat în seamă, cântărețul fără seamăn
al doinelor și lăcrămioarelor... nu mai trăește.

Fruntașul falnic, care n’a vrut să moară până
n’o pune pe fruntea tînără și sglobie a țării sale
coroana de dragoste și de omagii a gintei latine...
s’a stins.

Cântărețul dorurilor țărăncuței și vitejiei
oșteanului; – maestrul elegant, care știa c’o

strofă să răpească inimele și era răsfățatul
saloanelor culte; bătrânul veșnic tînăr care,
înfruntând vîrsta, ne-a dat Fântâna Blanduziei și
pe Ovidiu... nu mai este.

Pretutindeni, pe unde o rază a geniului lui
Alexandri a putut lumina și încălzi; pretutindeni,
la țară și în oștire, în școală și prin saloane, la
teatru și în Academie, în popor și pe Tron, nu
este de cât un suspin de durere... Bătrânul care a
făcut să vibreze atâtea coarde’ ale sufletului
românesc, – a murit!... Doliul este mare pentru
cugetarea și simțirea românească.

Nu vom pomeni astăzi nimic despre școala
literară a lui Alexandri, nici despre sentimentele
lui politice. Nu este numai prezidentul iubit al
Junimei care dispare; nu mai poate fi vorba de
un conservator care se stinge, este o glorie
națională ce se scoboară în mormînt.

Dinaintea acestui mormînt sfînt, care stă gata
să închidă pentru veșnicie resturile trupești ale
unui geniu al Românimei, toate frunțile se
pleacă sub acelaș bold de durere.

S’a stins bătrânul, cum s’au stins mai toți din
acea generațiune sdravănă, care a pregătit și a
făptuit unirea Moldovei cu România, care ne-a
dat o țară de sine stătătoare și la adăpost de
multe primejdii. S’a stins sub povara vîrstei, dar
lăsând neamului comori de gândire, comori ce
nu vor peri... Multă vreme, veacuri multe,
tinerimea noastră va avea de unde soarbe și
simțire și grăire românească.

[„Constituționalul”, An II, No 349, sâmbătă 25 august
1890]
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Eram băiat de 13 ani şi intrasem abia în clasa a
treia a liceului de stat din Rădăuţi.

La 1 septembrie st.n., pe atunci 20 august vechi,
începuse noul an şcolar şi abia trecuseră câteva zile
de învăţământ, între care nu mai ţin minte dacă a fost
şi vreo oră de limba română. Duminică, la 7
septembrie nou, la orele 9 dimineaţa, ne-am adunat
toţi elevii „de confesiune greco-orientală”, ca de
obicei, în localul clasei prime, cea mai încăpătoare în
întreg edificiul, pentru a fi conduşi de catihetul
nostru, părintele Ioan Chelariu, la biserică. Înainte de
pornire, catihetul făcea de obicei apelul nominal şi
citea o exortă, adică vreun capitol din sfânta
scriptură, cu comentariile necesare, instructive şi
educative. Fireşte, ne aşteptam şi de astă dată la
aceeaşi procedare, mai ales că era „începutul
anului”.

La intrarea în sala de exortă am observat o
atmosferă deosebit de sărbătorească. Nu-mi dădeam
seama de cauzele acestei apariţii neobişnuite, dar
simţeam că e ceva neobişnuit.

Elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, toţi în haine
negre, stăteau în grupuri şi şopteau întreolaltă, iar
marea mulţime dă băieţi, altădată zburdalnici şi
gălăgioşi, stătea liniştită în bănci, păstrând o tăcere
încordată.

Curiozitatea mea n-a fost de lungă durată. Peste
câteva minute se deschide uşa şi intră catihetul, păr.
Chelariu, profesorul de limba română, răposatul Ilie
Cărăuş, şi elevul din clasa a opta Victor Polonic,
actual judecător de ocol la Cernăuţi, aceştia din urmă
ambii în redingote şi cu cravate negre. Mare ne-a fost
uimirea când am văzut pe catihet şi pe profesorul de
română postindu-se de ambele părţi ale catedrei, pe
când Polonic se urcă pe podium şi începu să
vorbească, introducând vorbirea sa cu alocuţiunea:
„Iubiţi colegi!”.

A urmat un discurs plin de avânt juvenil, din care
s-a desprins ideea fundamentală că „cel mai mare
poet al neamului românesc, Vasile Alecsandri, a
trecut la cele eterne”. Am ascultat cu atenţie, am

ascultat cu admiraţie, dar şi cu oarecare nedumerire,
căci nu puteam înţelege ca un poet să fie ministru sau
un ministru să fie poet. Citisem Amintirile din
copilărie, citisem câteva poezii, cunoşteam numele
poetului, însă atâta tot. Şi deodată, după moartea lui,
am aflat că a fost nu numai un mare poet, ci şi un
mare bărbat de stat, mare logofăt şi ministru, că a
avut un rol important în perioada de renaştere a
Principatelor şi a Regatului. Atunci, pentru prima
dată, a început să se desluşească oarecare cunoştinţă
că este o ţară şi un pământ în care limba românească
nu e numai obiect de instrucţie în şcoala nemţească,
ci că trăieşte un neam mare şi puternic, care vorbeşte
această limbă zilnic şi în toate împrejurările vieţii.
Iar când vorbitorul a citat câteva versuri din mândra
poezie Sentinela română, am simţit pentru prima
dată noţiunea politică de român ca neam cu meniri şi
aspiraţiuni.

Serbarea, o simplă şi modestă serbare şcolară, a
trecut. Însă a rămas acel sentiment, pe care ea l-a
trezit în sufletele noastre, ale elevilor din acel an,
primul sentiment, încă nedesluşit, că mai există ceva
în jurul acestei noţiuni de român, ceva ce nu ni s-a
putut spune nici în discursul elevului Polonic.

Şi de câte ori, în anii următori, vremi grele s-au
abătut peste neamul nostru din Bucovina, de câte ori
vreo nedreptate a stăpânirii străine făcea să ne fiarbă
în vine sângele dornic de răzbunare, ne-am adus
aminte de acel modest discurs rostit la liceul din
Rădăuţi şi de acele frumoase versuri din Sentinela
română, care au trezit în mine noţiunea politică de
român.

Este o coincidenţă fericită că anul comemorării
de 25 ani de la decedarea marelui bard coincide cu
cel mai mare an pe care-l va avea istoria acestui
neam cântat de el. Înfăptuirea idealului naţional, pe
care o aşteptăm cu nerăbdare, va încheia astfel în
mod măreţ comemorarea morţii poetului.

[„Universul” (Bucureşti), An. XXXIII, nr. 233, 
24 aug. 1915, p. 1]
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STAŢIA EMINESCU

Din apele Dâmboviţei
mi-am tras biletul de papagal
şi la staţia Unirii
am sărit în trenul
unei singure umbre
a unui singur vagon
plin cu ultima şansă că mai am 
un singur dor

În goană străbătui câteva secole
câteva stiluri – neoantic
brâncoveanubaroc bizantinochagal
şi deodată tresării la anunţul:
următoarea staţie – 
EMINESCU

Hela! E tocmai staţia 
în care nimeni nu coboară
staţia în care o singură umbră
aşteaptă-n lumina tristeţii
coborârea feţei
nevăzute a Lunii

Undeva într-un colţ de vagon
singurătăţile
îşi dăruiesc 
cele mai pure idei
despre nuferi şi despre
lebede negre amorţite pe lac

alături pe rafturi
schelete de cărţi
îngropate-n uitare
evlavios îşi aşteaptă
ceasul reînvierii
printr-un ochi călător
mai mic sau mai mare

un ochi ce negreşit se va deschide
la următoarea staţie – Eminescu

zi şi noapte trenul-fantomă
cu umbra unui singur vagon
şerpuieşte peste liniile
de vopsea tipografică
peste neliniştea pădurii vieneze
trece prin cântecul mierlei
de la Pogor apoi
îşi răcoreşte tălpile
în apele Prutului grăbindu-se
din nou să nu întârzie
la următoarea staţie – Eminescu

până la urmă rămas-am
eu însumi captivul cel ferecat
aici de cătuşele limbii
în vagonul celui mai îndepărtat
şi mai straniu şi de apropiat popas
pe când trenul avid de repaus
rătăceşte cu gândul la alte staţii
punctate-n abis însă vocea
aceeaşi implacabilă voce
răsună întruna
şi ne mână din urmă:
Atenţiune!
Următoarea staţie – Eminescu

15 iunie 2019

POEM ILUZORIU

în iluzia cărţii
despre iluzia vieţii
îmi adunasem cu grijă
umbra atotvorbitoare
a unicului meu
iluzoriu poem

am ales pentru el
cele mai frumoase
mai rare şi mai ireale
iluzii de cuvinte
comentate ritos
de iluzia criticii pure
precum şi de tatăl
şi duhul ei surd –
de daimonul deziluziei:

ori de câte ori înaripatul
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meu poem iluzoriu
se avânta cu ghearele înainte
cu fruntea cefei izbindu-se
de iluzia norilor de cerneală
daimonul deziluziei
mi-l prindea bucuros
şi cu fruntea cu ceafa
cu inima poemului bicefală
mi-l izbea de mortarul
grohăitului lumesc:
– ai să mai? ai să mai?
ai să mai?

PAPA FRANCISC, PREŞEDINTELE ŢĂRII

De când a intrat în starea de Ţară
Această ţară n-a avut preşedinţi.
A avut regi, domnitori, dictatori
Şi câteva candidaturi
De pepene roşu, de pepene galben
Sau ceva vineţiu – incolor.
Despre alţii ce să mai vorbim?
Poate Arsenie Boca, Daniil Sihastru,
Badea Mihai sau poate
Copilul coroanei de la Wimbledon…

Dar iată minunea: 
Pentru trei zile soseşte Pontiful!
Doar pentru trei zile
Şi totuşi habbemus.
Am uitat de ură, de pizmă
Şi de capra vecinului.
De trei zile-ncoace
În Grădina Maicii Domnului
Se aşterne pacea.
Toate confesiunile calcă iarba
Aceleiaşi păşuni, iar opoziţia
Dă mâna cu poziţia
Şi sărută aceeaşi cruce,
Aceeaşi icoană din acelaşi altar.
De odată toate provinciile
Prind să lăcrimeze beatificate
Şi triluri de mierlă, de filomenă
Răsună mirific peste întreaga Grădină.
Din păcate, numai pentru trei zile,
Doar pentru trei,
Până când din nou
Mâţa referendumului
Trece suverană printre noi…

PLOAIA ÎNGHEŢATĂ

vine solemn dintr-un ev glacial
strună întinsă
navă-nălucă
şi ancoră neagră
proptită-ntre cer şi pământ
hotărâtă de-aici sa nu plece
semne crude
te-aşteaptă
cititorule-n pagini deschise
prin pâcla aceasta
căzută dintr-o limbă atavică
ştiu sunt şi eu
mai un strop amorţit
pe azi-mâine
dintr-un lanţ suspendat
sunt fratele-geamăn
cu ceilalţi stropi gemeni
prinşi in aerul lunecos
de polei
numai pe ramul de tei
să nu cad
să nu-i frâng
inocenta poveste de vară
numai flori de cristal
caramele de chiciură
să nu-i las
în palma întinsă
a cerşetorului îngheţat
fără nume şi ţară
lângă banca de lux

MIEZUL NOPŢII, LIMBA LUNII

Răsună-n noapte…
Clopot nu-i…
Doar limba lunii –
Treaza lui 

Developează-n negativ
Feţele-abisului nociv

Şi uşi deschide-n mii de-oglinzi
Pentru ieşirile din minţi…
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CLARVIZIUNE

eu plec în vis ca să trăiesc angoase
cu mici și bere și ospătărițe grase
zeițe parcă dintr-o altă lume
cărora mă supun cu plecăciune

pe un genunchi bătrîn îmi sprijin mîna
și-un corn în spate îmi înfige luna
dar încă viu și cu intenții clare
taverna o voi duce în spinare

cînd barza-n zori își bate ritmic pliscul
de parc-ar ciocăni la ușă fiscul
voi săruta sfios o mînă care
ne toarnă universul în pahare

CĂLĂTORIE

e gălăgie cerberii mă latră
mă trag de mînecă vindecătorii
mi-am pregătit o plapumă de piatră
dar n-am să zbor odată cu cocorii

înghit cuvinte fără să beau apă
cașete cu povești buline-amare
de boala asta nimeni nu ne scapă
în basmul meu pănă și moartea moare

mai fac un tratament cu ipoteze
vorbesc cu popa doctorii insistă
dar bătrînețea nu vrea să cedeze
și în oglindă-i văd privirea tristă

acasă pregătirile sînt gata
pe masă mă așteaptă un sicriu
mă duc în lume să mă văd cu tata
și vă promit de-acolo că vă scriu

CORĂBII DE HÎRTIE

în vorbe de nespusă castitate
poemele se nasc doar asistate
un chiuretaj ce mută viața-n vis
cerneala-n sînge sîngele în scris

pe styx plutesc corăbii de hîrtie
care transportă nopți de poezie
spre cititorul care e departe
de vorbele ce se feresc de moarte

e un ponton fantomă înspre care
se-ndreaptă verbele nemuritoare
în conjugări grăbite și celeste
ca morții înspre văduve neveste

FANTEZIE

cîmpia se întinde ostenită
de parcă-ntr-o tigaie uriașă
se rumenesc bandaje de clătită
în care faraonii se înfașă

cuvintele se-ascund în sarcofage
ca nu cumva un faun să le-nghită
doar diavolul de limbă le mai trage
cînd îngerii de ceară le recită

e vremea secerișului și spinii
se-adună în cununa pătimirii
ne traversează secera luminii
cum se închină în altare mirii

LUMINĂ

literă cu literă voi scrie
manualul meu de poezie
vast compendiu numai de lichide 
cu mulțimi obligatoriu vide

sîngele de viță și hamei
din hemoragia de scîntei 
naște broderii peste letrina
ce separă de cuvînt lumina

mai e mult de scris pînă la paște
pînă cînd tot scrisul se va naște 
și pe trupul fraged de hărtie
vom mai răstigni o poezie
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LACRIMI ÎN CER
Lacrimi în suflet, lacrimi în nori,
în gări se descarcă vagoane cu flori

viscol în suflet, viscol în minte,
rebeliune între cuvinte

vise în suflet, vise în cer,
în gări se descarcă flori şi mister…

TÂRZIU
Un imperiu se prăbuşeşte în mine
şi totuşi în zori privighetoarea cânta
un fluviu se întoarce din drum dezolat,
şi totuşi cerul în mine rămâne curat

Aş fi putut să-ţi dăruiesc minunile lumii,
aş fi putut să te declar semizeu
ai fi văzut că în zorile lumii
lumina cea vie sunt eu, 
poate eu… 

DE NEÎNŢELES
Gânduri în rodire strălucesc
şi par a fi văpăi de astre
şi iubire,
minunile îmi sunt de neînţeles
dimensiunea infinitului din fire…

***
Mă viscoleşti, din nou mă viscoleşti
te răspândeşti în mine cu falnică lumină
găseşti în răsărit vreun început de vină
duh de iubire mă locuieşti din nou
mă locuieşti…

GERMINARE
Ca un pământ arid
aşteaptă sufletul meu, suprem Señor,
ploaia iubirii Tale
şi cuvântul Tău
să strălucească cu rodire… 

TRANSĂ
Câtă frumuseţe izbândeşte în mine
eu nu pot să rezist
şi cad în poezie

nu te uita: nu-i nici o erezie
cât cântec se înalţă şi izbândeşte-n mine… 

PERIPLU
Eu, înveşmântată-n poezie,
mă port pe-arama toamnei ruginii,
o nostalgie albastră tulbură văzduhul
şi mă scufund în ore sidefii.

Şi mă cufund în stihuri nerostite,
venite din zenit sau elizeu,
sculptate-n filigranul unei clipe
de tâmpla-ndrăgostită-a unui zeu. 

TRIUMF
În dureri se vor naşte poeme
imperii se vor nărui
nu ţine sema de nimeni
conjugă doar verbul a iubi.

Când visele se vor preface-n enigmă
şi vor pleca spre alte galaxii
nu ţine sema de nimeni
conjugă doar verbul a iubi.

RANĂ
Un albatros se-mbrăţişa-n văzduh
Cu-n sudefiu, dar ş-un sublim dezastru
Şi nu băgă de seamă că în zbor
În inimă a fost rănit de-un astru. 

SPRE NEVĂZUTE
Când poezia trece nevăzutul prag
întâmpină-n iubire miresmele de brad.
O muzică vibrează fără a-şi cunoaşte voia,
vocale se înalţă sublime-n metanoia.

Şi noaptea cuprinde divină şi străluce
bolta luminată de stele-n chip de cruce…

LA STEAUA
Într-o noapte cu lună tot cerul plângea – 
Cum să nu plâng când a căzut o stea?
mă doare locul unde era
mă doare locul unde iubea
mă doare cum ea strălucea…

Cum să nu plâng când a căzut o stea?
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SUFLETE ÎNRUDITE
Marea și luna au suflete înrudite.
Între ele se zbate vanitatea lumii.

Pustiul n-are orizont:
cocoașa cămile-i 
conferă contur.

Licuriciul lumina își îndreaptă 
spre întunericul din noi.

Aș fi fost vânt, 
dacă nu-mi renegam libertatea.

SCHIMBARE
Orice mișcare curge-napoi.
Totul se schimbă continuu:
Mereu altceva, 
Mereu altcumva,
Mereu altcineva, 
Doar eu, îmi pare, – 
aceeași.

Dezechilibrată,
balanța timpului meu
mă face stăpână și roabă a toate.
Sufletu-și pierde treptat 
din greutate:
pe celălalt taler se adună
frica, mila, privirea, uimirea
rozând și spulberându-mi menirea.

Sunt cea care sunt.
dar, tot mai des, mă întreb,
când am fost ceea ce sunt:
când visu-mi zbura
liber ca vântul,
oprindu-se pe gene 
și în inimi de piatră;
când gându-mi era fulger și tunet

sau acum când  cântu-mi 
se spulberă
în propriul său răsunet?

Din viitor spre mine vine 
un sunet vrăjit –
pura întoarcere a mea către mine –
suflare întru nimic.
Caut urmele necunoscutului 
cântec – 
celui mai sfânt!

VERBUL DE VEGHE
Pentru Nichita Stănescu

Verbul  de veghe al cărților
vede în Poet o carte – deschisă –,
din filele căreia se-nvață zborul, 
gândul și dorul.
În cifra șapte, însă,
vede risipa și rostul, pasul concret,
infernul fixat în prezent,
singurătate și 
rugi disperate
puse pe rafturi și spații intacte
între cărțile devorate de Poet.

Pentru Poet
cărțile-s răsăriri și apusuri de soare,
mișcări de planete, galactici și magme,
gând așchiat din rotunde epoci, 
fierul pătruns în adâncuri de scoici –
scânteie venită din lumi hainite
spre amețita și tainica-i minte.
Iar șapte-i 
o clipă și-o strună prin vremi,
tăcere de care te temi,
o soartă pe care-o alegi,
membrană a vieții întregi.

În ochii cifrei șapte
cartea-i lumina care nu minte,
tăcerea zăvorâtă-n cuvinte, 
ispită, povară, blestem și frământ
la rece păstrând idei și pământ,
pulberi de aștri 
pentru nenăscuții ochi albaștri.
Iar Poetu-i suflet dezgolit de păgâni,
e umbra ridicată din fântâni,
e trai în tristețe și chin,
sieși singur
și tot mai străin.
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Stătea în pat şi se uita pe fereastră.
Frumos, verdeaţă, tihnă, linişte. Unde e mai

bine pe lumea asta decît să te afli într-o cameră
luminoasă şi să stai leneş într-un pat cu aşternuturi
curate. Aşa, şi să nu faci nimic. Corpul leneveşte,
mintea zburdă. Cum deja au venit căldurile mari
peste noi, ne putem aventura şi pe unde ne duce
gîndul. Imaginaţia. Improvizaţia.

Visul.
Cel mai simplu mod de a călători.
Unii străbat mii de kilometri, alţii cuprind

lumea stînd pe loc. Şi aşa ai parte de tot ce-ţi
doreşte inima. Pe mare, pe uscat, înălţîndu-te prin
înaltul Himalaiei sau aterizînd pe plajele însorite
din Florida. Vînturile, valurile, concediile,
vacanţele, speranţele, iluziile de tot felul. Cînd
marele scriitor român Ion Luca Caragiale – măcar
de ăsta a auzit toată lumea, nu, nenea Iancu cum îl
tachinau prietenii la o halbă de bere sau un
schnaps, al cărui centenar omagial se risipeşte într-
o dulce ignorare comemorativă, dar să trecem – era
solicitat de amici, „Hai, nene, cu noi în mijlocul
naturii…”, el le răspundea hîtru, cu halba de bere
în faţă pe o terasă la Sinaia, „Lăsaţi-mă pe mine
aici, mă, băieţi, eu am natura în cap!”, frumos
întors din condei cînd ţi-ai dorit mereu să stai cu
picioarele într-o mare caldă. Aşa îşi dorea
Caragiale. Oare unde o fi rătăcită corespondenţa cu
Zarifopol scoasă de Cioculescu la Fundaţii? O s-o
caute cînd s-o întoarce acasă. Acum se întoarce de
pe o parte pe alta. Stă şi mult pe spate.

Îi place, e odihnitor.
Mda, s-ar putea spune, orice divagaţie despre

legătura intrinsecă dintre alcool şi creaţie, dintre a
trage la măsea, şi a nu duce paharul la ureche, cum
ar veni în dulcea limbă în care ţuica e ţuică şi vinul
poate fi orice şi fantasmele universale ale artei

devine o poveste încîlcită. 
Îi plăcea să se gîndească la toate astea lenevind

în patul unde şedea şi medita înainte de ora mesei.
Nu prea avea poftă de mîncare. Mănînci, nu
mănînci, timpul trece. Mai închidea ochii, îi mai
deschide, zîmbeşte uneori cînd vreo idee sau
secvenţă din trecut iese la iveală iar.

Să fie limpede, nu orice om care  bea devine
artist, nu toţi artiştii au fost amatori de aventuri
bahice. Destui au ţinut regim alimentar şi au
mîncat ecologic, cum se spune azi. Şi degeaba, tot
au murit. Unii au tras din greu şi nu prea au dus
paharul la ureche, cum zice vorba neaoşă, tot
venim la limba românească ce-o vorbim şi auzim
zi de zi, alţii s-au dedat altor plăceri, mai mult sau
mai puţin lumeşti, fără să abuzeze de alcool. Sigur
că pasiunea pentru Sfînta Scriptură sau filatelie ar
fi altceva decît cea pentru minunile extrase din fel
de fel de sorturi de viţă de vie sau alte fructe. Nu
ştim dacă nemţii n-ar fi inventat vreun produs
bahic extras din cărbune sau petrol – ceea ce ei
numesc erzatz, să fie la ei... – dar nu ar fi fost
imposibil. Pur şi simplu descoperirea nu a ajuns
nici în România, nici în Rusia, unde, în mod
evident, ar fi fost bine primită. Mereu am vrut să
fac o mică glosă statistico-comparatistă, despre
felurile de alcool consumate şi tipul de comunicare
adiacent. Mă rog, sună preţios, să-i zicem alăturat. 

Sau cum? Este limpede că berea sau şpriţul,
adică vin amestecat cu sifon – generaţia mea de
copii a cărat sifoane pentru părinţii noştri pînă la
epuizarea în cutele memoriei – deci băuturi mai
soft... – atrag un altfel de discurs narativ/confesiv
între convivi – mai o glumă, mai un banc fără
perdea etc. – decît băuturile tari – vodcă, coniac,
horincă, whisky etc. – care predispun la confesiuni
grave Mărturisiri de nemărturisit, dat din cap cu
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resemnare sau amărăciune, ehe-uri sau tăceri
prelungi. Lista băuturilor şi a tipurilor de taifas
care se potrivesc cel mai bine o puteţi completa şi
dvs. Eu am să mă opresc puţin asupra unor mari
scriitori, care, întîmplător, au fost şi băutori. Mari,
mici, cine poate preciza cît şi cum a consumat
băuturi alcoolice unul sau altul dintre nevoiaşii
scrisului. Lista ar fi lungă şi am avea muşterii de
pe toate continentele. De la  Şukşin şi Dovlatov,
nişte ruşi de toată isprava, pînă la cîţiva americani,
precum Scott Fitzgerald sau Horace McCoy – cel
cu Şi caii se împuşcă nu-i aşa? – la Faulkner,
Raymond Carver şi Papa Hem.

Adică Hemingway.
Ăsta da om! Şi ce băutor, ehe. A dat din cap a

mare preţuire. Era linişte în jur. Ce bine. Singur în
cameră, toată lumea are grijă de tine, ţi se dă
atenţie cum altfel nu ai parte, mă rog, nu ai voie să
fumezi. Dar poţi să ieşi pe balcon, mai tragi o
ţigară pe şest. Ce cuvînt şi ăsta, de unde naiba apar
şi dispar cuvintele astea. Habar nu avea, se mai
întreba uneori, dar atît. Ce frumos e şi bradul, şi
pîlcul de mesteceni de pe marginea aleii. Ce mai,
boierie curată. Oare de ce beau atît de mult
oamenii ăştia? Sunt mulţi, am oroare de liste şi
clasamente. Cu atît mai mult cu cît cetăţenii ăştia
care beau, să se distreze sau să uite cîte ceva din ce
au ei pe suflet, îi erau foarte dragi, îmi sunt foarte
dragi. Prefer oricînd un beţivan trist, zicea el
deseori, şi acum îi trecea iar prin cap, oricărui
moralist scrobit şi cu toţi dinţii în gură la locul
lor,care îmi dă lecţii de etică, morală şi ce e bine să
faci şi ce nu pe lumea asta.

Puah, mai cîţi vine să mai tragi o înjurătură şi
să umpli paharul. Cu orice, păi nu? Din tot ce ştiu
şi ştim cu toţii, din ce am citit şi am auzit şi eu de
la alţii, aş zice că printre cei mai tari băutori din
lume şi cheflii din emisfera nordică ar fi
americanul Ernest Hemingway. Se cunoaşte bine
viaţa lui aventuroasă, în timp de pace sau război.
S-au întors pe toate feţele poveştile cu păcatele lui
– nenumărate – bahice sau afectiv erotice. Omul
nu s-a menajat, a trăit intens. Emotionally
involved, cum spun americanii, a trăit viaţa aşa
cum a trăit şi scrisul. Un mare beţivan la urma
urmelor. Au mers mereu şi întotdeauna împreună.
Că s-au găsit explicaţii – mereu mamele sunt de

vină sau taţii, părinţii cum ar veni, şi că toate s-ar
trage din copilărie, nu ştim bine şi nici nu contează
prea tare. Aşa e cu creaţia, te mănîncă şi te roade,
pînă nu mai rămîne nimic. Fără menajamente, fără
minciuni, fără ocolişuri. Aşa şi cu dragul de Papa
Hem. Cînd n-a mai mers, s-a rupt firul. Povestirile
şi romanele sale devoalează, surîde mînzeşte, altă
vorbă umflată, să-i zicem mai bine, oferă - o mare
bucurie de a trăi. Ginul mult iubit, ca şi whisky-ul
mult apreciat şi consumat cu veneraţie din
faimoasa lui sticluţă cu capac de argint pe care o
purta în buzunarul de la spate al pantalonilor.
Băutura, vînătoare, pescuit, femei, dar să amintim
însă şi că prin alte buzunare purta mereu cu el fel
de fel de cărţi. Era din tinereţe şi aşa a rămas pînă
a crăpat un foarte avid consumator de cărţi. De
toate  felurile, curiozitatea lui de mare şi avid
cititor şi de jurnalist care nu absolvise Facultatea
de Comunicare din Bucureşti, România, era
maximă. Scrisul la gazetă l-a ajutat să vadă lumea
şi să scrie obiectiv, clar şi concis. Şi încă ceva. Pe
înţelesul tuturor. Simplu. Fără să bată cîmpii sau să
explice de ce iese un text mai bun şi altul nu iese.
Experţii literari au spus că Papa Hem, cum îl
numeau amicii de trăscăneală pe Hemingway, cel
care cînd a simţit că nu mai poate scrie şi trăi şi-a
tras un glonte în cap, fără teama că va veni cineva,
una dintre iubite sau soţii, să-l boscorodească şi
acuze de eludare – nu merge, de încălcare a legilor
vieţii. Sau a preceptelor creştineşti. De parcă cei
care au tot ostenit prin preajma lui Isus nu s-au
folosit şi ei podgoriile de la Jaffa, Ieriho şi de prin
preajma Ierusalimului. A băut şi el vin Carmel, e
prea dulce, nu se dă înghiţit. Specialiştii în
literatură au tot zis că scrisul lui este un amestec de
Kipling – cel cu Cărţile Junglei, o ediţie frumoasă
şi cu poze colorate a apărut recent – şi Joyce. Cel
cu Ulisse-le pe care îl citează multă lume, dar îl
citeşte şi mai puţină lume. Scrierile  lui
Hemingway – cel care a inventat în Cuba lui dragă
ceea ce numim azi cu duioşie, tandreţe şi alint
Bloody Mary – sunt pline de poveşti frumoase.
Totul se transformă în poveste în preajma lui
Hemingway. Şi Cheever îl pune pe Hemingway
înaintea tuturor. Ca scriitor. Nu se cunoaşte o viaţă
de scriitor mai aventuroasă şi mai dramatică, totul
se transforma la el în poveşti mai complicate sau
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mai simple. Trăite pe viu sau scoase din burta şi
mintea imaginaţiei lui de mare visător. Şi nu
neapărat din  pricina alcoolului – ginul era
preferinţa lui, din care scotea fel de fel de
cocteiluri dintre cel mai sofisticate, demne de
localurile de fiţe de azi, unde mîţele cu picioare
lungi i-ar fi făcut mulţi ochi dulci scriitorului cu
carură de taloneur – ăsta ar fi unul dintre jucătorii
de rugby – şi aer de corespondent de război. Cum
a şi fost altminteri, ci mai ales pentru darul de a
povesti. Verzi şi uscate. Poveştile au atras din
totdeauna pe toată lumea. Inclusiv femeile pe care
Hemingway le-a iubit cu intensitate. Probabil cel
mai mare vînător dintre scriitorii lumii, în mod cert
el a vînat prin Africa la fel de pătimaş cum a iubit
prin Europa şi Statele Unite. Cîteva neveste şi mai
multe iubiri stau mărturie, dincolo de copii, şi mai
ales, cărţile scrise de el. Pe care le-a iubit mai mult
decît pe sine însuşi. Dacă Papa Hem bea şezînd pe
scaun într-una din reşedinţele lui din Cuba, din
Statele Unite, în Idaho, să zicem, unde şi acolo
avea o casă unde bătea de zor la maşină, sau Paris,
el scris în picioare, atunci cînd nu bătea la maşină.
Fiecare tip de scris induce un alt mecanism fizico-
chimic – wow, asta chiar e tare, nu? – legat de
personalitatea sau hachiţele fiecărui scriitor. Anton
Holban citea întins pe burtă, Heidegger numai la
birou. Să le fie de bine. Sunt enorm de multe
poveşti legate de Papa Hem, iubirile lui, femeile pe
care le-a iubit, vînătorile şi beţiile lui, dar cele mai
importante rămîn cărţile. Bătrânul şi marea, micul
roman care i-a adus mult rîvnitul Premiu Nobel,
este o frumoasă şi emoţionantă parabolă despre
destinul omului. Un bătrîn pescar pescuieşte un
peşte enorm şi se chinuie trei zile să-l aducă la casa
lui de pe ţărmurile Cubei. Trei zile de acerbă luptă
cu rechinii, valurile, frigul, căldura, arşiţa,
rănile,foamea, gîndurile dar şi ambiţia de a nu
ceda. De a arăta celor de acasă şi lui însuşi, că
omul este mai tare decît destinul lui. Şi chiar dacă
la ţărm nu ajunge decît un enorm schelet din
marele peşte, bătrînul primeşte, emoţionant, nu,
toată compasiunea noastră. Şi admiraţia noastră.
Ceva din toată povestea asta ar putea pricepe şi cei
care se cred mai presus de oameni, şi tot o ţin langa
cu justiţia şi respectarea strictă a legilor. După atîta
poliloghie ar merge ceva de băut. Un gin cu apă

tonică şi trei cuburi  de gheaţă. Şi un gînd frumos
pentru memoria lui Papa Hem. Prietenul nostru
peste decenii, mări şi ţări.

Şi atenţie, Consumul excesiv de alcool
dăunează grav sănătăţii. Mai bine puneţi mîna şi
citiţi ceva interesant.

Şi cum stătea şi el să mediteze dacă are vreun
sens tot ce i-a trecut prin cap, a venit asistenta
medicală, una grasă, cu ochelari şi mereu supărată
pe pacienţi şi a început să-i facă observaţii pe tonul
ei ferm şi răspicat:

– Iar nu v-aţi luat doctoriile aşa cum v-a
prescris domnul Profesor Manolescu! Păi, se poate
aşa ceva? Ce facem aici, ă, cum o să ne facem noi
bine şi să scăpăm de tentaţia asta nenorocită a
alcoolului? Ă, ia spuneţi? Sau vreţi iar să vă
reclam la domnu profesor că nu sunteţi băiat
cuminte, ă? Las că ştiu că nu dormiţi, vă prefaceţi
ca să mă ciupiţi şi să mă speriaţi! Ştiu eu bine cine
sunteţi şi ce vă poate osul, nu-i aşa? Haide,
scularea, ce, nu se aude?! 

Dar pacientul internat pentru o cură de
dezalcoolizare, murise. Sora şi-a dat seama într-un
tîrziu şi după ce i-a întors capul inert a fugit după
medicul de gardă. 

„Ei, fir-ar ai naibii de beţivi, mereu îmi aduc
ăştia necazuri...”, a mai spus ea cu năduf în timp ce
alerga pe culoarul spitalului.
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INTRAREA  EUROPA

Matache era un copilaş straşnic de miop, foarte
mic şi foarte blond, cu un zâmbet interminabil. Purta
ochelari cu lentile albastre, de duminică, groase şi
care făceau ca privirea lui să pară extrem de cir-
cumspectă şi de cercetătoare. Avea un aer parcă aro-
gant, satisfăcut-satisfăcător şi se uita la lume câş, de
la stânga la dreapta şi în general de sus în jos, cu o
figură care cel mai adesea cerea palme. Mulţi se
îndepărtau de el ca să-l lase singur, dar destui se
apropiau de el pentru a încerca, a proba acea apleca-
re a feţei lui către cererea de palme. În urma unor ast-
fel de contacte, Matache se fofila în el însuşi, tiptil.
Şi se așternea pe visat în culori pastelate, dar vesele. 

Se făcea că locuia cu părinţii din pură curiozitate
la etajul paişpe al unui bloc ultramodern. Din econo-
mie, poseda o singură soră, Sora, geamănă și
aia.Apartamentul era  corespunzător și constituit din
două camere cu ieșire la soare și cu dependinţe, baie,
bucătărie, holuri, debarale, balcon, ascensor.
Ascensor ca un extensor. Extensor cu care va face
dese porniri şi opriri pe orizontală în faţa oglinzii din
dormitor. Ca toţi copiii complexaţi fiindcă nu arată
altfel decât ca un organism slab dezvoltat, se va dedi-
ca în întregime studiului culturii generale şi al cultu-
rismului la domiciliu. 

I se spunea deseori, cu condescendenţă: „arăţi ca
un organism”! Râdea. Când visa, şi asta i se întâm-
pla tot timpul, visa persoane virtuale şi personaje
reale. Chiar îi spunea Ţacu, de la cinci, de avea și o
soră, Iolanda, un tată șofer de ambasadă, o mamă
obraznică și un IMS de ocazie, chestii care nu ne
interesează deloc aici : „de ce nu scrii şi tu o carte cu
ăstea, cu personaje reale, cu nume şi prenume, să le
vezi aievea, ca şi cum ar exista în carne şi oase”?

Stătea pe pernă vag și subiectiv, tot  de sus în jos
şi avea prostul obicei de a se cufunda în somn ca o

piatră,  fără a se plictisi. În somn  zvâcnea şi îşi zâm-
bea complice şi ştirb. Îşi asculta atent sforăitul ca un
motor de Wartburg. Nu-i aşa că habar nu aveţi ce-i
ăla Wartburg? Păi, Wartburg este atunci când ai o
maşină în doi timpi şi trei mişcări, ceva nehotărât, ca
un fel de articol, dar de magazin, ceva aflat la jumă-
tatea distanţei dintre motocicletă, râşniţă de cafea şi
limuzină. La noi în cartier nu avea aşa ceva nimeni,
dar strada era umplută cu un fel de fluviu de astfel de
automobile. Dar nu numai strada, ci şi librăriile,
pline de ascuţitori galbene şi albastre de aceeaşi
formă, însă din plastic. La coborârea din somn, zâm-
bea complice şi pârguit unui fel de caleidoscop al
copilăriei, unui rumeguş de imagini colorate prins
într-un tub de carton. Aşa i se părea că se deformea-
ză Realitatea şi când îşi legăna trupul printre valuri-
le şi valţurile oglinzilor deformatoare din Herăstrău,
de la capătul cutărui troleibuz (cred că 83, Piaţa de
flori – Piaţa Romană – Piaţa Victoriei – Podul
Herăstrău – Şoseaua Nordului). Acolo era şi învârtel-
niţa aia pe care încercai să-ţi menţii echilibrul rotitor
şi nu reuşeai neam! „Să ai curaj să ridici mâna. Chiar
dacă spui o prostie, s-o spui tare şi răspicat şi să fie a
ta, nu luată de la alţii”, îl îndemna mama. Iar tatăl,
mai calm: „să nu cumva să te trimită vreunul după
ţigări sau cu un măr să te amăgească până la Ploieşti,
că te iau în şuturi de nu te-aduni!”.

COMENTARII
Acest Matache se înrudește cumva cu celebra

Delia? 
Nu. E rudă cu Piața omonimă (emoticon).
Wartburg-ul era superiorul Trabant-lui.
Era la mare preț.Ca Pobeda, de altfel.
Am revăzut un BD, un film din seria aia.Mașina-

fetiș a lui Caragiu era Volga, care consuma 20 de litri
de benzen. Ben Zena, de la Madrid (emoticon).

La 100 de metri sau kilometri nu contează dar
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avea o alură gata să decoleze. Mi-am adus aminte de
„aliură” după decenii cred, mulțam.

Mașină de demnitar. Peste ea mai era Ceaika.
Așa porecliserăm noi tomberoanele alea mari,
mânate de gunoieri prin parc. Tomberoane rămase
din interbelic.

Personaje de carte... aievea’n Wartburg (emoti-
con)

Foarte fain. Foarte.
Ei, lăsați, nu trebuia!
O proză de zile mari. Întru totul cucerit. Jos pălă-

ria!
O știu de la Jorj Astaloș. Hagiu ori Pâcă umbla cu

niște verdețuri în mână și cu o albitură.Întrebat fiind
ce face cu ele, zise: „preconizez o ciorbă”. Eu preco-
nizez o însăilare de vorbe numită carte.

O carte scrisă în acest registru, oho! Aișta-i ghier-
sul ce-l aștept! Și Iova cel „rău” zicea: Nic, da, scrie
inteligent, nu-i un trișor( bietul de el, e rău de tot, stă
pe perfuzii, Doina mi-a zis că nu se mai poate face
nimic). Altminteri, spor!

Dumnezeu să-i dea sănătate!L-am văzut pe
Florică Râpă flendurindu-se pe la Mega, care arată
oribil. El, nu numai Mega. Până și Calamitru s-a
topit!Și de mine nu-ș ce prostălău a spus nu știu
ce.Generația noastră cam iese din scenă.

Nino, Traian, Sorin, Mady, Mircea, și alții și alții
și alții. O generație chinuită!

Tudor Savu, Costi Stan, Ioan Lăcustă, Șlapac,
Bădițescu, Mușina ș.a.Plus o grămadă de pictori,
actori...

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Este exact ceea ce-mi doream să citesc în aceas-

ta dimineață! Mai devreme scotoceam prin teancul
de cărți luate de soțul meu de la târgul de carte, dar
nu nimerisem nimic!

Vă mulțumesc pentu popas!
La fântâna Miorița, la muzeu, acolo întorcea.
Aveți o scriitură plină de farmec. Îmi aduc amin-

te de Wartburg, fratele cel mare al mamei avea unul
bleu.

Eu am în cap varianta aia rotunjită, ca de Gordini.
Apăruse apoi unul limuzinos.

Gordini este fantastic. Mi-ar plăcea unul, e dulce
foc.

Văzusem o expoziție italienească organizată în
Pavilionul H, unde fusese aia celebră, americănească
de prin 62, și-mi luase taică-meu o grămadă de pli-

ante cu mașini. Îmi plăcea Fiețelul 600.Era și o vari-
antă combi. Sau zombie, ha, ha! Am zărit-o recentis-
sim pe străzile Italiei. Italia, țara lui Ferrari,
Lamborghini, Masserati etc. La noi, dacă nu ai
Merțan, Audi sau BMW, nu exiști!

Anul trecut am găsit și eu un Fiețel din ăsta în
Elveția. Nu mă mai puteau lua ai mei de acolo. Am
să caut poza să v-o arăt. Se vedea că e o mașină iubi-
tă. Dar de 850 ce ziceți? Ai mei aveau unul cand m-
am născut, a fost mașina copilăriei.

Superbă! Un 850 avea Lucescu iar Țiriac un
cupeu 850. Am mai spus-o, fiind dinamovist, îi
așteptam la ieșire pe băieți. Dinu avea un Renault 16,
Pârcălab, după ce venise de la Nîmes, conducea un
Ford Capri, c’est fini!

Și noi dinamoviști ,toți trei.Cred că 850 e splen-
did în varianta cupeu. Ce vremuri!

Mai exista o machină frumușică, Simca. Semăna
cu Renault 8, după care se făcuse Dacia 1100.

Citroen, mașina lui De Gaulle. Și a lui Fantomas.
Nu știu să umblu la diadinamice sau diacritice, cum
le zițe.

Nu contează.Comisarul Juve, vai, cand îl inves-
tește cavaler al Legiunii de onoare și începe ăla
speech-ul cu Bonaparte, Ioana d‘Arc; un comisar
simplu, banal, cu înfățișare comună. Ce figuri făcea
Louis (cred că în Fantomas în acțiune). Vă mulțu-
mesc că mi-ați adus aminte. 

Mașina oficială a lui De Gaulle, nu știu dacă avea
și personelă!Mitterrand, care a domnit două manda-
te pline,se zice că a intrat și a ieșit din funcție cu
aceeași mașină, un Renault 5 sau Vel Satis. Știți de
unde vine Vel Satis? De la velocitate și satisfacțiune,
poftim de!

Excelent actor! L-am văzut primind un premiu
din mâinile lui Jerry Lewis.Un moment „inublia-
bil”.Și da, un speech asemănător există și în Ilf și
Petrov, la inaugurarea unei linii de tramvai.

Asta spune mult despre un om. Spune-mi ce
conduci ca să-ți spun cine ești!

Superb! Eu care am mai citit romane și mici
povestiri scrise cu mult talent de tine mă bucur și mă
afund în copilăria noastră cu ochii mari și plini de
farmec! Bucurie pură, suflet de copil cu temerile lui,
angoase și cinstea vârstei.
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IEȘIREA PRIN SĂRINDAR

Tanti Sora se numea Frusina şi nu era om rău.
Dar fusese frumoasă şi avea gura spurcată. Şedea în
fundul curţii împreună cu proprietăresele, Dida şi
Doda, care îi erau verişoare de tată. Tatăl lui tanti
Sora sau Frusina – niciodată n-am ştiut cum era în
buletin, mama îmi spunea că Sora, ca magazinul ăla
vechi din faţa Gării de Nord, că gara era ex-centrică
pe vremea aia, era la mahala, la sfârşitul oraşului –
ţinea o prăvălie de coloniale. Pe-acolo se termina
oraşul, grădini erau de fapt şi pe Justiţiei, unde şedea
tanti Jeni, între Mitropolie şi Chirigii dar şi pe la
Puişor. Şi aşa deci, tanti Sora stătea în camerele din
spate ale celor două surori, Dida şi Doda, pe
Sabinelor, cam pe unde era maidanul Arionoaiei, pe
unde-i Casa  Academiei acum şi în spatele căreia se
întinde tot un maidan. Iar tatăl era un jandarm de prin
Supurul de Sus sau de Jos, n-are importanţă, căsăto-
rit cu o brăileancă venită din Dobrogea sau mai de
sub Dunăre şi pus să-l determine pe Terente – care
fura fete şi se ascundea prin bălţile Brăilei – să iasă
din imaginarul colectiv şi să intre la închisoare.

Tăcerile. Tăcerile cred că sunt de mai multe felu-
ri, cel puţin douăzeci: vinovate, contagioase, eloc-
vente, înţelegătoare, sărăcăcioase, de aduceri aminte,
ironice, înşelătoare, energice, disciplinate, imperti-
nente, brutale, prosteşti, indolente, şirete, frivole,
îmbietoare, jucăuşe, pasionale, determinante etc.
Tanti Sora nu tăcea niciodată, mereu avea câte o
vorbă de spus, deseori muşcătoare. Vorba. Pleca de
la un lucru concret, râsul să zicem, şi trecea în alt
plan, conceptual şi direct: „râzi aşa, ca proasta-n
târg!”. În curtea aia lungă, de făcea şi un cot în drep-
tul magaziei de lemne, era şi loc pentru un grajd,
unde erau parcaţi trei cai, unul sur, unul murg şi o
iapă bălană. Că aveau şi căruţă şi şaretă, iar tanti
Sora când ieşea pe poartă conducea caii ăia înhămaţi
de pe platforma căruţei, în picioare, dreaptă ca stâl-
pul de telegraf, nu mai punea şi balansoarul ăla sau
canapeaua aia, stinghie sau dulap ce-o fi fost.

Viaţa privată. Viaţa este o sumă de opţiuni. Întot-
deauna când îmi povestea cineva ceva despre bunicul
şi de ce n-a dat-o la carte mai departe pe mama, nu
înţelegeam nimic. El dăduse naştere la şapte copii şi
şi-i repartizase riguros : prima născută primea jumă-
tate din pământ, a doua pleca la meserie, băieţii cei
mari făceau armata şi plecau la oraş, cei mai tineri, o
fată şi un băiat, erau daţi la învăţătură, prâslea rămâ-

nea acasă, să aibă grijă de acareturi şi de ăi bătrâni.
Ce se schimbase din vremea lui Creangă ? Nimic.

Prima născută era Tanti Miţa, pe numele ei ade-
vărat Maria Magdalena, pe numele scurt Miţa sau
Manda. Primise jumătate din cele douăzeci de
pogoane – bunicul mai adăugase cinci hectare date în
urma Primului Război Mondial – şi-şi încropise o
frumoasă proprietate cu salon, unde se ţineau nunţi
înainte de a se construi căminul cultural din comună.
Ea, împreună cu nenea Beloiu, alături de cei cinci
copii – două fete şi trei băieţi, Fănica, Ecaterina,
Costică, Spiru şi Traian – şi cu cei trei cai – Suru,
Bălana şi Roibu – i-au aşteptat pe americani şi nu au
făcut nimic altceva decât să asculte „Vocea
Americii” la radioul Pionier, cu lămpi. Tanti Sora,
care era a doua în ordinea naşterilor, se aflase în
vorbă, cum se zicea, cu o cătană, un soldat ardelean,
Valerică, dar se măritase cu un fel de şmecher de
Bucureşti, un fel de Pierdevară, cu o meserie incertă,
de tâmplar, Stere Bratosin. Şi aici am avut o proble-
mă în anii copilăriei, nu ştiam care e numele şi care
e prenumele, dar pe urmă mi s-a părut
simplu. Numele în discuţie începe să apară în docu-
mente în jurul anului 1600, sub forme grafice diver-
se. Stiriano, Stirian (Grecul), Sterie, Stere sau Sterea,
Steriana — întâlnite mai ales la aromâni. Formele
Sterchiu şi Sterghiu ne trimit la grecescul Stergios
(pronunţat Sterhios) sau Sterios şi la derivatul aces-
tora Stergianos (pronunţat Sterhianos). Necunoscut
în epoca clasică (izvoarele atestă doar forma Ster-
iadis, întâlnită la Xenofon, dar ca nume de câine).
Sterios are la bază adjectivul stereos „solid”.

Nenea Sterică, fiindcă aşa-i spuneam, avea o
groază de ciudăţenii. Mai întâi de toate poseda un
ceas greoi, de tip Cefere, căruia îi ataşase un canaf
roşu, să nu se deoache şi căruia îi spunea Florică. Mai
avea şi o plantă, aloe sau ficus, pe care o botezase
Clementina. Godinul din centru-dreapta al încăperii
nu avea nume. Dar avea un burlan care ieşea prin per-
etele opus intrării. Intrarea avea o marchiză din care
se intra în bucătăria alăturată. Cum intrai în cameră,
dădeai de un pat bătrânesc pe care şedea tolănită o
cuvertură de lână făcută la război. La războiul de
ţesut. Lângă peretele lateral, în partea stângă, era o
masă în faţa căreia erau rânduite două scaune cu spă-
tar încovrigat. În mijlocul odăii, în dreptul patului,
şedea un motan bătrân şi roşcat pe un fel de taburet.
Deasupra mesei atârna lampa din tavan, cu gaz,
Petromax, şi cu abajur de carton. Pe peretele din
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spate, un covor banal cu motive folclorice. Între mar-
chiză şi mica încăpere, perdeluţe şi ghivece de flori.
Vorba ceea, tot habitatul, toată înjghebarea emană
damful unui trai modest, poate chiar clandestin.
Acolo, în mica bucătărie, fierbea întotdeauna câte
ceva, căci tanti Sora trebăluia zilnic. Mi-aduc aminte
că mereu unchiul îi cerea câte “o sorbitură”, şi asta
făcea tanti. Borşul şi ardeiul iute nu lipseau din căma-
ră. Casa propriu-zisă era alcătuită din două încăperi,
una după cum am spus prevăzută cu marchiză, la care
se adăuga şi o altă încăpere sub formă de magazie,
unde se ţineau diverse, precum şi lemnele pentru
iarnă. Multă vreme nu am înţeles de ce se vorbea cu
transportatorul ca să aducă lemne bune, lemnele în
mintea mea erau toate surcelele care oricum se
ardeau. Ei bine nu, puteau fi cu noduri, cu scoarţă,
putrezite etc. Deseori îl vedeam pe unchiul meu spăr-
gând buturugi, ca boxerii la antrenamente.

Nea Sterică era un tâmplar foarte iscusit, bun la
suflet, bun la meserie. Poate de la lacurile alea din
atelier să i se fi tras, dar era şi oleacă alcoolic. În
schimb îmi făcea lucrările de traforaj şi luam mereu
nota maximă, adică zece. Păstrez şi acum o casetă cu
cărţi de vizită şi o ramă în care nu am pus niciodată
vreo fotografie. Foarte bine lucrate şi finisate.

Nea Sterică poposea din Ploieşti, era tot ceva târ-
goveţ, deşi se născuse şi el tot prin bălţile Brăilei.
Făcuse o şcoală de arte şi meserii. Îi luase minţile lui
Tanti Sora prin vorba meşteşugită, prin calităţile fru-
moase pe care le cerea tuturor, mai ales în aranjarea
mesei. Poate că fusese instruit sau iniţiat în chestii
de-astea. Căci ştia bine de tot cum se aranjează masa,
unde se pune solniţa, dacă ceri sare ţi se dă obligato-
riu şi piper, ce-s ăia ţâri şi cum se prepară ei cu mărar
din abundenţă, care-i cea mai fragedă parte de la
scroafă, ce-s alea măduvioare şi momiţe, ce vin
merge la friptură şi de ce. Fuma. Mărăşeşti fără fil-
tru. De la el am împrumutat ţigări şi am încercat să
le aprind şi să le pufăi când trecusem într-a noua.
Când a văzut că-i dispar, m-a luat cu el la MAT şi mi-
a cumpărat două ţigări vărsate, Snagov, cu filtru. Dar
mi-a şi spus că-i o porcărie fumatul, mai bine să-mi
văd de fete. Lui îi plăcea să bea, îndeosebi bere şi-mi
povestea despre „Monopol” şi despre „Excelsior”,
de la Azuga, că astea-i plăceau lui de prin anii două-
zeci, când avuseserăm şi noi Anii Nebuni. Prima era
blondă, a doua brunetă, ca Tanti Sora. Atunci fusese
făcut Anuarul Socec şi Nea Sterică figura în el.

Mâinile. Întotdeauna m-am uitat şi chiar am fost
atent la mâini. Dacă sunt curate, efilate, dacă degete-
le nu sunt butucănoase, întortocheate de reumatism,
dacă unghiile sunt îngrijit tăiate, dacă nu sunt în
formă de cioc de vultur, ca de criminal. Şi la glezne
am fost atent. Prietenii din anii liceului şi mai târziu
ăi din facultate deschideau discuţii inteligente desp-
re părţile cele mai frumoase ale femeilor.
„Gleznele”, ziceam eu. De-acolo pleacă observaţia
despre talpa lată, de neam prost. Sau cu monturi. Am
văzut cândva gleznele cailor de cursă: îţi venea să
plângi, nu alta. Parcă ţi-era milă să-i atingi, să  nu se
rupă. Cum ţi-e milă să ţii proaspătul născut în braţe,
care nu-i mai mare decât o franzelă, cu căpuţul în
palmă, să nu se frîngă. Ei bine, tanti Sora avea mâi-
nile fine, cu degete lungi, de pianist, deşi nu ştia să
cânte la niciun instrument.

Bucureştiul era ca un muşuroi de aluat gri,
împuns cu scufii galbene, albastre, portocalii şi cu
mult mărar păduros, pomi şi verdeaţă umbroasă prin
curţi. Multe clădiri de paiantă, grămezi de case cu
ornamente de ştuc, curţi pline de chichineţe, odăiţe,
străzi întortocheate, îngrămădite natural, pline de
băltoace. La streaşina caselor era sprijinit câte un
butoi cu apă de ploaie. Excelentă pentru vase şi pen-
tru spălat pe cap. De-acolo pornea vara o pelerină
zumzăitoare de ţânţari. Mai tot omul avea în cameră
câte un pat, e etajeră, un godin, o măsuţă. Pe mine
mă fascina dulapul cu uşiţe de sticlă care odată des-
chise dădeau drumul unui miros tăcut şi puţin acru
de pâine dospită. Mobilele aveau aerul că parcă
rămăseseră mici, așezate în trecut.

Tanti Sora n-avea copii, ducea alături de nenea
Stere o viață simplă, candidă, fără certuri. În tinerețe
corespondase cu un tânăr ofițer care se prăpădise
întâmplător pe front. N-aveau copii, dar aveau un
pisic, roșcat, catifelat, domestic. De cum se crăpa de
ziuă, își agăța căpșorul rotund de colțul de jos al ușii
ce da în marchiză și aproape la orele cinci ale
dimineții amușina trezirea stăpânilor. Care asta și
făceau, se trezeau cu noaptea-n cap, mai ales nenea
Stere care îl bosolea și-l bosconea de dimineață,
înainte de mersul la privată și înainte de prima țigară.
Pisicul se numea Motor, căci horcăia, torcea, sforăia,
bolborosea de cum începeai să-l mângâi. Apoi se
încovriga precum un crevete și dădea din cele patru
lăboanțe prevăzute de gheare ascuțite.
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Ieri vremea fusese caldă şi la marginea lacului
foiau costumele de baie ale excursioniştilor, cu
posesorii în ele; azi se mohorâse, aşa că
excursioniştii se plimbau într-o doară – pe coline, în
jurul clădirii gazdă, pe drumul de acces care atât ne
scuturase la sosire.

Camera comună (o împărţeam cu încă trei
colocatari) mai era plină de lucruri cu destinaţie
incertă, aşa că m-am hotărât să urc poteca
singuratecă spre tăpşanul către pădure, departe de
ceilalţi. După un efort susţinut am dat de un buzunar
al dealului în dreptul căruia ţopăiau câţiva iepuri; m-
am lăsat binişor pe vine, am rupt niscaiva ierburi, le-
am oferit şi un cenuşiu a venit să-mi dea târcoale; s-
a lăsat ridicat în braţe.

Aşa am coborât poteca – gândind că o să leg
vorbă cu vreuna din excursionistele ce nu-şi găseau
locul. Am urcat la etaj fără să întâlnesc pe cineva;
periodic, scărpinam burtica animalului care nu
părea deloc alarmat. Abia în faţa camerei m-am
întâlnit cu companionii, întorşi de la micul dejun
împovăraţi cu tăvi.

– Ţi-am luat şi ţie, m-au informat.
– Phii, ai făcut rost de friptură, a exclamat Lulu.
– Nu, pe ăsta îl duc înapoi!
– Dă-mi-l să-l ţin şi eu, s-a rugat Marcus.
– Ţi-l dau afară.
Am ieşit din nou din clădire şi i l-am încredinţat.
– Au sală de filme aici, a destăinuit el.
Aşa că am ocolit colţul – într-adevăr, un afiş

indica respectiva intrare, într-o sală mică, de
şedinţe… şi nimeni la primire… să te tot uiţi!

În cele din urmă a apărut un flăcău, deranjat
pasămite.

– Minim cinci bilete, a precizat el. Altfel nu
rentează.

– Asta a fost acum cincizeci de ani, pe vremea
pachetelor, i-am zis, dar n-a arătat că ar fi înţeles

ceva, dimpotrivă.
– Hai să-l ducem pe iepurilă înapoi, l-am

îndemnat pe Marcus, i-o fi dor de iarba
strămoşească.

– N-ai idee ce blând e, mi-a răspuns.
Atunci ne-a înconjurat un stol de domnişoare,

pornit să se înduioşeze de protejatul nostru.
Exclamaţii, sugestii, mângâieri făţişe… să tot fii
iepure! Şi, ca la un semnal, soarele a ieşit dintre
nori, s-a făcut cald, iar lumea s-a risipit să-şi ia
costumele de baie.

– Du-l colo-şa, pe potecă, i-am spus
însoţitorului, vezi, pe deal!

Doi timpi şi trei mişcări să ajung în cameră, să-
mi iau slipul, şortul, tricoul şi să accelerez către
pontonul de la marginea lacului, deja încărcat cu
săritori. La capătul tăpşanului o stâncă se înălţa
deasupra malului, prilej să mă dau mare de unul
singur. Lepădând prisosul, am înotat întâi în
preajmă, să sondez adâncimea, că păţisem odată,
gata să mă arunc orbeşte… noroc că a intrat altul
înaintea mea – apă până la brâu. Acum nu era cazul,
adâncime mare, prilej să execut o „rândunică”… şi
încă una; când să ies, am alunecat şi am dat zdravăn
cu gamba de piatră… apa n-a amortizat nimic.

Şchiopătând uşor, cu boarfele sub braţ, am
pornit să mă plimb printre cearşafurile turiştilor,
căutând un loc cu iarbă unde să mă tolănesc, dar m-
a stopat Marie-Jeane:

– Cum umbli aşa?! a exclamat.
– Da’ ce are?!
Şi m-am uitat – o dâră bună de sânge sub

genunchi, până pe laba piciorului.
– Imediat să te duci la medic! Nu, nu aşa, vin cu

tine!
S-a echipat numaidecât, eu la fel şi m-a luat de

braţ; am pornit în marş forţat, să înving ameţeala, pe
drumul celălalt, înspre comună.
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La periferie, o casă în roşu; gazda întindea rufe
pe frânghia din faţă, prilej ca Marie-Jeane să-l
strige, să întrebe încotro se afla dispensarul. A
gesticulat, că tot înainte. În urma noastră a ieşit pe
şleau un prichindel, repetând sârguincios strigătul
de luptă al lui Tarzan.

Am localizat clădirea fiindcă aştepta o
ambulanţă în dreptul ei; dinăuntru au scos o targă cu
pacient l-au îmbarcat şi au demarat semnalizând din
plin.

– Iar ai venit?! glăsui medicul (în halat alb) din
capul scărilor. Soră, pregăteşte-l!

M-au potrivit pe patul dinăuntru şi asistenta a
pornit să şteargă gamba cu un şomoiog de vată
îmbibată în ceva.

– N-am mai fost pe aici, am zis. Întâmplarea…
– Aşa le zice tuturor, m-a liniştit ea.
– Bun… bun, s-a apropiat doctorul.
Câteva înţepături în picior şi a început treaba…

mă uitam înspre fereastră… mai mult simţeam
slipul umed…

– Gata, a zis chirurgul. Ţi-am pus trei copci, vii
să ţi le scot peste zece zile… cu domnişoara.

– Mulţumim frumos, a răspuns Marie-Jeane.
Atunci mi-am dat seama că stătuse cuminte într-

un ungher… ce fată de treabă… şi abia ne
cunoşteam în treacăt!

Un vis, itinerarul către pensiune… nu realizam
ce-mi vorbea… fâşia albicioasă a drumeagului
tremura de căldură, o ramificaţie… apoi silueta
izbăvitoare a clădirii.

– Mergem la mine, a zis autoritară Marie-Jeane.
Sunt singură, la parter, te poţi reface!

Într-adevăr, puţinele trepte ale intrării s-au
dovedit dificile – gamba zvâcnea, moale. M-am
lungit pe macatul patului şi dus am fost…

Acalmia m-a trezit… şi lumina zilei… apoi
amintirile; m-am răsucit – ditamai legătura sub
genunchi pulsa; Marie-Jeane s-a mişcat de lângă
perete...

– E timpul să pleci la camera ta, a rostit. Lumea
se pregăteşte de plecare…

– Tu unde ai stat?
– M-am rugat.
Încă buimac, am băgat de seamă micul

tabernacol pe măsuţa din colţ şi lumânarea din faţa
lui.

– Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc! Fără tine ar fi

fost altfel… mai rău!
– Bine, bine… ai grijă de tine!
Intenţionam să o îmbrăţişez cel puţin, dar a făcut

un gest de evitare… şi am rămas cu privirea la
chipul ei apropiat, cu cicatrice sub nas.

– Am avut buza despicată, a zis încet.
Şontâcăind, am urcat scările; camera, parcă şi

mai vraişte… dar invers… mirosea a plecare.
– Craiule, îţi pierzi nopţile! Ai găsit locaţia

partuză?! Ceva sordid, ca-n deplasare? Phuu, ţi-ai
băgat şi piciorul!

Ăsta era Beserigea, totdeauna la pont. Marcus,
mai practic mi-a indicat un pachet:

– Am luat şi dejunul tău. Te doare? 
– Un accident neprevăzut.
– De-ar fi avut picior de lemn nu ţopăia aşa, a

adăugat Beserigea.
Numai Lulu era liniştit; răsturnat pe pat, în

poziţia pilotului de curse, făcea gesturi iuţi de
manevră. Periodic, extrăgea un căcămâţ din nas şi-l
catapulta din degete. 

– Se igienizează, ne asigura el.
Totuşi, trebuia să strângem calabalâcul – şi nu

mai încăpea în valizele parcă micite… te pomeneşti
că, folosindu-le, textilele se îngroşaseră! Măcar mi-
am îmbrăcat hainele de călătorie… acoperitoare.

Bagajul nu era greu, am coborât operativ şi ne-
am alăturat grupului, care a hotărât să mergem pe
jos, că nu era departe. Doar Andra s-a întors, zicea
că ia telecabina.

Cătinel, ceata s-a împrăştiat, deşirată în perechi
şi terţete, agregată abia în sala de aşteptare a
terminalului curselor de autobuze – un hangar cu
peroane… barem avea bănci duble ponosite şi
inefabilul miros de haine vechi, datorită căruia am
simţit că trebuie să scot tot din mine… 

Un şir de uşi cafenii, aşa arăta closetul; barem
avea o fereastră larg deschisă. În cabină, câteva coli
înţepate în cuiul din perete, alături de scuipaţi vechi.
Loc de reculegere, dacă ştiai cum să-l tratezi.

Revenit la sala de aşteptare am găsit şi un loc
liber, învecinat unui motan adormit în faţa unei
farfurioare cu morcovi.
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„Din prima clipă/ Am ştiut adevărul/ E
crud/ Şi doare acum/ Mai mult ca-n trecut”

Gheorghe Gh. Bostaca vine din Bârladul lui
Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu, şi s-a dăruit
scrisului, convins că poezia se poate implica în
destinul său, nu pentru a-l face neapărat celebru,
ci pentru a repurta împreună câteva campanii
existenţiale, de a comunica prin intermediul ei cu
necunoscutul lumii. A debutat deloc grăbit, la 38
de ani, cu un volum cu titlu belicos Din istoria şi
asediile unui războinic (Editura Crater, 1999),
unde cele cinci secţiuni se referă la tot atâtea
intervale biografice, traversate sub formă de
ofensive succesive, asta după ce ni se relatează că
a venit pe lume la 10 martie 1951, dar că a fost
declarat exact o lună mai târziu, într-o familie
numeroasă, al şaselea copil din şapte. Din această
întârziere a consemnării oficiale în acte a naşterii
sale, ingeniosul Bostaca va întocmi o întreagă
speculaţie, anume că duce de fapt cu sine două
vieţi, două trasee distincte, din cauza amânării de
a se şti pe sine şi a spune adevărul despre misterul
din jur şi al strălucirii zilei: „N-am vrut/ Să
scormon lumina/ Să dau de taine ascunse/ Venite-
n amurguri/ Ceţoase şi poate triste/ Şi totuşi/ Din
prima clipă/ Am ştiut adevărul/ E crud/ Şi doare
acum/ Mai mult ca-n trecut” (Iubirea-n castel). A
asedeiat Iaşul, unde şi-a făcut studiile, devenind
inginer, apoi l-a pasionat „tăbăcăria”, deoarece e
momentul să spunem că autorul este unul dintre
puţinii specialişti veritabili (cu cercetări aplicate,
inovări şi doctorat în regulă) pe care îi avem în
industria dură a pielăriei, intens solicitat în
străinătate pentru contribuţiile sale deosebite. Mai
găsim alte două asedii de viaţă, „asediul

deşertului” (desigur, se referă la ariditatea
de zi cu zi a existenţei) şi „asediul regăsirii
şi al poverii” (?!), despre care aflăm lucruri
cu totul vagi, probabil de natură sociabilă
(„Cine m-a învins?/ Tu?/ Soarta?/ Sau bunul
stăpân?/ De ce?/ La ce bun?/ Mai e ceva de
făcut?/ Ori mai încearcă?” (Intrus). 

În volumele următoare, creaţia poetică a
lui Bostaca se îndreaptă în două direcţii bine
conturate: pe de o parte, spre notaţia şi
destăinuirea discretă, melancolică, cu
înclinaţii intimiste şi tresăriri orgolioase, în
retorică afectivă; pe de altă parte, spre
diatriba vocativ-pamfletară, de vibraţie
morală, dedicată dilatării concretului diurn,
unde este insipid şi neinteresant –
Confesiunile unui trecător, 2000; Traume, 2000;
Discursuri epidermice, 2011; ADN-ul istoric,
pamflete, 2011; 173, poezii, 2012; Recviem,
2013; Entropii poetice, 2015; Balcano pamflete,
2015; Mesaje din deşert, 2015. În apariţiile
recente, Gheorghe Bostaca depăşeşte etapa
căutărilor şovăielnice. Entropii poetice este un
volum de maturitate, bine întocmit, renunţând la
pasaje diletante, trimiteri de circumstanţă sau
sarcasme de duzină. Autorul este mai sigur pe el
şi mai atent în expresie, fără să facă uz de tropi
complicaţi sau de efecte epatante. Scriitura sa e
frustă, meditativă, cu dese interogaţii de ruptură şi
vocabule directe, iscoditoare, uneori emise
inconfortabil: „Unde sunt?/ De cât timp?/ Pentru
ce?/ Am vreun mesaj?// Vă rog, opriţi
experimentul!/ Luaţi oglinda/ Din acest spaţiu,/ În
care întâmplător/ Eu mă aflu.../ Şi mă doare
nespus./ Iar tu eşti mult prea fantasmă/ Şi nimic
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nu poţi face/ Ca să mă aperi” (Fantasma). O
dramă personală îl face pe autor să fie mai curajos
în rostire, mai misterios în atitudinea lirică,
năzuind să comunice încrezător cu nevăzutul
straniu din preajmă: „Deşi vorbeam cu tine/
Singur, prizonier în cohorta lui mâine/ Ce spăşit,
dar şi aspru aşteaptă./ Teribila şansă. Dar şi unica/
A descleştării de sine şi tine/ Nu par a duce timpul
nainte” (Noiembrie). Un sentiment de claustrare,
de încercuire, de repliere speriată din faţa unei
urgisiri agresive şi implacabile, reprezintă o
constantă a dispoziţiei sensibile şi pe seama ei se
consumă poemele de rezistenţă ale lui Gheorghe
Bostaca, cu fine nervuri biografice: „Născut/
captiv, într-o fortăreaţă/ De niciunde,/ După
plecare rătăcind perpetuu,/ Am visat/ Totdeauna/
Să mă întorc/ Să rămân/ Şi să sărut, zi de zi,/
Fiecare piatră/ Ce mi-a cernut eul/ În mod crud...”
(Recunoştinţă). 

„Deşertul din fărămitura diurnă/ A unui
sine istovit/ Este o cheie/ Ce uşa deschide/ Zilei
de mâine”

Volumul Adagio printre umbre (2017)
confirmă o remaniere a regimului confesional,
care aici e mai bine condus de sugestie, de
vibraţia nuanţei, de acea simplitate luminoasă a
setei de cunoaştere. În spaţiul poetic, „spaţiul fără
de cer” din reveria cuvintelor, umbrele îşi dau
întâlnire cu siluetele aievea: „Din nou sunt în
locuri/ Unde doar umbre mi-au mai rămas/ Sunt
în ale văzduhului/ Ferestre şi porţi/ Dând timpul
înapoi...” (Nişte umbre). Este interesant de
urmărit această călătorie în precedenţă, care
suprapune imaginarul peste datele memoriei, sub
semnul unei fuziuni sumbre, concise, mereu în
aşteptare, tresărind la fiecare semn sau
reminiscenţă sosită din negura fiinţei: „Într-un
cimitir/ Al amintirilor la vedere/ Ce-l duc cu
mine/ Oriunde aş ajunge/ Fiecare îşi are fiinţa/
Gata să poarte/ O conversaţie/ Gata să aducă/ O
precizare, o mustrare/ O îmbrăţişare/ Fiindcă aşa-
i/ În spaţiul păcii/ Şi al armoniei/ După ce
glasurile nu mai cuvântă” (Comuniune). 

Merită să zăbovim un pic: e vorba de acest
cimitir al amintirilor şi gândul duce firesc la

„decadentul” Bacovia, cu al său cimitir de vise,
tărâmul unde neantul înghite materia trecătoare a
iluziilor, a evaziunilor în idealitate. La Bostaca, el
evocă noianul anonim de senzaţii şi trăiri apuse,
ivite spontan, aşa-numitele reminiscenţe, „trezite”
în voia fluxului cotidian, pe care oricine le duce
cu sine, laolaltă cu vocile producătoare de trăiri şi
întâmplări obişnuite, şi ele supravieţuind în slabe
ecouri extatice. Într-adevăr, memoria nu este
altceva decât groapa comună a clipelor şi spuselor
de fiecare zi, pierdute îu vervă risipitoare de
goana spre noutate, spre altceva; un mister
ontologic le recuperează însă, le face să
sclipească din nou în „spaţiul păcii”, locul unde
ele capătă alt chip, alt suport, altă semnificare:
„Morminte să aperi/ Să aperi urcatul/ Luminii din
scară/ Şi al tremurului din pleoapă/ Şi să nu
rătăceşti/ Deşertul din fărâmitura diurnă/ Al unui
sine istovit/ Este o cheie/ Ce uşa deschide/ Zilei
de mâine” (Pe o scară). După cum cimitir este
aglomerarea muzeală din fondul sufletesc, şirul
de „pâlpâiri anonime” de domeniul melancoliei:
„Cu fiecare zi,/ Sufletul,/ Un uriaş cimitir,/ Se tot
umple,/ Iar norii sosiţi/ (Tot mai mulţi)/ Dintr-un
rău/ Necesar, dar neavenit,/ Riscă să nu mai
găsească/ Un loc pentru deplina odihnă/ Străin
rămânând astfel/ Nedesluşitei mele fiinţe”
(Crepuscul). Poemele au aspect de inscripţie, de
elegie lucidă, frustă, cu rupturi de imagine – în
asta autorul este redutabil, delectându-se cu
asemenea cristale ce vin de la izvoarele dialogului
cu realitatea nevăzută. Ţine să se explice într-un
loc: „Eul şi umbrele sunt ale sinelui, nicicând în
pasajul existenţial, putând fi separate, ele
coexistând în subconştient, oriunde eşti şi
întotdeauna”. Observaţie cu totul exactă.

Poezia se nutreşte din această conversie de
planuri: reverie şi memorie, sentiment activ şi
consum efemer, natură şi artificiu, programate să
afle ce se petrece în dincolo-ul lumii. Tot ea e
capabilă de magia comuniunii, a „întâlnirii” între
vârste şi straturi ale afectului, pus la încercare de
voinţa de a evalua discret agoniseala crâmpeielor
de viaţă din goana nemiloasă a timpului. pe
efectul de laconism – câteva cuvinte sunt capabile
să dezvolte o întreagă perspectivă retrovizoare şi
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totodată un moment de graţie consumat cândva şi
recucerit din fibra duratei. Tema „timpului, hamal
de mistere”, cum citim într-un loc, al „căutării
timpului pierdut”, ca să apelăm la registrul
proustian, din care rămâne doar mireasma clipei
sau un murmur nostalgic, este obsesia dominantă
a cărţii rostire. 

„Să te înalţi spre întrbare/ Ca să te
întâlneşti încă o dată/ Cu singulara fiinţă din
tine”

Credem că în cazul de faţă e interesant de
urmărit evoluţia unei atitudini faţă de „miracolul
ascuns” în cutele realului, în spaţii care se dilată
prin „truda eului” de a se destăinui. Poetul simte
nevoia periodic să-şi redefinească aplecarea lirică
şi să-şi remodeleze materia imaginară, în funcţie
de anumite traiecte sau teme de referinţă, cum
este antologia Iris (Editura Timpul, 2019), unde
ideea ordonatoare este privirea, felul de a iscodi
cu ea lumea şi a te lăsa „luminat” de fluxul vital
universal. Ştie că „în ochi, irisul adaptează
diametrul pupilei, reglând astfel cantitatea de
lumină ce ajunge în cristalin. Şi aşa, imaginile a
tot ce te înconjoară ajung în incinta eului,
permiţând corpului, dar şi sufletului, păşire şi
trăirea în deplinătate”. De aceea, fiecare secţiune
a cărţii (Entropicele, Deşertul, Umbrele) justifică,
în etape, un fel de a privi, de a afla clipa şi a „citi”
existenţa, în funcţie de vârstă, de epocă, de
intensitatea trăirii. Poezia restituie astfel deplinul
din imediat, din secundele pasagere, livrat
adâncurilor de fiinţă spre a fi „procesat” şi preluat
apoi în expresie, atunci când vizualul devine
viziune. 

Constantă rămâne o anumită francheţe a
emisiei, care împreunează percepţia gravă,
solemnă, cu o alta, a jocului delectabil, presărat
cu ironii şi stări inocente: „Eu,/ Printre biruitori/
Doar irevocabil rămas/ Făr’ de cer,/ Glas/ Şi cu
gândurile/ Îngenunchindu-mă/ În fiecare clipă/
Contemplu cum sângele meu/ Lipsit de oxigen/
Mă sufocă/ Oră de oră/ Până ce putea-voi/ Aduce
scheletul/ Noului eu/ Moştenitorul genetic/ Ca în
el să configurez/ O altă trebuitoare fiinţă/
Postumelor mele nevoi” (Autoportret). Efortul

metaforic sau cromatic e activat de o stilistică
jovială, dependentă de inspiraţie sau de
spontaneitate afectivă, deoarece creaţia sa
practică o convenţie ilustrativă, o poezie de
aşteptare, de elan intimist, lăsată în voia
lucidităţii: „Călătorind prin pustiu/ În drumul
ostenit/ Imaterial/ Al tăcutei fiinţe/ Zămislesc o
ipotetică/ Oază/ În care voi aştepta/ Ca un număr
de clipe,/ Iluzii,/ Volute,/ Lumini scufundate/ Să-
mi adreseze mesaje, însemne,/ Suspine,/ Să-mi fie
pentru paşii/ ’Nainte/ Nicicând,/ Niciunde,/ Dintr-
un hazard conturat/ Şi tainic complice” (The
Travel). Gheorghe Bostaca este o natură
meditativă, poemele sale caligrafiază calm detalii
din panoplia cu tensiuni melancolice, care vin
dinspre un fond emoţional, tratat cu sinceritate şi
dorinţă de confesiune. Relatarea e cel mai adesea
crispată, fantezisme lucioase, frivole, sau
materiale inutile. Se fereşte de pedanterii,
preferând simplitatea, versul „tăiat” strict, şi
relatarea gravă, de surdină, fie şi uşor patetică.
Memoria înviază secvenţe eliptice şi dă încredere
fantasmelor de la intersecţia dintre viaţa aevea şi
viaţa nevăzutelor. Poezia are meritul că uneşte
aceste tărâmuri verosimile, pe cât de distincte, pe
atât de comunicante: „Aştept miracole/ Ce nu mai
sosesc/ Pierdut într-o desfăşurare/ Feroce.
Omniprezentă/ Fără pic de lumină/ Şi cu
temperatură polară/ În care strigătul meu
înfundat/ Dintr-un eu solitar/ Se pierde-n zăpezi/
Ce cad sufocant/ În aceste ţinuturi profund
glaciare” (Avalanşe). 

„Îmi recunosc/ Toate rătăcirile/ Îmi
recunosc/ Toată orbirea/ Îmi recunosc/ Tot
prizonieratul cunoaşterii”

Cartea de faţă are o „cheie” a ei, grupând
poemele în trei trepte sau niveluri integratoare –
un prim nivel, entropic, cu trimitere la o stare de
ordine incertă, de mesaj bruiat sau de organizare
episodică a pieselor care conturează secţiunea; un
al doilea, referitor la starea de vid, de pustiu
interior, vanitate şi zădărnicie, recurgând la
toposul deşertului ce trebuie traversat cu durere
de sine; în sfârşit, al treilea nivel evocă
Shadowland-ul, meleagul neantului absolut, unde
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toate migrează fără alegere şi se pierd ca umbre.
Elementul comun al acestui evantai de trăiri îl
reprezintă privirea, situarea perceptivă în câmpul
emoţional al clipei pasagere, timpul modificând
lumea şi percepţia ei. Poetul din Bârlad stăpâneşte
bine acest procedeu al elaborării lucide,
purificate, cu dorul oglindirii de sine în cuvânt, un
fel de a înainta în real cu sentimentul de a desface
în fâşii placide necunoscutul: „Prin ochi/ A curs o
lume/ În suflet./ Şi ultima clipă a zilei/ A rămas/
Ca o amintire limpede/ Pe o geană/ Pentru a fugi/
Cu cristalele/ Unei lacrimi/ În roua dimineţii”
(Iubirea pe date). Textul are transparenţă şi se
iniţiază în mister, în dialogul cu noaptea
nevăzutelor. Uzura vremelniciei se resimte în
tresăririle elegiace care întreţin filonul liric,
mereu cu o plastică reţinută, austeră, depănând
pâlpâiri de clipe, apuse în „deşertul diurn”,
purtător de enigmă: „Clipa trecută. Ea zace/ N-a
murit/ Cum ar fi trebuit să se întâmple/ Fiind o
scânteie a focului veşnic/ Şi tainic,/ De nopţi cu
lună şi vise/ Sub acorduri languroase, sterpe/ De
melodii infinite...// Şi gheare reci, săgeţi
veninoase/ Triumf de putere. Crude/ Smulg măşti
hidoase/ Lăsându-te-n deliruri cu clipe trecute”
(Delir). Sunt exerciţii de trecut înspre templul
duios al închipuirii, locul unde memoria distilează
trăirea şi face ordine în povara de chipuri şi voci,
devenite stare de ecou. O confruntare tainică se
consumă în aceste poeme laconice, sărace în
gestică, dar mizând pe sugestie, între lumină şi
întuneric, între rostire şi tăcere, între prezenţă şi
absenţă: „Când cuvinte/ Reflex plăsmuite/ Au
spart liniştea/ Încremenită/ Într-o lungă visare./
Aşchiile/ S-au înfipt/ În coloanele timpului/ Ce
străjuiau/ Templul păcatului.// Acum,/ Când bolta
se prăvale/ C-un tunet...” (Remember) 

Textul se înviorează, capătă boltă, când
vorbeşte de „scorbura gândului”, „prăpastiile
cerului”, „călătoria prin sine”, „un eu suspendat
într-un sine” sau „fărâmitură din sine”, ceea ce
divulgă interes pentru cufundarea într-o
interioritate empirică activă, pe alocuri jovială, în
căutarea unei idealităţi pierdute. Autorul se
consideră victima unui experiment manierist, al
oglindirii purtătoare de timpuri sedimentate, care

prin „joc secund” şi multiplicare de planuri, aduc
făpturi din adâncuri mântuite, mai bine zis din
halucinaţia unui tărâm cu revărsări de vedenii, de
fapt un transfer de imagine între două regimuri:
„Unde sunt?/ De cât timp?/ Pentru ce?/ Am vreun
mesaj?// Vă rog opriţi experimentul/ Luaţi
oglinda,/ Din acest spaţiu/ În care întâmplător/ Eu
mă aflu./ Imaginea mea/ Este mult mai mare/
Decât e în realitate/ Şi mă doare nespus,/ Iar tu
eşti mult/ Prea fantasmă/ Şi nimic nu poţi face/ Ca
să mă aperi” (Fantasma). Pentru Bostaca,
„experimentul” oglindirii – susţinut obsesiv – nu
unifică, ci desparte clar lumea aevea de lumea
„umbroasă”. E apogeul acestei construcţii de elan
liric, unde se lucrează insistent pentru un singur
scop – aflarea mecanicii inconştiente
producătoare de fantasme. Deoarece cartea are un
regim crescendo, unde segmentul final Umbrele
reprezintă obiectivul întregii incursiuni, ţinutul
comunicării cu nălucile, cu „fiinţele nedesluşite”,
adică toată acea infrastructură terifiantă care
densifică vitalul, de felul: „spaima irealităţii”,
„strigătul din interiorul fiinţei”, „prizonieratul
cunoaşterii” etc. Prin volumul Iris, Gheorghe
Bostaca ne convinge o dată în plus că, atunci când
e urzită de „emoţii esenţiale”, poezia soarbe
lumină din real şi trage cu ochiul ei ascuns spre
neant.
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Într-un roman încape o lume, chiar dacă o luăm
mai de la începuturi. Iar lumea, filosofic sau nu,
înseamnă, în primul rând, familia. Cronici de
familie, aranjări narative prezentate ca o saga,
formarea unor caractere, urmărirea unor destine sunt
cunoscute de când e literatura mare; cu atât mai
interesante sunt însă re-formulările  lor, de la caz la
caz. 

În romanul semnat de Adina Cotorobai (Limes,
2018, cu o prezentare de Mircea Petean), interesul
este declanșat prin felul în care autoarea urmărește
felurite amănunte ce colorează existența în timp a
personajului principal, deliberat plasat într-o
adevărată rețea existențială de rude și prieteni,
adevărat hățiș bănățeano-ardelenesc; e meritul unui
narator foarte priceput să poată naviga cu ușurință
printre atîtea imagini, voci, amintiri, reușind să
impună logica unui roman cu de toate: frescă
socială, inițiere a personajului, satiră neiertătoare,
capacitate de a descoperi latura comică a vieții,
transformarea amintirii într-un simbol de neuitat. În
definitiv, gândeau vechii greci, din dorința de a salva
amintiri sau din ideea de a le născoci... se naște
literatura, văzută și ca o cale de căutare a nemuririi,
desigur, cum spunea Platon; creația, ca și erosul, cel
mai adesea dimpreună, au rolul de a „regenera
definitiv în frumusețe”, în accepția de peste multe
veacuri a lui Soloviov, cel care a meditat asupra
„dramei vieții lui Platon”.

Că literatura și sursa sa majoră de inspirație,
viața, pot fi uneori și într-o relație simbiotică,
transferul (vechi) putând fi înlocuit și de influențele
ficționalului asupra curgerii existenței în sens larg,
se știe, la fel de mult ca și faptul că o alcătuire
literară (în cazul de față, roman) pornită dinspre date
oferite de memorie poate fi modelată după
exigențele dictate de ficțiunea literară. 

Bun povestitor, naratorul delegat din acest
roman reușește să echilibreze cele două talgere
ale balanței epice: alegând soluția (aparent
comodă, de fapt plină de riscuri și de
complicații de scriitură) tratării trecutului
personajului principal, de la „cele mai vechi
amintiri” încoace, cum ar spune Sadoveanu, se
alege, de fapt, cu o soluție de anvergură, aceea
de a surprinde o epocă și o lume, pe parcursul
multor ani de trecere a celei numite simbolic
„fata”, prin toate periplurile ei bănățene,
oltenești, ardelenești. Adina Cotorobai a știut
astfel să profite inteligent de cea mai bună
rețetă aflată la îndemână,  aceea de a descoperi
lumea (și toate datele ce contează într-un
exercițiu epic) prin ochii personajului investit
în acest sens. Dacă amintirile privitoare la
începuturi sunt legate de lucruri specifice,
filtrate afectiv prin sensibilități feminine
(„Capotul acela era singurul lucru de la mama
ei, pe care fata nu-l purtase. Celelalte îi erau dragi și
chiar era mândră de ele. Fusese, de altfel, una dintre
puținele studente care avusese bluză de mătase
naturală, cu năsturași de sidef și un taior dintr-o
stofă inegalabilă, era bej, dar țesătura foarte fină era
formată din picățele ceva mai mari decât vârful unui
ac, una bej deschis, una bej închis.”), cele care
marchează despărțirea de copilărie/ adolescență/
prima tinerețe și intrarea efectivă în viață, așa cum
era ea cu decenii în urmă, sunt impregnate de simțul
observației responsabile și cuprinzătoare. Fără a
cădea în păcatul (facil) de a înregistra în sfera
negației tot ce a fost, „fata” numită așa și în calitate
de soție, cadru didactic, mamă, se dovedește a fi, în
angrenajul narațiunii de față, un foarte bun
observator la nivelul multor paliere, scriitura
evoluînd, deseori, spre pagini acide sau chiar
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pamfletare: „Baia. Of! Greu s-o uiți. O chiuvetă
mititică, albă la origine, dar originea asta se pierdea
în negura vremii, vorba poetului, jegul stratificat
temeinic demonstrînd că nu prea avusese ea căutare
la vechiul locatar, o scurgere în cimentul de pe jos
pentru apa de la dușul care atîrna liber pe perete și o
oglindă aburită din facere probabil, astfel încât, dacă
nu arătai cine știe ce, să nu fii prea decepționat.! Dar
vasul de toaletă!”. Alteori, se alege soluția
comentariului la subiect: „Se găsise și soluția
inimaginabilă a preîntîmpinării sabotării sporului
demografic, prin controale medicale de specialitate
efectuate la intrarea femeilor în incinta uzinei în
care lucrau. Incredibil. O masă ginecologică
instalată într-o încăpere din apropierea porții de
acces și, ca la moară, la rînd, fără discuție...”

S-a scris multă literatură despre epoca de
dinainte de 89. Probabil se va mai scrie, existînd
mereu o doză de așteptare neacoperită; în plus,
mereu se insinuează și alte tipuri de discurs,
neacoperite sau doar parțial întîlnite. Fără pretenții
de arhitectonică sofisticată, romanul scris de Adina
Cotorobai se lasă „dictat” de o voce lipsită de
artificios. În definitiv, viața trebuia cumva trăită și
atunci, poate fi o morală sănătoasă desprinsă din
paginile cărții: alături de multe scene necunoscute
celor foarte tineri de astăzi,  ce descriu, comentează,
analizează fapte derulate într-un plan îndepărtat al
personajului, sunt surprinse și altele, care
consemnează momente festive, bucurii ale timpului,
așa cum puteau ele fi atunci, iarăși de neînțeles
pentru cititorii tineri de acum: posibilitatea de a
încălzi (parțial) o casă insalubră, explozia de bucurie
declanșată de cîteva pachețele de unt sau de suluri
de parizer, sentimentul împlinirii după ce ore
nenumărate de stat la coadă au adus în rezervorul
mașinii benzina necesară întoarcerii din concediu,
sărbătorirea unui Revelion, dărnicia rudelor care,
efectiv, îi ajută pe cei doi să supraviețuiască, felul în
care cei doi copii își trăiesc vîrsta și multe altele în
acest registru. Fără să devină exagerată, morala
bănățeano-ardelenească și cultul familiei,
înțelegerea dintre soți sunt cheia găsirii și apărării
fericirii. Și tot așa, timpul excesiv alocat rutinei
casnice, expedientelor de tot felul necesare pentru a
putea găti mîncare cît de cît corespunzătoare. Din
acest punct de vedere, în afară de zonele pigmentate
de umorul acceptării vieții cotidiene, un alt punct de

interes stilistic este cel prilejuit de descrierea unor
mîncăruri și a felului (uneori aproape absurd) a
demersurilor necesare în acest sens: „Lena și Ogu
făceau adevărate minuni în demersul de a hrăni toată
haita și astfel apăruseră supele chioare, ba de roșii,
ba de chimen cu crutoane, ba de cartofi cu tarhon, ba
de te miri ce, noutatea pentru cei doi gineri din
familie fiind numita «zamă de picior de scaun»,
rețetă bănățeană de maximă sărăcie, nu lipsită de
rafinament, la drept vorbind, fiind o fiertură de vreo
zece jumări mititele de slănină, pentru oarece gust,
mărar din belșug, oțet, două-trei cepe întregi, pentru
aromă, îndepărtate la momentul servirii, ceva făină
pentru minima consistență și, evident, crutoane,
«pour la bonne bouche», vorba inspiratului
arheolog, numit și «căutător de cioabe» sau, mai
plastic, de «potcoave de cai morți»”. Alături de ele,
înspre finalul romanului, sunt presărate întrebări
subînțelese sau chiar formulate direct privind modul
în care poporul știe/ va ști să își cheltuiască cu folos
libertatea cîștigată prin sînge.

Față de alte romane interesate de rememorarea
deceniilor din celălalt regim, în acesta scris de Adina
Cotorobai lipsește un dramatism evident (neintrînd
ca intenție în rețeta de față, tot așa cum nu sunt
evidențiate nici ciocniri de idei sau alte demersuri
asemănătoare); e drept, uneori, în unele secvențe
pîlpîie durerea, revolta și neputința personajelor
romanului. Dar interesul este, totuși, cu totul altul.
Absența marilor zvîrcoliri, cea care dă substanță
marilor alcătuiri epice,  e compensată de focalizarea
de lungă durată pe detaliile înregistrate cu minuție și
umor, fără să devină monotone. Atenția
(transformată în trăsătură de stil) acordată
amănuntelor ce pot trece neobservate face diferența
de calitate. 

Dincolo de construirea unei „cronici de familie”,
așa cum se configurează ea din perspectiva
personajului feminin central, romanul Privind peste
umăr trebuie privit și ca un interesant și profitabil
document (ficțional) al unui tip de imaginar, peste
care relatările ample, interesate de macro-substanța
istorică-socială-economică, au trecut/ trec prea ușor. 

De aici rezultă un roman care răspunde la multe
întrebări grave, fără ca acest lucru să se transforme
în dezbatere filosofică, păstrînd însă toate atuurile
unei lecturi agreabile și complexe, în același timp.
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Convulsiile istoriei naționale, deși sunt
percepute diferențiat în cercul compozit al
istoricilor, au impulsionat, odată cu începutul
perioadei posdecembriste, multiple demersuri de
reconstruire a trecutului, tributare unui
instrumentar eterogen. Discursul istoriografic își
restabilea perseverent prestigiul de mijlocitor al
adevărului desprins de manevrele ocazionate de
contextul politic. Tratarea din mai multe unghiuri
a aceluiași eveniment, polemicile iscate de
divergențele de viziune și avântul de a elucida
secvențe controversate din istoria națională
conduc adesea la tensiuni conceptuale și
deontologice în cadrul breslei discipolilor lui
Herodot. Una dintre vocile cu autoritate în
tratarea chestiunilor litigioase din trecutul
românilor îi aparține lui Lucian Boia, care, prin
abilitățile sale de strateg stilistic, a reușit să atragă
un public larg, mizând pe desprinderea disciplinei
istoriei din acele cadre științifice rigide și pe
apropierea discursului său de registrul veleitar al
literaturii. Opțiunea sa neconvențională împinge
discuția până la minimalizarea realizărilor
istoriografiei românești, văzută ca domeniu
viciat, contaminat de mit, punând la îndoială
capacitățile istoricilor de a reconstitui trecutul.
Această atitudine corozivă, care atinge apogeul
prin cartea Istorie și mit în conștiința românească,
primește însă o replică substanțială din partea
academicianului Ioan-Aurel Pop, prin volumul
Istoria, adevărul și miturile (Editura Școala
Ardeleană, Cluj, 2018), aflată la cea de-a treia
ediție, o receptare critică a desfășurării
argumentative a profesorului Boia și o reflecție
lucidă asupra încercărilor de mistificare și de
demistificare a istoriei naționale. Dialogoul care
se înfiripă între cele două texte este unul riguros,

răscolitor, onest, empatic, hotărât să traseze
limitele științifice și deontologice ale
abordării trecutului, devenind o adevărată
luptă pentru statutul istoriei între celelalte
discipline. Lucrarea academicianului
clujean, proiectată inițial ca o recenzie
pentru ca apoi să ia forma de sine stătătoare
a unui op de specialitate, este structurată în
cinci părți, meticulos întocmite, indicând o
cunoaștere profundă a izvoarelor, a
problematicii discutate, precum și o
stăpânire temeinică a bibliografiei și
conținuturilor conceptuale. 

Volumul se deschide cu un instructiv
Cuvânt înainte ocazionat de cea de-a treia
ediție și cu unul prilejuit de a doua apariție
a volumului, acestea fiind urmate de o
Explicație preliminară. Logica editorială
dezvăluită în exordiul acestei „recenzii
supradimensionate” urmărește dinamica
republicării lucrării universitarului Boia atât în
țară cât și în afara granițelor, fapt ce permite
tezelor avansate să câștige teren. Contextul
impune, așadar, și o reeditare a produsului lecturii
critice, a răspunsului oferit de un adevărat
„manual de bune practici” pentru istorici. Autorul
prezentului volum statuează că stabilirea și
orientarea unor direcții de cercetare a trecutului
trebuie să țină seama de valorificarea eficientă a
izvoarelor concrete și nu de fuga continuă după
mituri. Demonstrația sistematică inițiată de Ioan-
Aurel Pop în cartea sa își are obârșia în motivări
defensive, în înverșunări savante care
sancționează decupajele subiective realizate de
Lucian Boia, importanța disproporționată
acordată de universitarul bucureștean unor
momente sau scrieri istorice alese și interpretate
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pentru a-și valida ipotezele. Spiritul academic și
vădita îngrijorare față de reputația și față de
viitorul disciplinei istoriei, aruncate sub auspiciile
sumbre ale deconstructivismului negativist hrănit
de păreri ușor de însușit, traduse într-un limbaj
seducător ce se apropie de euforiile sofismului.
Argumentele frecvente, obsesive chiar, invocate
la fiecare pas de Lucian Boia, sunt naționalismul
fervent, ura față de celelalte popoare și tendința
predilectă către mistificarea trecutului. Istoricul
clujean va analiza cu sagacitate fiecare
raționament al colegului său de breaslă, iar
volumul său, Istoria, adevărul și miturile, se va
plia pe schema conținuturilor expuse în lucrarea
oponentului, Istorie și mit în conștiința
românească, evidențiind generalizările, judecățile
subiective, deformatoare, imbibate de ideologia
care il face să declame că ,,trecutul este mort, nu
poate fi cunoscut și devine, prin pana istoricilor,
plin de mituri, de idei preconcepute, de
minciuni”. Gustul libertății de opinie, căruia
universitarul bucureștean îi face apologia prin
multe dintre cărțile sale, este, de asemenea,
relevat de autorul prezentului volum,
surprinzându-i substanța de distopie culturală și
imperativul de a primi o replică pe măsură:
,,Respectăm dreptul domnului Boia de a crede și
scrie că istoriografia românească este o însăilare
de mituri naționaliste, că istoricii și oamenii de
cultură români în general au fost și sunt lași, că tot
trecutul nostru este ticălos etc., dar credem cu
tărie că, în Cetate, trebuie să fie libere și să se facă
auzite și alte voci credibile, cu mijloace similare
celor de care dispune autorul citat” (p. 26).
Preluarea admirativă a ipotezelor profesorului
Boia prezintă un aspect îngrijorător, fiind capabilă
să producă un salt paradoxal de la înfierarea
atitudinilor naționaliste, dirijate și afișate
ostentativ în perioada comunistă, la dărâmarea
întregului edificiu românesc de valori. În aceste
condiții, Ioan-Aurel Pop izbutește să pareze, cu
elocvență și pasiune, fiecare dintre loviturile date
de Lucian Boia istoriografiei românești printr-o
formulă ce se adaptează desăvârșit exigențelor
unui discurs cu o țintă culturală atât de
importantă. 

Cea mai consistentă parte a lucrării se
fundamentează pe scrutarea minuțioasă a
conținutului cărții recenzate, care stabilește
corelații strânse între istorie și mitologie,
ideologie, naționalism, glorificarea nelegitimă,
imposibila obiectivitate a istoricului și eforturile
distorsionante ale comunismului. Autorul
volumului de față opinează, și pe bună dreptate,
că flagrantele contradicții cu fundamentele
istoriografiei ca disciplină sunt vizibile în scrieri
cu potențial deformator, denigrator, care nu
militează pentru susținerea vreunui ideal social
ori cultural. Deși recunoaște toate meritele
lucrărilor lui Lucian Boia, subliniindu-le „stilul
atractiv, verbul fluent, incitant, argumentația
logică, convingătoare”, istoricul clujean își
manifestă dezaprobarea față de mesajul general al
cărții analizate și pledează pentru acuratețea unei
cercetări critice, pe cât de obiective posibil, în
total acord cu metodologia acceptată unanim și cu
tehnicile comparatiste, criterii de la care volumul
universitarului bucureștean pare a se abate destul
de des, mai ales când ,,selectând de regulă doar un
singur set de trăsături, colorează în negru şi
adesea fără nuanţe portretul istoric, social, politic
sau moral al României”. Cuvintele bine alese și
gândite, slefuite subtil, cuprinse sub forma
cutremurătoare a nuanțelor aluzive, contribuie la
trasarea unei rezonanțe de precizie geometrică.
Boia insistă asupra plăsmuirilor și slăbiciunilor
memoriei colective, adăugându-le obsesia
rădăcinilor viciate pe care le traduce, obligatoriu,
într-un discurs impregnat de termeni negativi, în
limbajul autopedepsirii naționale, al umilinței
asumate și proclamate, al acceptării unui dezastru
ideologic. Toate aceste elemente, idei împărtășite
de o mare parte a societății actuale, deziluzionate
din varii motive, explică febrila faimă de care se
bucură cele mai recente volume ale profesorului
Lucian Boia. Ioan-Aurel Pop clarifică necesitatea
unei contraofensive, dând ocazia cititorilor de a
cunoaște și cealaltă fațetă a spectrului pentru a
judeca în cunoștință de cauză realitatea, având
toate datele problemei. Eroarea frapantă constă în
a cataloga un popor drept vlăguit principial, lipsit
de convingeri, de pasiuni sau de un viitor
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strălucit, mărginit sub toate aspectele, incapabil să
se înalțe la același nivel cu redutabilii adversari
occidentali. A susține că spiritul românesc este
refractar la idealurile înalte, europene,
democratice, și caută să își legitimeze existența
prin recursul la mit, refugiindu-se în nostalgia
fanteziei, a lirismului, dezordinii și pasivității,
reprezintă nu doar niște generalități șocante, ci și
o sfidare a îndatoririi unui istoric: aceea de a
reconstrui trecutul fără a-i știrbi înțelesul,
mânuind metodele specifice cu migală și
cumpănire în scopul de a deconstrui ideile
prefabricate. Academicianul se plasează la
antipodul imperativelor negaționiste ale colegului
său bucureștean, operând diversitatea de
argumente cu care se înarmează pentru a răspunde
afirmațiilor acestuia cu o competență admirabilă
și cu o forță persuasivă remarcabilă. 

Impresionant este că această carte perpetuează
accentul și strălucirea misiunii istoriei, aceea de a
se apropia, pe cât de mult posibil, de adevăr,
interogând randamentul mijloacelor și resurselor
utilizate de istoriografie. Dacă acest adevăr, în
accepțiunea dată de disciplina istoriei, nu poate fi
decât laconic, parțial sau aproximativ și nicicând
universal, cum se delimitează raporturile sale cu
mitul? Cum se poate cuantifica aportul
subiectivității istoricului? Autorul sugerează
răspunsuri pentru aceste întrebări prin natațiile
făcute pe marginea lucrării recenzate. Motivațiile
din spatele scrierilor istorice cunosc o gamă
variată și sunt condiționate de contextul în care
apar. Perioada care a precedat și a urmat
mișcărilor revoluționare este ilstrativă pentru
spiritul romantic animat de acel naționalism atât
de necesar emancipării statelor europene, spațiul
românesc nefiind un caz izolat, așa cum Lucian
Boia insinuează în repetate rânduri. Vastul episod
romantic a privilegiat timbrul literar și l-a impus
și în limbajele disciplinelor științifice, mai cu
seamă în istoriografie. Dar acest lucru nu
deteriorează abuziv reprezentarea trecutului, ci
este o consecință firească a momentului istoric,
fapt ce îl îndreptățește pe Ioan-Aurel Pop să
afirme că ,,istoriografia noastră este un produs
onorabil al spiritualității românești și ea trebuie

prețuită ca atare” (p. 40). În perioada comunistă,
tenebroasele adâncuri ale conținuturilor
falsificatoare din procesul rescrierii istoriei
României au impus un idiom mitografic, însă
discursul istoriografic al ultimelor decenii a
depus, prin reprezentanții săi, un efort
considerabil de a-l elimina. 

Reconfigurarea demersurilor istoricilor din
postdecembrism este o inițiativă salutată energic
de mediul cultural dornic să scape de
automatismele glorificării, iar încercările de a
deconstrui și infirma presupusele descoperiri
anterioare iau forma vânătorii de argumente
justificatoare pentru propriile scrieri. După cum
observă istoricul clujean, astfel se întâmplă și în
lucrarea analizată, Lucian Boia exilând întreaga
istoriografie românească sub pecețile negre ale
oportunismului și angajamentului politic,
relativismului subiectiv sau ale luptelor
personale, purtate pe fronturi străine de idealurile
din care își fac titluri de onoare. Constanta
rămâne, așadar, mitul, prezent în miezul fiecărei
scrieri istorice, confundându-se cu însăși istoria,
devenită o simplă colecție de născociri bine
ticluite literar. Mitul național al lui Mihai Viteazul
a devenit ,,model de deformare, instrumentalizare
a istoriei”, oferindu-i universitarului bucureștean
un element recurent, sau un laitmotiv, la care să se
raporteze consecvent pentru a-și valida
construcția de argumente. Nici măcar celebra
paradigmă junimistă, fondatoarea criticismului
românesc, nu este trecută cu vederea, iar
Maiorescu, Carp și Onciu sunt chemați la apel de
istoricul bucureștean pentru a-i confirma
concluzia binecunoscută că, în fond, nu putem
dobândi nicio certitudine asupra trecutului:
,,Profesorul Boia, acceptând până la urmă că și
Maiorescu, Junimea sau Onciul au mai și
«greșit», înclină iarăși spre un relativism total și
afirmă că răspunsul la întrebarea «cine a făcut
România» nu poate fi decât o alunecare spre
«mit» (p. 90). Mitul este panaceul tuturor erorilor,
al deformărilor, al falsurilor etc. din scrisul
istoric. Ne putem îndoi că întrebarea astfel
formulată este corectă. Dacă este, atunci cum se
poate admite că orice răspuns ar tinde spre mit?
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Dacă istoricul sau istoricii caută asiduu și onest
un răspuns complex, cu multiple componente,
bazat pe cât mai multe izvoare, atunci el nu poate
tinde decât spre adevăr, nu spre mit” (p. 89).
Rigoarea academicianului acționează ca factor
ocrotitor și susținător fervent al metodologiei ce
ar trebui să prevină tentativele ,,primejdioase de a
extrage dintr-un imens material doar acele
exemple care servesc tezei elaborate in prealabil”,
încurajând istoriografia critică în manieră
constructivă, nu pe cea abundentă în prerogative
,,negative”, reflectând chiar și asupra menirii
cercetătorului și a profesorului, care nu este alta
decât aceea de a-i deprinde ,,pe tineri cu tehnicile
cele mai potrivite pentru reconstituirea veridică a
trecutului şi să le transmită – după experienţa
atâtor generaţii – încrederea in viitor, în locul de
baştină şi de vieţuire, în forţa regeneratoare a
grupului etnic numit poporul român”.

Academicianul despică metodic firul logicii
cărții analizate, reliefând toate acele inadvertențe
teoretice care ar putea scăpa până și ochiului
circumspect al multora dintre intelectualii ce
formează publicul ce diseminează lucrările
profesorului Lucian Boia. Atunci când nu se face
explicit distincția între istoriografie, înțeleasă ca
redare, scriere a trecutului, și istorie, ca fiind
trecutul în sine, alături de considerarea lor ca
domenii ale ficțiunii, produse ale imaginației
istoricului, prejudiciază însăși disciplina, dincolo
de efectul pe care asemenea iposteze șocante le au
asupra cititorilor. Ioan-Aurel Pop practică și o
contextualizare științifică și empatică, rodnică
pentru demersul său, subliniind că resorturile
mentalitare și motivaționale din spatele unor
personalități precum Mihai Eminescu, B.P.
Hasdeu sau Simion Bărnuțiu sunt declanșate de
realități fundamental diferite față de prezent, iar
accepțiunile pe care le dăm astăzi termenilor de
naționalism, de libertate politică sau de drepturi
ale națiuni nu se pot potrivi respectivului moment
istoric: ,,Ura opiniei publice românești față de
«străinii» care stăpâneau cu mijloace de forță mai
mult de jumătate dintre românii aflați la Dunăre și
la Carpați este firească. Cum să le cerem lui
Bărnuțiu și lui Eminescu, care au trăit umilința

cea mai gravă, fiindcă erau români printre străinii
aroganți și oprimatori, să-i preamărească pe
străini, firește pe anumiți străini. Cum să le cerem
lor să fi avut conduita luptătorilor pentru
drepturile omului, pentru Europa unită de astăzi?”
(p. 90). Câteva dintre ideile controversate expuse
în cartea lui Lucian Boia vizează până și existența
spiritului românesc, sau a specificului național,
transformate de către universitarul bucureștean în
urmări ale însușirii nefondate a ,,mitului unității”.
Eșafodajul argumentativ creat de istoric
amendează o galerie expansivă de portrete ale
unor scriitori marcanți (Eminescu, G. Călinescu,
Lucian Blaga), aceștia purtând vina de a fi
valorificat în operele lor un fond ideatic fără
acoperire în realitate, un produs plăsmuit de
aceeași imaginație însetată de glorificare.
Academicianul clujean intuiește efectele nefaste
ale unor asemenea afirmații, arătând că mediul
cultural respinge aprioric asemenea ipoteze
hazardate: ,,Nu scapă nici G. Călinescu de
rechizitoriu: marele critic literar este acuzat că,
deși nu a simpatizat cu «ideologia dreptei
naționaliste», s-a lăsat și el robit de «ponciful
unicității românești», a scris despre o rasă
românească distinctă, s-a contaminat de teoriile
rasiste ale vremii, pretinzând că român te naști
etc. Ne îndoim că vreun analist serios l-a reținut
sau îl va reține pe G. Călinescu în istoria culturii
românești drept ideolog al «unicității românești»,
cum insinuează dl Boia” (p. 178). Discutarea
subiectelor precum originea poporului român,
formarea sa, raporturile cu statele vecine, nașterea
națiunii, chestiunea continuității, unitatea
națională și înălțarea pe un piedestal a figurilor
devenite legendare, la care se adaugă evoluția
istoriografiei de după 1989,  activează toate
resursele persuasive și polemice ale istoricului
clujean, hotărât să demonstreze, prin competența
sa, că setul monocromatic de caracteristici
identificat de oponentul său nu corespunde
dezideratelor oferite de progresul scrierii istoriei
din ultimele decenii, ignorând multe dintre
aspectele metodologice fundametale.

Ultima parte a lucrării, Reflecții finale,
examinează principiile pe care se fundamentează
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disciplina istoriei, viziunea asupra posibilităților
de cunoaștere a trecutului, conținuturile
semantice atribuite de Lucian Boia termenilor
centrali întrebuințați în lucrarea sa, precum și
importanța utilizării metodelor specifice de
cercetare. Singurele evidențe din arsenalul
cercetătorului, izvoarele, nu devin decât pretexte
literare folosite pentru înflorirea de mituri fără
substanță. Ioan-Aurel Pop discerne, în
multitudinea de necunoscute care asediază
începutul fiecărui demers istoriografic, impactul
benefic al tehnicilor încetățenite de scrutare a
trecutului, reliefând numeroasele carențe și
inconsistența teoretică a cărții oponentului său.
Universitarul bucureștean și-a înțesat discursul cu
aserțiuni majoritar negative ce exercită o forță
mai degrabă dizolvantă pentru statutul istoriei:
,,Istoria românilor, la domnul Boia, este aproape
complet golită de conţinut, din moment ce nici
măcar istoricii profesionişti nu pot ajunge s-o
cunoască în mod cât de cât obiectiv” (p. 334).
Mergând pe calea acestui tip de raționament,
istoria ne-ar apărea complet pervertită ideologic,
iar istoricul alunecă vertiginos pe panta ficțiunii,
către un univers cultural derivat, către o lume de
plăsmuiri fără acoperire în realitate, unde
fabulațiile și variațiunile pe o temă dată
dobândesc virtuți de știință, dar, așa cum remarcă
autorul prezentului volum, ,,dirijismul
istoriografic nu a putut opri cercetarea și creația
autentice și oneste și nici nu a dat naștere prea
multor mituri, care să se potrivească definiției
general acceptate și chiar definiției dlui Boia” (p.
338). Perspectiva amplă, investigarea
posibilităților de apropiere de un adevăr istoric,
fie el și relativ, se conjugă cu observații
ingenioase asupra dinamicii fenomenelor sociale,
a evoluției ideilor filosofice și a teoriilor culturale
ce influențează percepția noastră asupra
evenimentelor trecute și contemporane. 

Lucrarea Istoria, adevărul și miturile a
apreciatului academician Ioan-Aurel Pop se
articulează ca un demers științific complex, o
pledoarie pentru istoriografia înțeleasă ca
activitate specializată, detașată programatic de
motivațiile predilecte genurilor literare, și

accentuează, la fiecare pas, profilul ideal al
cercetătorului trecutului. Construit ca o recenzie
extinsă până la stadiul de carte, volumul
dovedește cât de stimulantă poate fi polemica
purtată până atacarea celor mai controversate
aspecte ale istoriei poporului român, asupra
cărora savantul clujean se pronunță cu desăvârșită
obiectivitate critică. Imaginea de ansamblu se
construiește minuțios din opinii juste, hotărâte,
trecute prin filtrul metodologiei și al lecturilor
impresionante, vădite de colecția proeminentă de
referințe bibliografice, opul adresându-se nu
numai specialiștilor, ci și publicului larg, pasionat
de secvențele cruciale din istoria națională.
Inserțiile lămuritoare se dovedesc extrem de utile,
facilitând orientarea prin multitudinea de ,,felii”
ale trecutului. Actele criticii constructive, așa cum
se manifestă asupra lucrării recenzate și asupra
evenimentelor la care aceasta face apel, se
prezintă ca replici răsunătoare pentru discursurile
ce caută să evidențieze în parcursul istoric
național doar simboluri ale eșecului și stigmate
ale deformării trecutului, demonstrând că istoria
propriului popor nu poate fi negată fără a renega,
corelativ, și propria ființă. 
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Coborând în arhivele CNSAS (adică „în
iad”, cum mărturisea), poeta Ioana Diaconescu
ne-a oferit, în anii din urmă, ca cercetător de
istorie recentă, câteva preţioase volume dedicate
unor scriitori „văzuţi” prin documentele
Securităţii (Marin Preda, Mihai Ursachi).
Recent, prin Poezia ca act de insurgenţă
(Editura Junimea, 2017), cel readus în atenţie
era Cezar Ivănescu, supus acţiunilor de
verificare de la 18 ani, „de profesie elev”
(atunci) la Bârlad, urmărit cu sârg de-a lungul a

trei decenii, fie pentru atitudinea „ostilă” în perioada
piteşteană (la revista Argeş), fie ca redactor luceferist,
ocupându-se (într-o „atmosferă promiscuă”, zic
rapoartele, periculoasă pentru cultura română) de
cenaclul Numele Poetului, propus pentru desfiinţare.
Privindu-şi, aşadar, „toată viaţa duşmanul în faţă”,
scria cercetătoarea, încercându-se temperarea şi
recuperarea lui.

Incomodul poet, ins orgolios şi, inevitabil, polemic,
risipind – în apariţii zgomotoase, vădind o „iritaţie
perpetuă” – cuvinte grele, atacuri şi laude, trăia întru
poezie, împărţindu-se între reprize de teatralitate, cu
public şi lungi însingurări, scriind, cu o furie rară,
pentru a-şi „mântui” existenţa. Şi aducând în peisajul
liricii noastre un sunet nou, sfidând constrângerile
socio-istorice şi rezistând prin poezie. Insurgentul
Cezar Ivănescu, urmaş de drept al lui Labiş (cum se
considera) apărea, reamintim, într-o epocă de
restaurare a lirismului. Chiar dacă îşi reproşa că s-a
lăsat „îmblânzit”, domesticit etc., că, debutând, a
publicat „două poezii comuniste”, că în Luceafărul, la
rubrica Dintre sute de catarge, invoca lumina zilelor de
august („fugărind noaptea de pe coardele inimii mele”;
v. Noapte şi zile de august), poetul bârlădean, deja „o
celebritate” în anii studenţiei ieşene, a regândit, de
fapt, poezia, înţelegând-o ca artă tradiţională. Existenţa
sa aventuroasă (fost boxer, cu cenaclu interzis, intrat în
greva foamei, supus linşajului mediatic, mereu

marginalizat, neavând vreo carte tipărită „în întregime”
etc.), trăirile paroxistice, ieşirile vitriolante (intolerant,
acuzator-pedepsitor, dar şi pătimitor) i-au creat
adversităţi trainice. Chiar dacă, declarativ, credea că
„adversităţile fac bine”, poetul, speriat de ideea literei
tipărite şi a sa poezie insubordonată (faţă de un
Nichita, de pildă, „oficializat”), au suportat
consecinţele. Încât „eliadistul” Cezar, înfiinţând la
Piteşti orchestra Baad şi-a asumat calvarul christic: „!
cine vrea mă scuipă,/ scuipă cine vrea / eu mereu tot
urcu / urc pe Golgota”. Într-un splendid portret (Maître
de la clarté, în Contemporanul-ideea europeană, mai,
2010), Gabriela Creţan vorbea despre iluminarea prin
suferinţă şi iradierea „de fascinaţie şi tremendum”,
întreţinute de răzvrătitul poet.

Aşadar, poetul-trubadur (baladeur), experimen-
talist, certat cu lumea, scria „pe creier” şi voia să ia în
posesie conştiinţa, asumându-şi destinul. Sondează, cu
efort reconstitutiv, adâncurile mitice, dezvăluie
amintirile traumatice şi universalizează, s-a observat,
biografemele (precum în Tatăl meu Rusia); icoana
înlocuită cu portretul lui Stalin consfinţeşte triumful
Răului (pre-existent, care se întinde însă) şi, uitat de
„Părintele din ceriuri”, aduce – ironic – „laude”
părintelui biologic („vrednicia ta de Tată”). Plângerile
sale, prevestirile rele, suferinţa atingând pragul
sacrificial, trase într-o rostire ritualică, impregnată de
tragism se lovesc de neîncredere: „acolo unde nu te-
ajută nimeni, acolo toată viaţa mea am stat”. Acuzat
pentru „senzualitate excesivă”, izvodind „o poezie
dezordonată” (scria Marian Popa), aglutinând motive,
autorul Rod-ului este, înainte de orice, un inovator de
limbaj, cântând sacralitatea fiinţei. Cu o ritmică
proprie, repetiţii, vocabule rare şi durităţi de limbaj, cu
semnul exclamaţiei „plasat iberic” (după un curs
facultativ, meteoric, cu profesorul Lazăr, la Politehnica
ieşeană), mânat de un impuls melodic şi vizând
sincretismul antic, acest poet vocalic (în sens aedic) îşi
dorea reprezentarea scenică, cântându-şi versurile.
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Arhaizant, incantatoriu, de rafinament grav, pendulând
între limbajul naiv şi cel esoteric, căutând rădăcina
comună a artelor şi cultivând, cu bocet sincopat,
speciile oralităţii (doină, colind, descântec), el se
plasează în tradiţia menestrelilor medievali. Dar, în
decriptarea simbolurilor, astfel de texte
(corespondente) se dezvăluie prin co-semantizare,
observa Petru Ursache. Încât citatul/ tiparul folcloric,
substratul distilat slujesc un vizionarism cu virtuţi
iniţiatice, chemând în sprijin, în seria Doinelor (daina),
„cuvântul adamic” (cf. Theodor Codreanu) pentru a
ajunge, pe urmele lui Eminescu, la adevărul din inimă,
nu la cel mortificat.

La „ceasul cărnii bolnave”, poetul vrea să iasă din
temniţa sinelui şi acest ecou baladesc, de o naturaleţe
rafinată, întreţine vraja orfică şi, în acelaşi timp,
obsesia lutului sexualizat, împăcând chiotul dionisiac
cu puritatea lilială. Lângă dulceaţa cântecului de
leagăn, Cezar Ivănescu încheagă, cu virtuozitate,
tablouri terifiante, hrănindu-se din esenţa comună a
muzicii şi a poeziei. Căinarea pentru precaritatea
omenescului, drama spiritului şi năruirea trupului
converg; acest lirism thanatic face din iubire reperul
existenţei şi invocă moartea pustiitoare ca iubită,
sfârşind în Mariolatrie. Cu nostalgia Paradisului
(inventat în amintire), cu vocaţie de eretic şi experienţă
de „marginal”, poetul pare, s-a observat, un posedat al
reînvierii, căutând în fascinantul Baaad o lume „de la-
nceput”. El îşi îndrăgeşte propria-i tristeţe (cum
mărturisea în Jeu d’amour), făcând saltul în cultura
sentimentului; cântă aşadar, în manieră incantatorie, o
absenţă, făptura ideală, eterată – proiecţie a unui truver
villonesc, de fibră eminesciană. Pe bună dreptate,
Theodor Codreanu*) insista asupra eminescianismului
de fond, abisal, al poetului, râvnind întoarcerea la
primordial. Eminescu – Dumnezău are un „ales”; el e
chiar poetul-profet, uimit şi umilit, cu destin „de
victimă ispăşitoare”. Într-o „ţară de murit”, Cezar
Ivănescu deplânge tragismul condiţiei noastre după
deceniile suportate de un „popor de hibrizi”, sub
teroarea Racului roşiu. Şi, desigur, venind dinspre
tabăra luceferistă se va război cu postcominterniştii.
Om revoltat, pătimaş, incomod, dificil, orgolios,
frustrat etc., Cezar Ivănescu a fost, inevitabil,
stigmatizat. Ţinut „în lesă” în perioada comunistă,
supus apoi linşajului mediatic, suportând agresiunea
haitei (hăituit), pendulând între tăcerea
instituţionalizată şi mitizare, turbulentul poet a fost
văzut ca un om al extremelor; fie înconjurat de
sicofanţi, în chip de învăţător, cultivând discipolatul

(vezi cenaclul Numele Poetului), fie urcând Golgota,
convertindu-şi trăirile, exasperările, reprimanda etc. în
gnoză, deviind – crede D. Micu – într-un
experimentalism burlesc, de textură postmodernistă.

Rivalitatea carnalitate/spiritualitate, drumul
anabasic, dematerializarea l-au „confiscat” pe poetul-
profet, anunţând dorita eliberare din „închisoarea”
trupului. Acest vector ascensional, asupra căruia
stăruia demult Alexandru Horia, defineşte emblematic,
dincolo de accesele paranoide, lirismul ivănescian. Iar
omul, pătimaş, nedrept (uneori) şi generos, hăituit şi
vindicativ, o fire violent-resentimentară, prins în
felurite diferende şi încăierări a rămas un răzvrătit,
accesele de mânie mascându-i timiditatea. Sau, cum
zice Th. Codreanu, producând „o proză flagelară”,
frustă, radiografiind acel timp al asasinilor şi
experimentul „haşişinic”, aruncând vorbe grele la
adresa prostmodernismului, a „imbecililor piramidali”,
regretând boala discordiei sau cinstind mitologia
sacrificială (Labiş, Marin Preda). Persuadant chiar prin
monotonie, captiv al unei fascinaţii morbide, apt de
splendide dezlănţuiri vizionare, poetul (un poeta
magnus) şi-a croit un destin învolburat. Un inovator
ispitit de chemarea arheităţii, cu o imensă cultură
poetică impunând o viziune; tortura Poeziei, cazna
scrisului, prezenţa sacrului, tragismul condiţiei umane,
gestul sacrificial (în sensul zidirii fiinţei), în fine,
sufletul-copil cu „carnea flagelată”, ura din jur ş.a. nu
l-au deturnat şi nu l-au înrăit, găsind, finalmente,
tămăduirea: „să las surâsul să alunge / aceste feţe de
coşmar”. Sau: „dar lângă Tine-i numai bine, / de-aceea-
Ţi zic neprefăcut, / fie să treacă de la mine / tot răul ce
mi s-a făcut!” Urmând a fi redescoperit, într-o bună zi,
ca un uriaş poet, Cezar Ivănescu a stăruit „pe crucea
zăbavnicei file” pentru a ne dezvălui înţelesul mitic,
iniţiatic al unui lirism pierdut în societatea noastră
orizontală.

Cum bine se ştie, întreaga lirică a lui Cezar
Ivănescu stă sub metafora rodirii şi obsesia morţii,
îndemnând la exerciţii de exorcizare prin repetiţie; sau,
altfel spus, celebrând rodirea morţii (cf. M. Mincu).
Poezia devine terapie (soteriologie), îmblânzind
spaima de moarte: „Vorbind despre moarte mă simt
mai puternic şi mai viu”, simţea nevoia să (se)
mărturisească poetul. Artistul (tânăr, de regulă),
iubindu-şi arta şi îndurând „groază”, contemplă rodul
pieritor (deci nu increatul), descompunerea,
degradarea etc., vegheat de trupul bănuielnic.
Metamorfozele trup/ suflet în variantele Doinei,
moartea (ritualizată) ca „rod perfect”, prezenţa ei
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(familiară, senzuală) par a întreţine – accentua N.
Manolescu – un manierism fundamental, nutrind „o
poezie monocordă”, condamnată: „suferinţele mari se
făcură,/ De cum am ieşit din tine,/ ca un ochi din
orbită/ Toată căldura soarelui/ Menită fu să mă usuce”.

Cultul iubirii, erotismul ce impregnează ţesuturile
acestei poezii cheamă în memorie poeţii noştri
timpurii, veşnic înamoraţi. Cezar Ivănescu are însă,
spuneam, ideea morţii, o nelinişte scormonitoare, cu
refrene obsedante, thanatofile. În oglinda iubirii el
descoperă rânjetul morţii; de aici şi jalea cosmică,
umilinţa unui spirit ce conştientizează pierderea
tinereţii şi trăieşte cu obsesia sfârşitului (ca experienţă
impusă). Erosul lui Cezar Ivănescu e thanatic. Poezia
sa „funcţionează” în doi timpi, cu fluxuri şi refluxuri
erotice, asemeni trupului „iluminat” ori al celui
„otrăvitor”. De la acele versuri de rugă şi de libovie,
tincturând tânguiri amoroase („...prea frumosu-ţi chip/
e numai muzică şi taină”), poetul ajunge la marea
revelaţie: trupul e ameninţat, „groaza de a fi om pe
pământ” strecoară sentimentul torturant al destinului
tragic. „Eu mă-nvăţ să mor” – va spune Poetul (reluând
aici vocea eminesciană), „timpul dus n-o să mai vină/
Tânăr eu n-am să mai fiu”. Observăm însă că Moartea
e personificată, cutremurul extincţiei se îmblânzeşte,
trecut printr-o intimizare care seamănă a identificare;
spaima devine extaz. Fiinţă tragică („De ce cu moartea
te-ndrăgeşti mereu?”), poetul descoperă că Moartea e
chiar Iubita. Spectacolul tinereţii, al vieţii e permanent
ameninţat; vitalitatea acestei lirici se autosubminează,
înregistrând cu fineţe jocul stărilor de suflet, având ca
poli efemeritatea şi eternitatea. Credem că Hristu
Cândroveanu avea dreptate notând că poeziile lui
Cezar Ivănescu sunt contraimnuri. Poetul deplânge
destructurarea materiei (conştientă de sine), realizează
miracolul existenţei ca neîntinare, procesualitatea şi
zvârcolirile ei, naşterea şi extincţia, invazia răului şi a
întunericului, dărnicia şi risipa – toate ca variaţiuni
cuibărite într-o aceeaşi temă: implacabilul sfârşit şi
reîntemeierea vieţii. În lirica sa, Rodul rămâne
simbolul tinereţii eterne iar crezul poetic îmbracă
gestul sacrificial.

Prin repetiţie motivică şi reluări obsedante, Cezar
Ivănescu risca impresia de monotonie. Un Baaad fictiv,
simţit ca real, de neevitat, în care respirăm un aer
bacovian („tot Pământul e-o provincie”) vorbeşte de
această graţie fragilă, pioasă a poeziei sale, mereu
ameninţată. Cezar Ivănescu este „un rob răbduriu”,
muncind asupra versului, evitând luxurianţa lexicală.
Experienţa scrisului, urmând convulsiile interiorităţii
constituie un supliciu ce duce la purificare: scrie pe

creier „cu negreala de pe suflet”. Infernul Baaadului,
cu a sa pecete funebră îngăduie acum revelaţia
seninătăţii: o iubire expurgată, de limpezimea cerului
sticlos, şi-a domolit furiile temperamentale, rămânând
senină şi sfâşietoare totodată. Descoperim aici
atitudinea mioritică; poetul elimină suferinţa, îşi
vindecă spaima de urât doinind: „Doina o îngân şi-o
uitu”. Grefele de poezie populară în registrul bocetelor
şi colindelor fortifică această lirică (care, rămânând
doar „de inimă albastră”, s-ar fi anemiat). Or, Cezar
Ivănescu actualizează doina şi ne reaminteşte efectul ei
cathartic pentru sufletul românesc; încercat în timp de
atâtea potrivnicii, el îşi află aleanul în Doină: „alina-m-
oi cu Doina!” – zice şi Cezar Ivănescu sfidând, cu o
sinceritatea împinsă la paroxism şi într-un decor ce
trimite la austeritatea monahală, fluctuaţiile modei.
Dealtfel, poetul ignoră ceasul modelor; ca dovadă, deşi
spiritele firave, alertate de mareele modei au expediat
doina în sala de reanimare a liricii, dezinteresându-se
de soarta ei, Cezar Ivănescu o cultivă. În consecinţă, el
respinge risipa verbală şi evită arborescenţa lirică. Aşa
cum s-a mai spus, recuzita sa nu e săracă ci esenţială.
Într-un moment poetic care traversa canonada
antilirică, poezia lui Cezar Ivănescu se încarcă de
afectivitate; ea este rugă fierbinte şi sfâşietoare, o
imploraţie deznădăjduită, o muzică tânguitoare care
redescoperă omul muritor: sublimul şi eroarea
coexistă, materia folclorică e surdinizată, dar evidentă.
Această tulpină folclorică a unui baladesc „cultivat”,
de un tardiv trubaduresc provoacă o revelaţie
etnologică. Coborând în arhaic, ecourile străvechimii
se simt, potenţând efectul soteriologic. Formulelor de
invocaţie, vechii tehnici a repetiţiei, rimelor simple,
termenilor livreşti li se alătură vocabulele arhaice
(moldave, cu deosebire) şi cuvintele „retezate”. Dar
arhaismul său este, întâi, o stare de spirit. Desigur,
Cezar Ivănescu confirmă şi aici uriaşa sa forţă de
absorbţie, fiind o personalitate ce intersectează mari
albii lirice. Sinteza ivănesciană îşi subordonează aceste
experienţe poetice, brodată pe canavaua unei concepţii
despre poezie. Lirismul său curat şi elevat, de o
simplitate savantă, foloseşte un sever filtru cultural,
poetul-receptacol impunând tocmai prin forţa
originalităţii. Sub cupola acestei lirici, amestecând
mulţi afluenţi şi folosind tipare de împrumut, răsună
doar o coardă, forând încăpăţânat câteva teme, întoarse
obsesiv spre tensiunea conceptelor antitetice: iubirea şi
extincţia. Cezar Ivănescu nu este un colonist, anexând
universului său liric noi teritorii; nu este, în pofida
virtuozităţii formale, un poet-orchestră, dar cântecul
său suav şi terifiant, de rafinament filigranatic,
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trădează superbia celui ce nu-şi expune în vitrină
ciornele. El trăieşte cu mistica literei tipărite. Şi vede în
poezie (necrezând în evoluţia genului) un discurs
fundamental, un act liturgic prin care ne salvăm (în
spirit) de infernul teluric. Recuperată, spuneam, ca artă
tradiţională, poezia ca rugăciune (prepolifonică),
cantabilă, ca exerciţiu exorcizant (îmbrăţişând
senzualismul estetizat) dezvoltă de fapt o suferinţă
poetizată, trăită – cu calm contemplativ – între
graniţele imaginarului thanatic, temperând combustia
temperamentală. Fiindcă rodul înseamnă „înaintarea în
moarte”; iar moartea-„curvană” (v. Doină/ Moartea
peste tot), moartea ca „program zilnic” îşi dezvăluie
puternicia, lucrând – zice poetul – pentru gloria ei.
Dincolo de imprecizii şi substituiri, refugiat în
fabuloasa cetate a Baaadului, aşteptând să coboare
noaptea în păcătosu-i trup, Cezar Ivănescu a invocă pe
cea cu „râs frumos”, „Moartea Bună” sau „Mama mea
Moartea” ca întâlnire norocoasă. Dar e vorba de un
Eros thanatic, îmblânzind seductiv chinul, răul,
teroarea etc. într-o interminabilă căinare şi descoperind
„transparenţa desăvârşită a morţii” şi, negreşit,
precaritatea omenescului, ruina trupului. Bătăios,
incomod şi imprevizibil ca om, Cezar Ivănescu –
poetul ştia prea bine că „tot ce-a fost se pierde”;
versurile sale fiind „cântare şi amintire”, ne propun, pe
portativ imnic, spectacolul genezic, rememorând
„vremea cu greime”, întunecimea, suferinţa; sau, mai
evident în Rosarium, într-o epocă de-spiritualizată,
sensul ascensional: „eu la cer m-aş înălţare”.
Paradoxal, la Cezar Ivănescu poemul ascensional,
râvnind descătuşarea, devine posibil prin imersiunea
în adâncul Istoriei; doar aşa, ştiind că drumul „e de
făcut înapoi”, bardul din Bârlad, întregind strălucita
falangă moldavă, află, prin stihurile sale psalmice,
puterea genezică a cuvântului. Încât, scăpând din
strânsoarea trupului, mângâiat de gândul morţii
(curăţat însă de „otravă”) va zări – eliberat –
izbăvitoarele „lumine”.

Evident, poezia lui Cezar Ivănescu (1941-2008)
trebuie examinată şi în contextul promoţiei ’70, pe care
mulţi o consideră „al treilea val” al generaţiei Labiş.
Ivită în spaţiul de linişte dintre două explozii (zicea
Laurenţiu Ulici), această promoţie infirmă ideea
„vacuum-ului poetic” al acelor ani, incriminând – prin
argumentele ei valorice – tăcerile unor critici, al căror
interes a fost confiscat fie de momentul ’60, fie de
agresivitatea junilor anilor ’80. Exegeza rămâne încă
datoare acestei promoţii (care, să observăm, nu a
pătruns „grupat”), dar, mai ales, acestui poet. Glumind,

Cezar Ivănescu se considera un nouăzecist; afirmaţia
rămâne valabilă doar în sensul unei visate purificări,
volumele ivite/ recuperate după seismul decembrist
oferindu-i statutul de „nou născut”. În rest, el este şi
rămâne, indiferent la mode şi clasificări, un mare poet.
E drept, redundant, ritualic, cantabil, dezvoltând un
discurs visceral (nota Bogdan Creţu) şi o poezie
simplă, hipnotică (cf. Al. Dobrescu), citită ca document
psihic (cf. Al. Cistelecan). Volumul oferit de Ioana
Diaconescu ne propune, complementar, „imaginea
securistică” a celui care, devenit „obiectivul Ivanov”
(1959-1987), recrutat ca informator şi exclus după doi
ani, urmărit şi verificat, a suportat „agresiunea haitei”,
cum se mărturisea, în 1993, într-un interviu. Hărţuit în
anii din urmă, considerându-se abandonat, părăsit de
ciraci, victimă a unei campanii întreţinută cu metodă (o
„vânătoare de oameni”, zicea Basarab Nicolescu),
Cezar Ivănescu îşi preconizase sfârşitul: „mă omoară,
ştiu, dar cu zăbavă”. Într-o carte, nici ea îndeajuns
comentată (v. Eros & Thanatos la Cezar Ivănescu,
Editura Contemporanul, 2010), Petru Ursache observa,
cu temei, că „primează (încă) legenda omului”. Iar
omul „a murit cu zile”, fiind victima unui „malpraxis
evident” (cf. M.R. Iacoban). Poetul, care a fost şi
traducător şi memorialist (dezordonat, justiţiar,
condamnând cu francheţe – în cărţi care au iscat
scandal – ocultarea adevărurilor) a rămas o figură
incomodă, singulară, cu orgoliu supradimensionat.

* Dezvoltând („ameliorând”, cum zicea, cu modestie,
însuşi autorul) o mai veche tentativă exegetică (Eseu
despre Cezar Ivănescu, apărută la Târgovişte, 1998),
prizată, aflăm, „cu reticenţă”, Theodor Codreanu propunea
o carte fundamentală despre Cezar Ivănescu –
transmodernul. Criticul de la Huşi tipărea, se ştie, şi o
primă sinteză românească asupra transmodernismului (în
2005), deschizând colecţia Ananta. Studii trandisciplinare,
iniţiată chiar de poetul Sutrelor muţeniei în anii
directoratului său junimist. Încât, ca „trubadur”
transmodern, configurând, alături de Labiş şi Nichita, o
trinitate paradigmatică (demonstra Petru Ursache),
neîncadrabilul Cezar Ivănescu îmbrăţişează o nouă
paradigmă, reprezentând ethosul transdisciplinar şi voinţa
recuperatoare a Tradiţiei, într-o vreme a anemierii
conştiinţei arheale. Între un util Tabel cronologic şi un
dialog huşean, din 1993 (cules la Addenda, sub titlul Hoţii
de istorie), Theodor Codreanu, un critic doctrinar,
cercetând „în vizorul criticilor” destinul creaţiei lui Cezar
Ivănescu, realizează, cu apetit polemic, un alert excurs,
temeinic documentat, el însuşi trandisciplinar, cu observaţii
referenţiale, pensând imagini arhetipale şi semne zodiacale,
încercuind un idiom poetic inconfundabil.
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Asemenea lui Ion D. Sîrbu, care enumera
undeva toate faptele negre întâmplate în ziua
din lună când s-a născut el (acum o sută de
ani), Dumitru Augustin Doman constată, pe
prima pagină a cărții Moartea de după
moarte (Iași, Editura Junimea, 2019) că a
venit pe lume sub semnul unei zile nefaste,
ce poate fi marcată în calendarul european
cu negru funerar în dreptul a mulți ani. Când,
pe ultimul rând al acestei prime pagini pline
de fapte funeste, se ajunge cu enumerarea la

Castelul Heidelberg, mi-am spus că trebuie să fie
vorba despre o mare tragedie, despre trecerea prin
foc a vreunei mari biblioteci sau a vreunei colecții
de artă de o valoare inestimabilă. Când colo, întor-
când fila, mi-am dat seama că era vorba despre ter-
minarea confecționării celui mai mare butoi de vin
din lume, cu o capacitate de 221726 de litri, în anul
de grație 1751. 

Reflecția care urmează este deconcertantă și
conferă tonul ludic al întregii desfășurări a cărții:
„După acel loc tânjește sufletul meu” (p. 14).
Trebuie să știm că, în ciuda aparențelor, un butoi se
confecționează foarte greu, mai ușor fiind a se bea
din el. Nu am habar dacă, între timp, acest record
al meseriașilor germani a fost bătut, dar bănuiesc
că nu, din moment ce Dumitru Augustin Doman s-
a oprit doar la o atâta capacitate, pentru liniștirea
sufletului, ușor ca un abur (de alcool?). Dacă da,
atunci această reverie volumetrică după Secolul
Luminilor are doar valoare sentimentală, fiind
legată de ziua de naștere a autorului. Ceea ce nu
înseamnă, după cum vom vedea mai jos, că el ar
putea crede – ca în cântecul lui Pavel Stratan – că
este singurul bărbat care s-a născut de ziua lui.

Făcând un mic calcul, am ajuns la concluzia,

că, pentru a-și ostoi setea idealului său bahic prin
golirea giganticului butoi pe care și-l dorește de
unică folosință, Dumitru Augustin Doman ar fi
trebuit să bea, din momentul când i s-a interzis
laptele mamar și până astăzi, măcar un decalitru de
vin pe zi. Ceea ce ar fi însemnat ca acum să fi fost
mort de beat, iar nu viu de trezie, așa cum vrea și
pare să fie. Trebuie să admitem că supradoza
respectivă este cam mare chiar și pentru un bețiv
notoriu, care consideră vinul drept supliment
alimentar și îl bea disociat, darmite pentru un
scriitor de notorietate care se apucă să-și umple
pipa și să filosofeze despre moarte și despre
nemurirea sufletului. Autorul însuși relatează că
băutul nedisociat și lipsa de consecvență au avut
consecințe dramatice asupra cuiva: „A băut un lac,
un Baikal de vodcă la viaţa lui. La zece ani după ce
s-a lăsat de băutură, a murit într-o zi însorită, pe
plaja de la Vama Veche, dintr-o supradoză de două
halbe de bere” (p. 61). Ajuns la vechea vamă a
pustiei de moarte și temător parcă de asemenea
adicții, Dumitru Augustin Doman, își declină cu
temperanță atitudinea față de ea (de moarte), care
este următoarea: „Fără să reflectez prea mult,
instinctiv deci, nu-mi place că ea există. În rest, ea
este o noţiune de discutat la un pahar, la o halbă…”
(p. 45).

Știm din istoria civilizațională și culturală a
omenirii că, de fapt, sentimentul morții l-a
determinat pe om să filosofeze și să iasă, printre
altele, onorabil și din dilema legată de întrebarea
dacă este bine sau nu să bei în viață. Răspunsul
justificator și consolator, nu numai al bețivilor, îl
știm cu toții: dacă bei, mori, dacă nu bei, tot mori,
așa că mai bine este să bei. De altfel, reflecția
imediat următoare după sus pomenita reverie
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bahică a lui Dumitru Augustin Doman despre
butoiul făgăduinței de la Heidelberg sună așa:
„Orice idee despre moarte este pozitivă” (p. 14).
Dar, deși se vede partea plină a paharului, îi vine
completarea pe fila următoare: „E vineri seara și
sunt mai palid decât Isus pe cruce. Dar, beau vin cu
cana de lut și-mi fac iluzii că moartea e departe,
foarte departe. Amurgul e la fel de roșu precum
vinul din cană. Și o voce de nu știu unde îmi spune
că moartea nu e prea departe, nici foarte aproape,
dar e pe ici, pe colea...” (p. 17). 

Moartea este pe ici, pe colea, în părțile
esențiale, încă de la prima împărtășanie, deoarece
lucrarea morbidității începe pentru om încă din
momentul când pruncul este scufundat, întru
încreștinare, de trei ori în cristelniță: „În dimineaţa
aceea de duminică, după intrarea şi ieşirea de trei
ori a pruncului din cristelniţă, preotul în odăjdii la
fel de aurii ca lanurile din nesfârşita grădină a
raiului pune vinul roşu în linguriţă să dea celui pur
prima împărtăşanie. Înainte cu o clipă de a duce
linguriţa de argint spre gura încă nevinovată, prin
turla centrală a bisericuţei coboară îngerul
Domnului şi strecoară în vinul din linguriţă
bacteria care încă din timpul petrecerii de la
restaurantul de la marginea oraşului începe să-şi
facă lucrarea. Nevăzuta bacterie roade încet, cu
mare răbdare, timp de mai multe sau mai puţine
decenii, roade harnică şi răbdurie, nervii, celulele,
neuronii, ficatul, inima, dar mai ales abate umbre
mai alburii, mai fumurii, pe urmă de tot negre
peste suflet. Până-ntr-o joi dimineaţa, când îngerul
în aripi albastre raportează sus: misiune
îndeplinită!” (p. 16).  

La orice vârstă, băutura poate da o rânduială
vieții, deși tot înspre moarte se duce întregul rost
existenţial: „Bunica, la cei 87 de ani ai ei, prăşeşte
porumbii şi fasolea din grădină. O ia voiniceşte pe
un rând, sapă trei tufe, din ultima scoate o sticlă de
ţuică, bea o gură, apoi o duce vreo patru-cinci tufe
mai în faţă. Revine şi prăşeşte cu spor, să ajungă la
tufa cu sticlă şi să se recompenseze pentru munca
depusă. În capătul rândului, pe bunica o aşteaptă
ea, Moartea. Dar, o iartă. Bunica mai are de prăşit
atâtea rânduri. Îşi ia victorioasă sticla şi trece pe
rândul celălalt, cel de fasole. A mai păcălit moartea
cu o jumătate de metru în lateral, cu o sută de metri

în lungime…” (p. 45–46) Aș adăuga aici că
aspectul trist al acestei automotivări în ale
hărniciei provine din faptul că, până la urmă,
pământul bunicii (moștenit și de urmași prin cotă
parte) se va reduce la următoarele dimensiuni: un
metru lateral pe doi metri în lungime și în
adâncime. 

Cu pipa în colțul gurii (probabil pentru a nu
scrâșni prea des din dinți), Dumitru Augustin
Doman pare a fi un muribund profesionist sănătos
tun, așteptând sfârșitul sfârșitului cel fără de sfârșit
și împrumutând ceva din filosofia vieții și a morții
de la bătrânul soldat Ivan Turbină. Parcă îl văd
într-un viitor – pe care i-l doresc cât mai îndepărtat
– pe acest prea-nefericit Augustin, cu două
carboave de cheltuială din pensie deja date de
pomană la niscaiva sfinți (care te mănâncă până
ajungi la Dumnezeu), sosind la porțile împărătești
și întrebând despre vodchi, tabacioc, lăutari și
femei pentru un guleai. Nu mai pun la socoteală
faptul că habar nu are cum se așază, mort sau viu,
un om într-un sicriu.

Trebuie să fii tare euforizat ca să crezi că vei
putea scăpa din ghearele morții (în cazul în care
acceptăm că bătrâna doamnă are și asemenea
accesorii de himerică pasăre răpitoare). Acesta este
un motiv pentru care foarte mulți oameni au darul
beției (și încă ce dar!): „Poetul viu se întâlnește în
plin bulevard cu convoiul, cu trista adunare de
după sicriul prietenului lor, poetul cel mort. Poetul
cel viu se retrage pe marginea trotuarului, îl
privește pe prietenul său și le spune celor din
convoi, arătând furios spre sicriu: «Eu nu, pe mine
n-o să mă vedeți vreodată așa umilit!» Soarele iese
dintr-un nor alburiu și le luminează fața deopotrivă
cea palidă a poetului mort și cea roșie de alcool a
poetului viu” (p. 23). Cu viața pre moarte călcând,
nefericiții muritori caută felurite moduri de
solidarizare împotiva atotputernicului și
ubicuitarului dușman: „Nunţile, petrecerile,
înmormântarea, ieşirile la picnic, mersul în grup la
meci sau la restaurant şi la revelion, ieşirea în
reţelele de socializare, toate acestea fac parte din
solidarizarea împotriva morţii. Hm! Un fel de artă
pentru artă!” (p. 30–31). Eu cred că, mai mult
decât cultivarea principiului „artă pentru artă”,
intră în joc aici credința în principiul „artei cu
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tendință” sau, cel mult, al „tendinței cu artă”.
Conștiința morții este inseparabilă de conștiința

vieții – vorba lui Livius Ciocârlie, care îl
parafrazează pe Alexandru Vlahuță cu amărăciune
și cu temere: „«Nu de moarte mă cutremur, ci de
toată tevatura ei. Nu mi-e frică de boli cât mi-e
frică de medici, nu mi-e frică de moarte cât de
înmormântări»” (p. 62-63). Un om cu mințile
rătăcite nu se gândește la moarte, nu poate măsura
cu luciditate ritmul vieții ce se scurge înspre
moarte. În schimb, cine este lucid își dă seama că
absurdul este singura și simpla logică a morții: „C.
D. Zeletin, emoţionant, despre ultima zi de viaţă a
lui George Enescu. Ultima zi – ultimul calambur:
«În seara zilei de 3 mai 1955, Enescu era pe
moarte… Fostul său elev, violonistul Serge Blanc,
intră în anticameră, întrebând în şoaptă, plin de
afectuoasă nelinişte: – Est-ce qu’il est encore
lucide? Auzindu-l prin uşa întredeschisă, Enescu
răspunse: – Luci-de Lammermoor! Lucide, de la
Mer Morte! (s.a.) Enescu se lăsa purtat spre
eternitate pe unda unui ultim joc de cuvinte arătând
în felul acesta că se încredinţează total, cu griji,
tensiune şi spaime, în seama lui Dumnezeu care-l
crease şi în care credea ca-n muzica atât de iubită
de el. A doua zi dimineaţa a închis ochii»” (p. 38-
39). Prin urmare, trebuie avută conștiința morții
celei de pe urmă, deoarece moartea nu crede în
lacrimi.

Biograficul este imbricat în ficţiunea confesivă
monologală a cărții Moartea de după moarte, ce
nu ignoră conclavul livresc, la care sunt invitați, nu
de multe ori, scriitori (mai ales poeți) și filosofi de
toate calibrele. În fond, citim o culegere de glose,
aforisme, tablete, pasaje cu poeme în proză, pagini
de jurnal mai mult sau mai puțin filosofic, dar fără
turnuri paradoxale. Tonul adoptat este unul al
seninătății asertive, pline de (auto)ironie, de
turnuri parodice și de ludic. Iar comportaamentul
mucalit și atitudinea generală în fața morții este,
așa cum spuneam la început, a veteranului Ivan
Turbincă. Moartea este problema astei vieți cu care
luptă Dumitru Augustin Doman. A fi sau a nu mai
fi, asta-i întrebarea, nu numai pentru el. Ajuns în
preajma unei categorii de vârstă cu grad de
mortalitate deja ridicat, Dumitru Augustin Doman
se dă de ceasul morții pentru a-i administra morții

o bătaie ontologică soră cu ea. Poate că astfel ar
mai știrbi ceva din măreția acestei babe groaznic
edentate, dar rea de gură. Când aude cuvântul
„moarte”, îi vine să scoată pistolul cu apă vie
pentru a o fâstâci („Nu teama mea de moarte e
problema, ci teama morții de mine, adică lipsa
fricii morții de mine” – p. 111). 

„Meditând vreo patru-cinci decenii despre
moarte, nu poţi acoperi şapte pagini profunde. Şi
totuşi, fragmentele acestea fac parte din această
cea de-a treia carte despre moarte…” (p. 72) – sunt
frazele de final ale cărții Moartea de după moarte.
Aşadar, Dumitru Augustin Doman medita la toate
acestea încă din vremea obsedantului... decedat
Ceaușescu. Nevrând să-și facă singur moarte grea,
eseistul argeșean a mai publicat un volum despre
moarte – după Meseria de a muri (2001) și
Moartea noastră cea de toate zilele (2008) –,
aceasta fiind o modalitate a lui de a se disputa cu
moartea şi de a ieşi învingător pe o perioadă (încă)
nedeterminată. Îl asigur pe Dumitru Augustin
Doman că i-au ieșit mai mult de șapte pagini
profunde asupra acestei problematici
fundamentale născătoare de filosofie, chit că
moartea și-ar putea cere drepturi de autor.

Deși în formă totul pare a fi abordat în maniera
a la Ivan Turbincă, în fond, tonalitatea volumului
este gravă și citez o frază edificatoare în acest sens:
„Nu mă interesează timpul lumii, nici măcar al
Universului, ci – cu tot egoismul – sunt disperat
doar când mă gândesc la timpul vieţii şi morţii
mele” (p. 119). Închei aici comentariul critic („Ne-
am luat cu una, cu alta, cu treburi importante, de
bună seamă, și cum n-am fost atenți ne-am și trezit
bătrâni. Dacă vom continua să ne luăm cu altele la
fel, ne vom trezi morți de-a binelea” – p. 127),
parafrazând două propoziții din carte („Vă doresc
un sfârșit fericit! De an” – p. 84): îi doresc prea-
nefericitului Augustin un sfârșit fericit. Mă refer la
sfârșitul de vară, atunci când „Cri-cri-ul greierului
din seara de august măsoară ritmul vieţii spre
moarte” (p. 68). Dumitru Augustin Doman nu
poate fi decât un pașnic dușman de moarte.
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Pseudo-Kynegetikós (1874) pare să fi fost una
dintre scrierile cu cea mai spectaculoasă
posteritate, stârnind de-a lungul vremii
numeroase perplexităţi, contestări vehemente dar
şi exaltări fără sens, adeseori, trebuie s-o spunem,
spre ruşinea multor exegeţi de prestigiu. Nedorind
să îngroşăm, la rândul nostru, rândul lectorilor
apteri, ironizaţi de Odobescu în propriul text
(înaintea sa, Budai Deleanu a imaginat o
adevărată comedie a erorilor critice în subsolul
Ţiganiadei), se cuvine să abordăm „talmeş
balmeşul” erudit şi doct din „falsul tratat” cu
precauţie, fără aroganţa comentatorului
atoateştiutor, gata oricând să găsească explicaţii şi
să ofere soluţii. Lectura cea mai potrivită ni s-a
părut a fi una integratoare, larg contextualizantă
(şi „ştiinţifică”, şi „estetică”), cu frecvente
incursiuni în istoria unor genuri şi forme de artă,
în istoria literaturii, muzicii, picturii, dar şi în
biografia scriitorului, surprins în propriul text în
postura unui promeneur ce călătoreşte cu gândul
şi cu imaginaţia „autour de sa chambre”, captiv în
propria bibliotecă. 

De altfel, eseul odobescian reţine ca într-o
oglindă imaginea personalităţii autorului – nu
întâmplător, Odobescu atribuie scrisului, actului
de a scrie (nu „operei” ca obiect estetic de sine
stătător), un sens existenţial şi estetic deopotrivă,
de îndeletnicire epicureic-contemplativă, fără
finalitate practică. Altfel spus, asemeni voiajurilor
imaginare, scrisul constituie pentru Odobescu un
scop, nu un mijloc (în vederea edificării unor
eventuale „cărţi”), iar erudiţia – o nobilă
inutilitate, de colecţionar predispus la visare. Din
acest motiv, modernii l-au receptat ca pe un fin

eseist – eseismul fiind, în opinia celor mai
avizaţi cercetători ai fenomenului (Adorno,
Lukács, Bruno Berger ş.a.), o formă de
gândire, de discurs şi de existenţă specifică
noii sensibilităţi (de secol XX, adică),
caracterizată prin fragmentarism, ironie,
experimentalism ş.a.m.d. Ca atare,
nedesăvârşirea (vieţii şi operei, deopotrivă)
nu trebuie înţeleasă drept o expresie a ratării
şi a eşecului, cum au crezut unii
comentatori exigenţi din zilele noastre,
orbiţi de criteriul eficienţei. Imperfecţiunea
asumată (insist: asumată!) a unei asemenea
opere, mereu în stare de proiect (în Istoria
călinesciană Odobescu e portretizat ca un
epicureu şi un diletant superior, care şi-ar fi
tapetat pereţii biroului cu planurile viitoarelor
sale lucrări – niciodată începute), imperfecţiunea
rezumă, de fapt, o întreagă estetică, formulată în
Pseudo-Kynegetikós explicit, chiar dacă indirect,
cu mijloacele alegoriei. Lectura în cheie alegorică
presupune însă abordarea textului ca entitate
organică, riguros structurată, ca parodie sau
replică polemică la adresa „tratatului” elaborat de
academicianul Cornescu (chiar dacă „fals”,
tratatul tot „tratat” rămâne), naraţiune savant
orchestrată (şi nu mixtură aleatorie, „talmeş
balmeş” fără cap şi coadă), autobiografie
spirituală, în fine, o operă de orfevru, în care
nimic nu este întâmplător. 

Câteva precizări mi se par, pe moment,
necesare. Printre contemporanii săi, Odobescu
făcea figură de mare erudit, de savant poliglot,
specialist în arheologie şi critica de artă, cu un
prestigiu intelectual imens ce i-a adus onoruri
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academice, asigurându-i totodată mijloacele
necesare unui trai îndestulat – e drept,
nesatisfăcătoare pentru pretenţiile exorbitante ale
aristocratului care, ne spun biografii, a fost toată
viaţa hăituit de creditori, ca un veritabil personaj
balzacian. Desfăşurându-se monoton, „fără
evenimente, aşa cum se cuvine unui om de rasă”
(Călinescu dixit!), existenţa scriitorului a lăsat
totuşi impresia că ar fi mai palpitantă, literar
vorbind (Lovinescu intenţiona să compună o
biografie romanţată avându-l pe Odobescu drept
protagonist), decât literatura lui, aproape complet
ignorată în epocă: nuvelele istorice păreau a
continua, cu minime ajustări, pe Negruzzi, iar
memorialistica, hrănită de emoţii preponderent
estetice, n-avea cum să ajungă la inima simplă a
publicului larg. Cu atât mai puţin puteau să-i
aducă gloria literară scrisorile (acestea, în treacăt
fie spus, alcătuiesc un corpus impresionant,
mărturisind vocaţia clasică a autorului care şi-a
pus geniul în viaţă, redactând zilnic epistole fără
a avea senzaţia că ar irosi în vreun fel timpul
destinat creaţiei). Cauza insuccesului se va fi
datorat, în mare măsură, incapacităţii de a
imagina personaje vii, memorabile, ceea ce
explică dealtfel predispoziţia de a lucra după
model, de a interpreta (şi nu de a crea efectiv)
viaţa. Oricum, aplicându-i nediferenţiat grila
realismului mimetic, specifică memorialisticii,
literatura lui Odobescu (esenţialmente ambiguă,
ironică, non-tranzitivă) ieşea în vădit dezavantaj. 

Maiorescu însuşi, deşi remarcă buna calitate a
scrierilor lui literare, înclină să-i aprecieze mai
mult opera ştiinţifică, de erudiţie. Mai
comprehensiv, Iorga va elogia caracterul sintetic
al operei, ce reclamă lectura în monadă, indiferent
de gen. Nu la fel de inspirat s-a arătat Ilarie
Chendi, care nu ştie unde să-l încadreze pe
atipicul scriitor: printre istorici, printre nuvelişti,
printre arheologi sau printre esteţi? Abia în
interbelic Odobescu începe să fie receptat şi ca
scriitor de talent, recunoscându-i-se merite de
precursor în multe privinţe: Al. Dima sublinia
estetismul operei odobesciene, pentru ca
Pompiliu Constantinescu şi Vladimir Streinu să
considere Pseudo-Kynegetikós primul eseu din

literatura română, ultimul critic evidenţiind
caracterul organic, unitar al textului („antologia”
fiind, din acest motiv, o eroare). Sesizând, mai
apoi, asemănarea dintre Pseudo-Kynegetikós şi
Istoria arheologiei, C. Damianovici atrăgea
atenţia asupra organicităţii întregii opere,
modelată de acelaşi spirit ironic şi de un
„impresionism ştiinţific” sui generis, specific
scrisului odobescian. Astfel că, de unde iniţial
fusese apreciat doar ca savant, Odobescu începe
să fie preţuit în posteritate numai ca scriitor.
„Ştiinţa” specialistului în arheologie devine şi ea,
cu timpul, literatură. Aşa vede lucrurile, de pildă,
Călinescu, pentru care Le Trésor de Petrossa e „o
epopee senzaţională pe ideea fatalităţii”. Dar
acelaşi critic, semnalând farmecul „potpourri-ului
literar” în care eruditul cărturar „schiţează
cancanul pe scara rulantă a bibliotecii”, pune la
îndoială organicitatea textului şi afirmă că
Odobescu „bate câmpii cu graţie” într-un mod
fortuit şi nesistematic („ruperea sistematică a
oricărui sistem”). 

Exegeţii de mai târziu vor opta pentru una
dintre cele două modalităţi de interpretare, în
funcţie de lectura aplicată textului odobescian
(fragmentară sau, dimpotrivă, narativ-alegorică,
simbolică etc.). Vom distinge, în consecinţă, o
categorie de critici care, precum Tudor Vianu,
admiră excursurile erudite ale cărturarului
(umanismul, simţul muzical, romantismul), dar
sancţionează basmul bisoceanului pe motiv că nu
ar avea nici valoare estetică („lirism exagerat şi
dulceag”), nici vreo legătură oarecare cu restul. Şi
pentru Nicolae Manolescu, autorul „falsului
tratat” rămâne în primul rând „un reprezentant al
postromantismului, al prozei academice şi
savante”. Deşi unele observaţii l-ar fi putut
conduce pe altă pistă de interpretare (criticul
vorbeşte despre „aventura Cărţii ce se neagă pe
măsură ce se scrie”, despre „protocolul scrierii în
care subiectul/ cartea abia se inventează”, despre
„dialogul ironic al autorului cu propriul text”, ce
prefigurează concomitent „conturul generic al
cărţii şi profilul celui care o scrie”, astfel încât
„experienţa trăită devine tot una cu judecata
estetică” etc.), lipsa de receptivitate faţă de
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coerenţa şi unitatea eseului odobescian se vădeşte
în consideraţiile negative privind calitatea estetică
a basmului („fals”, „artificial”, „evocator”),
perceput ca naraţiune autonomă în raport cu
întregul (de aceea, probabil, plasează el Pseudo
kynegetikos sub Istoria arheologiei, considerată
mai reuşită „estetic”). Dacă însă Vianu sau
Manolescu mai aveau preţuire măcar pentru
natura ludică a comentariului erudit, pentru
amplele perioade ciceroniene, Mihai Zamfir
taxează drept curată impostură atât pretenţiile de
„savant” ale lui Odobescu („pseudospecialist”, cu
o „cultură inconsistentă”), cât şi pe cele de scriitor
(lipsa de valoare estetică a operei fiind probată
prin judecăţi tranşante de genul „basmul
bisoceanului e nesărat”, nuvelele având „intrigă
aberantă” şi „personaje inconsistente” ş.a.m.d.).

Fără a dezaproba neapărat astfel de opinii
apăsat negative (ne-am obişnuit să ne tot pierdem
iluziile, cu vârsta – dar, atunci, ce ne mai
rămâne?), poate că ar fi de dorit să ne apropiem de
text cu mai multă sfială, pentru a dialoga niţel cu
autorul însuşi, în calitate de interpret şi de cititor
totodată (Ibrăileanu spunea undeva că salvarea
criticului stă în tăria lui de a deveni cititor).
Trebuie să fim atenţi, de bună seamă, la reţeaua de
conexiuni dintre diferitele limbaje artistice care se
„traduc” unul pe celălalt pentru a vehicula,
finalmente, aceleaşi înţelesuri, descifrabile în
cheia alegoriei. Pentru că, dincolo de „talmeş-
balmeşul” doct şi erudit din „falsul tratat”, e mai
mult decât evidentă valoarea estetică a eseului
odobescian, relevabilă, ce-i drept, atât într-un
anume context istoric, cât şi în zilele noastre, când
mult mai limpede ne apare intenţia didactică a
discursului eseistic, modelat din interior de
existenţa unui „principiu narativ”, în măsură să
comunice şi să facă inteligibile cele mai subtile
speculaţii intelectuale. 

În consecinţă, după cum arta, ca formă
simbolică de reprezentare, devine aici „cheia unei
lumi altfel anarhice şi lipsite de sens” (Mircea
Anghelescu), tot astfel basmul bisoceanului
deschide o cale de acces către înţelegerea textului,
pe care, în fond îl rezumă, cum foarte judicios
observase, cândva, Perpessicius. În fapt, nu

despre „un rezumat” e vorba (sau despre tehnica
„povestirii în ramă”), ci despre traducerea
„mesajului” din limbajul sofisticat al artelor şi al
bibliotecii într-un limbaj alternativ, accesibil
oricui, împrumutat graiului şi mentalităţii
populare. Nu întâmplător, călătoria în munţii
Buzăului e singurul voiaj „în natură”, singura
vânătoare „reală” la care participă, efectiv,
scriitorul-narator. Imersiunea în real are, deci,
semnificaţia unei probe iniţiatice. Dar, cum
scriitorul rămâne scriitor şi la vânătoare, din
munţii Buzăului el nu „vânează” decât un... basm,
care-l vindecă de plăcerea de a mai bate câmpii cu
graţie şi de a vorbi „ca din carte”. De aceea,
ultimul capitol („cel mai plăcut pentru cititor”)
mărturiseşte eşecul asumat al unui scriitor
„norocos”, însă plictisit de literatură. Odobescu ar
putea spune, îngânându-l pe Montaigne, că scrisul
nu e altceva decât o afacere personală, o
„încercare” ce-l ajută să rămână gentilom şi să
devină, poate, mai înţelept, în ciuda „cărturăriei”.
Şi oare înţelepciunea nu e de găsit mai degrabă în
basme decât în cărţi sau în muzeele lumii? 

Chiar dacă nu suntem pe deplin de acord cu o
asemenea interpretare simplificatoare, nu putem
să nu remarcăm că predispoziţia contemplativă a
scriitorului („un senzual în percepţiile estetice” şi
„un estet în percepţia realului” – Manolescu)
transformă vânătoarea (şi o dată cu ea: arta,
„amorul”) în operă de sugestie. Într-adevăr,
pentru „bunul” vânător, mai important decât
„vânatul” în sine e ritualul cinegetic, cu
gesticulaţia, decorul şi coregrafia caracteristice.
„Bunul” vânător nu-i un „fiu al faptei”, pentru că
„falsul tratat” odobescian ne învaţă o mulţime de
lucruri, ne învaţă mai ales cum să ne ferim de a fi
vânaţi, cultivându-ne spiritul, dar nu şi cum să
vânăm efectiv (pentru asta există manualul
academicianului Cornescu). Dincolo de lectura în
cheie narativ-alegorică, care a prilejuit toate
aceste speculaţii mai mult sau mai puţin avenite,
merită menţionată aici şi interpretarea propusă
într-un studiu din anii ’80 de Doina Curticăpeanu.
Profesoara de la Universitatea din Cluj identifica
în textul odobescian, din perspectiva lecturii
„formelor simbolice”, „o viziune a coexistenţei
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lucrurilor” tradusă printr-o tehnică „neliterară”,
„specifică cloisonnée-ului plastic” (e vorba de o
procedură de prelucrare a emailului, constând în
turnarea acestuia în mici despărţituri metalice, în
funcţie de motivul decorativ). În palimpsestul
eseului odobescian exegeta întrezăreşte simbolul
crengii de aur, înţeles ca un fel de scriitură
originară păstrată intactă, indiferent de adaosurile
succesive. Creanga de aur devine astfel un semn
„al duratei instituite prin artă”, făcând ca operele
să fie „simultane” iar scriitorii „contemporani”. 

Scurt spus, Pseudo Kynegetikos e de fapt un
eseu ce se revendică de la o poetică de tip modern,
mizând pe reflexivitate şi nu pe transparenţa
mimetică a discursului memorialistic. De aici şi
semantismul polivalent, de o ambiguitate
provocatoare, care stârneşte demonul
comentariului, sugerând, totodată, şi inutilitatea
oricărei interpretări posibile. Eseul odobescian ar
fi, aşadar, o operă de tip work in progress, pentru
că nu vizează un orizont de semnificaţii anume,
elucidabile prin travaliu hermeneutic
(„conţinutul” rămâne indiferent, câtă vreme
interpretările ajung să se anuleze una pe cealaltă).
„Subiectul” eseului pare să fie mai curând
procesul de constituire a sensului – de unde şi
tematizarea actului creator, şi asumarea subiectivă
a discursului ca formă sui generis de confesiune.
Încălcând deliberat principiile logicii cauzale sau
finaliste, autorul „falsului tratat” parodiază, de
fapt, clişeele tratatului academic, maniera
silogistică de argumentare, în numele bunului
plac şi al libertăţii propriei fantezii. Aşa se explică
jocul livresc, asumat ca spaţiu de reconfigurare
literară a discursului ştiinţific, dar şi ca loc de
refugiu odihnitor. Din acest motiv, opţiunea
pentru un anumit tip de interpretare, oricare ar fi
acesta, se dovedeşte total inadecvată. Pentru că
Odobescu nu ne încurajează să-i „descifrăm”
textul ca pe o ghicitoare. El ne îndeamnă să-l
degustăm pe îndelete, ca pe un vin vechi, lăsându-
ne cuceriţi de ironia, de ambiguitatea, de
incertitudinea, într-un cuvânt, de sugestivitatea
infinită a discursului îndrăgostit. 

Din păcate, clasicul eseu odobescian a fost
scos din manuale în ultimii ani, pe motiv că ar fi

prea complicat pentru capacitatea de înțelegere a
noilor generații de elevi. Și Odobescu nu-i
singurul scriitor considerat nerecomandabil
minorilor, așa-zisele „reforme” educaționale care
sunt pe cale să distrugă și ce a mai rămas bun din
învățământul românesc de odinioară punând în
discuție până și valoarea unui autor canonic (însă
„inactual”, spun tot mai mulți dintre pedagogii
precar alfabetizați ai zilelor noastre) precum
Creangă. Dar educația nu presupune oare
frecventarea culturii clasice, care implică efort
intelectual și un recurs susținut la memorie? Nici
Dante, nici Shakespeare, nici Goethe nu sunt
facili – niciun profesor de literatură nu a îndrăznit
totuși să-i ignore nepedepsit și să le conteste
„actualitatea”. Mutatis mutandis, autorii noștri
clasici au scris într-o limbă română fabulos de
expresivă și nuanțată, la care elevii de astăzi nu
vor mai avea acces dacă lăsăm lucrurile să meargă
în direcția dorită de politicieni. Care e o direcție
rea (să nu ne înșele „principiile” vehiculate în
scop pur propagandistic), menită a ne transforma
în niște mutanți obedienți, lesne manipulabili.
Citindu-l însă pe Odobescu, învățăm să punem la
îndoială ideile primite de-a gata cu pretenții de
„noutate”, să devenim mai toleranți și mai
sceptici, ca niște oameni întregi și cu adevărat
liberi, capabili să trăiască deplin în prezent, dar
fără a-și uita rădăcinile, memoria propriului
trecut.
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Într-unul dintre cele mai sensibile eseuri despre
boală, intitulat Boala ca metaforă. Sida şi
metaforele ei, Susan Sontag observă că maladia
devine, în modernitate, o anticameră, un sinonim
al morţii (sau, în termenii utilizaţi de Kafka într-o
scrisoare expediată lui Max Brod în octombrie
1917, „o întărire a sămînţei generale a morţii”), ci
şi un fel de o emblemă identitară. Practic, ne-o
spune eseista americană, „dacă speculaţiile vechii
lumi făceau din boală cel mai adesea un instrument
al mîniei divine” (exercitate fie prin colectivitate –
v. spre exemplu, ciuma din Oedip rege sau, de ce
nu, cea din Principele, fie printr-un singur individ
– v., spre exemplu, rana rău mirositoare din
piciorul lui Philoctetes ori pedepsirea messerului
Ottaviano), „bolile în jurul cărora s-au strîns
fanteziile moderne... sunt privite ca forme de auto-
judecată sau de auto-trădare”1. Un fragment
memorabil dintr-o scrisoare a lui Kafka, trimisă
Milenei în 1920 („Sunt bolnav sufleteşte, boala de
plămîni este numai o revărsare dincolo de maluri a
maladiei mele sufleteşti”), ne recunoaște o
asemenea echivalare semantică, încă deosebit de
puternică și în primele decenii ale secolului al XX-
lea.  În rezumat, „orice boală mai importantă, a
cărei cauză este de nepătruns şi pentru care
tratamentul e ineficient, tinde să fie înecată în
semnificaţie. Mai întîi, temele celei mai profunde
frici (putrezirea, descompunerea, poluarea,
anomia, slăbiciunea) sunt identificate cu boala.
Boala însăşi devine o metaforă. Apoi, în numele
bolii (altfel spus, folosind-o ca metaforă), această
oroare este impusă altor lucruri. Boala devine
adjectivală. Se spune că ceva ca o boală, aceasta
însemnînd că e dezgustător sau hidos. În
franţuzeşte, o faţadă din piatră mucegăită e încă

leproasă. În trecut, asemenea fantezii
grandilocvente erau obişnuit asociate bolilor
epidermice, boli ce constituiau o calamitate
colectivă. In ultimele două secole, bolile cele mai
des întrebuinţate ca metafore pentru rău au fost
sifilisul, tuberculoza şi cancerul [în secolul al XXI-
lea lista scurtă îşi adaugă, obligatoriu, demenţa
senilă-n. mea, E. I.] – toate boli imaginate a fi,
preeminent, boli ale indivizilor”.2 Preeminent, nu
exclusiv, am fi tentaţi poate să adăugăm, avînd în
minte faptul că, la ora actuală, în anumite media se
asociază din ce în ce mai  frecvent influenţa
nefastă a anumitor extremisme politice, sociale,
sexuale şcl. cu agresivitatea unei tumori care atacă
mişeleşte şi ucide însuşi corpul din care ia
naştere…

De o frumuseţe cu adevărat sfîşietoare sunt însă
abia confesiunile celor care, pînă să gloseze, fie şi
cuceritor, pe marginea acestor boli ale indivizilor
sau ale colectivităţilor, le trăiesc pe viu. Spre
deosebire de orice formă de discurs filosofic sau
eseistic care încearcă să-i aproximeze sensurile,
riscînd în acelaşi timp să devină sau chiar devenind
foarte repede caduc, ele sunt de o autenticitate
dureroasă, în faţa căreia tinzi să te simţi, precum
Mihail Sebastian după întîlnirile de la Roman cu
un Max Blecher „în intimitate cu moartea”,
copleşit, uzat, incapabil să îţi mai reintri în viaţă.

Un asemenea text sfîşietor de viu şi de autentic,
după a cărui lectură nu te mai poţi, într-adevăr,
reîntoarce în propria-ţi viaţă decît cel mult pentru a
o valoriza, este ascuns între copertele
excepţionalului album Care dintre noi. Which one
of us (Editura TREI, Bucureşti, 2018), de Chris
Simion-Mercurian, în tandem cum nu se putea mai
potrivit cu fotografa Cătălina Flămînzeanu. De ce
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album, de această dată? [Întrebare pe care nu se
poate să nu ţi-o pui, aflînd că autoarea a publicat
anterior numeroase volume, primite cu entuziasm
de un public fidel: de la Dragostea nu moare. O
concluzie la 16 ani – 1994 şi Dogmatica fericirii –
1995 la 40 de zile – 2015 şi În fiecare zi,
Dumnezeu se roagă la Mine –2016.] Ei bine, deşi
este dotată din plin cu inteligenţă lingvistică, dar şi
cu o sensibilitate estetică ieşită din comun, Chris
Simion-Mercurian – în viaţa profesională, o
talentată regizoare – preferă acum să îşi tematizeze
experienţa traumatică prin intermediul mixajului
de limbaje artistice. 

Spre deosebire de alte scriitoare care au reuşit
să îşi narativizeze o experienţă tragică similară,
apelînd la formule diverse, subsumate însă, într-o
formă sau alta, genului biografic (Mioara Grigore
– Cancerul, dragostea mea sau Loredana Caia –
Despre cancer şi alţi demoni, ca să dau doar două
exemple), autoarea noastră alege un tip de text
compozit, multimodal, hibridizarea fiind validată
nu doar de amestecul tiparelor confesive, ci şi de
amestecul limbajelor artistice. Mărturia scrisă sub
formă de fragmente scurte, bine articulate stilistic,
este însoţită de un complementar ingenios, care
conferă un plus de expresivitate verbalului. Mai
mult, excelentele fotografii alb-negru realizate de
Cătălina Flămînzeanu propun, abil, un alt centru
de interes tematic: (auto)reprezentarea, altfel spus,
percepţia corpului feminin (cel dinainte şi cel de
după!) de către sine, dar şi de către celălalt. Nu în
ultimul rînd, ca orice ilustraţii de carte, fotografiile
de pe copertele ce închid însemnările
autobiografice constituie excelente modalităţi de
transcendere a textului3. Cu ajutorul lor, atenţia
privitorului este dirijată înspre o lectură care să
privilegieze deopotrivă emblemele apropierii/
identificării şi în-semnele diferenţierii/ distanţării:
adică referenţii identitari failibili (trăsăturile fizice,
în mod clar transfigurate de boală) sau infailibili
(numele celei ce apare în toate fotografiile),
respectiv elementele de recuzită (devenite, similar,
ecouri vizuale ale unui proces de clarificare
interioară mijlocit de maladie)... 

Decupajul de fragmente de text propriu-zis
oferă, cu o naturaleţe dezarmantă,  concentrate la o

primă lectură amărui dintr-o istorie personală
dramatică. transformată, inevitabil, într-o luptă pe
viaţă şi pe moarte cu un inamic pervers, apt să
atace fiinţa pe toate fronturile, nu numai pe cel
corporal. O luptă din care nu lipsesc etapele şi
pragurile considerate fireşti doar în nefirescul
teribil al acestei aberaţii ontologice: de la aflarea
diagnosticului şi impulsul negării la refuzul
medicaţiei şi tentaţia revoltei, de la furia
autodestructivă la soluţia vindecării prin iubire şi o
credinţă extrem de puternice: „Ultimele patru cure
au fost ca un «trip», planuri confuze, memorie
amestecată, dureri care se escaladau unele pe
altele, senzaţia că ceea ce este nu este, ci doar mi
se pare, planuri care căpătau o mişcare diabolică,
nefirească, gînduri care mă crucificau. În ultima
lună am coborît atît de adînc, încît aveam senzaţia
că în mine a intrat şi s-a instalat altcineva. Ultima
picătură a fost ca o magie, s-a scurs în venă şi
totodată a curăţat tot răul pe care l-am trăit timp de
şase luni. Fără nicio logică, brusc, într-o fracţiune
de secundă a dispărut acel demon care se lăfăia în
corpul meu de atîta timp, fără avertisment, ca şi
cum te-ai uita la un film de groază şi, din senin,
bubuie lampa televizorului şi e « sfîrşit»
neaşteptat. Apoi un moment de linişte, o linişte
cum nu ai mai trăit pînă atunci, o linişte-lumină ca
de început de lume şi tu… în mijlocul ei, inundat.
Dacă aş fi întrerupt tratamentul, mi-aş fi dăruit
pentru toată viaţa o stare profundă de nelinişte şi n-
aş fi putut da mîna cu Dumnezeu.”

Dar ceea ce individualizează înainte de orice
altceva această istorie personală modelată de
maladia necruţătoare este o constantă nevoie de
raportare a bolnavei la propriul corp. Într-un fel,
vorbim despre o naraţiune articulată pe un tipar
iniţiatic, pe care am putea-o vedea redusă, în
funcţie de referenţii corporali, la trei timpi sau trei
etape definitorii: pierderea temporară/
deposedarea, căutarea şi recîştigarea corpului
feminin4. Un corp care, din cauza bolii, îi devine
dintr-o dată extrem de vizibil – sau, ca să folosesc
cuvintele lui David Le Breton, „devine prezent la
modul greoi, devine stînjenitor. El rezistă
simbolizării, căci aceasta nu mai e dată imediat, ci
trebuie căutată, expunîndu-se neînţelegerii”5. Un
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corp vizibil, căci împuţinat de un duşman invizibil,
dar feroce. Un corp traumatizat, care s-ar putea
foarte uşor transforma într-unul dispreţuit, respins,
hulit. Un corp care se transformă într-un veritabil
cîmp de luptă între forţe inegale, pe care nu se
agită nicio flamură şi nu are loc niciun fapt de
eroism: „Durerile nu mai erau dureri, erau brînci în
delir, îmi aruncau corpul într-un şoc electric.
Greaţa nu mai era greaţă, devenise un accesoriu,
alimentele şi lichidele aveau gust de fier mai încins
sau mai rece şi trebuia să le înghit şi să-mi
imaginez că sunt delicioase, sufocarea nu mai era
sufocare, ci senzaţia că eşti un animal neajutorat
care se înjunghie cu fiecare inspiraţie, neuropatia
nu mai era doar o amorţeală, ci o paralizie a
sensului pentru care să mergi înainte… simţeam
otrava în tot ceea ce mai eram, bucăţi ale corpului
care rămăseseră nealterate mă implorau să opresc
coşmarul, cealaltă parte a corpului nu mai avea
reacţie, intrase pe ţeava de tocat, ca o bucată de
carne azvîrlită în malaxor, uneori rămînea inertă
zeci de minute, alteori ore, ca într-o comă.
Încercam să mă agăţ de orice se putea ca să merg
pînă la capăt, dar sufletu-mi era prea obosit şi îmi
aluneca pe rugăciuni. Într-o singură zi, traversam
zeci de stări, intram şi ieşeam din ele fără nicio
logică, fără nicio raţiune. Corpul meu era ca un
front, se aruncau întruna explozibile, cînd credeai
că s-a terminat şi e linişte, bum şi de la capăt. Nu
ştiai de unde vin, cît ţin. Totul se juca pe «acum»”.

Intr-o pagină memorabilă din Antropologia
corpului şi modernitatea, David Le Breton susţine
că boala, durerea şi îmbătrînirea marchează
„reducerea progresivă la corp, un fel de aservire în
faţa unei dualităţi ce opune subiectul şi corpul său
şi îl aduce în dependenţă faţă de acesta din urmă”.6
La fel ca şi alte bolnave tinere, Chris Simion-
Mercurian refuză cu obstinaţie să trăiască această
aservire. În loc să i se supună corpului, ea şi-l
supune, forţîndu-l să îşi accepte noua, neaşteptata
frumuseţe. Mai mult, odată cu pierderea cărnii
bolnave în urma intervenţiei chirurgicale şi a
părului foarte lung în urma chimioterapiei, îşi
asumă o feminitate cu totul distinctă – relevată şi
cititorului/ privitorului de foto-text, invitat la
rândul lui să se adîncească în oglinzile auto-
reprezentării. Din spaţiu al întîlnirii cu o alteritate

demonizabilă, oglinda devine spaţiul materializării
unei noi anima şi catalizatorul unei epifanii
luminoase: „Cînd am ridicat faţa şi m-am văzut în
oglindă a fost wow. Brusc, m-am îndrăgostit.
Persoana din oglindă era persoana pe care am
aşteptat să o întîlnesc toată viaţa. A locuit în mine
şi totuşi nu am reuşit s-o ating pînă atunci
niciodată. Mi-am oferit părul în schimbul
feminităţii şi al libertăţii. Mi-am dat seama că toată
nevoia mea de a avea părul lung nu a fost niciodată
nevoia mea, ci că, de la 16 ani, de cînd am hotărît
că e părul meu şi nu se mai atinge nimeni de el, a
fost biruinţa în faţa mamei care, în copilărie, ca
majoritatea mamelor, mă tundea numai cum voia
ea. Ce descoperire după 30 de ani de viaţă! Ce
întîlnire! Ce eliberare! Ce cadou!”.

Deşi păstrează cancerul drept nucleul
catalizator al unei comunicări artistice hibride,
puternice şi ofertante estetic, Chris Simion-
Mercurian face din recucerirea ataşantă a corpului
– ca sinecdocă a unei feminităţi dureros de
frumoase – centrul iradiant al unei scriituri de o
combustie emoţională în faţa căreia orice tentativă
hermeneutică pare de prisos.

Note:
1. Susan Sontag, Boala ca metaforă. Sida şi

metaforele ei, traducere, prefaţă şi tabel cronologic de
Aurel Sasu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 39.

2. Susan Sontag, op. cit., p. 52.
3. Sintagmă preluată din Toma Pavel, Lumi

ficţionale, traducere de Maria Mociorniţă, prefaţă de
Paul Cornea, Editura Minerva, Bucureşti, 1992, p. 119.

4. Mutatis mutandis, acestea sunt şi etapele
subsecvente teribilei aventuri pe care o reconstituie
Vintilă Mihăilescu în cartea intitulată chiar În căutarea
corpului regăsit. O analiză a spitalului, Editura
Polirom, Iaşi, 2019.

5. David Le Breton, Antropologia corpului şi
modernitatea, traducere de Doina Lică, Editura
Amarcord, Timişoara, 2002, p. 134.

6. Ibidem, p. 141.
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În 2018, la Editura Polirom, în seria de autor
„Gabriela Adameșteanu”, a apărut al șaptelea
volum al seriei, romanul Fontana di Trevi. Cartea
încheie trilogia Letiției Branea, personajul cu
care Gabriela Adameșteanu și-a început cariera
de prozator, odată cu volumul de debut din 1975,
Drumul egal al fiecărei zile. În 2010, la doi ani
după ce cartea debutului apare într-o ediție
definitivă, romanciera revine la destinul Letiției
Branea, în Provizorat. Între volumele al doilea și
al treilea nu va mai aștepta să treacă nici măcar
un deceniu. Fontana di Trevi este al cincilea
roman al Gabrielei Adameșteanu. După debut,
Dimineața pierdută (1983) este cartea care a
plasat-o în primele rânduri ale unei istorii a
romanului românesc postbelic. Întâlnirea (2003)
este o reluare a unui text dintr-unul din cele două
volume de proză scurtă pe care le semnează,
Vară-primăvară (1989). Enumerarea operelor
unui prozator de calibrul Gabrielei Adameșteanu
este un act redundant, dar are scopul de a releva
tocmai faptul că autoarea nu se înscrie în seria
celor pentru care monumentalitatea stă în
cantitate, în cultivarea obsesivă a imaginii
auctoriale. Gabriela Adameșteanu și-a descoperit
vocea încă de la primul volum semnat, iar prin
Dimineața pierdută a reușit să își impună
propriul stil. Unitatea operei stă în stăpânirea
acestuia, fără a atinge manierismul însă, lucru
posibil prin vitalitatea personajelor sale și prin
complexitatea personalităților acestora.

Deși parte a unei trilogii, Fontana di Trevi
este construit astfel încât să nu depindă de
romanele din serie care îl preced, fiind deopotrivă
un roman de sine stătător. Dacă în Drumul egal al
fiecărei zile și în Provizorat ne aflăm în plin

comunism, cu ample incursiuni în anii care îl
preced, romanul de față marchează ieșirea din
această epocă și plasarea într-o nouă realitate, cea
a tranziției din anii ‘90 cu haosul și nesiguranța
pe care revendicarea libertății le presupune. De
altfel, una dintre variantele pentru titlul
romanului a fost Gustul acid al libertății, după
cum mărturisește autoarea într-un interviu. În
acest nou context social și politic, toată lumea
încearcă să își afle locul, să își găsească un nou
scop, să își ducă existența așa cum noua
normalitate pare a o impune. Letiția Branea – în
continuare Arcan, de fapt – cunoaște o singură
constantă în existența sa dintotdeauna, și anume
că trăiește în aceeași stare de provizorat care i-a
marcat copilăria și adolescența în casa unchiului
Ion, studenția în București, căsnicia nefericită
alături de Petru Arcan, relația extraconjugală cu
Sorin Olaru și, aflăm odată cu acest roman, viața
în exil. Ca și în primii ani în București, ca
studentă, Letiția nu își găsește locul. Însă, mai
mult decât atunci, când ea se percepea singură
drept străină, acum ea a devenit străinul prin
excelență. Nu mai este doar o stare interioară și
interiorizată pe care o resimte, ci este o realitate,
adoptată cu dedicare și vizibilă celorlalți: „Au
trecut trei decenii de când am emigrat, dar mi se
spune des că anii nu se văd pe mine. Am aura
celui care vine de afară, alt look [...]. La clinica
unde lucrez, mi-am rezolvat pielea lăsată a
gâtului. Valizele îmi sunt pline de haine și pantofi
de marcă, cumpărați în prima zi de reduceri. Mă
fardez discret, discrete sunt și bijuteriile. Fără
periodice injecții cu acid hialuronic și botox, arăt
altfel decât fostele mele colege de aici, fiindcă
am suficienți bani și destulă voință ca să mă
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îngrijesc. [...] Sunt ceea ce mănânc, sunt așa cum
arăt – victorioasă. Și zilnic, ca pe o mantră, îmi
repet că sunt altă persoană decât cea care dansa,
goală, cu colegul ei de birou, Sorin Olaru, în
garsoniera amicului Florinel.” 

Letiția a devenit parte a acelui Dincolo pe care
doar și-l imagina în tinerețe. Chiar și prietenii
vechi, precum Sultana Morar, îi amintesc și îi
reproșează poziția, aceea de om din afară,
incapabil să înțeleagă realitatea românească
postdecembristă în nuanțele sale. Dar adevărata
problemă este, pentru Letiția, nu aceea de a
recunoaște că nu mai aparține acestei lumi, că nu
se regăsește în noul context, ci că nu poate uita și
depăși starea provizoratului nici în Occident, în
satul din Franța în care își duce existența alături
de Petru Arcan. De altfel, acesta recunoaște în
acțiunile soției de revendicare a averii familiei
adevărata motivație, și anume aceea în care se
resimte dependența ei de spațiul românesc,
motivele declarate de întoarcere în țară fiind un
pretext. Refuzul Letiției de a verbaliza această
realitate, pe care o mărturisește doar sieși, în
monologul său interior, vine din neputința de a
recunoaște în fața tuturor că nu se simte
împlinită. „Memoria pământului” nu a părăsit-o
pe Letiția, trecutul i se prezintă mai viu decât
prezentul. Se întoarce obsesiv la aceleași
momente din viața ei la fel cum se întoarce
obsesiv în București. Iar asta pentru că, așa cum
i-o spune terapeutul personal, își iubește trauma,
a devenit dependentă de ea. Impactul figurii
tutelare a unchiului Ion, clipele pe care le-a trăit
alături de Sorin Olaru în apartamentul amicului
Florinel, avortul provocat sunt elemente care o
definesc pe Letiția, în ele se recunoaște cel mai
bine, dincolo de tratamentele antiîmbătrânire și
de geanta Louis Vuitton. „Vechiul care apare
mereu aici, după ce dai la o parte pojghița subțire
a noului” – observă Letiția privind fața orașului
care încearcă să se schimbe, care se
europenizează, nereușind să își schimbe esența,
să îndepărteze urmele anilor prin care a trecut.
Poate de aceea se întoarce aici, regăsindu-se în
puncte-cheie (pentru ea) din București, în

apartamentul din strada Uranus sau în vila din
Domnița Ralu, a cărei revendicare este una în
primul rând de ordin sentimental, și nu material. 

Evenimentele istorice majore sunt legate în
memoria afectivă a Letiției de evenimentele
intime, cu o mai mare răsfrângere în viața sa
personală. Cutremurul din 1977 este un dezastru
nu pentru că un oraș a fost distrus și au existat
numeroase victime, ci pentru că întreaga sa ființă
este supusă atunci unui proces de
(auto)distrugere cu efecte pe termen lung la nivel
fizic și psihic – avortul. În secvențe ce țin de o
realitate crudă, romanul Gabrielei Adameșteanu
pune în discuție o problematică cunoscută a
anilor comunismului, care ia amploare odată cu
Decretul din 1966 și care nu este mai puțin
actuală astăzi, în contextul invocării din ce în ce
mai insistente a valorilor familiei tradiționale.
Dincolo de dimensiunea social-politică pe care
această parte din roman o aduce în atenție,
avortul reprezintă pentru Letiția extrapolarea la
nivel fizic a unei decorporalizări pe care o
resimte până atunci psihic, sentiment provocat de
despărțirea de Sorin: „Plecând, Sorin îmi luase cu
el trupul întreg, de care eram mândră când mă
dezbrăcam, și mi-l lăsase în loc pe cel mutilat, pe
care-l uram”. Avortul va augmenta o senzație
care o va încerca pe Letiția toată viața și care va
sfârși în frica de a pierde orice control asupra
trupului său, bântuită fiind de imaginea acestuia
ca „animal” neîmblânzit cu care frau Poldi s-a
luptat la bătrânețe.

Gabriela Adameșteanu a fost preocupată de
realitatea tranziției și dincolo de literatura sa. În
anii ‘90 își asumă rolul intelectualului implicat în
societate practicând jurnalismul, din care postură
va publica două volume: Obsesia politicii (1995)
și Cele două Românii (2000). Fascinația pentru
perioada interbelică face loc în Fontana di Trevi
trecutului apropiat, un trecut dependent de
rădăcinile sale comuniste, care încă își fac simțită
prezența. Tranziția de la un regim totalitar la
democrație apare în aspectele sale nuanțate, cu
controversele care au marcat-o atât în spațiul
public, cât și la nivel privat, în relațiile
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interumane. Cei implicați direct în acest proces,
precum sunt activiștii Sultana și Aurelian Morar,
sunt surprinși în trecerea lor de la entuziasm și
idealism la frustrare și autoiluzionare. Lor li se
opune chiar Letiția și neprezentul Petru Arcan,
care își revendică, încă o dată, postura de străini.
Se impune totodată și diferențierea perspectivelor
în funcție de generație. Viziunea chiar cinică a
Claudiei Morar, tănăra aflată într-o perpetuă
vânătoare de burse și într-o continuă prelungire a
studiilor doctorale, îi provoacă Letiției o revoltă
de cele mai multe ori mocnită, și pentru că vede
în fiica Morarilor o versiune a ceea ce ea ar fi
putut fi, dacă datele existenței sale ar fi fost
altele. Revine imaginea tinerei care cunoaște
pentru prima oară libertatea și care, aflată la
Fontana di Trevi, aruncă, asemeni tuturor,
moneda care să îi garanteze posibilitatea
reîntoarcerii în Roma. Celebra fântână devine
simbol al unor noi începuturi, al accesului la
libertate, „plecarea de acasă”, deschiderea unor
noi orizonturi și posibilități.

Însă ceea ce descoperă Letiția Arcan odată cu
accesul direct la Occident și cu întoarcerile
repetate în București după 1989 este că libertatea
este relativă, că, în cuvintele lui Petru, „nu există
lume fără dosare”. Scrisul ca acțiune salutară față
de realitate, dar și față de sine, revine. Se întoarce
la practica pe care înainte de plecare o ascunsese
sub numele Lelia Arcașu. Scrisul ca terapie, de
această dată în mod declarat, ca necesitate,
asemeni celei resimțite de unchiul Ion, care își
motiva textele în fața surorii: „știi ce-nseamnă să
le ai în cap și doar să le porți cu tine?” Letiția este
conștientă că prin romanul pe care urmărește să îl
publice nu doar s-a autodescoperit sieși, ci se va
descoperi și celorlalți: „Oricine scrie își asumă să
treacă, dezbrăcat, printr-o mulțime de oameni
îmbrăcați care îi vor comenta, șoptit sau în gura
mare, goliciunea. Toate romanele lumii sunt
autoficțiuni, Madame Bovary c’est moi!, a
recunoscut-o chiar cel la care te așteptai mai
puțin! Iar în romanul meu ce altceva fac?” Letiția
vrea să își publice romanul în țară, căci se află în
căutarea celei care fusese aici, înainte de exil, în

tinerețe – „îmi trece prin minte că acelei părți din
mine care îl visează pe Sorin noaptea nu de el îi
este dor, ci de mine, cea care am fost odată.” –,
când încă mai păstra o urmă de naivitate și mai
era capabilă de idealism. 

Fontana di Trevi încheie organic destinul
Letiției Branea – Arcan. Prin Drumul egal al
fiecărei zile, Provizorat și Fontana di Trevi,
Gabriela Adameșteanu conturează cronica a mai
bine de jumătate de secol din societatea
românească. O cronică axată pe dimensiunea
privată a existenței, dar în care, asemeni
romanelor lui Kundera, Istoria se află constant în
fundal, pregătită să se dezvăluie. Social-politicul
își duce existența neperturbat, dar pentru
personajele pline de vitalitate ale Gabrielei
Adameșteanu întâietate au resorturile interioare
ale ființei. Agitația anilor tranziției este
augmentată de agitația interioară a acestora.
Fontana di Trevi este un roman definitoriu pentru
realitatea românească de după 1989. 

Gabriela Adameșteanu, Fontana di Trevi,Polirom, 2018
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În Mic almanah al marilor oameni (pe care i-am
cunoscut) (Polirom, 2018), Teodor Baconschi a evocat în
crochiuri fugare 40 de personalităţi culturale şi politice pe
care le-a întâlnit. Contextele sunt variate (familiare şi
oficiale), la fel ca şi background-ul tipologiilor (prelaţi,
oameni politici, scriitori, universitari, diplomaţi, parteneri
de dineu). De la Papa Ioan Paul al II-lea la Serghei Lavrov
şi Jacques Le Goff, de la Benyamin Netanyahu la Hillary
Clinton şi Regele Abdulah II al Iordaniei, de la Nicolas
Sarkozy la Nicolas Cage (în secţiunea primă, Din lumea
largă), apoi de la Bartolomeu Anania şi Horia Bernea la
Andrei Pleşu, Traian Băsescu, Regele Mihai I, Dan
Grigore, Petre Ţuţea şi Irinel Popescu (în a doua secţiune,
Din lumea noastră). Cartea e o rememorare binoculară a
unei geografii personale, rezultat al carierei şi al
întâmplărilor biografice demne de reţinut. 

Dar ceea ce e de remarcat în antologia lui Baconschi e
fundalul teoretic al portretului (pus exact într-un eseu din în
fruntea volumului). Cu un asumat „bemol al conştiinţei
postmoderne”, autorul nu doreşte nici să facă encomioane
gratuite, nici să îngroaşe peiorativ tuşele fără acoperire
(deşi recunoaşte că nu a ales pentru volum decât
personalităţi care i-au plăcut). E vorba de un control al unei
subiectivităţi inevitabile, aş zice. Căci, dacă modelul antic
al unei perspective în genul „de viris illustribus”
presupunea, cumva, un elogiu, modelul postmodern
presupune, dimpotrivă, nuanţe, contextualizări şi diferenţe.
Cu alte cuvinte, oamenii trebuie luaţi aşa cum sunt, cu bune
şi cu rele, fără a cădea în egalitarismul stupid al
corectitudinii politice. Nu poţi evoca figura Patriarhului
Teoctist, de pildă, fără a aminti despre complicităţile
(scuzabile ori ba) cu regimul comunist, aşa cum nu poţi
vorbi despre Serghei Lavrov fără a sublinia teribila putere
politică şi militară pe care o reprezintă, în lume. Poţi să-l
admiri pe Petre Ţuţea şi să-i observi simultan defazajul,
poţi să te simţi copleşit de anvergura lui Jacques Le Goff şi
să nu-i guşti agnosticismul, aşa cum poţi să remarci talentul
politic al unui Traian Băsescu şi să nu fii de acord cu
prezenţele sale nu totdeauna comode şi de bun gust.
Admiraţia „Marilor Oameni” presupune, azi, selecţia unei
meritocraţii bazate pe democraţie, adică pe o elită
secularizată, ivită prin respectarea libertăţilor, prin educaţie

şi prin plasarea obligatorie „supt vremi”. Demistificările
sunt necesare, aşa cum necesare sunt, dincolo de
resentimente şi senzaţionalisme ieftine, şi însumările
faptelor excepţionale. „Avem nevoie de reţele tot mai
complexe, dar şi de ierarhii valorice relativ stabile” şi va fi
necesar „să domesticim acest paradox fără să fim
conformişti, ipocriţi sau sufocaţi de blazare”. Sigur că e
dificil de făcut întotdeauna acest balans riscant între
volutele unui portret, că e greu de obţinut întotdeauna
conturul precis, perfect echilibrat. Dar aura unui „Mare
Om” trebuie păstrată pentru o posteritate ce vrea să
cumuleze o memorie culturală la care să se poată raporta
autentic şi din care alte generaţii să înveţe. „Ca să salvezi
ideea de «mare om», eşti nevoit să citeşti harta unei
personalităţi în pofida accidentelor de relief constatate cu
ochiul liber. Dincolo de «steaua» care ţi-a călăuzit drumul,
ieşi din mulţime nu prin viciile comune pe care le împarţi
cu restul muritorilor, cât prin acele virtuţi care te deosebesc
de el. Un om nu capătă grandoare întrucât şi-a învins toate
patimile (situaţie în care părăseşte galeria eroilor şi se
înscrie în cea a sfinţilor), ci pentru că a reuşit să le
contrapună însuşiri şi realizări notabile, capabile să
influenţeze favorabil mediul său social, naţiunea sau (mult
mai rar) destinul însuşi al umanităţii”. Într-o epocă a
metatextului, a abuzului analitic şi a haosului informaţional
de pe reţelele sociale, admiraţia pentru o personalitate
trebuie păstrată drept percepţie a efigiei, a materiei prime a
fiinţei, susţine Baconschi. Conglomerat de grandori şi
slăbiciuni, trăim cu toţii sub aceeaşi specie a nimicniciei,
astfel că avem nevoie cu toţii, în opinia autorului, de cele
trei virtuţi teologice, credinţa, speranţa şi iubirea. Cu ele îi
putem admira echilibrat pe cei care merită cu adevărat
admiraţi, încercând să punem accentele necesare.

Cele 40 de portrete ale „almanahului” lui Teodor
Baconschi sunt ele însele modele literare. Dincolo de
subiecţii evocaţi în contexte dintre cele mai surprinzătoare,
putem admira stilul unui autor al cărui conservatorism
structural nu i-a ştirbit nici deschiderea intelectuală, nici
dreapta cumpănire, nici frumuseţea condeiului. Fiecare
poate citi şi lua ce doreşte, dar nu va putea observa
nicidecum vreo mitizare, dimpotrivă.
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A  afirma sau cel puțin a crede că trăim
într-un prezent critic, pândiți de amenințări
multiple, de mutații favorabile ori mai
degrabă nu, este o reacție curentă, uneori
teribilistă, mai frecvent alarmistă și mai
rar... realistă. Însă predicții teribiliste sau
alarmiste s-au făcut de când lumea. De la
Pythia până la Nostradamus, de la inițiații în
chiromanție și în astrologie până la
futurologii moderni. Chiar dacă amatoristă,
o astfel de predicție, împlinirea ei, nu poate
fi verificată în prezent ci într-un viitor ce va
să fie cândva... prezent. Dacă lumea de
mâine va fi una a roboticii, a roboților
umanoizi, a inteligenței artificiale
predominante, a rețelelor de informare și de
comunicare ultrarapide, a unei inginerii
genetice aplicate pe subiecți umani, toate

acestea sunt astăzi o certitudine care, în urmă cu
doar câțiva ani, erau niște predicții imprecise. Ce
impact vor avea asemenea mutații asupra
autorilor și beneficiarilor respectivelor
transformări, aceasta este altă chestiune mai puțin
dezbătută, deoarece, ca întotdeauna, omul face,
acționează, comite, realizează și apoi se uită
înapoi și încearcă să analizeze efectele și
consecințele. Se aude că azi, chiar unii specialiști
din domeniul IT sunt speriați intrezărind ce
urmări neconvenabile (oare e puțin spus?) va avea
revoluția calculatoarelor și a inteligenței
artificiale. 

Fără să mă gândesc la ceea ce mă aștepta, am
ales recent spre lectură o carte a unui autor foarte
cunoscut nu numai în Franța, ci și la noi, ca și în

restul lumii, îl numesc pe Frédéric Beigbeder.
Recunosc faptul că am auzit de Beigbeder în urmă
cu aproximativ un deceniu, prin intermediul unei
teme de doctorat tratate de o fostă studentă și apoi
cu ocazia campaniei duse împotriva produselor cu
marca „Danone”, susținută de același
controversat dar simpatic autor, totodată
realizator de emisiuni televizate. Cartea la care
mă voi referi imediat este O viață fără sfârșit,
publicată de curând la Editura „Trei”, în colecția
„Fiction/ Connection”, colecție coordonată de
Magdalena Mărculescu. Traducerea și notele de
subsol, acestea din urmă nu totdeauna suficient de
explicite, aparțin lui Doru Mareș. Sigur că
Frédéric Beigbeder este un autor fecund, numai la
Grupul Editorial „Trei” apărându-i alte
numeroase volume: 29,99 RON, Windows on the
World (premiul Interallié, 2003), Un roman
francez (premiul Renaudot, 2009), Memoriille
unui tânăr țicnit, Nuvele sub ecsatasy, Egoistul
romantic, Iartă-mă!... Ajută-mă!..., Shitter’s Club,
Oona & Salinger, Dragostea durează trei ani. Am
mai aflat că două dintre romanele lui Beigbeder
au fost ecranizate: 99 francs (regia: Jan Kounen,
2007) și Dragostea durează trei ani (regia:
Frédéric Beigbeder, 2012). Colaborator susținut
al suplimentului literar de la Figaro magazine,
realizator de emisiuni TV culturale și literare la
Canal+, director executiv al revistei Lui, Frédéric
Beigbeder a pus chiar bazele unui premiu literar
ce se acordă începând din 1994 unor tineri
romancieri promițători, printre ei cândva
numărându-se Michel Houellebec și americanul
Bruce Benderson. Premiul se numește „Flore” și
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se leagă de faimoasa Café de Flore, de pe
bulevardul Saint Germain, colț în colț cu Les
Deux Magots, cafenea la fel de celebră care nu s-
a lăsat nicidecum mai prejos, ea decernând de
asemenea premii literare și culturale chiar
dinaintea vecinei de după colț.

O viață fără sfârșit este un roman despre
eternitate și moarte, mai exact despre visul
insațiabil al dobândirii vieții veșnice (sau barem
multicentenare) aici, pe pământ. Din capul locului
o utopie în depășirea căreia se angajează cu
speranțe, cu disperare până la urmă, personajul
principal. El demarează investigațiile în acest
sens la modul serios, intrând în legătură cu mari
savanți din domeniul ingineriei genetice.
Tribulațiile lui Frédéric Beigbeder, personaj
principal al romanului, se întind pe trei
continente: Europa, Asia și America de Nord; este
însoțit de Romy, fiica lui inocentă în vârstă de
zece ani, care e preocupată să se distreze în
compania robotului Pepper mai degrabă decât să
caute nemurirea artificială alături de tatăl ei. 

Aventura începe de la niște laboratoare de
cercetări genetice din Geneva, Elveția, unde
protagonistul se întâlnește cu o serie de savanți
între care Stylianos Antonarakis, profesor
universitar de medicină genetică, și Serghei Brin
de la Google, alias Laurent Alexandre, chirurg
urolog francez și colaborator al mai multor
publicații, principalele fiind Le Monde și
L’Express. Profitul cel mai de seamă al vizitei este
însă aflarea unei nurlii Léonore, colaboratoare a
profesorului Antonarakis, care-i va deveni a doua
soție și va da naștere, pe cale naturală, încă unei
fetițe. Spun „pe cale naturală” fiindcă pe tot
parcursul investigațiilor se caută și sunt discutate
modificări genetice, inseminări artificiale,
implanturi de celule și de cromozomi,
interconectări ale creirului uman cu rețelele
informatice de tip Google etc. Autorul-personaj
face, chiar la începutul cărții, o Mică precizare
care are importanța ei, anume că „Diferența
dintre ficțiune și realitate este aceea că ficțiunea
trebuie să fie credibilă”, citându-l pe Mark Twain.
Este o avertizare asupra modului de scriitură: O
viață fără sfârșit este un reportaj-anchetă, unde

realitatea se amestecă cu ficțiunea, predominantă
rămânând însă realitatea. Suntem avizați că
„Ficțiunea este în ziua de azi mai puțin
nebunească decât știința”. Nu uneori, ci zilnic,
imaginația depășește realitatea. Cei anchetați
sunt, în imensa lor majoritate, specialiști cu
greutate ai ingineriei genetice și ai inteligenței
artificiale. Veracitatea cărții este certificată chiar
de autorul ei: e în cauză o „lucrare de «science
non-fiction»”, cu prelungiri științifice publicate în
reviste de profil precum Science sau Nature.
Caracterul de reportaj-anchetă rezultă clar,
inclusiv din mărturiile lui Beigbeder:

„Convorbirile cu medici, cercetători, biologi și
geneticieni reali sunt retranscrise aici exact așa
cum au fost înregistrate între anii 2015 și 2017.
Toate numele de persoane sau de firme, adrese,
descoperiri, startup-uri, mașini, medicamente și
clinici menționate există cu adevărat. Am
schimbat numai numele celor apropiați mie,
pentru a nu-i deranja în vreun fel” (Mică
precizare..., p. 9).

Informațiile științifice conținute în carte sunt
deci de actualitate în ce privește ultimii doi ani,
dar, cred, depășite într-o oarecare măsură în 2019,
dacă ne gândim la ritmul vertiginos de avansare a
cercetărilor științifice. Când a pornit în derularea
anchetei, autorul nu a prevăzut nicicum ce final
nescontat va avea aceasta. Este o carte ce poate
marca sensibilitatea cititorului mai vulnerabil la
șocurile iminente ale viitorului. Drept pentru care
autorul nu-și asumă nicio răspundere în acest
sens. Având în vedere o idee a lui Francis Bacon
– „Moartea e o stupiditate” – demersurile ce
trebuie întreprinse se vor ralia la corecția acestei
„stupidități”, pentru simpla rațiune că A muri nu
este o opțiune. Proiectată la dimensiunile
întregului univers, moartea stăpânește
pretutindeni fiindcă:

„Dacă este senin cerul, putem vedea moartea
în fiecare noapte. Ajunge să ridicăm privirea.
Lumina aștrilor defuncți a trecut prin galaxie.
Stele îndepărtate, dispărute de mii de ani,
continuă să ne trimită o amintire pe firmament.
[...]. După cât timp scade lumina unei stele când
ea încetează să existe? ” (O viață..., p. 13). Prin
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urmare: „Lumina stelei ce-a murit/ Încet pe cer se
suie./ Era pe când nu s-a zărit,/ Azi o vedem și nu
e.” Eminescu avea dreptate cu un secol și
jumătate înaintea lui Beigbeder.

Că protagonistul luptă pentru înviere din
timpul vieții nu lasă loc nici unei îndoieli. Dacă
nu se poate să devină nemuritor, cel puțin să
trăiască vreo trei sute de ani! Va vedea însă că
năzuințele spre împlinirea acestui deziderat
fantastic îi vor schimba radical modul de trai.
Personajul va trebui să se supună la tot soiul de
experimente și la adoptarea altor regimuri de
viață, bizare, drastice, unele fiind chiar împotriva
naturii. De fapt, aici intervine nonconcordanța,
conflictul de fond: oare a căuta nemurirea prin
alte mijloace decât cele înscrise în natura și în
condiția umană nu le contrazice chiar pe acestea
două. Cum se poate modifica natura pentru ca
dorința aceasta nebunească să se împlinească?
Autorul nu acceptă să moară fără ca să
reacționeze și pentru a-și atinge țelul recurge la
întrevederi, discuții, analize, tratamente,
experimente cu final și cu finalitate greu de
controlat și de atins. Pe protagonist moartea îl
oripilează, îl scandalizează, îl revoltă, și ea
trebuie surmontată deoarece:

„Viața este o hecatombă. Un genocid de 59 de
milioane de morți pe an. 1,9 decese pe secundă.
158 857 de morți pe zi. De la începutul acestui
paragraf în lume au murit vreo douăzeci de
persoane, ba chiar mai multe dacă citiți mai lent.
Nu înțeleg de ce se mai obosesc teroriștii să
sporească statisticile: nu vor reuși niciodată să
asasineze atâția oameni cât Doamna Natură.
Omenirea este decimată într-o generală
indiferență. Tolerăm acest genocid cotidian de
parcă ar fi vorba despre un proces normal. Pe
mine moartea mă scandalizează. Mai-nainte mă
gândeam la subiectul acesta o dată pe zi. De când
am făcut 50 de ani, mă gândesc în fiecare minut”
(op. cit., p. 42).

Da, curat „proces natural” ce se petrece
ineluctabil conform legității instalate tocmai în și
prin acțiunea Doamnei Natură. În decurgerea ei
netulburată în întreaga istorie a omenirii au căzut
deja victime destinului implacabil, se estimează,

în jur de 100 de miliarde de indivizi. Da, curată
hecatombă terestră, de aici nu se poate evada,
Pământul este un adevărat sarcofag cosmic. Iată
datele fatalității cu care „se ia de piept” Frédéric
Beigbeder. Urâtă, crudă, ireversibilă cum e,
moartea însă prezintă, culmea!, pe lângă
inconveniente, și destule... avantaje: „Scurtează
suferința bătrânilor”; te face să „scapi de viața
asta sordidă”; „Nu mai vezi imbecilii și nasoii”
(sic!); „Refuzi să ajungi o legumă”; „Nu devii o
povară pentru societate”; [...]; „Lași liber locul pe
o planetă suprapopulată”; [...]; „Ce plictiseală să
trăiești 300 de ani”; „Bătrânețea este un
naufragiu”; „Nu mai trebuie să suporți arta
contemporană”; „Oricum vine sfârșitul lumii”
etc., etc., etc. Inconvenientul ce contravine
plictiselii de a trăi 300 de ani este tocmai faptul că
„Nimeni nu încearcă”, dar se încumetă s-o facă
tocmai Beigbeder (v. op. cit., pp. 58-59).

A doua incursiune întru căutarea nemuririi se
îndreaptă spre Ierusalim, pentru aflarea
profesorului israelian Buganim „specializat în
întinerirea celulelor”. Întrebarea cheie îi este
adresată direct: „Ați putea să mă primiți în
vederea îndepărtării momentului morții mele?”
Fiindcă bugetul îi permite, căutătorul de nemurire
ar fi foarte bucuros să afle „cât costă viața
veșnică”. De aici încolo zbaterile protagonistului
terorizat de moarte cad în ilaritate. Din când în
când nici el nu se cruță pe sine, dând curs
autoironiei sau ridiculizând vanitatea credinței
într-o viață fără sfârșit. Nici Léonore nu-l ia în
serios, discreditează ideea și încearcă să-l readucă
la realitate pe cel rătăcitor pe căile iluzorii ale
unei veșnicii pământene. Călătoria la Ierusalim
însoțit de fiica sa, Romy, o apropie pe aceasta din
urmă de credință și de evidența legității vieții
finite – un prim episod ce-l pune pe Beigbeder în
fața îndoielii. Omul modificat genetic nu este
posibil din pricina riscurilor la care se supune:
experimente ratate, amenințarea apariției unor
complicații imprevizibile, îmbolnăviri și chiar
moarte. Oricum, chiar dacă experimentul ar reuși,
complicațiile ce se pot ivi n-ar fi numai de natură
biologică și medicală, ci și morală și socială. Ce
s-ar întâmpla cu o lume în care vor trăi un număr
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redus de multicentenari sau de nemuritori și o
mulțime imensă de oameni a căror speranță de
viață nu depășește, în cel mai bun caz, 80 de ani?
Transumanii ar fi stingheri și blamabili printre cei
repede muritori. 

După al treilea experiment, cel de la Clinica
Viva Mayr, Maria Wörth, Austria, personajul
trăiește o iluminare la propriu prin inocularea în
sânge a unor fascicole laser, ceea ce-i dă senzația
reîntineririi. Totuși experimentul este abandonat
din cauza regimului alimentar și a exercițiilor
fizice spartane. Drumul spre ipostaza de
transuman este anevoios din cale afară și clinica
este părăsită. Regimul era mai mult decât hilar:

„Nici nu am intrat bine în sala de mese, unde
niște pacienți obezi mestecau în tăcere, în halate
albe de baie, că mi-am și înțeles greșeala. În
refectoriul aranjat de un designer, mirosea a
morcov fad, țelină muiată, napi fără gust și piure
de năut. […]. Din când în când câte un client se
repezea la toaletă. Directorul ne-a explicat că
fiecare îmbucătură trebuia mestecată de patruzeci
de ori înainte de-a o înghiți. Era marea
descoperire a fondatorului clinicii: mâncăm prea
repede, prea gras, prea târziu și prea des. Totul
părea organizat pentru a-i culpabiliza la
maximum pe bogații consumatori în papuci uzați
și căptușiți cu burete. Eram înconjurați de indivizi
care rumegau însingurați și se uitau triști la
pontonul care ducea către lac. Oare
postumanitatea va fi bovină? Dacă nu aș fi
demisionat de la televiziune aș fi putut organiza o
dezbatere despre Transformarea omului în vacă:
himeră sau realitate?” (O viață..., p. 168).

În afară de modificările genetice, de întinerire
sau inversarea îmbătrânirii, uberman-ul/
supraomul viitorului va mai funcționa și grație
transferului de conștiință pe hard-disk. Goana
după nemurire se poate termina însă în mod
tragic. Supus atâtor operații împotriva naturii,
subiectul se îmbolnăvește de cancer deși ar putea
fi salvat prin implantare de celule sușă,
modificare de cromozomi etc. Romanul lui
Beigbeder cochetează, bineînțeles, și cu
anticipația, e adevărat că pe termen scurt: 2020,
2022, 2023. Eșuarea experimentelor de

eternizare, deșertăciunea accederii la o viață fără
sfârșit, sunt luate în răspăr către finalul cărții, într-
o șarjă cu trimiteri politice și cu tăietură
autopersiflantă:

„La începutul anilor 2020 (celebrii Twenty
Twenties când totul s-a dat peste cap), războiul
tinerilor împotriva bătrânilor a fost simbolizat
prin confruntarea dintre Emmanuel Macron și
Donald Trump. La fiecare summit G7 se simțea
cum președintele american visa să-și pompeze
sânge din carotida șefului statului francez.

Imediat ce am înțeles că aveam să mor, am
înregistrat o sută de emisiuni postume, pentru a fi
difuzate la fiecare 31 decembrie pe canalul meu
YouTube: Post Mortem Show. Veniturile rezultate
din publicitatea care va însoți aceste emisiuni,
cele dintâi moderate de un mort, vor fi suficiente
pentru a-mi hrăni familia pe perioada secolului al
XXI-lea” (O viață..., p. 291).

Dacă nemurirea nu e cu putință prin transferul
din condiția umană în cea postumană, din om în
Uberman, atunci, cel puțin, postumitatea poate fi
garantată – oare pentru cât timp? – prin postarea
pe faimoasele dar și imperisabilele (?) rețele de
socializare. Și ce sens ar avea viața veșnică, aici
pe pământ? Așa cum spune un distih al lui Lucian
Blaga, „Unde nu e moarte,/ nu e nici iubire”. 
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Pusă pe seama imperioasei necesități de a depăși
marele impas al gândirii deterministe, cunoașterea
transgresiv-integratoare se deschide spre un orizont
cognitiv ce depășește atât binarismul aristotelic, cât
și fragmentarea disciplinară în investigarea
Realității, semnalând totodată drumul mai degrabă
închis și în cele din urmă iluzia întreținută de
cunoașterea specializată, care fără să epuizeze ori
măcar să intuiască deplina realitate, ,,abundența
infinită” a acesteia, multiplică doar instanțele
cunoașterii. Multiplele crize generate de
insuficiențele acestor forme de cunoaștere au generat
o nouă cale de cunoaștere numită transgresivă și
transdisciplinară, punând bazele unui riguros și
solid sistem filozofic și teoretic inconfundabil astăzi
și care menține centralitatea numelui distinsului
fizician și teoretician Basarab Nicolescu.

Transdisciplinaritatea autonomizează un
domeniu al cunoașterii pentru care reducționismele
și contradicțiile de orice fel probează funcționalitatea
deplină și dinamismul unei gândiri contradictorii
active, care nu reduce, ci înglobează nivele de
realitatea distincte, dar inseparabile și care modifică
opoziția Subiect-Obiect prin reinstaurarea dialogului
dintre cele două instanțe. Așadar, o cunoaștere nici
exterioară, nici interioară, ci în aceeași măsură și
exterioară și interioară, cum are să puncteze
teoreticianul terțului inclus, prefigurează în fapt o
formă de cunoaștere care redimensionează
problematica fundamentală realitate-adevăr,
reabilitând în fond întocmai gândirea creatoare. O
nouă schemă acreditează noul domeniu de
cunoaștere unde opoziția radicală dintre A și B este
depășită și integrată prin includerea unui al treilea
termen T, care este totdeauna A și non-A, provocând
și unind Imaginarul și Realitatea în virturtea a ceea
ce devine din acest punct al căutării umane, o nouă
poziționare a omului față de sine și lume în

contemporaneitate. 
După publicarea în 2003 a volumului Strategiile

fractale la Editura Junimea din Iași, distinsul
profesor și cercetător de la Universitatea de Vest din
Timișoara, Pompiliu Crăciunescu, revine anul acesta
cu a doua ediție revăzută și extinsă a cărții, la care
autorul adaugă o serie de noi pagini de analiză
propriu-zisă, revenind totodată cu parțiale
completări și extensii conceptuale. Tributar
cunoașterii transgresive teoretizate de profesorul de
origine română stabilit la Paris, Basarb Nicolescu,
precum și a celorlalți teoreticieni principali ai
conceptului, precum Edgar Morin sau Werner
Heisenberg, autorul activează în marginile
volumului său un întreg univers conceptual care stă
mărturie în ceea ce privește complexitatea realității
și a ,,cunoașterii neîmpărțite”, așa cum o numește
autorul: transrealitatea, transistoria, transfinitul,
translimbajul, transliteratura – sunt doar câteva
dintre acestea. Perspectiva totalității deschise anunță
în acest volum de eseuri noua ecuație ternară artă-
metafizică-epistemologie, într-un ,,dinamism
perpetuu al Gândirii” (p. 9), pendulat între luciditate
și fațeta misterului, în care, susține acesta, gândirea
creatoare ,,instituie – iar cunoașterea artistică (ne)
restituie – «secreta dinamică» a cosmologiei trans.”,
fapt pentru care, continuă autorul, ,,gândirea
creatoare face «vizibil» ceea ce imaginarul cuantic –
«un imaginar fără imagini» – conține printr-o
nesfârșită imploziție. În triada pe care am sugerat-o,
arta participă la nașterea unei gnoze [...]” (p. 10).
Astfel, cunoaștere în, prin și dincolo de nivelurile de
Realitate și Adevăr, literatura devine în această
perspectivă ea însăși o cale de cunoaștere
transgresiv-integratoare. 

În această perspectivă volumul structurat în două
secțiuni distincte aduce în lumină pe de o parte
domeniile pe a căror dialog autorul își focalizează
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analiza, anume epistemologia, istoria și poezia
(Celălalt infinit și cunoașterea transgresivă), pe
celalată parte cazul însuși al literaturii române cu
dinamismul interior transistoric și transcultural, la a
cărui temelie criticul așază așa-numita ,,triadă
fondatoare”, Ion Barbu – I.L. Caragiale – M.
Eminescu (Triada fondatoare). Parte dintr-un proiect
mai amplu după cum mărturisește criticul Pompiliu
Constantinescu însuși în eseul ultim ce ține loc de
postfață, Transgresiune și relianță – titlul
următoarului său volum, după cum ne anunță autorul
– ediția a doua a volumului Strategiile fractale
răspunde nevoii criticului de revenire și lărgire
permanentă a căilor, recentrând astfel problematica
mai veche a strategiilor fractale. Un sistem critic
riguros, inconfundabil, care, desprinzându-se de
,,perdelele de fier disciplinare” (p. 106), cum avea să
descrie la un moment dat însuși autorul volumului
particularitatea gândirii scriitorului Vintilă Horia,
rămâne dincolo de instrumentația de precizie și
suplețea intelectuală, străbătută de forța viziunii și
elanul cunoașterii care caută în lume nu atât
adevărul, cât posibilitățile sale, structurile de
adâncime, esența nu atât a sa, cât a dinamicii sale. Cu
alte cuvinte, o critică de anvergură al cărui sistem
pus în mișcare de tocmai imperativul unității
cunoașterii, devine în cele din urmă o formă
autentică, antrenantă și ambițioasă de cunoaștere
lărgită a lumii și a ființei în genere. 

Efortul criticului converge, așadar, înspre
adevărurile multiple și incomplete pe care le străbate
în virtutea depășirii lor și integrării într-o viziune
articulată în tensiune în și peste, cu și fără, înăuntru
și dincolo. Cu o astfel de perspectivă începe criticul
seria studiilor incluse în prima secțiune, intitulată
Celălalt infinit și cunoașterea trangresivă. Dedicat
în exclusivitate poeziei, capitolul Adevăr(uri) și
poezie întretaie lumea evidențelor, aducând în
lumină tărâmul poeziei ca loc-neloc, unde ,,perpetua
mișcare transgresivă” deschide ,,scara realului” (p.
23) și a multiplicității adevărului. Pornind de la
creațiile unor autori aleși cu intuiție și precizie în
numele ,,înfrățirii” lor spirituale, precum J. Hierro
Real, Roberto Juarroz ori René Daumal, autorul,
căutător al perfectelor ,,formule” poetice ce
întrepătrund ,,aroma ființei” și ,,parfumul neantului”,
surprinde în versurile scriitorului portughez Pessoa
(,,un ghem depănat pe dinăuntru”) tocmai esența

naturii poetice în a cărei vie mișcare contradictorie
criticul intuiește substanța celor două universuri,
universul mare și universul mic. Drumul
multiplicităților odată deschis de gândirea poetică,
aceasta unește Imaginarul și Realitate în virtutea
unei extensii permanente a cogniției și a unei viziuni
transcosmologice. În cuvintele criticului, căutatele
noastre adevăruri rămân să se găsească în poezie (p.
26).  

Într-un al doilea capitol ce urmărește
configurațiile transistoriei (Sens și transistorie),
formula ,,strategiilor fatale” a istoriei propusă de
Jean Baudrillard se conjugă cu cea a strategiilor
fractale a gândirii și ființei, iradiind în cea de-a treia
regiune a realității, cea a experienței creatoare. Mai
precis, conceptul de transistorie devine în marginile
cunoașterii o altă treaptă pe ,,scara realului”, proprie
creației: ,,Sensurile ființei umane și ale lumiii se
conturează în și prin istorie, însă ele dobândesc chip
dincolo de istorie și de iluzoria ei coerență
temporală. De aceea, transistoria; imuabilă garanție
și spațiu nelimitat pentru strategiile fractale ale
sensului. Și nu numai” (p. 52). De altfel, conceptul
de ,,timp viu” stipulat aici mizează pe aceeași
structură a simultaneității, sintetizată în acest caz în
formula lui a fi și a nu fi, subliniind natura nu doar
înalt paradoxală a timpului, ci și natura transgresivă
a acestuia. În același sens, Efectul Pompei asupra
căruia criticul se oprește într-o complexă și de finețe
reflecție privind opera a trei poeți, Giuseppe
Ungaretti, Jean Baudrillard și Lucian Blaga,
surprinde în tocmai imaginea mulajului morții din
Cânele din Pompei (L. Blaga), spre exemplu, această
formulă spațializată, și totuși doar intuibilă, în
aceeași misterioasă întrepătrundere a ,,parfumului
ființei” și a ,,aromei neantului”. În fapt, structura
fractală a gândirii umane și de aici descinde: pe de o
parte din capacitatea nelimitată a omului de a
înțelege și explora lumi, fie ele și posibile, în același
timp cu obscuritatea de nepătruns, acea obscuritate
înțeleasă, pe care criticul o și identifică în formula
poetică eminesciană, foarte subtilă, de altfel, a
,,luminoasei umbre” (ori No light, but rather
darkness visible, într-o formulă englezească,
miltoniană). 

Prefigurată deja în câteva date preliminare,
transdisciplinaritatea, concept inseparabil de numele
teoreticianului Basarab Nicolescu, revine spre
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dezbatere în cel de-al treilea capitol al acestei
secțiuni, De la ELGAHEL la terțul ascuns, în care
problematica principalelor concepte implicate și
succint atinse până în acest punct al analizei
(transdisciplinaritate, nivele de Realitate, terț
ascuns sau terț tainic inclus, cosmodernitate),
întretaie profilul marelui teoretician care, îmbinând
spiritul matematic cu cel poetic (aidoma lui Ion
Barbu, de altel) luminează întocmai profilul celui
care devine în aceeași măsură ,,căutător de sens și al
Sensului” (p. 83.). Rămâne în aceast caz ca tocmai
gândirea contradictorie vie, aflată în mișcarea
permanentă dintre ,,tărâmurile spiritului aparent
străine unele față de celalalte” (fizica particulelor,
metafizica, gândirea poetică, filozofia etc.), să pună
în lumină tocmai vitalitatea cunoașterii ce face din
opera lui Basarb Nicolescu nu doar un construct
impermeabil, abstract, ci și ,,o cale trăită, vie,
deschisă oricărui spirit dornic de sine și de lume” (p.
101). 

Același elan al cunoașterii autentice îl apreciază
distinsul critic și în cazul autorilor de care se ocupă
în ultimul capitol al acestei secțiuni ce vizează
Transliteratura. Interesat mai curând de scriitorii-
gânditori, autorul schițează astfel profilul scriitorului
care vede în literatură nimic altceva decât o cale de
cunoaștere. ,,Herbul de scriitori ai Realității”
(incluzând aici autori precum Jünger, Abellio, Mann,
Joyce și Horia Vintilă) la care face referire autorul
volumului vizează în majoritate autori care
integrează literatura într-un efort epistemologic de
ansamblu, mult mai larg, astfel încât opera lor ajunge
să devină, în cuvintele criticului, ,,tărâm de relianță
între cogniție și creație, Știință și Tradiție” (p. 104),
integrând o  viziune simultan literară, filozofică și
științifică orientată unidirecțional, înspre
cunoașterea neîmpărțită. 

A doua secțiune a volumului este pusă de autor
sub semnul triadei fondatoare a culturii române,
regăsibilă în formula Barbu-Caragiale-Eminescu.
Aflați sub semnul unei incompatibilități majore în
aparență, Ion Barbu și I.L. Caragiale își găsesc
,,adânca relianță” dincolo, în tocmai ,,orizontul
aventurii Ființei” (p. 124) și în căutările acesteia,
atrage atenția criticul, subliniind cu toate acestea
faptul că spre deosebire de Barbu care are profunda
convingere a eșecului cognitiv (semn sub care opera
sa poetică integrală își găsește astfel paradoxala
unitate), Caragiale vede în ne-cunoaștere nu un eșec,

ci ,,o potențialitate înscrisă în destinul uman însuși.”
(p. 159). 

Dar tensionala nepotrivire dintre singurătatea
cunoașterii neîmpărțite și tragicul banalității
cotidiene, formule sub aparența cărora operele celor
doi autori pot fi condensate după analiza de
profunzime și înalt rafinament analitic realizată de
autorul volumului, se proiectează în orizontul celei
de a treia opere, opera și gândirea complexă
eminesciană, al cărei rol de adâncime, cel al terțului
inclus luminează misterioasa apropiere-despărțire,
alianță-ruptură dintre celor două direcții –
cunoașterea barbiană (ori singurătatea cunoașterii) și
viața simplă caragialiană (ori singurătatea trăirii).
,,Universul barbian și lumea creației caragialene
alcătuiesc, astfel, cea mai pregnantă opoziție binară
din cultura română. Distanța dinstre cele două
singurătăți dinamic-contradictorii, la fel de
nemărginite, […] este marcată de «castelul de
gheață» al Gândirii, respectiv, de infinit neisprăvitul
Turn Babel. Acesată relianță-clivaj își dezvăluie
tainica adâncime sub reverberațiile galaxiei
eminesciene.”, încheie criticul (p. 187). Această
,,relianță-clivaj” amintește întocmai de perspectiva
,,rupturii integratoare” asupra căreia autorul poposea
analitic în cazul operei barbiene, extinzând în în
această privință fenomenul contradicției generatoare
de energie, cel care întreține analiza de pe întreg
cuprinsul volumului și care fundamentează, conduce
și menține în acest sens transgresiunea. 

În cele din urmă, profilul criticului, unul
eminamente al gânditorului aflat la rându-i în
permanență în spiritul ,,contradicțiilor esențiale” (p.
95), reflectă și intercalează în esență natura
transgresiv-integratoare a înțelegerii, amplă și
complexă, rațională și intuitivă, contradictorie și
infinită cu ceea ce acesta însuși sesiza la un moment
dat a fi ,,calea trăită, vie, deschisă oricărui spirit
dornic de sine și de lume” (p. 75). Întărind într-un
demers analitic și teoretic de anvergură intelectuală
pilonii unei forme de cunoaștere permanent deschise
și integratoare, volumul Strategiile fractale se naște
și se extinde în marginile unui sistem critic de marcă,
care, pulsând într-o filozofie a cunoașterii in vivo,
alături de modelele confraților spirituali ai autorului,
trădează acel umanism de fond, esențial și necesar în
această fascinantă, vitală și permanenă mișcare a
spiritelor și a lumilor.
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Tinerețea, în sine, este vârsta poeziei. Cât
timp omul este uimit de cunoaștere, câtă vreme
gândește în imagini, el este ființă tânără.
Tinerețea biologică nu coincide cu cea
sufletească. Eduard Filip Palaghia este un poet
tânăr, iar lumea reflectată în volumul său,
Mirodenii epistolare (Editura Timpul, Iași,
2014), este una percepută prevalent senzorial
(coloristic, olfactiv, muzical, tactil), insistându-
se pe amănunte care reconstituie un domeniu
fastuos, exotic, fantezist, galant.

Autorul este un rafinat, abordând o singură
temă, într-o mare diversitate, prilej de a
demonstra remarcabile performanțe stilistice,
gingășie, eleganță, umor, culturalitate. Ca un
preludiu,  el empatizează, în câteva poeme, cu
imaginarul copiilor, compunând cu
minuțiozitate un univers feeric: „Dacă vei păși
în orașul meu,/ o să întâlnești mii de sacagii pe
străzile-miracol./ Fiecare poartă un recipient de
cleștar/ din care curg picături de hidromel./ Li-s
dulci bătrânilor giuvaergii/ canaturile droșcelor
încărcate cu turtă/ Și dintre valtrapuri de atlaz/
se iuțesc, pe șosele de alabastru,/ milioane de
licurici înzorzonzți/ cu limpezimi de șofran”
(Promisiunea Levantului).

O prelungire și o aprofundare a jocului este
iubirea, care schimbă natura omului,
captivându-l, făcându-l să dea în mintea
transparentă a copiilor, să dea drumul
imaginației: „În seara asta florile-mi zâmbesc./
Probabil fiindc’au stat prin preajma ta.”
(Biotop), „Mi-ar plăcea să fiu un guguștiuc./
Zgribulit, cu pene gri,/ să mă strângi cu drag la
piept/ construindu-mi colivii.// Degetele tale ca

zăbrele,/ ochii-nrourați pe post de cer./ Haide,
ia-mă prizonier!/ Sunt cam obosit de stele” (În
brumă). Poetul trece prin diverse avataruri ale
sentimentului, evocând ipostaze ale feminității,
stări de idealitate sau impulsuri senzuale,
senzații, ambianțe (spațiul, anotimpuri),
conexități. Prezența feminină, intensă, este
capabilă să sacralizeze momentul: „Femeia cu
contur de ceață și miresme,/ cu sânii-nfiorați de
mângâierea matinală,/ sărutul leonin, înlănțuirea
de vestală./ Și undeva și eu, șoptind pricesne”
(Colegialele fantasme). Femeia cunoaște
neîncetate metamorfoze. Este distantă,
indiferentă, pasională, frivolă, ispititoare,
calină... Când dorința întrece afectul, poetul
exclamă cu umor: „Nu-mi mai ajunge să te știu
pe-aici,/ nu mi-e de-ajuns iluzia, fiorul./ Te
vreau! Caragialește. Vreau amorul,/ cum își
doresc grădinile pitici!” (Piruete). Iubirea îi
produce înfiorări, perplexități, suferințe
paradoxale, dar și aspirația spre puritate,
loialitate, identitate de sine: „Înghesuit în
adăposturi iluzorii,/ privind cu jind jur-împrejur/
am alungat tot ce-i impur/ înghesuind în urmă-
mi norii.// Și-abia acum, când se ridică zorii,/
când m-am îndrăgostit de haos, de idee,/ acum,
când te privesc în ochi, femeie,/ simt cum alung
din mine toți actorii” (Rătăcit).

Iubirea este o molimă care contagiază întreg
ambientul („iubesc și duzii”), este o joacă, în
fond, care produce bună dispoziție („Iubito...
Ăsta nu-i război!/ E numai pace. Și uimire.”),
desfătare pentru intimitate („Și lasă-mi gura să-
ți deguste/ altoiul de femeie pârguită,/ șoptește-
mi tandru, în sanscrită/ că locurile-s prea
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înguste,/ că pleoapa-mi este mult prea ninsă,/ că-
ți place cu lumina stinsă,/ că tu nu ești așa
deprinsă,/ că m-ai lăsat. Dar ai fiori./ Că mult
prea multe remușcări/ voi desena pe carnea ta.../
Et caetera... Et caetera...” – Îndemn matinal).

În general, scriitorul se ferește de patetism,
de sentimentalism, este glumeț, galant,
abordează și aspecte mai puțin decente. Face o
combinație originală între realitate, vis și poezie.
Știe că i se întâmplă un lucru obișnuit, pierdut în
infinit, printre miriade. De aceea, face distincție
între gândirea filosofică, profundă,
atotcuprinzătoare, dar rece, lipsită de suflul
vital, și trăirea directă a iubirii, cu mulțimea ei
de simțiri, cu ieșirea din ființă, cu inefabilitate,
cu bucuria cunoașterii prin contopire.
Adresându-se lui Aristotel, îl întreabă, cu o doză
de retorism, dacă s-a împlinit și prin experiența
iubirii: „Femeii care-n suflet ți-a pătruns/ i-ai
spus ce simți? Ai mângâiat-o din priviri?/ Ai
dus-o-n gând spre rădăcini înmiresmate?/ I-ai
așezat pe gleznele subțiri/ mulțime de cuvinte-
nfiorate?/ I-ai fost amant în vise complicate?/ I-
ai spus ce simți când o respiri?// […]/ Ai plâns
când clipe nesfârșite/ încremeneau în părul ei, ca
o chemare,/ când fiecare întrebare/ adăpostea
dorințe mute?/ […]/ Te-ai amăgit? Ai fost
nebun?/ Ai dat speranțelor parfum?”
(Logomatopee). Pare-se că, de fiecare dată,
poetul descoperă o nouă iubită, că șirul acestora,
în chip insolit, nu are sfârșit, că sentimentele
sale sunt, mereu, altele noi, nemaitrăite,
uimitoare. Se recunosc reminiscențe (vagi) din
Ion Minulescu, din Emil Brumaru, dar autorul
știe să demitizeze salutar, să parodieze,
folosindu-se de ironie, de umor, de
autopersiflare: „Hai să desfidem legea! Mirii/
sunt doar iluzii. Mit. Poveste./ O să mă vrei, fără
de veste./ Acum doar eu scriu legea firii./ Și
legea-i simplă... Te doresc!/ În felul meu:
sublim-livresc!” (Dulcegării de septembrie).

Chiar și atunci când poetul este serios, când
este imperativ, se joacă. El construiește
discursuri după un ceremonial al îndrăgostitului,
face declarații, este în căutarea frumuseții

feminine, a misterului, a gingășiei, a afecțiunii,
se extaziază: „Ce caut când te caut?/ Strig prin
bruma toamnei./ Un sacrilegiu, o izbândă
efemeră?/ Îți jur, nu știu! Dar port la butonieră/
Sindromul olfactiv de baiaderă.// Probabil caut
chipul tău zâmbind/ și vreau să-l văd înfiorat de
dor,/ sau poate-o alinare, un pridvor,/ un pic de
zbucium, un colind.// Sau poate-s pur și simplu-
ndrăgostit./ Atât de simplu și de complicat!/ Și
cum doar gându-i vinovat/ tu iartă-l, dacă te-a
trezit” (Început de toamnă).

Câteva pasteluri (autumnale, pluvioase)
completează paleta tematică a volumului.
Peisajul rămâne, însă, un simplu cadru
(protector, stimulator) al scenelor idilice: „Hei,
doamnă toamnă, zgâlțâi geamul trist!/ Femeile
solare-s dezolate,/ Adio haine decoltate,/ De-
acum umbrele, gânduri de artist.// […]// Și
așteptarea iernii. Vinul fiert,/ Mirosul cald de
scorțișoară/ Adulmecat la câte-un piept/ Înfiorat,
de domnișoară” (Octombrie).

Eduard Filip Palaghia oferă o carte sensibilă,
rafinată, de mare limpezime și simplitate,
demonstrându-și aptitudinea prozodică și
înclinația către umor, cântând, în spirit
trubaduresc, felurimea inepuizabilă a iubirii.
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Ziua zilei spune cuvînt şi noaptea nopţii
vesteşte ştiinţă” (Ps. 18, 1-7).

Cel mai mare Tratat de Poezie al lumii este Cartea
Psalmilor scrisă de împăratul - Poet David.

Psalmi de zi(s); de rostit în timpul zilei adică, sau
psalmi diurni. în balans cu cei rostiţi în timpul nopţii
(nocturni). Dar la zi, Poetul adaugă particula s, cea
care transformă ziua în zis. De aici tîlcul titlului cărţii
şi de aici trimiterea la Psalmul 18.

Cînd citeşti Psalmii lui David simţi nevoia să stai
în genunchi si să aprinzi o luminare sau o candelă. De-
a lungul vremii, Tudor Arghezi a scris Psalmii săi
inconfundabili. Şi Ion Pillat a scris Psalmi şi Rainer
Maria Rilke şi Simone Weil şi Thomas Stearns Eliot şi
William Shakespeare.

Psalmii părintelui şi poetului Sever Negrescu fac
parte din cotidian; e o vorbire a poetului cu
Dumnezeu, o vorbire a Omului cu Tata, un dor
nestăvilit de a fi luat în braţe şi mîngîiat în tăcere cel
mai simplu, exerciţiu de tandreţe şi graţie.

Cartea are 101 pagini, este structurată în patru
capitole: 1. Psalmi cu greieri, furnici şi amăgiri; 2.
Psalmi cu suferinţe, cereri şi mărturisiri; 3. Psalmi cu
răstigniri, morţi şi învieri; 4. Psalmi cu întrebări; Este
prefaţată de Ana Blandiana are un parcurs literar Sever
Negrescu şi foarte numeroase şi consistente Referinţe
şi legitimări critice (alfabetic şi selectiv).

Scrisă profund, simplu şi copilăresc, poezia sa,
ascunde frumuseţi şi sensibilităţi rarissime, trăiri şi
mărturisiri, rugări şi sfîşieri, toate populate cu copii şi
întrebări suav copilăreşti, trimitîndu-ne în mod evident
spre copilul Sever Negrescu, aflat în stare de căutare şi
găsire, nu, parafrazîndu-1 pe Blaise Pascal (în
traducerea lui Constantin Noica): „nu M-ai fi căutat
dacă nu M-ai fi găsit”. 

Naivitatea, bine strunită, jucînd pe perifrază
nevinovăţiei, este liantul care leagă cele două lumi: a
omului mare şi a omului mic.

Bună parte din spusele poetice de tip psalm au fost

inserate de părintele Sever în cărţile sale de predici
(lecturi evanghelia) „Fără - mituri de Cuvinte” de
exemplu, sau „Trolog din Proloage”: „în lume s-a
făcut tîrziu/ mi-e foame. Hai la masă” (Psalmul 7, p.
21).

Văd acum că psalmii din carte au văzut lumina
tiparului în foaia pentru minte, inimă şi literatură
„Candela din Dunăre” pe care o primesc sistematic şi
pe care părintele o editează, pe cont propriu, cu
sacrificii, cu copii, cu greieri, cu furnici, cu peşti: „am
fost bolnav. Furnicile/ s-au strîns în muşuroi să îmi/
doneze sînge peştii să îmi refacă/ gîndurile greierii
melancolia” (p. 24, Psalmul, 10).

Citeşti, citeşti şi te regăseşti şi apoi reiei lectura
mai luminat şi mai înţelept. Tot urci şi tot cobori
dealuri şi văi scăldate-n lumină şi bucurie. Poezie
revărsată din preaplinul sufletului pentru toţi însetaţii
şi flămînzii de pîinea şi apa cea vie a bunătăţii şi
frumuseţii: „ruga ta caldă coboară/ ca o lacrimă
plăpîndă/ Sfînta Maică şi Fecioară/ Sfînta Sfînta
Sfînta” (Psalmul 42, p. 64).

Respirări-le psalmodice ale lui Sever Negrescu
capătă o tonalitate de psalmodii, incantaţii, dulce-
cîntare, în perfectă armonie cu ritmul, rima, muzica
interioară a textului, ceea ce făceau vechii imnologi
bizantini în ih-urile lor, unde prozodia (armonia între
vers şi muzică) trebuia să fie perfectă.

Meritul Poetului de această dată este acela că nu se
cantonează într-un canon, versul său este sprinten, viu,
trăit şi adaptat modernităţii, lumii de azi, purtînd repet
acea înţelepciune patericală a marilor duhovnici.
Limbajul poetic este îndelung şlefuit, cizelat precum
filigranul orfevrierului.

Clasic şi modem, eminescian şi dostoievskian,
Sever Negrescu face dovada artei poetice, iar pe de
altă parte transmite mesajul moral, pedagogic,
catehetic cu care sînt încărcate textele sale, fără a fi
moralizatoare, mustind de simplitate şi poezie. Foarte
multă suavitate şi diafanitate lumină şi bucurie în
scrisul său. Toate trimiţînd parcă la Kalokagatheia
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sfinţilor părinţi. Binecunoscutul concept despre
bunătate şi frumuseţe, tradus aici, topit într-un
(excelent) tratat de poezie şi poeticitate: „descătuşată
de cuvinte poezia/ nescrisă nerostită nevăzută/ a trecut
aseară prin sufletul meu/ fără catarg corabie tăcută/
lacrima lui Dumnezeu” (Psalmul 28, p. 46). O
definiţie a profesiunii de credinţă: crezul său literar.

Stihurile imnice, cîntările bisericeşti, formulele
liturgice sînt translate dinspre intra muros către extra
muros cu o tehnică a esenţializării şi sintetizării
mesajului poetic, inconfundabilă.

Mizînd pe puterea Cuvîntului, poetul se joacă cu
cuvintele în poeme sprinţare, care au foarte multă
priză la copii în special, dar în aceeaşi măsură şi la
oamenii mari.

Temele majore ale cărţii sînt: învierea, Naşterea,
Moartea, Lumina, Iubirea, Păcatul, Plînsul, Libertatea:
„odată aprinsă/ luminarea este liberă să ardă/ odată
născut/ omul este liber să moară/ hărţuită mîndră
zdrenţuită/ prin viaţa mea se plimbă libertatea/ ...
numai Dumnezeu este liber” (p. 47).

Camalitatea poeziei este astfel devoalată: „os din
razele soarelui sînt/ şi came din valurile apei/ coastele
pămîntului se văd/ printre pomii cerului din mine/”
(Ps. 30, p. 48). Strigăte, întrebări, dureri, singurătăţi,
urlete, ţipete, tot zbuciumul omului, izbirea lui ca apa
de maluri, aceştia sînt Psalmii poetului Sever
Negrescu decantaţi într-o rostire de mare supleţe, atît
de aproape sufletului fiecărui om: „...pentru ce
mergînd pe ape răstignirea n-o primim” (p. 90)
sau:”...pentru ce nucul amar dulce rod pîntecuieşte”
(p. 89) sau „pentru ce ochii ne dor nevăzînd cum
plînge luna” (p. 89) de parcă el, poetul ar vorbi în locul
tău cu Dumnezeu sau parcă ar fi chiar vorbirea ta:
„liber am ajuns din nou/ poet peste îngeri/ le-auzeam
ca-ntr-un ecou/ ale aripilor frîngeri/” (p. 77).

El (Poetul) este conştient de puterea Cuvîntului
(„cuvînt cu putere multă...”) care rosteşte, zideşte,
creează lumea. Iată, unul din cei mai frumoşi Psalmi,
psalmul 52: „la începută fost Veşnicia/ şi Veşnicia era
la Dumnezeu/ şi Dumnezeu era Veşnicia/ la sfîrşit a
fost vreme/ şi vremea era la om/ şi omul era vremea/
Veşnicia s-a oprit din drum/ sărutînd vremea pe frunte/
prin adieri de Duh/ Sfînt/ în acest fel/ s-a născut/
Crucea/ (p. 74) cu trimitere directă la textul Scripturii
(In. 1,1) şi (Gen. 1,1). Cele două momente cruciale ale
vieţii Domnului pe pămînt sînt surprinse într-o
formulă poetică de o rafinată expresivitate: „mi-am
aprins lumina/ de la Lumina din Mormînt/ şi-am cîntat
Hristos a înviat/ Născut iar nu făcut” (p. 72) unind cele

două mari Sărbători ale Creştinităţii învierea şi
Naşterea Domnului.

Tema învierii as zice, străbate ca un fir roşu toţi
psalmii părintelui Sever Negrescu. E ca un strigăt de
bucurie, e ca o odă a biruinţei toată această irumpere
de lumină: „Doamne în numele/ bobului de grîu
putrezesc/ puţin pentru multă înviere” (p. 71) sau „...
Dimineaţa/ mironosiţele au aflat Mormîntul/ gol de
Mir. Pămîntul plămădea/ început de înviere” (p.68).
Tema Timpului revine cu sclipiri diamantine: „aparţin
trecutului/ două feţe ale une frunze/ peste care se
aşterne/ zăpadă veşnicului azi” (p. 66). Tema plîngerii
este o rostire poetică dintr- o bucată: „plouă în gînduri
peste întreaga lume/ şi-n fiecare strop de ploaie este-
un ochi de om/ nu plîngeţi orice vi s-ar spune/ doar
omul este rod şi rodul este pom/ ...nu plîngeţi învierea
de a treia zi/ din Moarte orice vi s-ar cuvînta/ în
straturi de copii şi roduri de a fi/ priviţi cu ochi de
îngeri: va ploua” (p. 62). Tema Prosopopeii sau tema
Vederii la Faţă a lui Dumnezeu este tratată atît de
simplu, ca un dialog al unui copil cu tatăl său: „...toată
apa a-ncăput/ în Mîinile Tale/ făcute jgheab/ Te-am
întrebat/ Doamne/ vrei să-ţi fiu ştergar/ Tu ai tăcut/ Ţi-
era sete/ şi-ai băut” (p. 57).

Ca într-o temă semnată Antonio Vivaldi auzim
respiraţia toamnei: „cu paşi rari frunza coboară/ dintr-
o vară preatîrzie/ fecioara şi domnişoara/ Evă
struguind în vie/ ... Adam blînd şi ne-ncălţat/ tropăie
prin lume/ şi ne-adună din Păcat/ într-un singur
Nume” (p. 51). Foarte aproape de Confesiunile
Fericitului Augustin, Poetul se mărturiseşte: „unde să
mai scriu Doamne/ cerul este uscat pămîntul ud/ îmi
este frig şi foame/ rugăciunea n-o aud/ unde să m-
ascund/ pe creste păşesc/ oamenii au dispărut/ şi
poezia n-o găsesc” (p. 50).

Adunînd, sedimentînd atîta trăire poetică de-a
lungul atîtor ani, împletită cu trăirea-mărturisire
pastorală, părintele Sever Negrescu are experienţa şi
detaşarea senină de a ne rosti şi a se rosti pe sine în
acest volum de poezie, cu o sinceritate şi o căldură
dezarmantă, cu acea putere de a modela şi a zidi
Cuvîntul în sufletele oamenilor pe care doar oamenii
aleşi îl au.

Sever Negrescu, Psalmi de zi(s), Editura Doxologia,
MMB, Iaşi, 2018.
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Volumul de versuri Sonete (Ed. Grinta, Cluj-
Napoca, 2018) reproduce, „cu unele modificări şi
completări, pe cel apărut la Editura Eminescu,
Bucureşti, 1990”, după cum spune autorul,
prodigiosul scriitor Radu Ulmeanu, fiind
completat cu 23 de „Sonete disparate” scrise în
perioada 1978-2015. Trebuie remarcat faptul că
aceste 101 sonete au fost scrise dintr-o suflare, în
nici o săptămînă (25 decembrie 1987 – 1 ianuarie
1988), trădînd o implacabilă combustie interioară
şi echivalînd, metaforic vorbind, cu o erupţie
vulcanică majoră. Dorul, dorinţa, durerea,
neîmpăcarea cu indiferenţa iubitei şi cu trecerea
timpului, dar şi (re)trăirea paroxistică a
momentelor erotice, idealizarea forţei şi menirii
pe care o are poezia sunt injecţii de magmă care
întreţin seismul sinelui.

Radu Ulmeanu este un reflexiv din ale cărui
gînduri, scrijelite pe pereţii propriului trup „ca să
iasă sînge”, ţîşnesc energii ţintite să ajungă
undeva/la cineva anume, niciodată la întîmplare,
spre risipire; este un elegiac locuit uneori de
spiritul lui Bacovia, care „în mine, delirant,/ bea
un pahar de vin, se simte-acasă”, dar un elegiac
cu aspiraţia repunerii în ordine a universului
interior, fără ca trăirile, puternice şi autentice de
altfel, chiar baroce adeseori, să piardă vreo clipă
din intensitate; este un Sisif care, atunci cînd
coboară muntele, mai adună nişte
pietre/probleme ale lumii sale cu gînd să le
rezolve „afară din Olimp”; este un Prometeu care
continuă să aducă lumina „verbului” în ciuda
insensibilităţii oricărui tip de vultur, fie acesta şi
femeia cu iubirea uitată prin faldurile trecutului;
este un pasional extrem de lucid, pe care fiorul
iubirii, înşurubat dureros şi ireversibil pînă la

plăsele şi provocîndu-i răni auzite şi nemaiauzite,
ar putea să-l recompună şi să-l întoarcă din
drumul spre moarte. Desfăşurarea sonetelor în
această ordine relevă de fapt o poveste: călătoria
actantului liric, anunţat dantescă („La mijlocul de
drum al vieţii mele,/ pornesc şi eu ca Dante,
căutînd,/ nu-n paradis sau iad, ci pe pămînt,/ o
umbră grea căzută dintre stele” – sonetul I), cu
sterile pacte faustice pe alocuri („Am răzuit
întreaga dinamită/ de pe a diavolului grea copită/
şi fruntea toată i-am suflat-o-n aur/ din tristul,
năucitul meu tezaur” – LXXXIII; „Înspăimîntat,
aş face-acum un pact/ cu diavolul, ca să-mi
lungească viaţa/ dar nu ştiu încă unde-l trage aţa/
şi-oricum, e prea banal acest contract” – LXXXII;
„braţele-mi vîndute” – VIII), prin propriile
tenebre, doruri, vertijuri sentimentale, frămîntări
metafizice şi stări poetice, adică prin raiul şi
iadul de pe pămînt, mobilizat de marea sa iubire
pentru ea, o femeie-muză precum Beatrice a lui
Dante sau Laura a sonetistului Petrarca. Ea, „o
umbră grea căzută dintre stele”, aidoma
Luceafărului eminescian, redevine o „zeitate
rece” pe care cîntecul orfic al poetului ar trebui s-
o convingă să se întoarcă la dragostea lor iniţială:
„şi mai frumoasă ca un chip de sfînt,/ umplîndu-
mi viaţa-ntreagă de splendoare.// Acum cobori
infernul pe pămînt/ şi-mi dai spre studiu viaţa
orbitoare/ a zeităţii reci pe care-o cînt” (sonetul
I). Călătoria continuă „pe străzi ploioase”, cu
complicitatea zeilor uneori („Iar zeii, milostivii,
mă ascultă,/ şi te-aduc ’naintea mea acum” – II),
traversînd „oceane de ispită/ atins de-explozii
dulci de dinamită” ori suferinţe înalte, cum au
fost destinate doar divinităţilor („şi vulturii mi-au
tot înfulecat,/ de cînd te ştiu, ficat după ficat.//
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Precum Sisif, am tot urcat spre tine” – III). Poetul
cîntă perfecţiunea dragostei trecute, punînd
adesea în antiteză efectul statornic pe care iubita
continuă să-l aibă asupra lui („Ce mîngîieri îmi
dai cu o privire/ şi ce răscoală dulce îmi aduci/
[...] Cu o mişcare-a şoldului, a gurii,/ cu
tresăltarea sînilor în mers,/ îmi luminezi în
spaima lor augurii” – IV; „Abia un gînd îmi
zboară către tine/ şi pieptul îmi tresare, frunţii
vine/ îi ies şi i se umflă, pe ascuns” – VII) şi
nesinceritatea ei prezentă, histrionismul („şi-mi
dai să beau al nebuniei lapte/ din ţîţa castităţii
diavoleşti” –  V), intensitatea afectivă precară
(„mîna” ei este „rece” cînd o atinge). Cîntecul
acestui Orfeu modern elogiază frumuseţea
iubitei, al cărei portret fizic atinge culmi de
senzualitate şi taine descifrabile doar în cheie
erotică: „trupul tău de mială/ cu sînii tari, în vînt
zburătăciţi// [...] şoldul tău rotund,/ de pîntecul
boltit peste mistere/ cu gestul cel îndătinat,
fecund” – IX). De asemenea, pledoariile lirice,
încărcate de tensiune, decorate cînd şi cînd cu
tablouri frumoase de pastel, reclamă refacerea
iubirii prin re-unirea protagoniştilor, chiar dacă
acest lucru înseamnă trecerea prin moarte şi
înviere: „Vreau să ne mai privim o dată lung,/ atît
cît ochii noştri-şi mai ajung,/ să ne îmbrăţişăm
cu-o undă de durere,/ din moarte, pînă către
înviere// Şi un sărut să ne unească iar” (XI); „Să
mor ca de vreo douăzeci de ori/ şi să mai reînviu
măcar o dată,/ ca să aduc o tolbă de scrisori// [...]
pe masa ta, o, preafrumoasă fată” (LXXVII). Ea
este, totodată, muza care dă viaţă poeziei, de fapt
rostului/misiunii poetului, este capabilă să
suscite în el dorinţa oricărui sacrificiu pe altarul
iubirii legate indisolubil de poezie, iubirea şi
poezia fiind cele două teme principale ale
volumului. Sonetul XV sintetizează şi
hiperbolizează iubirea poetului, „tempestele”
fiinţei sale acţionînd şi dincolo de frontierele
fireşti printr-o trăire voluptuoasă a imediatului
care nu se mai sfîrşeşte: „Iubirea mea, din bezne
răsărită,/ decît e nebunia-i mai cumplită/ şi decît
moartea, chiar, e mai profundă – undă născînd
din a durerii undă.// E rana care-mi creşte între

umeri,/ numărul imposibil să îl numeri,/ o
piramidă ce nu poate fi/ zidită-n evi, muncind
noapte şi zi.// Un vaier sumbru este, din
morminte,/ [...] iubirea mea cea sfîntă, tristă,
mare”. Poezia, la rîndul său, are, în acest context,
rolul de a transcende iubita spre nemurire,
sublimînd-o într-un vers „dur, precum o stea”
(XIV): „De ce-am dorit, iubito, să te ferec/ între
aceste reci coperţi de carte?/ Doar pentru-a te feri
puţin de moarte/ şi să te scot pe veci din
întuneric” (LXVI). Căci poezia, care aici poartă
numele verbului şi posedă, în consecinţă,
abilităţile lui dinamice, are puterea de a guverna
o lume şi de a-i reda suflul. Credinţa poetului în
virtuţile verbului este totală, imuabilă. „Doar de
el ascult” (LV), îşi asigură el iubita, verb pe care
îl struneşte în orice condiţii, „prin flăcări,
trăsnete, puhoaie, sînge”, această suită de
substantive descriind suferinţa, „otrava dulce” a
dorului ce reuşeşte să transbordeze femeia în
sublimul sonetelor.

Povestea/călătoria se aşază, se cuminţeşte şi
îşi îngroaşă tuşele meditative către sfîrşit, odată
cu acceptarea condiţiei umane înţeleasă
creştineşte, ca veşnicie a omului trecător („Din
limpezimea lumii, pas cu pas/ urcăm, iubito,
treaptă după treaptă./ Acolo sus e tot ce ne
aşteaptă./ Jos, tot ce-n urma noastră a rămas” –
XCIX), sau oniric: „Vin adieri fierbinţi din
paradis./ Am traversat infern şi purgatoriu/ cu tot
ce nu mai poate fi descris.// Pe al speranţei
noastre promontoriu,/ ne răsturnăm, din carne,
drept în vis” – XCVIII). Ultimul sonet este
adresat direct cititorului, semn că autorul l-a avut
drept martor de nădejde pe tot parcursul
călătoriei. Adresarea este caldă, anunţînd capătul
drumului şi încheierea parteneriatului cu acesta:
„Rămîi cu bine, scumpe cititor”. 

„Sonete[le]” sunt mai ales un testimoniu al
călătoriei cathartice a lui Radu Ulmeanu.
Universul lăuntric al poetului ne-a fost „cîntat”
cu vervă orfică şi cu tensiunea unei arderi-de-tot
pe altarul literaturii.
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Răscolind prin cărţile debutanţilor din ultimii
ani, rămase pe raft în aşteptarea unei recenzii, am dat
de un volumaş cu un titlu cel puţin ciudat pentru o
carte de poezie, mai ales acum în aceste zile cînd la
Caracal s-au petrecut grozăviile demne de un film
horror, şi anume În memoria unui criminal, carte
semnată de o poetă din R. Moldova şi publicată la
Princeps Edit, în 2012, în urma ediţiei din anul
precedent a Concursului Naţional de Poezie „Porni
Luceafărul…”. Citisem cartea atunci, dar am lăsat-o
deoparte, probabil, din cauza titlului ciudat sau doar
pentru că era o carte de 38 de pagini. Nu astea sunt,
totuşi, criteriile după care m-am condus în
prezentarea cărţilor debutanţilor editorial în poezie
în cei douăzeci şi cinci de ani de cînd scriu despre
astfel de cărţi. Recitită acum, pe îndelete, am constat
că Diana Frumosu, că aşa se numeşte poeta din R.
Moldova, este talentată. Cei drept, de atunci, din
2012, cînd a debutat editorial, nu am mai auzit nimic
despre ea, nu am mai văzut-o prin reviste, pe la
diversele întîlnirti. A dispărut pur şi simplu din
pesaj. O dispariţie ciudată, mi-am zis acum, în acest
trist context cu dispariţiile din Caracal, oraşul
celebrului criminal Râmaru, acum şi al lui Dincă,
dar şi al poeţilor Paul Arezu sau al Xeniei Karo,
precum şi al ciudatului om al justiţiei de tip nou,
Iordache, zis şi Ciordache, înlesnitor, prin  cele
create, al disfuncţiunilor judiciare de la noi. Dar
astea nu au nimic comun cu poeta Diana Frumosu,
care, probabil, frumoasă fiind, o fi pe undeva prin
lume, pentru a-şi face viaţa mai bună şi mai
frumoasă de cum  este în ţara ei de dincolo de Prut,
dar şi în aceasta din partea dreaptă a Prutului. 

Diana Frumosu scrie o poezie curată, sinceră,
trăită. Ne convinge chiar de la primul poem al cărţii:
„Noaptea e un ochi trist din care plâng,/ Vreau
uneori să se facă linişte în mine,/ dar apocalipsele
nu-mi tac.// Înăuntrul meu locuiesc oamuleţi

albaştri./ Cînd mi se par fericiţi, cardiograma/
îmi suceşte un inel./ Mă aşez într-un pat trist
şi/ plâng despre nimic ca şi cum/ aş plînge
despre toate./ Lumina stinsă îmi acoperă faţa/
şi asta mă face/ să nu mor./ dacă aş sta în faţa
oglinzii/ m-aş privi ca pe o ghilotină” (Inel în
singurătate, p. 5). Imagini de-a dreptul
proaspete, într-un discurs poetic  provocator,
firesc, incitant. Ea scrie despre tot ce simte şi
mai ales despre lucrurile şi temele cunoscute,
despre iubire, despre moarte, despre fericire şi
despre tristeţe, despre tot ce trăieşte cu
nonşalanţa unei tinere fete care ştie încotro se
îndreaptă viaţa: „Ştiu că voi muri altfel decât
se moare./ Tot ce gândesc stă în prisma unui cavou/
din care nici sufletul nu mai poate ieşi./ Sunt mută de
prea multă vreme, pentru că tac/ să nu-i umplu de
mine” (Tanatofobie, p. 6). Există în astfel de poeme
o sinceritate debordantă, mascată de o privire logică
în interiorul  ei şi al lumii. Introspecţiile astfel
realizate se coagulează în poezii autentice, născute
parcă din lungi experienţe de viaţă dar şi de scris.
Apocalipsa, apocalipsele par a fi o obsesie, dar şi o
trecere prin astfel de experienţe fatale, definitive:
„Cînd s-a făcut primăvară m-au strigat toţi morţii./
Le-am scris un poem în care ziceam să-şi ţină crucile
la piept/ şi să uite de mine” (Fântâna apocaliptică,
p. 8). O astfel de conştientizare şi o astfel de
luciditate pot duce la ratări poetice, însă la Diana
Frumosu, dintr-o nonşalanţă adolescentină, poate şi
dintr-o necunoaştere insesizabilă la prima lectură
aceste aspecte par fireşti, nu sunt forţate sau
elaborate după îndelungi interiorizări sau să fie rodul
unei cerebralităţi căutate. Astfel unele poeme se nasc
de-a dreptul din hîrtia din faţa ei, ca într-o adevărată
elaborare maternă: „Trebuie să ai hârtie din care să/
te creşti ca pe propriu-ţi copil,/ să dai din mâini şi să
strigi cât te ţine gura/ că eşti primul om născut/
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deasupra aerului./ Doar aşa începe/ şi va tot fi până
când/ Dumnezeu va ploua cu ceruri/ dezgolit într-un
cosmos mat. / Altfel nu se poate a fi./ Aşa începe”
(Ca să zbori, p. 10). Apar astfel şi scăpări stilistice,
morfologii şchioape, care însă pot fi puse în seama
licenţelor poetice, atunci cînd ele nu deranjează
vizibil.

Sunt în această subţire carte de poezie şi
încercări „teatrale”, să le zic aşa, conform unor
didascalii ce ţin de compoziţia unei piese de teatru,
cum lesne se poate vedea în poemul Je t’aime cu
surzi. Aici sunt create scene sau cadre de film:
„Printre flori de lumină ea îşi dezbracă rochia./ Îi
deschide gura spre ritual în intră în bărbatul/
dinăuntrul ei. Dar, mai ales, (îi vorbea).// Îşi treceau
palmele peste ochi ca doi fluturi trişti:/ să ne iubim
azi ca şi ieri, mâine la fel ca azi//să ne înnodăm ca
două păsări mute” (p. 11). Trupul iubitului devine
un soi de mormînt în care poeta îşi îngroapă toate
poemele. „Toate poemele le-am îngropat în Henry/
ca pe nişte oameni. Când mă învăţam să nu plâng/ l-
am născut din ultimele lacrimi./ Acum, Henry e
singurul meu prieten. Dumnezeu n-a avut/ niciodată
timp să-mi povestească din iubirile lui./ Nu m-a
lămurit cu moartea şi încă multe altele.// Dimineaţa
devreme ieşim în pijamale la marginea pădurii/ să ne
dezbrăcăm. Până dincolo de piele şi de viaţă./ Ne
spălăm unul pe celălalt cu rouă,/ apoi cântăm.//
Henry sapă cu grijă în aripile păsărilor. De la o
vreme,/ chiar le mai şi lasă vii./ „Ce faci, Henry? Ce
faci, dragule?” De când îi vorbesc despre moarte,
începe să plângă/ ca un bătrân la propria-i cruce./ El
ştie că nu va muri. Nu l-am născut ca pe ceilalţi./
Poate chiar dânsul e poemul vieţii mele.// În clipa în
care va trebui să mori,/ mi-aş dori să fii vierme”./
„Da, Henry…” (Poem cu Henry, p. 12). O astfel de
întrupare pare a fi oarecum singulară, dacă e să
raportăm imaginea poetică într-o astfel de
metamorfoză posibilă, de la starea fizică de om la
cea spirituală, imaterială, de poem. Să trecem
această imagine la o realizare reuşită, ca, de altfel,
multe altele. De altfel, şi în poemul următor, cu titlu
sugestiv – Eram înăuntru când a murit –, se pot
vedea preocupările, oarecum redundante, ale poetei
sau mai curînd obsesive pentru analiza în detaliu a
morţii, despre care nu a aflat, aşa cum am văzut într-
un poem menţionat mai sus, mare lucru de la
Dumnezeu. Şi acest fapt neîmplinit, dar provocator,

o face să introspecteze în fiinţa ei pîna va da de
adevăr. 

Poeta este în măsură să transforme unele poveşti
în realităţi, să prelucreze imagini ce par a fi din
lecturile nu de mult abandonate ale unor poveşti
trăite intens. „Mă urc pe acoperiş/ să-mi adun cerul/
într-un sac.” – imagine ce ne aminteşte de lumina
cărată cu oborocul în pod, însă aici este vorba de cu
totul altceva, despre o imagine poetică reuşită,
condensată pînă la esenţă” (10 minute, p. 15). Dar
depistăm în alt poem scurt şi un aer de Anna
Karenina, aşa cum răzbate din poemul Nerv şi ceaţă:
„Viaţa e o mătrăgună./ Au crescut în mine/ şinele de
tren.// Sunt de parcă/ aş vrea să mă arunc în/ Marea
Moartă/ şi marea asta/ e mai vie/ decât lumea”
(p.18).

În poemele mai scurte, Diana Frumosu îşi arată,
dacă mai era nevoie, puterea de seducţie, de
asimilare a imaginilor pe care le transformă în
realităţi palpabile.

În cea mai mare parte elegiacă, cu o boare
melancolică, fără a se jelui, dar cu vădite tente de
destăinuire a unor neajunsuri ale vieţii fericite, că
spre acolo tinde să ajungă poeta prin poezie, poezia
Dianei Frumosu nu se ascunde cîtuşi de puţin în
memoria unui criminal, cum ar sugera titlul primei
sale cărţi. Citindu-i cartea nu descoperi acolo nici un
criminal, în afara Timpului, care poate fi un
devorator a tot ce ne înconjoară, plecînd de la
mitologia care ne spune despre Cronos şi devorarea
fără milă a propriilor fii. Aici se poate ascunde şi
regretul Dianei Frumosu, în acest nemilos Timp
(nume propriu!), care înghite totul, duce nu doar
spre o apocalipsă, ci spre apocalipse, într-o fatalitate
asumată. Însă poezia, peste toate aceste erodări ale
timpului pare să învingă şi, mai ales, să convingă
cititorul că şi în astfel de cărţi găsite în raftul
bibliotecii lui se ascund mici satisfacţii estetice. 

Diana Frumosu, pe unde îi vor străluci ochii
acum, rămîne cu această remarcabilă carte de poezie
o enigmă în valul debutanţilor ultimului deceniu.
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Un fel de jurnal (1973-1981), al lui Matei
Călinescu, de la naşterea căruia s-au împlinit recent
85 de ani, este un jurnal ţinut, e drept, cu
intermitenţe, în primii opt ani ai exilului reputatului
critic, eseist şi teoretician al lecturii. E poate
perioada cea mai importantă a biografiei sale, nu
lipsită de nelinişti şi avataruri, de dramatism. Este
experienţa celui ce, după aproape un deceniu de
şedere în America, nota în caietele lui, resemnat şi
cu o undă de amărăciune: „Oricum, interior eu nu
voi mai fi niciodată altceva decît un apatrid”.
Sentimentul „dezrădăcinării” este acut în toate
momentele, unele insolite, altele banale, pe care le
trăieşte ca intelectual plecat din Estul Europei şi
ajuns în mediul universitar de peste Ocean, unde
„oamenii cu care vin în contact, colegii mei de la
Bloomington, mi se par neinteresanţi, mediocri”.
Într-o altă pagină de jurnal citim: „Intelectualul
american mi s-a părut de la început un tip
caricatural”, iar „cu prea rare (şi de obicei exotice)
excepţii, studenţii de la Indiana University, sînt
remarcabili prin lipsa de «cultură generală» şi mai
ales de cultură istorică (în genere, americanii urăsc
istoria)”. Să fie aceasta una din explicaţiile faptului
că americanii şi distrug uneori istoria, istoria altora,
cu atît mai furioşi cu cît aceasta este mai veche, să
zicem de 7 mii de ani?! Oricum, mărturia lui Matei
Călinescu atestă, o dată în plus, o infirmitate, un
mare şi periculos handicap. Este adevărat, constată
şi Matei Călinescu, că americanii (vorbim desigur
de cei din America de Nord) au transformat
handicapul lipsei de trecut istoric într-un avantaj.
Dar această „convertire” dovedeşte nu numai
pragmatism, ci şi, aş zice, o mare doză de cinism.

Pe 5 mai 1977, Matei Călinescu scria în jurnal:
„Exilul, în toţi aceşti ani, a fost ca o rană care
refuză să se închidă”, aşa se face că, reuşind să-şi

cumpere o casă, după multe şi umilitoare
peregrinări locative, resimte realizarea mai
degrabă ca o frustrare, ca „o lovitură pentru
orgoliul meu de exilat, care respinge ideea
proprietăţii altundeva decît acolo, în ţara
pierdută a lui niciodată ca odată”. Şi mai
revelatoare, privind starea sa sufletească,
este, cred, o însemnare din februarie 1977.
Autorul romanului-eseu Viaţa şi opiniile lui
Zacharias Lichter, o scriere de o frapantă
originalitate, povesteşte: „Azi-noapte vis
ciudat, variantă extatică a visului tipic al
exilatului. Plecasem de aici fără să anunţ pe nimeni
şi fără să ştiu de ce. Mă aflam în România. Eram
acolo, condamnat să rămîn acolo – apăsătoare
anxietate. Eram singur. Călătoream cu trenul,
noaptea. Trenul se oprea în tot felul de gări stranii,
slab luminate, mişunînd de oameni agitaţi şi cu
mişcări repezi, ca într-un film mut. La un moment
dat mă aflam într-un sat, se făcuse parcă zi. Da, se
crăpase de zori, şi eram în Dîrvari, dar nu
recunoşteam nimic, casele proaspăt văruite şi
uliţele pustii îmi erau complet străine. Căutam
conacul unde mi-am petrecut verile copilăriei (cred
că ultima oară am fost acolo în 1947, adică acum
treizeci de ani). Şi deodată, la marginea satului,
ochii îmi cad peste o poartă într-un gard lung de
scînduri scurte, în spatele căruia erau copaci bătrîni,
misterioşi, cu rămuriş bogat, cu frunzele
încremenite într-o ceaţă rară, luminoasă – o ceaţă
de dinainte de răsărit, luminoasă parcă prin ea
însăşi, căci se făcuse iar noapte. Sentiment brusc de
recunoaştere şi de indicibilă fericire, ca o muzică
interioară, care m-a trezit. Această fericire s-a
prelungit şi după ce mi-am dat seama că eram
departe de locurile copilăriei şi că nu apucasem să
deschid poarta aceea misterioasă”.
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Trei sînt temele de interes în jurnalul lui Matei
Călinescu pe care sînt tentat să-l intitulez, fie şi
numai pentru uzul meu personal, un alt fel de
jurnal, adică unul care se deosebeşte de multe
dintre cele apărute la noi din 1990 încoace. Se
deosebeşte prin sinceritate, faţă de sine înainte de
toate, prin autoanaliză lucidă, tensiune a trăirii şi
stil. O temă ar fi, cum am menţionat deja, cea a
exilului. Apoi, de aşteptat la Matei Călinescu, avînd
în vedere preocupările sale, condiţia însăşi a
genului/speciei, a jurnalului, văzut cel puţin din
două perspective: a celui care-l scrie şi a celui care-
l citeşte. 

Lui Matei Călinescu, scrisul, inclusiv cel în
caietele al căror conţinut l-a publicat după cîteva
decenii, i se părea a fi un mod de a se apăra de
obsesii, el avînd aşadar un rol terapeutic. Totodată,
scrisul este şi o „asceză”. Constructivă, ţine să
sublinieze autorul. Cît priveşte jurnalul în general,
criticul subscrie mai întîi la o reflecţie care-i
aparţine, exprimată în volumul Fragmentarium
(1978): „A ţine un jurnal intim are sens doar pentru
acela care vrea cu tot dinadinsul să se înstrăineze de
sine... Cu cît e mai sincer, mai exact, mai nuanţat,
cu atît jurnalul îl transformă în mai mare măsură pe
propriul său autor într-o ficţiune”. După mulţi ani,
un autor mai tînăr decît Matei Călinescu, Jacques
Le Rider, în volumul său „Jurnale intime vieneze”,
observa că asemenea scrieri sînt expresia unei
necesităţi de construire a unui eu „de refugiu”,
generate de insecuritate, de anxietate, de nelinişte.
Prin urmare, înstrăinare de sine, cum crede criticul
român, dar şi regăsire de sine sau, poate, de
protecţie a sinelui. Matei Călinescu vede jurnalul ca
o scriere de autoficţiune ca „o încercare de a-ţi
ficţionaliza existenţa şi de a-i da astfel un sens.
Structura cronologică face dintr-un jurnal – chiar
dacă el nu conţine decît idei generale – un fel de
poveste”. Cînd cronologia dispare, povestea „se
evaporă şi ceea ce rămîne e filozofie (morală)…”.

Observator fin, Matei Călinescu schiţează, cu o
pană trecută prin exerciţiul scriitorului de proză
eseistică, o serie de portrete remarcabile ale unor
personalităţi pe care le-a cunoscut sau în apropierea
cărora s-a aflat în primii opt ani ai exilului. Unul
dintre ele este cel al lui Mircea Eliade:  „…Eliade
pare în acelaşi timp fragil şi vital, obosit şi plin de-

un fel de vioiciune febrilă, mai ales cînd vorbeşte
cu glasul lui inconfundabil: un glas puţin voalat,
uşor răguşit sau gîtuit în anumite momente, cu
urcări mirate şi coborîri întrebătoare. De după
ochelarii cu lentile groase, ochii lui te privesc atent,
dar parcă dintr-o ceaţă din care se nasc din cînd în
cînd scurte sclipiri. E deschis, prietenos, prevenitor
fără morgă şi de-o insaţiabilă curiozitate pentru tot
ce se întîmplă în România… Eliade munceşte
enorm – scrie o Histoire universelle des idées
religieuses, concepută ca magnum opus-ul său –
fără a fi însă ascet. Serile, cu noi, bea cîte un
whisky, iar la masă, la Quadrangle Club, la doi paşi
de apartamentul său de pe Woodlawn Avenue, cîte
un pahar, două de vin; fumează pipă şi, din cînd în
cînd, cîte un trabuc. Erudiţia i-a intrat, dacă se poate
spune aşa, în sînge: e invizibilă, dar mereu prezentă
şi, cînd într-o discuţie e nevoie de-o informaţie
precisă, punctuală…, el o furnizează pe loc, citînd
surse en passant, comme si de rien n’était”.

Această schiţă de portret mă duce cu gîndul la
romanul „cu cheie” Ravelstein al lui Saul Bellow,
unde sub numele de Radu Grielescu, Mircea Eliade
este diabolizat, acuzat de crime imaginare,
recunoscîndu-i-se însă, pînă şi într-o astfel de
viziune total deformantă, ţinuta şi anvergura
intelectuală universală. Zice un personaj din
amintitul roman, din păcate, un sfîrşit de operă
lamentabil a unui premiat Nobel, un penibil eşec
literar al prozatorului care ne oferise totuşi acel
fabulos Darul lui Humboldt: „Dar cum să-i ocoleşti
pe erudiţii ăştia din Balcani, care dispun de o
infinită diversitate de preocupări şi de talente – care
sînt în acelaşi timp oameni de ştiinţă şi filosofi, şi
istorici, şi poeţi, care au studiat sanscrita şi tamila şi
care ţin conferinţe despre mitologie la Sorbona?”.

Păi, nu prea poţi să-i ocoleşti, chiar dacă ai vrea
şi oricît de invidios, mediocru sau superficial ai fi,
precum, de pildă, colegii universitari ai lui Matei
Călinescu de la Bloomington, oraş despre care – că
tot veni vorba – aflăm că „în perioadele de vacanţă,
părăsit ca la un semn magic de cei 30 de mii de
studenţi care-i dau viaţă tinerească, se prăbuşeşte
într-un somn provincial frate cu moartea şi devine
un loc care efectiv inspiră claustrofobie”.

De un alt personaj proeminent al exilului
românesc, Paul Goma, Matei Călinescu se arată

118118 CONVORBIRI  LITERARE



dezamăgit. Şi asta într-o vreme cînd autorul lui
Ostinato nu prea dezamăgea, ci înflăcăra spiritele,
inclusiv (sau mai ales) la Europa Liberă, post de
radio ale cărui programe, o spune clar şi autorul
jurnalului la care mă refer, erau supuse cenzurii
Departamentului de Stat, în funcţie de interesele şi
linia politică de moment ale SUA. Anticomunismul
lui Goma este „elementar şi previzibil ca şi
comunismul cel mai «lozincard»”, nota Matei
Călinescu în 1978, apreciind apoi: „Mărturia lui
personală, povestea suferinţelor pe care le-a
îndurat e impresionantă, dar tot ce depăşeşte acest
plan e dezamăgitor de simplist”. Însemnarea este
prilejuită de o conferinţă a lui Goma, aranjată de
chiar Matei Călinescu, prin Institutul rus şi est-
european, el fiind şi traducătorul ad-hoc al
discursului din româneşte în engleză. Despre cartea
„Le tremblement des hommes”, apărută la Seuil, în
1979, scrie că este, în acelaşi timp, „dramatică şi
superficială. Supără egocentrismul autorului,
suficienţa lui, viziunea morală lipsită de nuanţe”. E
drept că şi Soljeniţîn, „un om mare, un scriitor
puternic”, îşi dezamăgeşte conaţionalii din
emigraţia rusă ca gînditor intolerant. Dar e un mare
scriitor.

Lui Petru Dumitriu îi impută „eroarea de
perspectivă” şi „un fel de stranie insensibilitate
morală”. Caracterizarea pe care i-o face este extrem
de severă: „Talentul lui literar (minor şi derivativ,
de altfel) a fost atît de corupt de minciună, de anii
în care a oscilat între minciuna cinică şi «minciuna
sinceră», încît a sfîrşit prin a deveni incapabil de
adevăr. Falsificator grosolan în operele lui realist-
socialiste, falsificator subtil în cele «realist-critice»
din România (Cronică de familie), P.D. a rămas
esenţial neschimbat după fuga în Occident.
Romanele lui anticomuniste («realist-critice»)
continuă să fie operele unui falsificator subtil,
scrise cu o bine stăpînită «meserie», dar, din păcate,
respinse de adevăr – deşi falsificatorul face de data
asta un efort, un efort poate chiar disperat, de a
spune adevărul. Dar cum să poţi spune un adevăr pe
care nu-l poţi concepe?”

Dintre celebrităţile pe care Matei Călinescu a
avut ocazia să le cunoască la vremea scrierii
jurnalului se detaşează net Borges. În martie 1980,
Borges a efectuat un tur al mai multor universităţi

nordamericane între care şi Indiana University.
Octogenarul orb şi fragil l-a impresionat prin
„remarcabila vitalitate ascunsă sub aparenţa
vulnerabilităţii şi neajutorării”. Un campion al
dialogului, un spirit deschis care „răspunde
prevenitor la întrebări – ceea ce nu înseamnă însă
că răspunsurile lui nu sînt adesea tăioase”.
Memorabil, inclusiv din perspectivă epică, este un
episod consemnat de Matei Călinescu: „Amicul
meu W., care l-a cunoscut în Argentina şi e
organizatorul vizitei, îl poartă peste tot, ca o
infirmieră grijulie, şi e fericit că participă astfel la
celebritate (aerul lui aproape extatic cînd îl duce pe
Marele Orb la toaletă). Alaltăieri, cu ochii sclipind
de mîndrie, W. l-a dus pe Borges la prînzul
aniversar al departamentului de comparată (30 de
ani de la înfiinţare) şi, cînd i s-a sugerat să spună
cîteva cuvinte despre el, a făcut-o citînd, cu intenţia
de a fi spiritual, ce spusese Borges despre el însuşi
cu o zi înainte la una din întîlnirile cu studenţii (ce
măgărie să spui despre cineva în public ceea ce
numai el are dreptul să spună): «Here is Borges, the
old, blind, stammering idiot». La care Borges a
bîlbîit (genial): «This is an understatement».
Desăvîrşită artă a autocalomniei ironice în faţa unei
grosolănii”.

Cu ironie amară, Matei Călinescu consemnează
un episod de început al biografiei sale
transatlantice, un „paradox intelectual-politic”,
cum îl defineşte el cu eleganţă. Evadat dintr-o ţară
cu un regim comunist, este solicitat imperativ chiar
în momentul descinderii  la Indiana University  să
ţină „un curs care să aibă o legătură cu marxismul”,
ce avea să se numească „Marxism and Aesthetics”.
Şi mai surprinzător pentru noul venit din Europa de
Est e faptul că paradoxul „îşi găseşte ilustrarea cea
mai neplăcută pentru mine în orientarea stîngistă a
studenţilor care se înscriu la acest curs”.

Cît priveşte literatura şi şcoala, Matei
Călinescu, în calitatea sa de teoretician al lecturii,
nota în jurnalul său la 31 august 1981: „Un profesor
de literatură trebuie să fie un profesor de lectură,
atît. Spontaneitatea şi disponibilitatea profesorului
sînt binevenite, referinţele savante sînt ucigătoare”.

În esenţă, aceasta era şi concepţia lui Borges ca,
de altfel, şi a lui G. Călinescu. 
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Discutate în relație cu tema predominantă și
mai puțin din perspectiva răspândirii geografice
sau a productivității variantelor, baladele
românești au fost clasificate în câteva tipuri rel-
ativ stabile. La sfârșitul secolului al XIX-lea, de
pildă, G.Dem. Teodorescu făcea distincția între
baladele solare și superstitioase, baladele
istorice, baladele haiducești și baladele domes-
tice. Un secol mai târziu, Gh. Vrabie propunea o
tipologie similară ce grupează baladele conform
caracterului „legendar”, „pastoral”, „istoric”,
„anti-otoman”, „anti-feudal” sau „familial”.
Vrabie renunță la categoria „baladei haiducești”,
plasând-o sub eticheta – încăpătoare și, fără
îndoială, ideologizantă – a „baladei antifeudale”.
Ținând cont de profilul moral al eroului balade-
sc și de mesajul etic pe care acesta îl transmite,
etnologul împărțea categoria baladei „antifeu-
dale” în alte 3 subcategorii care îl vor fi inspirat
mai târziu și pe Al.I. Amzulescu în analizarea
cântecului epic dintr-un punct de vedere
funcțional. Dacă luăm în serios pe toți acești
destoinici folcloriști (și nu avem niciun motiv să
nu o facem) vom putea identifica ușor baladele
despre „haiduci-cavaleri”, baladele despre
„hoțomani” și baladele despre un fel de „rebeli
sociali”. Gh. Vrabie nu folosește termenul con-
sacrat de E. Hobsbawm dar se poate să-l fi
implicat în definirea ultimului subtip baladesc
pe care îl corelează cu „tematica birului greu”.
Al.I. Amzulescu pare să arunce peste bord
vechea perspectivă tematistă, încadrând baladele
în funcție de profilul actanțial al personajelor.
Astfel, „voinicii” ar ține de ciclul mai vechi,

aproape mitologic, al Novăceștilor, în vreme ce
„haiducii” sunt realități istorice locale, atestate
de izvoare și mai ales de numeroasele ficțiuni în
versuri – „cronici rimate”, cum le numește O.
Papadima – recitate de lăutari la târguri și bâlci-
uri. Odată cu instalarea modernității burgheze se
produce, susțin specialiștii, o degradare morală a
acestor eroi naționali, „hoțomanii” constituindu-
se într-o versiune urbană, decăzută și mai puțin
eroică a vechilor și bunilor haiduci de la sfârșit-
ul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al
XIX-lea. 

Cum obiectul articolului de față nu este nici
plivirea ogorului cercetării etnologice
românești, nici semănarea altor răsaduri de
îndoială privind vechile categorii, voi merge
direct la subiect întrebându-mă care este rolul
femeii în acest epos eminamente masculin.
Evident, nu m-aș fi avântat într-o discuție atât de
complexă, dacă nu aș fi observat un chichirez
curioz: anume, că prezența unei femei (de pildă
Vidra din Ghiță Cătănuță) poate zdruncina eto-
sul eroic așa de profund, încât textul nu mai este
definit drept „haiducesc”, ci „domestic” sau
„familial”. Temeiul unei astfel de încadrări nu-i
greu de ghicit: cu cât e mai activă și mai reliefată
figura unei femei într-o baladă, cu atât se înde-
părtează textul de tipurile așa-zis masculine
(haiducești) și se apropie de tipurile feminine
(domestice). Într-adevăr, la prima vedere,
femeile nu au nimic de-a face cu acestă formă de
viață nomadă masculină, ritmată de alternanța
risc-destindere și asociată ritualurilor onoarei.
Specialiștii în studii de gen ar invoca – dintr-o
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răsuflare și fără să accepte tăgada – binecunos-
cutele teorii despre societatea falocrată, despre
relațiile de putere ce duc la obiectificare, instru-
mentalizare, negare a autonomiei, lipsă de
reacție, interșanjabilitate, violabilitate, posesie și
negare a subiectivității femeii. Să fie adevărat,
așadar, că într-un setting haiducesc o femeie nu
se poate ridica mai sus de demnitatea unui
obiect?   

Vă invit să lăsăm deoparte gesticulația și
recuzita eroismului masculin – „pușca și cureaua
lată”, de pildă – și să descoperim principalele
tipuri feminine conturate în baladele haiducești
publicate în câteva culegeri de referință: V.
Alecsandri, Poesii populare ale românilor
(1866), G.Dem. Teodorescu, Poezii populare
române (1885), C. Rădulescu-Codin, Cântece și
descântece ale poporului (1896-1913), volum
publicat sub titlul Literatură populară (1986),
Al.I. Amzulescu, Cântecul epic eroic (1981), Al.
Amzulescu, Voinicii (1956), At. Marian-
Marienescu, Novăceștii (1879). Desigur, cerc-
etarea ar fi putut cuprinde și alte lucrări (tot de
referință și nu altcumva!), însă am considerat că
250 de texte haiducești ar fi suficiente pentru a
explora condiția femeii în comunitățile de pro-
scriși, extrem de active în spațiul balcanic de la
sfârșitul secolului al XVIII-lea. Textele se prez-
intă ca balade „definitive” sau ca variante și ver-
siuni ale unor balade arondate etosului
haiducesc, recognoscibil prin titluri și motive
specifice. 

Stereotipiile de gen ies la iveală dintr-o
ochire și ne avertizează că nu-i nimic promițător
de căutat. Într-adevăr, femeile haiducilor nu par
mai mult decât niște mame, surori, soții, logod-
nice, amante/ ibovnice: șterse figuri episodice
când proscrișii înfăptuiesc „muncile voiniciei” și
ordinare obiecte ale pasiunii când aceiași pro-
scriși se odihnesc, sub sedativ etilic, la cârciumă
sau han. Totuși, de vom da cuvenita atenție situ-
ațiilor în care personajele feminine apar, vom
putea descoperi și că femeile nu sunt adevăratele
obiecte ale pasiunii haiducilor. Ca atare, trebuie
tratată cu precauție o eventuală ipoteză asupra

„obiectualizării” femeii în cadrul acestor forme
de viață nomade și masculine. Dar dacă femeia
nu este obiectul pasiunii haiducului, atunci cine
sau ce declanșează această experiență afectivă
intensă, cine sau ce servește haiducului ca suport
de proiectare și identificare?    

Mai întâi, să trecem în revistă tipurile femi-
nine identificate. Similaritatea unor titluri indică
faptul că s-ar fi putut corela rolurile feminine cu
motive specifice sau cu anumite nume de
haiduci (e.g. Corbea sau Miul). Se va observa
probabil că am ales să evidențiez autonomia
fiecărui text în parte și să sacrific posibilitatea
unei sinteze superioare. Schița de tipologie
reprodusă mai jos se bazează pe predominanța
unei ipostaze feminine asupra altora și pe randa-
mentul lor narativ într-un context dat.

a. mama: Corbea, Codreanul, Bujor, Vâlcan,
Iovan Iorgovan, Stanislav Viteazul/ Tanislav,
Golea, Petrea haiducul, Marcu Viteazu,
Voinicu’necat în Olt, Baba Sîrba, Cântecul lui
Radu, Petrea Cârtoc, Dobre haiducu,
Răscolman, Niculiță, Novac. Gruia la arat, Vidu
țăranul.

b. sora: Kira Kiralina, Ilincuța Șandrului,
Ștefan Vodă/ Fagul Miului/ Miul Cobiul/ Miul,
Doicil/ Doicin Bolnavul, Staciu al Bratului/
Voichița, Voicu Haiducul, Costin, Ion al
Solcanului, Ana Ardeleana, Sora și fratele,
Ghimiș.   

c. logodnica: Vâlcan, Iovan Iorgovan,
Stanislav Viteazul/ Tanislav, Mândra din
Muncel, Novac. Însurătoarea lui Ioviță/ Fata
cadiului/ Fata împăratului, Gruia și fata sălbat-
ică, Fata din Dobrin, Fata de latin din Buda,
Velea viteazul, Cântecul lui Isirim bogatu,
Todorică și Florica, Frundzî verdi di-o răcitî, A
lui Mnihăițî.

d. soția: Soacra și nora, Ghiță Cătănuță,
Milița și Iskren, Nevasta rătăcită, Tudorel,
Badiul, Păunașul codrilor, Pătru Frunte-lată, A
Voicului, Banul, Marcu iagărul, Iancu și turcul,
Vizercan și porumbul.

e. gazda/ complicele/ ibovnica: Cernea,
Otînceală, Novac și feciorul său/ La Litva
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Cârciumărița, Radu lui Anghel, Moțoi
Moțoiaș..., Ion îl mare din Poiană, Petre
Busuioc, Iancu Jianu, Ion Pietrariu, Codău,
Pantelimon, Vili, Dragu, Burcea, Nedea
voinicul, Neacșu haiducul, Ioneasa cârci-
umăreasa, Gheorghiță Zătreanu, Manuilă și
Mustafa, Aiduc Velcu, Pârlici. 

Am desfășurat toate aceste texte nu pentru a-
mi dovedi competențele sau pentru a încerca
răbdarea cititorului, ci pentru a purcede la
deconstruirea aparentelor stereotipii și a
descoperi, așa cum am promis, adevăratul obiect
al pasiunii haiducului. Să notăm deocamdată că
Al.I. Amzulescu consideră că întreaga varietate
stilistică a cântecului epic, implicit a baladei
haiducești, poate fi redusă la două categorii de
motive: eposul „libertății și răzbunării” și eposul
„încumetării”. Tot el sesizează că „mediatorii”
devin foarte importanți în dinamica poveștii,
pentru că funcția lor narativă intră în conflict cu
statusul social obișnuit. De aceea, în cazul
femeilor haiducilor (fie acestea mame, surori,
iubite, soții sau logodnice), stereotipurile de gen
intră în conflict cu funcția lor narativă, care este,
de obicei, aceea de „mediator”. Mai precis, ceea
ce fac în calitate de parteneri ai proscrișilor le
scoate din sfera sterotipurilor de gen. Mergând
pe linia distincției dintre „eposul libertății și
răzbunării” și „eposul încumetării”, vom putea
observa că, în vreme ce bărbații-haiduci aleg
muncile mai ușoare ale voiniciei spre a se elib-
era de muncile istovitoare ale ogorului, person-
ajele feminine sunt nevoite, la fel ca în basme, să
se „încumete” la ceva. Încumetarea femeilor nu
ține numai de curaj sau de asumarea unor riscuri,
ci de o nefluctuantă încredere în sine.  

Într-adevăr, întreg materialul folcloric con-
sultat arată că mamele de haiduci nu îndeplinesc
numai o funcție pasivă de protecție, ci și una de
apărare. De pildă, în textele despre lunga și
nedreapta detenție a haiducului Corbea – ca
amănunt anecdotic, merită reținut că această ba-
ladă se număra printre cele pe care Delavrancea
le declama la Gambrinus, alături de Toma

Alimoș –  mama este de fapt un abil și pasionat
orator, care se înfățișează la domnul Ștefan pen-
tru a-i cere eliberarea fiului: „Frunzuliță lemn
uscat,/ Iacă, măre, s-ntâmplat/ Că chiar măi-
culița Corbii/ Fugită-n țara Moldovii,/ Babă/
Slabă/ Și-nfocată/ Dar la minte/ Înțeleaptă/ La
cuvinte/ Propiată/ Și-n zarafir îmbrăcată/ Vreo
trei-patru oușoare/ Duce Corbii la-nchisoare”. 

Mamei lui Stanislav Viteazul, de pildă, îi sunt
tăiați sânii pentru că refuză să devoaleze ascun-
zișul haiducului: detaliul sugerează că, în
această situație, maternitatea a fost inhibată de
rolul de mediator al femeii. O altă ipostază
foarte interesantă a mamei haiducului poate fi
întâlnită și în Marcu Viteazu din colecția lui C.
Rădulescu-Codin. Încă tânără și probabil
dezirabilă din punct de vedere sexual, mama
viteazului primește pedeapsă pentru că a simțit
poftă trupească și a preacurvit cu turcii. Soțiile
de haiduci se constituie într-o categorie nu foarte
bogată, căci viața proscrisului, la fel ca a
călugărului, e cumva legată de celibat. Reținem
totuși figura Badiulesei, nevasta Badiului, care
își folosește farmecele cu consimțământul soțu-
lui pentru a-l scăpa din mâna turcilor. Despre
amanta haiducului aflăm că a fost o femeie de o
moralitate îndoielnică, dar înzestrată cu un simț
antreprenorial infailibil. Ca atare, în calitatea sa
de proprietară de han sau crâșmă, „Anița”,
„Litva” sau „Lița” se află departe de ipostaza
femeii obiectificate, inerte sau lipsite de
autonomie. Numai surorile (a Miului sau a lui
Doicin) și logodnicele haiducilor pot să participe
la conducerea cetei sau, atunci când se impune,
pot să o preia, ceea ce indică încă o dată că per-
sonajele feminine din textele haiducești trebuie
asociate „etosului încumetării”. E drept că,
exceptându-le pe Voichița și pe alte câteva
haiducițe, co-leadershipul masculin-feminin e
mai pregnant în folclorul sud-dunărean unde
Iana, Rușca, Dobrița, Stana, Stanca, Sirma,
Andjelia și Rumena au devenit subiectul unor
frumoase balade. 

Dar cea mai interesantă figură feminină din

122122 CONVORBIRI  LITERARE



folclorul nostru haiducesc este, de departe, Vidra
din balada Ghiță Cătănuță. Răsfoind colecția
textelor culese de Mihai Eminescu, am
descoperit că poetul era interesat de tipologia
haiducului (ba chiar și de a Vidrei, femeie volun-
tară, care l-a fascinat și pe Hasdeu, cum se știe)
și că textul sus menționat este unul dintre
puținele transcrise. Cine este Vidra? În primul
rând, o femeie emancipată, cu un gust bine
întreținut pentru bărbații aventurieri. Ea s-a iubit
cu un haiduc numit Păunașul Codrilor, pe urmă
se decide să se mărite cu un anume Ghiță, prob-
abil dezertor din vreo armată imperială, care
apare de nicăieri în împrejurimile satului ei.
Proaspeții însurăței pornesc să facă o vizită
părinților Vidrei, însă drumul trece prin codrul
unde operează fostul amant al femeii. Ghiță îi
cere femeii să-i cânte un cântec, însă aceasta
refuză pe motiv că vocea ei frumoasă și versurile
cu teme haiducești îi vor atrage pe proscriși.
Evident, din desișul codrului apare însuși
Păunașul. Cei doi bărbați se luptă strașnic, dar
când propriul soț îi solicită sprijinul, Vidra
declară că ea apreciază lupta dreaptă și că
îi disprețuiește pe bărbații care se plâng și
cer ajutorul femeilor. Spre ghinionul ei,
Ghiță Cătănuță câștigă lupta și îi cere
socoteală pentru viața din haiducie.
Fiindu-i descoperită aventura de dinainte
de mariaj, Vidra alege să joace tare și nu
își retrage cuvintele. Ghiță îi taie capul
nevestei și i-l duce soacrei lui, reproșân-
du-i că i-a dat un „un cal cu nărav/ de
furat”. Pe urmă pleacă el însuși în
haiducie.

Reproșul lui Ghiță Cătănuță poate
deveni edificator în privința adevăratelor
pasiuni nutrite de haiduci, căci legătura
dintre aceștia și caii lor a fost evidențiată
și de un foarte competent cercetător al
baladei, precum Gh. Vrabie, care din
păcate comentează relația haiduc-cal
dintr-un unghi simbolic, valid mai cu
seamă pentru ipostazele „magice” ale
cailor din basme. În balada lui Corbea, de

pildă, calul haiducului nu are atribute magice
deosebite. Cu toate acestea, domnitorul Ștefan
simte o dorință inexplicabilă de a-i avea pe cal și
pe haiduc deopotrivă, ceea ce nu pare nicidecum
o ilustrare simplului instinct posesiv, specific
comportamentului despotului, ci mai curând o
formă de auto-erotism sau de erotism deviant.
Altfel nu putem explica de ce Roșul (și nu vreo
altă crimă specifică haiduciei) a devenit motiv
pentru lunga captivitate a lui Corbea. Apreciați
cu maximă acuitate estetică, acești cai de
haiduci trezesc în alți bărbați o dorință  răvăși-
toare, mobilizându-le și orientându-le investiția
afectivă. Și cum un cercetător reputat ca Jean
Baudrillard afirma (în remarcabiul său studiu
Sistemul obiectelor) că, esențial autoerotică sau
homoerotică, relația cai-bărbați (calul putând fi
substituit, în modernitate, cu automobilul) a
funcționat mereu în cadrul unei comuniuni nar-
cisiste cu un obiect identic, observația de mai
sus poate prezenta un oarecare interes pentru
explorări viitoare privind pasiunile haiducești. 

123123CONVORBIRI  LITERARE



Lagărul de la Târgu Jiu a fost înființat în
octombrie 1939, de către guvernul Armand
Călinescu, în scopul de a adăposti efectivele
militare și civile, aflate în România după
invadarea Poloniei de către germani, (numită
de polonezi Războiul de apărare din 1939, cu
nume de cod Fall Weiss atribuit de către
Marele Stat Major nazist) ca tabără de
refugiați polonezi. A devenit lagăr de
internați politici la 12 februarie 1941, pentru
ca în 1950 comuniștii sa-l „preia” prin
Decretul nr.6 cu tot cu procedura folosită și
hotărîtă în anii 40 ca formulă de internare, doar
că cei internați erau acum membrii fruntași ai
fostelor partide politice (PNȚ si PNL), membri
a Grupului Etnic German etc.

Lagărul de internați politici înființat în 1941 era
organizat pe șapte grupe. Prima era cea a
intelectualilor în care se regăseau Nicolae Rădescu
(„ultimul prim-ministru al unui guvern român liber
înainte de instaurarea regimului comunist în
România”), Ernest Bernea(etnograf, sociolog și
filosof, unul din marii intelecutuali interbelici),
Nicolae Carandino (jurnalist, cronicar
dramatic,memorialist, intelectual interbelic de înaltă
ținută morală), Radu Gyr (poet, ziarist și eseist
român), Victor Eftimiu (poet și dramaturg), Tudor
Arghezi (efigie a literaturii române, poet de mare
forță pentru lirica românească dintotdeauna), etc.

În anul 1943 Tudor Arghezi colabora permanent
cu ziarul „Informația zilei” avînd rubrica „Bilete de
papagal” (a nu se confunda cu micul – ca format –
ziar înființat de Tudor Arghezi, „deschis în special
scriitorilor consacrați”, apărut cu intermitențe în
patru serii: 2 februarie 1928 – 9 august 1929, 15 iunie
– 5 octombrie 1930, iunie 1937 – februarie 1938, 16
decembrie – 1944 – 15 februarie 1945) în cadrul
căreia va publica o serie de pamflete. Datorită

publicării lor, Arghezi va fi cercetat de poliție, dar
celebru în epocă va fi cel intitulat „Baroane”
(publicat la 30 septembrie 1943) în care publicistul îl
va ataca pe ambasadorul Germaniei naziste în
România (1941-1944), Manfred von Killinger
(partizan al național-socialismului). Din acest motiv
ziarul va fi suspendat, iar Tudor Arghezi depus în
lagărul de internați politici de la Târgu Jiu.

Cele cîteva documentele inedite din Arhiva
CNSAS pe care le-am extras spre publicare din
Dosarul de urmărire informativă al lui Tudor
Arghezi, conțin aspecte mai puțin cunoscute din
contextul internării poetului și publicistului în lagărul
de la Târgu Jiu, cum ar fi cronologia exactă a
factorilor ce au dus la internare, precum și cea a
internării propriu-zise în lagăr. De valoare istorico-
literară sunt, din punctul meu de vedere, mai ales,
scrisorile, cea olografă a lui Tudor Arghezi, precum și
cea a Paraschivei Arghezi, soția acestuia, adresate
comandantului lagărului și respectiv, ministrului
afacerilor interne, în legătură cu starea de sănătate
mai mult decît precară a scriitorului, chestiune care îi
va grăbi, după cum era cazul, eliberarea din lagăr.

* * *
Direcțiunea Poliției de Siguranță
Biroul lagărului[Tg.Jiu]
Fișă personală

Numele și prenumele: Ion N. Teodorescu zis
(Arghezi Tudor)/Data și locul nașterii – București
1880/…/ religiune ortodoxă/ Fiul lui și a – Nicolae
și Maria/Profesiune – scriitor și ziarist -/…/

Internat în lagăr pentru – Internat în conformi-
tate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne

P[entru] conformitate, [Fără dată]
Comisar,
Semnat indescifrabil (n.m. – I.D.)
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* * *
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecretariatului de Stat
Prefectura Poliției Capitalei 1octombrie 1943

[…] Ca urmare a hotărîrii luate în Comitetul de
conducere, s-a dispus internarea în lagărul de la
Tg.Jiu a d-lui Ion N.Theodorescu Arghezi din
București.

Luați măsuri a fi trecut în date la lagăr.
Totodată luați măsuri ca ziarul „Informația

zilei”, care s-a dispus să fie suspendat, să nu mai
apară (subl. mea. – I.D.).

Semnat indescifrabil (n.m. – I.D.)

* * *
România
Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Ordinei

Publice – la 4 octombrie 1943 – 
Prefectura Poliției Capitalei
Serviciul Poliției de Siguranță
[Către]
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Cabinetul Domnului Ministru Secretar de Stat

Avem onoarea a vă raporta următoarele:
Potrivit ordinului telefonic primit la această

Prefectură din partea Ministerului 
Afacerilor Interne, publicistul TUDOR

ARGHEZI a fost înaintat lagărului Tg.Jiu pentru 
Internare, astăzi, 1 octombrie 1943.
Se anexează una fișă personală.
Prefectul Poliției Capitalei
Locotenent Colonel, Ștefan Manolescu

* * *
NOTĂ
Domnul Tudor Arghezi este internat în lagărul

de la Tg.Jiu de la data de 3 octomvrie 1943.
[Nota mea – I.D.- documentul nu este semnat]

* * *
România
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecretarului de Stat
Expediat – 4 octombrie 1948 – Secret – 
Adnotare marginală olografă: Internare

[Către]
PREFECTURA POLIȚIEI CAPITALEI
Avem onoarea a vă ruga să binevoiți a ridica și

trimite, pentru internare, lagărului Tg.Jiu, pe
Domnul Ion N. Teodorescu (Tudor Arghezi) din
București, care s-a făcut vinovat de publicarea prin
presă a unor articole care ating morala publică. În
același timp veți lua măsuri ca ziarul „Informația
zilei”care a fost suspendat să nu mai apară. De
executarea prezentului ordin ne veți raporta urgent.
MINISTRU SECRETAR DE STAT

General de Corp de Armată,
C.Z.Vasiliu
Directorul Ordinei Publice,
Locotenent Colonel Magistrat, Al.Mădârjac

* * *
ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecretarului de Stat
Expediat 4 oct.1943

[Către]
Lagărul de Internați Politici TÂRGU JIU
Avem onoarea a vă face cunoscut că prin

ordinul[…]/nr/1943, către Prefectura Poliției
Capitalei, am dispus internarea în acel lagăr a
domnului Ion N.Teodorescu (Tudor Aghezi) din
București, care s-a făcut vinovat de publicarea prin
presă a unor articole care ating morala publică. 

MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT,
General de Corp de Armată,
C.Z. Vasiliu

* * *
ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Interne
Prefectura Poliției Capitalei
Serviciul Poliției de Siguranță
6 oct.1943 [Către]
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Cabinetul Domnului Ministru Subsecretar de

Stat
La ordinul dvs. nr./ din 1 octombrie 1943, avem

onoarea de a vă raporta următoarele:
În conformitate cu ordinul dvs. din ziua de 30

septembrie a.c., ziaristul Ion N.Teodorescu (Tudor
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Arghezi), colaborator al ziarului „Informația” din
capitală, a fost ridicat de organele noastre și înaintat
pentru internare în lagărul Tg.Jiu împreună cu
adresa nr./ din 1 octombrie a.c. pentru faptul că s-a
făcut vinovat de publicara prin presă a unor articole
care ating morala publică.

Cu adresa dvs. nr./ din 30.sept a.c., s-a pus în
vedere, sub luare de dovadă, personal dlui Grigore
Malciu, directorul ziarului „Informația”, că apariția
acestei gazete a încetat pînă la noi ordine, astfel că
începînd cu ziua de 1 octombrie a.c., ziarul nu a mai
apărut.

Interzicerea de îndată a acestui ziar a fost
comunicată cu adresa nr./ din 30 sept.1943,
Servicului Cenzurii Presei.

PREFECTUL POLIȚIEI CAPITALEI,
General de divizie, N. Palangeanu
Director,
Locotenent Colonel, Ștefan Manolescu

* * *
DIRECȚIUNEA GENERALĂ A POLIȚIEI
CORPUL DETECTIVILOR
Grupa III 7 oct.1943

N O T Ă
În legătură cu articolul lui Tudor Arghezi din

ziarul „Informația” se spune în cercurile germane că
în aceeași zi în care a apărut articolul, Tudor
Arghezi a trimis și o scrisoare personal
domnului Killinger prin care îi duce la
cunoștință apariția articolului (subl. mea. – I.D.),
atrăgîndu-i atenția de modul cum a știut să se
comporte în România pînă în prezent.

În aceeași zi domnul Killinger a raportat
chestiunea telegrafic la Berlin (subl.mea – I.D.)
de unde a primit răspuns să se prezinte la
Președenția Consiliului de Miniștri pentru a
reclama cazul, depunînd totodată și copie după
scrisoare.

Textul nu este semnat(n.m.-I.D.)
Adnotare finală olografă: Informatorul nu mai

poate verifica dacă este exact.
Semnat indescifrabil(n.m.-I.D.)

* * *
Lagărul de internați politici Tg.Jiu Document

olograf (n.m. – I.D.)
13 XII 1943

Adnotare inițială: Se va chema pentru consult și
examinare domnul doctor Hasnaș, mâine 14
decembrie, orele 11. Semnat indescifrabil (n.m.-
I.D.)

Domnule Comandant,
Subsemnatul internat I.N. Teodorescu (Tudor

Arghezi), scriitor, din grupa a I-a, matricol nr. 5 –
624, simțind de mai mult de doua luni și jumătate,
de cînd sunt în Lagăr, și în ultimele zile (urmeaza
text anonimizat – n.m. – I.D.) binevoiți să-mi
aprobați de urgență un consult cu dl.medic al
lagărului dimpreună cu un medic din Tg.Jiu. Din
informațiile culese, un medic de reputație ar fi
domnul doctor Hasnaș.

Acum 5 ani am zăcut un an întreg, din care
cîteva luni sub (urmează text anonimizat – n.m. –
I.D.) să se ivească și unele [agravări] de atunci. La
vîrsta de 63 de ani cîți am, nu pot, izolat de
îngrijirile familiei, să mă las în voia întîmplării.

Primiți, vă rog, Domnule Comandant,
asigurarea respectului meu.

I.N. Teodorescu – Arghezi

Domniei Sale Domnului Comandant al
Lagărului de Internați Poilitici Tg-Jiu

Se va înainta […] spre a decide asupra internării
într-o clinică

Semnat indescifrabil (n.m. – I.D.)
Referat 14 XII 1943
Subsemnatul examinînd astăzi pe dl. Tudor

Arghezi am constatat următoarele:
Susnumitul este bolnav de cîțiva ani (urmează

text anonimizat).Față de această stare, mai ales că
susnumitul a mai suferit (urmează text anonimizat –
n.m. – I.D.) . Sunt de părere că ar trebui internat
într-o clinică de specialitate pentru[…]căutare

Dr. N. Hasnaș
Inspector general sanitar
Medic al lagărului, semnat indescifrabil (n.m. –

I.D.)
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* * *
Ministerul Afacerilor Interne Cabinet
21 XII 1943
Adnotare inițială olografă: 19 XII [19]43: Mi se

dă[scrisoarea] cînd mă duc la Dr. Hasnaș. Semnat
indescifrabil (n.m. – I.D.)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SUBSECRETARIATUL DE STAT PENTRU

POLIȚIE
DIRECȚIA ORDINEI PUBLICE

DOMNULE MINISTRU,
Subsemnata Paraschiva Teodorescu Arghezi,

domiciliată […] am onoarea a vă spune urmă-
toarele:

Soțul meu, domnul Tudor Arghezi, aflîndu-se în
lagărul de internați politici din Tg.Jiu și fiind
bolnav, s-a ținut un consult medical, iar dosarul
medical a fost trimis Domniei Voastre spre
rezolvare, starea sănătății sale fiind astfel că fiecare
zi agravează boala și mai mult, după cum reiese din
dosarul medical – cu onoare vă rog să binevoiți a
dispune aducerea lui în București, încă înainte de
Crăciun, deoarece aici poate fi îngrijit de familie.

Mulțumindu-vă anticipat, vă rog să primiți,
domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele stime
și considerațiuni,

Paraschiva Teodorescu Arghezi
18 decembrie 1943, București

Domniei Sale Domnului General Dumitru
Popescu – Ministru de Interne

* * *
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SUBSECRETARIATUL DE STAT PENTRU

POLIȚIE
18 DECEMBRIE 1943 1943 – Decembrie 14
Lagărul de Internați Politici, Tg.-Jiu
Către
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcțiunea Ordinei Publice

Am onoarea de a înainta, alăturat, cererea
internatului I.N.Teodorescu – Arghezi prin care a
cerut un consult medical fiind bolnav.

Consultul a avut loc cu Dr.N.Hasnaș din Tg.-

Jiu și medicul lagărului, medicii opinînd a fi
internat într-o clinică de specialitate din București
pentru precizarea diagnosticului și tratament.

Rog să binevoiți a dispune asupra internării,
comunicîndu-ne clinica la care, eventual, urmează a
fi trimis.

COMANDANTUL LAGĂRULUI, Colonel,
S.Leoveanu

Șef.Biroul Evidenței, Căpitan, S.Gheorghiu

* * *
Domnule Minstru,
Subsemnatele Paraschiva T. Arghezi și Domnica

[Mitzura] T.Arghezi, cu domiciliul […], cu onoare
vă rog să binevoiți a ne elibera autorizația de a
vizita pe soțul și tatăl nostru Tudor Teodorescu
Arghezi, aflat în lagărul de deținuți politici din
Tg.Jiu, pentru zilele de 29, 30 noiembrie și 1 și 2
decembrie a.c.

Cu deosebită stimă,
Paraschiva T.Arghezi 
Domnica T.Arghezi
Adnotare marginală olografă I: Comunicat

telefonic lagărului Tg.Jiu (semnat indescifrabil –
n.m.I.D.)

Adnotare marginală olografă II: Se aprobă viz-
itarea conform prevederilor regulamentare (semnat
indescifrabil – n.m.I.D.)

* * *
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcțiunea Ordinei Publice

[Către] 22 decembrie 1943
Prefectura Poliției Capitalei

Avem onoarea de a vă face cunoscut că din
ordinul domnului Ministru Secretar de Stat am dis-
pus eliberarea din lagărul Tg.Jiu a scriitorului
Teodorescu Ion zis Tudor Arghezi.

Directorul Ordinei Publice,
Locotenent colonel magistrat,
Al. Mădârjac
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S-a bătut monedă, de-a lungul timpului, și
pe bună dreptate, privind atașamentul lui
Alecsandri față de cei „de jos”, „talpa țării”,
locuitorii satelor – un loc comun, dealtfel,
pentru junimiști – nu mai insistăm. Exemplele
sunt destule, de la dezrobirea țiganilor robi
până la culegerea (și prelucrarea) creațiilor
populare. Din acest domeniu de referință,
avem în față un text expresiv, care s-ar putea să
fie mai puțin (sau deloc) cunoscut, pe care
simțim nevoia de a-l împărtăși.

La 8-9 ian. 1882, a avut loc la Iași
întrunirea proprietarilor şi a agricultorilor din
Moldova, având la ordinea de zi discutarea
circularelor ministeriale privitoare la legea de
tocmeli agricole, cestiunea crâşmelor, reforma
legii de tocmeli agricole, reforma legii
consiliilor judeţene şi comunale. Ales
președinte, V. Alecsandri rostește, la 9 ian., „un
discurs plin de înţelepciune, de patriotism şi de
adevărată iubire pentru poporul de la ţară”, pe
care reporterul unei gazete ieșene se grăbește

să-l facă public. Spicuim și noi din relatarea
ziaristului, fără a mai face vreun comentariu, care ni
se pare de prisos: 

„Întrunirile de ieri şi de astăzi, a zis d. Alecsandri,
vor fi trecute în paginile istoriei naţionale ca o faptă
însemnată. Ca în timpurile cele vechi, când ţara era
ameninţată de primejdie, astfel şi acum proprietarii
ţării s-au întrunit pentru a se sfătui cu toţii, cu toate
că, mulţumită lui Dumnezeu, astăzi nu ne ameninţă
nici una din acele primejdii mari, ci numai interesele
noastre agricole sunt ameninţate, nu din intenţiune
rea, ci poate din greşeală. D-sa arătă în cuvintele cele
mai mişcătoare datoria ce au proprietarii de a iubi şi
ocroti pe sătean, după cum l-au iubit şi sprijinit în
toate timpurile, căci proprietarul în ţara noastră a fost
părintele şi fratele săteanului. Cei răi au fost puţini şi

pe aceia i-a pedepsit Dumnezeu. 
Ilustrul autor al lui Peneş Curcanul descrie, în

limbajul său poetic, acele comori de calităţi cu care
este înzestrat poporul român, acest popor care cu
sângele lui ne-a apărat şi păstrat ţara în care trăim,
acest popor pe care cu toţii datori suntem să-l iubim
şi să-l ridicăm din starea de decădere în care se
găseşte. În privinţa crâşmelor, d. Alecsandri este de
părere că ele nu se pot suprima cu totul, căci aceasta
este cazinul unde ţăranii se adună pentru ca să
cisluiască între dânşii şi să petreacă, în zilele de
sărbătoare. Crâşme au existat din totdeauna în ţara
noastră şi poporul nu s-a demoralizat. Răul provine
de la acel ce ţine crâşma şi care aţâţă pe ţărani,
bărbaţi femei şi copii, ca să beie, acela care le vinde
băuturi otrăvite şi le răpeşte până şi mămăliga din
gura copilaşilor. Pentru a înlătura acest rău, ilustrul
poet propune proprietarilor de a face pe la moşiile lor
ceea ce a făcut d-sa la Mirceşti, adică de a se face
singuri crâşmari. Am deschis, d-lor, zice d-sa, singur
crâşmă şi de atunci nu văd în Mirceşti oameni căzuţi
de beţie şi striviţi de băuturi falşificate. Când aveam
un străin în crâşma mea, numai în vreo câteva
săptămâni au murit 40 de oameni, desigur otrăviţi cu
rachiu prefăcut. Astăzi aceasta nu se mai întâmplă, şi
crâşma mea îmi aduce un folos de 40% mai mare
decât acela când vindea evreul. Când un beizadea
Grigorie Sturza, un Lascăr Catargiu, un Roznovanu
se vor face crâşmari prin sate, atunci vom scăpa
poporul de rana beţiei ce-l roade. Dacă iubiţi în
adevăr poporul şi doriţi moralizarea lui, atunci făceţi-
vă crâşmari, faceţi ceea ce am făcut eu la Mirceşti.

Cele din urmă cuvinte ale bardului Moldovei au
fost acoperite cu salve de aplauze entuziaste şi
prelungite. Ele au electrizat pe toţi câţi le-au ascultat
şi vor rămânea neşterse în inimile tuturor acelora care
au adevărate sentimente româneşti” [„Curierul (Th.
Balassan)”, An. X, nr. 4, 10/22 ian. 1882, p. 3].
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Pe calea spre înfăptuirea statului unitar.
Autonomia administrativă a Transilvaniei.

Adunarea Naţională de la Alba Iulia a hotărât, la
18 noiembrie/1 decembrie 1918 ca, pentru
conducerea afacerilor naţiunii române din
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească să se instituie
un Mare Sfat Naţional format din 250 membri, dintre
care 200 au fost aleşi imediat, iar 50 să fie cooptaţi
ulterior de Marele Sfat. A doua zi, 19 noiembrie/2
decembrie 1918, ora 9, Marele Sfat Naţional întrunit
în sala tribunalului din Alba Iulia şi-a ales conducerea
şi o delegaţie, care trebuia să prezinte regelui
Ferdinand şi guvernului României hotărârile
Adunării Naţionale. 

Marele Sfat Naţional avea „toată îndreptăţirea să
reprezinte naţiunea română oricând şi pretutindeni
faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate
dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul
naţiunii”1. Marele Sfat Naţional avea prerogative
legislative şi executive pentru conducerea teritoriilor
unite cu România, până la întrunirea Adunării
Constituante a României Unite. S-a decis constituirea
unui organ cu activitate permanentă numit Consiliu
Dirigent, format din 15 membri, aleşi din rândul
Marelui Sfat Naţional. Preşedinte al Consiliului
Dirigent a fost ales Iuliu Maniu, vicepreşedinţi:
Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan Cicio-Pop, Aurel
Vlad, Vasile Goldiş, iar membri: Aurel Lazăr, Ioan
Suciu, Iosif Jumanca, Romul Boilă, Emil Haţieganu,
Ion Flueraş, Victor Bontescu, Vasile Lucaciu,
Octavian Goga, Valeriu Branişte (ultimii trei, în lipsă,
Goga şi Lucaciu fiind în Franţa, iar Branişte, bolnav). 

Prima şedinţă a Consiliului Dirigent desfăşurată
pe 2 decembrie 1918, ora 17, a decis împărţirea în 12
compartimente, numite resorturi, conduse de şefi de
resort: Interne-Iuliu Maniu, Culte şi Instrucţiune
Publică-Vasile Goldiş, Armată şi Siguranţă Publică-
Ştefan Cicio-Pop, Externe şi Presă-Alexandru Vaida
Voevod, Organizare şi Pregătirea Constituantei-Ioan
Suciu, Justiţie-Aurel Lazăr, Codificare – Emil
Haţieganu, Finanţe-Aurel Vlad, Agricultură şi

Comerţ – Victor Bontescu, Comunicaţii, Lucrări
Publice, Poştă,  Telegraf, Alimentaţie – Romul Boilă,
Social şi Igienă-Ion Flueraş, Industrie-Iosif Jumanca.
Procesele verbale ale şedinţelor erau în grija lui
Romul Boilă şi Emil Haţieganu. S-a stabilit ca
sigiliul Consiliului Dirigent să aibă inscripţia:
C.D.1918.Resortul... Pe durata existenţei sale,
Consiliul Dirigent a suferit unele modificări în
privinţa structurii şi a persoanelor aflate la şefia
resorturilor. Le vom semnala pe parcurs. Reşedinţa
Consiliului Dirigent a fost stabilită la Sibiu, în
clădirea Comandamentului armatei austro-ungare
(Imperiale şi Regale) de acolo. Primii şefi de resort,
care au ajuns la Sibiu au fost Victor Bontescu şi
Romul Boilă2. 

În concordanţă cu rezoluţia Adunării Naţionale de
la Alba Iulia, Marele Sfat Naţional a decis trimiterea
unei delegaţii la Bucureşti pentru a comunica regelui
Ferdinand şi guvernului României hotărârea de
Unire, depunând şi documentele respective. 

La 1/14 decembrie 1918, delegaţia a fost primită
de rege, iar Vasile Goldiş a înmânat regelui Ferdinand
rezoluţia Adunării Naţionale de la Alba Iulia. Ziarul
Românul din 2/15 decembrie 1918 scria că acest fapt
semnifica (predarea puterii politice), intrarea
Transilvaniei, Banatului şi teritoriilor locuite de
români în Ţara Ungurească (26 comitate) în
componenţa României şi sub autoritatea regelui
Ferdinand. Consacrarea legală a acestui fapt s-a
realizat prin Decretul-lege nr 3631 emis de regele
Ferdinand la 11/24 decembrie 1918. Decretul
prevedea: „Ţinuturile cuprinse în hotărârea de la 18
noiembrie/1 decembrie 1918 sunt şi rămân de-a
pururi unite cu Regatul României”3. În raportul
adresat regelui de prim-ministrul I.I.C. Brătianu
pentru propunerea decretului se spunea: „Delegaţia
Adunării Naţionale a înfăţişat Maiestăţii Voastre
actul Unirii, pe care prin decretul de faţă Maiestatea
Voastră să-l întărească spre a da o formă definitivă
unităţii noastre naţionale, acum deplin înfăptuită
peste toate ţinuturile locuite de români”4.  
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Organizarea/conducerea ţinuturilor locuite de
români unite cu România la 18 noiembrie/1
decembrie 1918 a fost stabilită prin Decretul-Lege
din 13/26 decembrie 1918: „1. În mod provizoriu şi
până la definitiva organizare a României întregite
însărcinăm cu conducerea serviciilor publice din
ţinuturile prevăzute în Decretul-lege nr 3631
Consiliul Dirigent emanat din Adunarea Naţională. 2.
Vor rămâne însă în administraţia guvernului regal
afacerile străine, armata, căile ferate, poştele,
telegrafele telefoanele, circulaţia fiduciară, vămile,
împrumuturile publice şi siguranţa generală a
statului. 3. Ţinuturile Unite cu Regatul României prin
hotărârea Adunării Naţionale din Alba Iulia vor fi
reprezentate în guvern prin miniştri fără portofoliu. 4.
Pentru lucrările care privesc aceste ţinuturi vor mai fi
numiţi prin decret regal pe lângă departamentele
ministeriale, după propunerea miniştrilor fără
portofoliu, consilieri speciali. 5. Consiliul Dirigent în
primul rând are misiunea de a ne prezenta, în cel mai
scurt timp, pentru ţinuturile asupra cărora se întinde
administraţia lui, proiectul de reformă electorală pe
baza votului universal şi proiectul de reformă
agrară”5.

De la 17/30 decembrie 1918, Transilvania a fost
reprezentată de trei miniştri în guvernul României
condus de I.I.C. Brătianu: Al. Vaida-Voevod, Ştefan
Cicio-Pop, Vasile Goldiş6. 

Aceste prevederi şi numiri au atras modificări în
structura şi componenţa Consiliului Dirigent.
Resorturile conduse de Ştefan Cicio-Pop (Armată şi
Siguranţă Publică) şi Al. Vaida-Voevod (Externe şi
Presă) s-au desfiinţat. La conducerea resortului Culte
şi Instrucţiune Publică, în locul lui Vasile Goldiş,  a
fost numit Valeriu Branişte. Acesta fiind bolnav,
funcţia a fost îndeplinită, până la 18 martie 1919, de
către secretarul general al resortului, Onisifor Ghibu. 

Hotărârea de unire cu România a fost adusă de
Consiliul Dirigent şi la cunoştinţa guvernului
Ungariei. Şeful resortului Externe, Al. Vaida-Voevod
a trimis lui Ioan Erdelyi, cumnatul lui Iuliu Maniu,
aflat la Budapesta, rezoluţia Adunării de la Alba Iulia
şi îl însărcinase să o comunice guvernului Ungariei
condus de Karolyi Mihaly. Prin nota din 26
noiembrie/9 decembrie 1918, Karolyi Mihaly a
comunicat Consiliului Dirigent că textul convenţiei
de armistiţiu de la Belgrad prevedea: administraţia va
rămâne în continuare sub autoritatea guvernului
maghiar.  Întrucât deciziile Adunării de la Alba Iulia

veneau în contradicţie cu prevederile convenţiei de
armistiţiu, guvernul maghiar nu le lua în consideraţie,
condamnându-le cu asprime7. 

Pentru a contracara hotărârile Adunării de la Alba
Iulia, ungurii au organizat, la 9/22 decembrie 1918 o
adunare naţională la Cluj, care nu a acceptat
hotărârile de la Alba Iulia, a ameninţat pe cei ce se
dezlipesc de Ungaria, a decretat menţinerea Ungariei
Mari promiţând drepturi şi egalitate pentru
minoritari. Apáthy István, rectorul Universităţii Cluj,
principalul actor/promotor al adunării de la Cluj, era
practic „guvernator al Transilvaniei”8. Folosind
formaţiunile paramilitare ale ungurilor şi pe secuii
din Divizia sălbatică, s-a acţionat în forţă pentru
împiedicarea Unirii, prin represalii asupra populaţiei
româneşti (Sighişel, Lăpuş, Făget etc.)9. Funcţionarii
de origine etnică maghiară din administraţia
Transilvaniei, Banatului şi părţilor ungurene se
supuneau dispoziţiilor guvernului de la Budapesta.
Aceşti funcţionari preluau cu forţa mari cantităţi de
alimente din comunele româneşti şi le trimiteau în
Ungaria.

În scopul instalării administraţiei româneşti în
teritoriile unite, Consiliul Dirigent a decis, la 10
decembrie 1918,  ca funcţionarilor publici să li se
ceară depunerea unui jurământ de fidelitate faţă de
statul român: „Eu... jur că voi fi credincios lui
Ferdinand I, Regele României şi Consiliului
Dirigent, că voi păstra legile şi ordonanţele Ţării, că
voi asculta de superiorul oficiului meu, că datorinţele
(datoriile) împreunate cu oficiul meu le voi împlini
cu conştiinciozitate punctuoasă, că voi promova
binele Ţării şi al cetăţenilor şi că voi păstra secretul
oficios. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Decretul
Consiliului Dirigent din 4/17 ianuarie 1919 stipula
două măsuri coercitive în cazul refuzului de a presta
jurământul de fidelitate: eliberarea din post şi
nerecunoaşterea anilor de serviciu pentru pensie.
Majoritatea funcţionarilor maghiari au refuzat să
presteze jurământul de loialitate. Opoziţia era mai
puternică în judeţele locuite compact de unguri şi
secui. Funcţionarii consideraţi vinovaţi au fost
expulzaţi, iar pentru ceilalţi s-a prelungit termenul
depunerii jurământului până la 1 mai 1919.
Funcţionarii maghiari de la căile ferate „lucrau contra
intereselor publice”, fapt ce afecta mai ales
transporturile militare. Căile ferate fiind în
subordinea guvernului de la Bucureşti, Marele
Cartier General Român a ordonat expulzarea unora
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dintre aceşti funcţionari (martie 1919)10.   
Opoziţia la instalarea administraţiei româneşti era

înlesnită de faptul că autoritatea Consiliului Dirigent
nu se exercita practic asupra întregului teritoriu
înscris în hotărârea Adunării de la Alba Iulia:
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească. Realităţile
geo-politice de la sfârşitul primului război mondial
nu au permis integrarea imediată,  în România şi sub
autoritatea Consiliului Dirigent,  a tuturor teritoriilor
prevăzute în rezoluţia de la Alba Iulia. 

Autoritatea României şi a Consiliului Dirigent s-
a întins iniţial asupra teritoriului dintre Carpaţii
sudici şi Carpaţii răsăriteni până la valea superioară
a Someşului mare, Bistriţa, satul Mureş, râul Mureş
până la confluenţa cu Tisa (poate cu câţiva km mai în
spate), adică până la limita despărţitoare dintre
forţele armate române şi maghiare fixată prin
armistiţiul de la Belgrad (31 octombrie - 1
noiembrie/13-14 noiembrie 1918) dintre Antanta şi
Ungaria. În teritoriul aflat iniţial sub control
românesc, autoritatea Consiliului Dirigent nu a fost
recunoscută automat, ci s-a impus treptat, pentru că
în degringolada/anarhia existentă la sfârşitul
războiului, ordinea, viaţa şi bunurile locuitorilor erau
apărate de gărzi naţionale româneşti constituite în
fiecare localitate. Unul dintre membrii Consiliului
Dirigent, Vasile Osvadă, îşi aminteşte că, de la Sibiu,
se transmiteau ordine, telegrafic –instituţie aflată sub
controlul românilor –  şi „ni s-a răspuns că încă n-am
preluat imperiul şi că puterea o au gardele
naţionale”11.  

Celelalte regiuni locuite de români, unite cu
România prin decizia de la Alba Iulia,  se aflau sub
controlul guvernului Ungariei, ceea ce îi permitea să
întreprindă represalii asupra populaţiei româneşti
pretinzând, însă, că iniţiatorii violenţelor sunt
românii. În aceste condiţii,  preşedintele Consiliului
Dirigent, Iuliu Maniu şi Ştefan Cicio Pop, şeful
Resortului Armatei şi Siguranţei Publice au transmis
consiliilor naţionale şi gărzilor naţionale româneşti
locale o notă-circulară precizând că ele au rol de
apărare şi nu pot face arestări12.

Pentru protejarea românilor transilvăneni
împotriva represaliilor şi violenţelor maghiarilor şi
secuilor, guvernul României s-a adresat Aliaţilor. La
mijlocul lunii decembrie 1918, armata română a
primit aprobarea comandamentului frontului din
Balcani al Aliaţilor de a înainta la vest de linia
stabilită prin armistiţiul de la Belgrad (31

octombrie/13 noiembrie 1918), până pe aliniamentul
Baia Mare-Dej-Cluj-Deva. La 5/18 decembrie 1918
trupele române au intrat în Alba Iulia, iar la 11/24
decembrie 1918, în Cluj. 

Autorităţile maghiare au continuat, în teritoriile
româneşti rămase sub controlul lor,  violenţele şi
asasinatele contra românilor.  În Ardeal şi în Vechiul
Regat au avut loc numeroase proteste împotriva
violenţelor maghiare. Consiliul Dirigent a înştiinţat
guvernul de la Bucureşti asupra acestei situaţii şi a
transmis dorinţa ardelenilor de a lupta cu arma în
mână contra celor ce contestau hotărârea de la Alba
Iulia. La 29 ianuarie 1919, Marele Cartier General al
armatei române a aprobat formarea unei armate a
Ardealului formată din 2 divizii, fiecare a câte 4
regimente. Imediat, Consiliul Dirigent a cerut
prefecţilor să transmită ordinul de chemare sub arme
(5 februarie 1919). Totodată, s-au întrerupt orice
legături cu guvernul de la Budapesta. „Având în
vedere atrocităţile patronate de Guvernul maghiar,
Consiliul Dirigent revocă plenipotenţiarul său trimis
pe lângă acel Guvern”, se spunea în comunicatul dat
de Iuliu Maniu (26 februarie 1919)13. În această
armată au fost incluse unităţile de voluntari ardeleni,
foşti prizonieri în Rusia, care din Siberia au fost
aduşi, în februarie-martie 1919, cu navele Antantei
prin Pacific şi Oceanul Indian în ţară14. Totodată au
avut loc noi proteste şi intervenţii ale guvernului
României pe lângă Aliaţi. 

La începutul lunii februarie 1919, Brătianu a
obţinut de la Clemenceau, neoficial, libertatea de a
ocupa teritoriul situat la vest de Munţii Apuseni.15

La Conferinţa de pace de la Paris, Aliaţii nu voiau
să respecte tratatul din 4/17 august 1916 prin care se
angajaseră să recunoască dreptul României de a alipi
teritoriul locuit de români în Ungaria până la Tisa. În
februarie 1919, într-o convorbire cu locotenentul
Roger Vercel din misiunea militară franceză
(Berthelot), Maniu şi-a exprimat îngrijorarea că, în
pofida deciziei de la Alba Iulia,  România va pierde
regiunile situate la vestul liniei de armistiţiu: „Dacă
nu ocup imediat Transilvania, dacă nu reluăm vechea
linie de demarcaţie (a Ardealului spre Ungaria),
aceste regiuni sunt pierdute”16.

La 26 februarie 1919,  Consiliul Militar Interaliat
a fixat o nouă linie de demarcaţie între forţele
româno-franceze şi cele ungare pe traseul Arad-Satu
Mare (Arad, Salonta, Carei, Oradea, Satu Mare)
precizând, totuşi că teritoriul situat între vechea linie
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de armistiţiu (valea Mureşului) şi Munţii Apuseni era
o zonă neutră între România şi Ungaria, până la
stabilirea graniţei definitive dintre cele două ţări. În
Transilvania, forţele armate române ocupau teritoriul
până la, inclusiv, linia ferată care lega Aradul,
Oradea, Satu Mare. Teritoriul situat la vest de această
linie până la Tisa şi 8 km dincolo de fluviu era ocupat
de armata franceză17. 

Opoziţia maghiară internă din teritoriile unite era
susţinută prin acţiuni externe de la Budapesta şi
îmbina aparenta acceptare a administraţiei româneşti
cu operaţiuni de spionaj şi violenţă. Pentru
combaterea lor s-a creat un Serviciu de Siguranţă al
Consiliului Dirigent condus de Eugen Bianu. Acesta
a reuşit să descopere mai multe acţiuni de spionaj ale
unor funcţionari de origine maghiară, care
depuseseră jurământ de loialitate, pentru a-şi ascunde
activitatea, precum şi un atentat la asasinarea
membrilor Consiliului Dirigent (martie 1919)18. 

La 7/20 martie 1919, Consiliul Militar Suprem a
hotărât ca forţele maghiare să se retragă pe linia Hust,
Satu Mare, Oradea, Carei, Salonta. A doua zi, şeful
guvernului maghiar, Karolyi Mihaly a comunicat că
nu poate accepta această cerinţă şi a predat puterea
guvernului Berinkey Denes, condus practic de
ministrul de externe, comunistul Bela Kun. Noul
guvern, de orientare bolşevică, a declarat război
tuturor statelor vecine (12/24 martie 1918) în scopul
menţinerii frontierelor existente ale Ungariei.
Consiliul Dirigent a decretat starea de asediu şi a
chemat sub arme: „Români! Evenimentele zilelor
ultime petrecute în Ţara Ungurească, unde s-a
înstăpânit duhul răzvrătirii, ne fac să grijim de
orânduirea bună în Ţara noastră proprie”19. La
comanda armatei Ardealului, care era organizată în
două corpuri, VI la Cluj şi VII la Sibiu,  a fost numit
generalul Ioan Boeriu. Armata ardelenilor români era
parte a armatei române, fiind în subordinea
guvernului de la Bucureşti, conform prevederilor
Decretului-Lege din 13/26 decembrie 1918.

În noaptea de 2-3/15-16 aprilie, Armata Roşie
Ungară a atacat trupele române de pe linia
Apusenilor. Respingând atacul, armata română a
înaintat până la Tisa (1 mai 1919). S-a stabilit un nou
armistiţiu. Forţele române stăpâneau teritoriul până la
traseul căii ferate Arad – Oradea – Satu Mare.
Oraşele respective treceau sub ocupaţia/controlul
trupelor franceze, dar linia ferată putea fi folosită de
români. Teritoriul situat la vest de linia ferată Arad-

Oradea-Satu Mare până la 8 km  dincolo de Tisa era
controlat de trupele franceze. 

Astfel, treptat, sub autoritatea Consiliului
Dirigent au ajuns toate zonele unite cu România prin
hotărârea de la Alba Iulia.
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Proclamarea ca domn a lui Carol I (10 mai
1866) și intrarea în vigoare a primei constituții
interne românești (1 iulie 1866) ar fi trebuit să
rezolve atât problema ocupantului tronului,
supus până atunci competiției și instabilității, cât
și pe cea a echilibrului între puterile statului. Pe
de o parte, principele a primit puteri
considerabile: el numea miniștrii, comanda
armata și, mai ales, avea drept de veto absolut.
Astfel, Carol putea bloca definitiv adoptarea
oricărui proiect de lege, indiferent de susținerea
de care propunerea s-ar fi putut bucura în
parlament. Șeful statului împărțea puterea cu un
parlament bicameral, ales de un electorat în care
predominau proprietarii rurali și urbani înstăriți
și liber-profesioniștii. Membrii celor două
Camere erau protejați de imixtiunile
guvernamentale prin imunitatea parlamentară și
controlau puterea executivă prin interpelări,
anchete parlementare și dreptul de a-i da în
judecată pe miniștrii suspectați de ilegalități.
Echilibrul instituțional era dublat de cel politic:
atât liberalii, cât și conservatorii participaseră la
adoptarea legii fundamentale, care fusese votată
în unanimitate de Adunarea Constituantă.

În practică, noul sistem s-a dovedit însă, în
primii ani, dificil de aplicat. Alegerile au
desemnat fie parlamente fragmentate, cu greu
capabile de coerență în acțiune, fie majorități
rezultate din imixtiuni guvernamentale.
Rezultatul a fost o mare instablilitate politică
(până în 1871 s-au succedat nu mai puțin de
nouă guverne), dublată de o criză de legitimitate
a întregului aranjament instituit în 1866. Ideea
modificării constituției a început să își facă loc

atât în rândul cercurilor liberale, dezavantajate
de sistemul electoral în vigoare, cât și al celor
conservatoare, tentate să încerce tranșarea
definitivă a competiției politice prin denunțarea
compromisului cu adversarii lor. 

Apogeul tensiunilor politice a fost atins în
1870-1871. Odată cu izbucnirea războiului
franco-prusac (iulie 1870), liberalii, aflați în acel
moment în opoziție, au trecut de la contestarea
partidului rival la subminarea poziției șefului
statului. Încrezători în victoria finală a Franței,
mai mulți radicali au decis să îl înlăture prin
forță pe principele de origine prusacă: complotul
lor a eșuat însă în ridicola „revoluție de
Ploiești”, din 8 august 1870, înăbușită imediat
de autorități. Nici după înfrângerea franceză de
la Sedan (2 septembrie 1870), și nici după
venirea la putere a unui guvern condus de Ion
Ghica, susținut de stânga parlamentară,
„ostilitățile” dintre principe și liberali nu s-au
calmat. Gesturi provocatoare ale ambelor părți
și, mai ales, falimentul lui Strousberg,
principalul concesionar al căilor ferate române,
prusac și „protejat” al lui Carol I, au alimentat
conflictul. În sfârșit, la 10/22 martie 1871, mai
mulți germani din București, adunați pentru a
celebra ziua proaspăt proclamatului împărat
Wilhelm I, au fost atacați de un grup de orășeni
francofili, antidinastici și cu totul lipsiți de simț
politic. Lipsa de energie a guvernului în fața
tulburărilor a dus la imediata sa înlocuire cu un
cabinet conservator, format din oameni politici
experimentați, avându-l în frunte pe Lascăr
Catargiu1.

Momentul părea prielnic pentru reformarea

133133CONVORBIRI  LITERARE

CÂND MOLDOVENII CÂND MOLDOVENII 
AU VRUT SĂ SCHIMBE CONSTITUȚIAAU VRUT SĂ SCHIMBE CONSTITUȚIA

Simion-Alexandru GAVRIȘ



sistemului politic românesc în sensul dorit de
conservatori. Contextul internațional, marcat de
victoria Prusiei în războiul cu Franța și de
constituirea celui de-al doilea Imperiu German,
le era favorabil. Pe plan intern, aproape toți
reprezentanții marcanți ai „dreptei” erau
susținători ai guvernului Catargiu și ai lui Carol
I, pe când cei mai mulți dintre liderii liberali
erau complet discreditați în ochii șefului
statului. Nu în ultimul rând, Carol însuși
sprijinea ideea modificării Constituției. Într-un
memoriu definitivat la începutul lui 1871, care
urma să fie trimis puterilor garante
(„protectoarele” europene ale României),
domnul formulase câteva propuneri concrete în
acest sens: reactivarea Consiliului de Stat
(instituție însărcinată cu pregătirea proiectelor
de lege, care funcționase în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza), numirea senatorilor,
alegerea deputaților de către doar două colegii
electorale, restrângerea libertății presei, reforma
judiciară. Deși renunțase să mai avanseze
memoriul destinatarilor săi, Carol nu
abandonase încă, în primăvara lui 1871,
proiectul modificării legii fundamentale.

Revizuirea constituțională nu a fost totuși
adusă în dezbaterea publică de către principe, ci
de către un grup de conservatori moldoveni.
Demersul lor s-a concretizat în așa-numita
„petiție de la Iași” – o adresă către corpurile
legiuitoare concepută de prințul Grigore Mihail
Sturdza. Autorul proiectului era o personalitate
interesantă – fiu de domn, fost elev al
profesorilor germani și francezi, general în
armata otomană în anii războiului Crimeii,
candidat la domnie în 1857-1858 și membru
marcant al opoziției în timpul domniei lui Cuza.
El avea, de asemenea, experiență de
„constituționalist”, fiind principalul autor al
proiectului de constituție al Comisiei Centrale
de la Focșani, cea mai importantă dintre sursele
legii fundamentale din 1866. Sturdza nu mai era
membru al parlamentului din 1867; vreme de
patru ani, el trăise retras, la Iași, nemailuând
parte decât la inițiative politice locale. Contextul

politic al anului 1871 era pentru el un prilej
potrivit de a încerca să revină în prim-planul
vieții publice, în ipostaza flatantă de reformator
al sistemului politic românesc.

„Petiția de la Iași” avea la bază o declarație
de principii explicit contrarevoluționară și
antiegalitaristă. „Faimoasa trilogie” a anului
1789 – libertate, egalitate, fraternitate – era
respinsă de Grigore Sturdza în favoarea unei
concepții politice bazate pe libertate și dreptate:

„[…] Oricare societate civilizată, pentru a
trăi, are neapărată trebuință mai întâi de toate de
două lucruri: de libertate, căci fără ea nu se poate
dezvolta, și de dreptate, căci fără ea se dizolvă.
Egalitatea este o ramură a dreptății, de aceea ea
este bună numai întru cât este dreaptă, precum
egalitatea înaintea legii; îndată însă ce este
nedreaptă, este rea. Astfel este nedrept ca cel ce
nu are nimica să voteze impozite pe spinarea
aceluia care are ceva, și de aceea această
egalitate este rea.

Așadar nu ne trebuie faimoasa trilogie
revoluționară: libertatea, egalitatea și
fraternitatea, cu atât mai vârtos că atunci când s-
a proclamat fraternitatea, s-au făcut despuierile
cele mai nerușinate și măcelurile cele mai
crunte; ci ne trebuie mai presus de toate
libertatea și dreptatea. Acolo unde dreptatea nu
există, libertatea degenerează în licență. Acesta
este cazul la noi”.

Obiectivarea regimului „libertății și
dreptății” presupunea, în primul rând, reforma
sistemului judiciar. Grigore Sturdza propunea,
mai întâi, o rigoare sporită față de publiciștii
„licențioși”. „Injuriile personale, defăimările,
calomniile și batjocurile făcute prin presă”
aveau să fie judecate, pe viitor, de tribunalele
corecționale, și nu de jurați, mult prea
indulgenți, în opinia autorului, cu acest tip de
delicte. Delapidările de bani publici de către
funcționari urmau să fie scoase, de asemenea,
din competența curților cu juri și trimise spre
judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție.
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Aceste restricții ar fi trebuit completate printr-o
măsură și mai radicală: suspendarea temporară a
funcționării instituției juriului. În sfârșit,
reforma justiției avea să includă reintroducerea
pedepsei cu moartea pentru asasinat.

Prevederile cu caracter politic ale „petiției de
la Iași” priveau, în primul rând, proclamarea
stării de asediu, necesară pentru gestionarea
unor „loviri de stat” ca aceea petrecută în anul
precedent („revoluția de la Ploiești”). Autorul
petiției acorda un spațiu generos reformei
electorale. El propunea alegerea Camerei
Deputaților de către trei colegii electorale,
alcătuite pe baza unui cens mai ridicat decât cel
prevăzut de Constituția în vigoare. Din colegiul
I urmau să facă parte astfel proprietari funciari
cu un venit anual de cel puțin 700 de galbeni (în
loc de 300 de galbeni, ca până atunci). Colegiul
II, unde votau atunci proprietarii funciari cu
venituri cuprinse între 100 și 300 de galbeni,
avea să îi cuprindă pe stăpânii de moșii
producând între 200 și 700 de galbeni, și pe
arendașii care câștigau cel puțin 500 de galbeni
pe an. Electoratul colegiului III era reconfigurat
după o formulă mai complicată, care asigura o
mai bună reprezentare orășenilor înstăriți.
Prevederile electorale privitoare la colegiul al
III-lea urmau să fie aplicate și pentru
desemnarea consilierilor locali. În plus, primarii
orașelor nu aveau să mai fie aleși, ci numiți de
către domn.

Reforma Senatului propusă de Grigore
Sturdza era și mai radicală. Fiecare județ avea să
aleagă câte un senator (în loc de doi, cum
prevedea constituția în vigoare). Alegători
urmau să fie proprietarii funciari cu venituri de
cel puțin 1000 de galbeni. Domnul avea să
numească încă 16 senatori, dintre persoanele
care îndeplineau anumite condiții de avere sau
experiență în viața publică. În sfârșit, Sturdza
cerea reînființarea consiliului de stat și așezarea
pe moșiile statului a unor colonii germane,
„laborioase și iscusite în cultivarea pământului
și în căutarea (îngrijirea) vitelor”, care ar fi fost,
considera el, un „exemplu salutar” pentru sătenii

români2.
Textul petiției de la Iași a fost discutat în

întrunirile așa-numitului „partid conservator-
liberal”, o formațiune politică locală constituită
ad-hoc la începutul lui mai 1871. Micul „partid”
era format din vechi partizani ai lui Grigore
Sturdza, din perioada candidaturii sale eșuate la
domnia Moldovei (Dimitrie Cornea sau Nicolae
Mavrocordat), dar și din mai mulți membri ai
societății literare ieșene „Junimea” (printre alții,
Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi și Vasile Pogor).
Și aceștia mai colaboraseră cu prințul Grigore.
În 1866, înaintea primelor alegeri ale noului
regim, ei luaseră parte la întrunirile comitetului
electoral ieșean pe care acesta îl coordonase.
Mai mult, începând din 1866, numeroși
junimiști fuseseră inițiați în loja masonică
LʼÉtoile de la Roumanie, din care făcea parte și
Grigore Sturdza3. Ca și fiul fostului domn
moldovean, tinerii cărturari ieșeni încercau să
speculeze momentul politic favorabil pentru a se
impune pe scena politică. Mai mulți junimiști au
candidat, astfel, la alegerile din mai 1871,
intrând, cu susținerea guvernului Lascăr
Catargiu, în Camera Deputaților. În fine, la
discutarea „petiției de la Iași” a mai luat parte
Manolache Costache Epureanu, fost prim-
ministru (aprilie-decembrie 1870) și apropiat al
principelui Carol. Costache Epureanu a fost, cel
mai probabil, elementul de legătură între
conservatorii ieșeni și tron3. Prezența sa printre
membrii „partidului conservator-liberal” explică
asemănările dintre memoriul lui Carol I,
elaborat câteva luni mai devreme, și textul final
al „petiției de la Iași”.

Demersul grupului ieșean avea, aparent,
șanse serioase de reușită. Sprijinul principelui,
majoritatea zdrobitoare obținută de conservatori
în Camera Deputaților în urma alegerilor din
1871, contextul internațional favorabil erau tot
atâtea premise ale succesului. În fapt însă,
situația s-a dovedit mult mai complicată. Unele
solicitări ale petiției (reinstaurarea pedepsei cu
moartea, colonizarea germană) s-au dovedit
greu de acceptat chiar pentru unii dintre membrii
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partidului conservator-liberal, care au ajuns din
pricina lor, după mărturisirea de mai târziu a lui
Titu Maiorescu, în pragul „rupturii”. În cele din
urmă, a fost identificată o soluție de compromis:
cei care nu doreau să semneze petiția din pricina
dezacordului cu anumite prevederi ale acesteia
s-au declarat „uniți cu tendința ei generală”. Din
primul moment, „conservatorii-liberali” ofereau
astfel lumii politice spectacolul lipsei de unitate,
aruncând astfel dubii legitime asupra seriozității
inițiativei lor.

Modificarea constituției a întâlnit, de
asemenea, semnificative impedimente ținând de
prioritățile și poziția guvernului. Cele mai
urgente măsuri de adoptat erau, astfel,
echilibrarea finanțelor statului și rezolvarea
situației apărute în urma „afacerii Strousberg”:
cel puțin cea din urmă avea să consume, era de
prevăzut, mult timp și energie, nelăsând loc
pentru complicațiile unei dezbateri
constituționale. Mai mult, cu toată forța aparentă
a guvernului Catargiu, inexistența unor partide
politice organizate făcea ca el să depindă de
capacitatea de mediere în cadrul unei coaliții
formate din grupări având interese și, uneori,
principii divergente. Una dintre acestea era
„partida” din jurul ziarului „Pressa” – oficiosul
guvernamental din București – care nu agrea
propunerea ieșeană. Importanța gazetei editate
de micul „partid”, dar și apartenența la acesta a
liderului conservator Dimitrie Ghica (fost prim-
ministru, în acel moment președinte al Camerei)
au contribuit, desigur, la decizia lui Lascăr
Catargiu de a nu da curs revizurii
constituționale, în pofida manifestărilor de
nemulțumire ale conservatorilor din Iași.

Grigore Mihail Sturdza, junimiștii și
Manolache Costache Epureanu au urmărit, prin
„petiția de la Iași”, valorificarea unui moment
favorabil fie pentru schimbarea aranjamentului
constituțional, fie pentru recâștigarea unor
poziții politice pierdute. Punerea în practică a
revendicărilor enunțate în document ar fi
însemnat, pe de o parte, tranșarea competiției

politice dintre conservatori și liberali în favoarea
celor dintâi. Pe de altă parte, reînființarea
consiliului de stat, numirea unei părți a
senatorilor de către domn și colonizarea
germană ar fi crescut puterea și autoritatea lui
Carol I. În aceste condiții, redeschiderea
confruntării dintre tron și conservatori, care
avusese consecințe atât de dramatice în timpul
domniei lui Cuza, ar fi fost un risc real. Odată
lipsiți de „inamicul comun”, Carol și grupările
conservatoare ar fi avut mai puține motive să își
prelungească alianța și să accepte împărțirea
influenței politice pe bază de negociere și
compromis. Oricum, particularitățile situației
politice interne și pragmatismul lui Lascăr
Catargiu au făcut ca petiția să nu ajungă
niciodată în dezbaterea parlamentului. Catargiu
a rămas la putere vreme de cinci ani, în fruntea
primului guvern stabil din istoria României.
Grigore Sturdza și-a pierdut, din ce în ce mai
mult, relevanța pe scena publică. În ceea ce îi
privea pe junimiști, anul 1871 a fost începutul
unei ascensiuni care avea să îi transforme, în
decurs de doar câțiva ani, într-una din cele mai
importante forțe politice ale României moderne.

Note:
1. Pentru contextul anilor 1870-1871, vezi Mihai

Timofte, România la 1870-1871: monarhie sau
republică? Studiu de caz asupra scenei politice interne
și a relațiilor internaționale, Iași, 1996.

2. Titu Maiorescu, Istoria contemporană a
României, București, 2002, p. 40-51.

3. Mihai Dimitrie Sturdza, Junimea – societate
secretă, în Rușii, masonii, mareșalul și alte răspântii ale
istoriografiei românești, București, 2013, p. 98-132.

4. Simion-Alexandru Gavriş, Ipostazele unei
biografii politice: Manolache Costache Epureanu, Iaşi,
2013, p. 291-293.
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*
umbre plutind
sub soarele la asfinţit
viaţă
de cerşetor înghiţită
de-ntuneric

*
adun florile ofilite
cu grijă şi dragoste
închizând  ochii
în grădina cu amintiri
visez măreţia vieţii

*
pustietate
sub blîndă adiere
dinspre culme  spre vale
păşesc lîngă singuratica umbră 

şi urmele înfloresc pe nisip mişcător
*

zâmbet văratec 
pasăre de-aş fi 
pe cerul deschis 
greu de nori diafani alinînd
arsurile cu ploile repezi

*
căldura

frigului iernii
mă duce cu  gândul 
la  mama  şi la cântecul ei
de leagăn 

*
cerul  slobozeşte
frumuseţea în stropi
dragostea dezvăluie
scînteierile lunii
dindărătul norilor 

*
şiruri de copaci
îngînînd ţărmul întins
rămîn fără grai
nemărginirea oceanului 
întâlneşte liniştea de mormînt 

*
amurgul
sărută marginea cerului. . . 
păsări ciorchine
desenînd curcubeie
în drum spre casă

Prezentare şi traduceri: Olimpia IACOB  
(Pravat Kumar Padhy. The Rhyming Rainbow. A
Collection of Tanka Poems. Authors Press, New Delhi,
India, 2019)
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ECCE HOMO

Mai puţin decât speranţa pentru el
e întotdeauna omul
cu o singură 
mână.

Doar crucificatul
cu amândouă mâinile
despărţite una de alta
acela “Aici-Sunt-Eu”

CU BAGAJ UŞOR  
(Mit leichtem Gepäck)

Nu te obişnui.
Tu nu ai voie să te obişnuieşti. 
Un trandafir este un trandafir. 
Dar a fi acasă nu este a fi acasă.  

Renunţă la obiectul câine-de-buzunar
care-ţi dă din coadă din galantar. 
Se înşeală. Tu 
nu miroşi a „a-rămâne”.   

O lingură este mai bună decât două. 
Atârnăţi-o de gât, 
ai voie să ai una, 
fiindcă cu mâna 
se scoate fierbintele mai greu.  

Ţi s-ar prelinge zahărul printre degete, 
ca o consolare, 
ca dorinţa, 
în ziua în care 
îţi va aparţine.  

Tu ai voie să ai o lingură, 
un trandafir, 
poate o inimă
şi, poate, 
un mormânt.

(Din Întoarcerea vapoarelor, 1962)

Versiunea română: Christian W. Schenk 
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Citind cartea istoricului literar clujean Lelia
Nicolescu, Cu „zilierii condeiului”, de la Blaj la
Alba Iulia (Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință,
2018), am constatat încă o dată că istoria
românilor e, în mare măsură, istoria înfruntării
rețelelor de către singuratici. Militar, istoria
bătăliilor dintre domnii țărilor române și variile
imperii sau trufașe regate înconjurătoare,
confirmă această singurătate. Cultural, vocile
izolate care răsar din când în când pentru a
depune mărturie cronicărească despre urgiile
abătute peste români reafirmă acest lucru. De la
Mihai Viteazul, trecând prin Constantin
Brâncoveanu și sfârșind cu Tudor Vladimirescu,
Gheorghe Lazăr și Nicolae Bălcescu, e plină
istoria românilor de personaje pe care ceasul
morții le-a găsit singure, după ce-și scuturaseră în
felurite lupte tot norocul.

Mihai Eminescu ajunsese să-și pună nădejdea
în moarte, în extincția fizică naturală a ticăloșilor,
pentru salvarea neamului românesc: „Garanția
învingerii adevărului și binelui în lumea aceasta
este moartea. Dacă moartea nu s-ar îndura să ne
scape de o generație în disselecțiune [...], dacă
moartea n-ar pune adevărul la adăpost de onoarea
de a fi coexistat alături de partea criminală și
stupidă a omenirii, niciodată națiile n-ar fi putut
strânge acel capital de adevăruri care înnobilează
aspra lor luptă pentru existență. E o fericire
pentru noi că prostia și perversitatea fiind
nemuritoare, cel puțin proștii și perverșii în
concret sunt muritori” (Nicolescu, 157). Dar
fenomenul descris de Eminescu are și o parte
negativă, și anume că, la scara istoriei, e foarte
greu de detectat la distanță de un secol sau două
pe mărunții ticăloși, miriadele de microbi ai

istoriei care au săpat la rădăcina neamului și a
marilor săi oameni. Teoriile conspirației care
abundă și azi în cazul lui Eminescu (dar cine mai
știe de ce a înnebunit un alt adversar al intereselor
germane în România lui Eminescu, și anume
marele Alexandru Papiu-Ilarian) ne indică
dificultatea în care ne găsim de a identifica și
reconstitui rețelele care au acționat, mercenar, în
România lui Eminescu. Unii dintre ei erau
obscuri atunci și au rămas și mai obscuri până
astăzi: erau pe când nu s-au zărit. Erau și dintre
cei ale căror nume umpleau coloanele ziarelor și
revistelor culturale, dar majoritatea sunt figuri de
note de subsol de monografie academică.

Ceea ce e mai trist e că între timp au ajuns note
de subsol și marile figuri ale trecutuui nostru, că
întreg sinaxarul nostru cultural a devenit de nișă.
Și asta pentru că astăzi, în România, oamenii
rețelelor – ceea ce Ieronim G. Barițiu numea
„automați obscuri”1 – au pus mâna pe întregul
nostru sistem de filtrare culturală. Dacă trecutul
românesc e populat de giganți singuratici roși pe
la călcâie de haite de bicisnici, prezentul
românesc e dominat de haite de bicisnici care țin
sub călcâi memoria giganților trecutului și toate
mlădițele viitorului. Marii noștri scriitori, clasici
precum Goga, Coșbuc sau Hogaș, sunt scoși din
manuale și din programele de învățământ în
aplauzele unor nulități care, cu ajutorul unor vaste
rețele mediatice și instituționale, au ajuns să
domine discursul public despre cultura sau despre
învățământul din România. Din lumea culturală a
prezentului, promovate – mediatic și financiar –
sunt mai ales vocile care găsesc oricând prilej de
a denigra, minimaliza și demitiza această cultură,
istoria și realizările românilor. În aceste condiții,
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cum să mă mai mir că o elevă de liceu m-a
întrebat inocent, cu aerul că i s-a aprins în sfârșit
beculețul, dacă Liceul „Calistrat Hogaș” din
Piatra Neamț poartă numele scriitorului Calistrat
Hogaș despre care tocmai le vorbisem ei și
colegilor ei. Nu e vina elevei, ci a mediului –
părinți, profesori – care lasă aceste suflete să
băltească în cloaca digitală care a devenit
România, o țară unde cuvântul nu se mai
vehiculează prin scris și citit, ci prin oralitatea
țățească a televiziunilor.

Având în vedere climatul actual, demersul
Leliei Nicolescu – veche profesoară de română
din Cluj care s-a format și la „școala” lui I.D.
Sârbu, un alt perdant singuratic al istoriei
românești – de a scoate la lumină în această carte
activitatea de gazetari dedicați ideii naționale a
unor oameni precum: George Barițiu, Teodor V.
Păcățian, Alexandru Roman, Mihai Eminescu,
Ioan Slavici, Constantin Stere, Valeriu Braniște,
Nicolae Iorga și Octavian Goga poate fi sortit
unei receptări difuze. Publicul de azi joacă în alt
film. Nu doar că nu știe cine sunt mulți dintre cei
de mai sus, dar nici nu vrea să știe și nici nu mai
are instrumentele care să îl ajute să recepteze
istoriile celor de mai sus. Suntem prinși în plină
aporie a lui Zenon, în care pentru a demonstra
importanța acestor figuri trebuie să demonstrăm
importanța ideii naționale, pentru a face acest
lucru trebuie să demonstrăm existența națiunii,
pentru a demonstra acest lucru trebuie să
demonstrăm existența unei conștiințe naționale
sau a unei culturi române și tot așa, din jumătate
în jumătate, ne pierdem în infinitul mic care
corespunde perfect statutului nostru actual.
România, ieșită de sub zodia unor conștiințe
precum cele din vajnicul volum al Leliei
Nicolescu, e o țară infinit de mică pentru că așa se
uită la ea, cu ocheanul întors, pidosnic, elita de
rețea care o exploatează.

În secolul al XIX-ea, adică atunci când s-a
clădit România pe care o mai locuim încă
(cultural și insituțional, de la clădiri și grădini
botanice, la biblioteci și universități), singurătatea
era asumată în numele idealului național. După
cum spunea Ioan Rațiu în ședința din 23 mai 1894

la procesul Memorandumului, în replică la
acuzațiile procurorului Vita Sandor: „Curtea cu
jurați poate să aducă hotărâri individuale asupra
noastră, ca oameni singuratici, dar ea nu poate
judeca asupra conștiinței noastre, care este
conștiința poporului românesc!”.2

Personajele evocate de Lelia Nicolescu sunt
„cărăuși ai cuvintelor”, uneori chiar
contrabandiști ai cuvintelor, ideilor și
sentimentelor naționale de vreme ce introduceau
între marginile imperiului Austro-Ungar mărfuri
interzise. Oameni precum George Barițiu, Teodor
V. Păcățian sau Valeriu Braniște și-au zidit
întreaga existență în publicistica lor, înfruntând
cenzura, închisorile și lipsurile financiare.
Alexandru Roman avea și o catedră universitară,
cum au avut și Stere și cu Iorga, dar Eminescu și
Goga nu. Unii dintre acești scriitori s-au atacat
între ei, Iorga vitriolându-l pe Stere, pe care-l
considera un „basarabean odios”, iar Goga, pe
Slavici. Marea Unire a trecut prin furcile caudine
ale alegerii pe care au fost silite să o facă elitele
românești înainte de intrarea în război din vara lui
1916. Pe cine voiam să recuperăm: Basarabia sau
Transilvania și Bucovina? Răspunsul la această
întrebare nu avea de a face atât cu rusofilia sau
germanofilia unora sau altora, cât cu iubirea
disperată a unui Stere pentru Basarabia lui natală
sau a unui Goga pentru Ardealul lui îndelung
oprimat. Un mileniu de opresiune maghiară nu i-
a dezrădăcinat pe românii din Transilvania cât un
veac de stăpânire rusească pe românii din
Basarabia, argumenta Stere, deci urgența era
dezrobirea Basarabiei și intrarea în război alături
de Germania și Austro-Ungaria împotriva Rusiei.
Slavici visa la „o Românie puternică, ca stat
național ortodox, centru al vieții românești” și
scria: „România Mare, zic unii, s-a înființat, ce-i
drept, dar e desființat statul românesc, iar statul
poliglot, în care se pierde, are hotarele deschise și
spre Bulgaria și spre Serbia și spre Ungaria”
(Nicolescu, 194). Din această cauză, tânărul Goga
îi cânta încă din 1910 prohodul lui Slavici, pe care
îl considera mort pentru cauza națională. Prins
între trei imperii (Otoman, Țarist și Austro-
Ungar) și având trebuință de „aprobarea” altor trei
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(Francez, Britanic și German) pentru a-i fi
recunoscută existența, independența, frontierele și
dinastia, micul stat român răsărit în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea a trebuit să dea
dovadă de mare energie națională și pricepere
diplomatică pentru a-și consolida pozițiile. Dar,
după cum scriau în toiul Primului Război Mondial
Ion Rusu Abrudeanu și Vasile Stoica, fiecare
victorie a României Mici dădea un nou suflu de
viață și românilor ardeleni. Alexandru Roman
nota că, la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca
domn al Principatelor, în 1859, țăranii români din
Transilvania închinau strigând „Să trăiască badea
Ion”, astfel încât „străinii potrivnici să nu-i
înțeleagă” (Nicolescu, 105). Unirea de la 1859,
câștigarea Independenței și proclamarea
Regatului nu au fost evenimente interne ale
statului român, ci evenimente interne ale întregii
românimi din acel „imperiu al
improbabilităților”3 care era Austro-Ungaria.

Volumul Leliei Nicolescu  recuperează o
epocă a istoriei românilor în care elitele știau să
își facă datoria luptând pentru națiune și
negociind pentru ea, nu pe spinarea ei. La rândul
lui, poporul, atât cât permiteau împrejurările
socio-politice și nivelul de alfabetizare, era
receptiv la modul în care, prin idee și prin faptă,
elitele știau să structureze națiunea. Departe de a
fi, așa cum o propovăduiesc demitizatorii, doar
rezultatul unei combinații aleatorii de mase
veșnic inerte cu elite veșnic corupte, România
victoriană (pentru că nu e nimic de Belle Époque
în viețile de mucenici ai condeiului pe care le-au
dus acești luptători ardeleni) pe care o evocă Lelia
Nicolescu e una în care elitele structurau cu
succes naționalitatrea genetică, difuză, în
personalitate națională.

Iar această structurare trebuia făcută în
condițiile în care neamul românesc era ținta unor
insulte care amintesc, în mod straniu, de ceea ce
se întâmplă astăzi. Doar că, dacă atunci aceste
insulte veneau din partea unor străini care formau
o pătură superpusă, cum erau ungurii în
Transilvania, astăzi ele vin din chiar sânul națiunii
române.

Iată-l, de exemplu, pe G. Barițiu condamnând

școlile maghiare din Transilvania pentru „spiritul
lor antiromânesc [...] școli făcute anume pentru a
întuneca spiritele, ce ne împlânta dispreț chiar
către noi înșine, a ne falsifica istoria și a-și bate
joc de originea noastră”. Profesorul maghiar de
istorie își apostrofa elevii români numindu-i
„neam de hoți de ai lui Romulus” (Nicolescu, 38-
39). De același tratament s-a bucurat și Octavian
Goga care, împreună cu colegul lui de bancă, Ioan
Lupaș, era obiectul urii profesorului de istorie
Tompa Arpad, care i-a numit: „șerpi veninoși pe
care statul maghiar îi încălzește la sân!”
(Nicolescu, 272). Interesant e că, peste ani, ajuns
student, Goga va fi chestionat de rectoratul
universității budapestane: „E drept că D-ta ai
condus greva împotriva profesorului patriot
Tompa Arpad, din ură față de tot ce e maghiar?”
Goga le scria suprins părinților că autoritățile
universității îi aveau dosarul, cu informații despre
întreaga lui viață și cu toate poeziile lui, în
traducere (Nicolescu, 272). După cum s-a văzut și
din dosarul de siguranță austro-ungară al lui
Iorga, publicat de Cornelia Bodea și Radu-Ștefan
Vergatti, marii noștri patrioți au fost tot timpul
înconjurați de rețele. Au fost, și probabil că acum
sunt și mai multe, mreje întregi de „automați
obscuri” care își câștigă mizerabila lor pâine
spionând și hărțuind mai mult sau mai puțin
discret marile voci ale neamului românesc.

Lupta pentru demnitate națională a românilor
din Transilvania era atacată de autorități drept un
simptom al rusofiliei românilor sau chiar drept un
semn de comunism, după cum îi spune în 1845
consilierul vienez Somlyai lui Barițiu că „atunci
când Gazeta îndeamnă pe români la muncă și la
câștigarea de proprietăți ea propagă comunismul
căci legile țării nu suferă ca valahii plebei să aibă
proprietăți de pământ” (Nicolescu, 42). După cum
va nota și fiul lui George Barițiu, Ieronim, rolul
românilor în angrenajul civilizatului
contituționalism austro-ungar era unul singur, cel
de slugi: „Aceasta pretinde şi guvernul unguresc
de la naţiunea română, că adecă ea să nu mai ţină
la pămînt şi la moşia sa strămoşească pe care o a
răs cumpărat cu şiroaie de sânge şi dări grele de
mili oane, să se dezmoştenească pe sine de bună
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voie, să se dezbrace de toate drepturile sale
politice ca naţiune şi factor politic şi, imitînd pe
baronul Jozsika, Nopcea şi alţi renegaţi să zică
naţiunii maghia re şi guvernului ei, bătîndu-se cu
pumnii în piept şi smulgîndu-şi părul: Pater
pecavi, mea culpa, mea maxima culpa! Măriţi
stăpînitori! iertăciune pentru păcatele mele din
trecut, iată vin eu de bună voie să vă rog a fi
stăpîni după cum vă va plăcea peste moşia, peste
averea mea mişcătoare, peste biserica şi şcoala
mea, cu un cuvînt, peste tot şi toate cîte mi-am
putut cîştiga în decursul atîtor secole de umi lire şi
împilare. Vă sărut mîinile şi pintenii şi vă promit
sărbătoreşte că eu şi neam de neamul meu nu mă
voi mai numi român, nu voi mai vorbi dul cea
limbă care vă supără atît de mult finul d-voastră
auz, îmi voi maghiariza numele primit din botez,
nu voi mai hori, nici voi mai eînta doinele şi
cîntecele de dor şi voiniceşti învăţate de la mama
ro mână, ci pe acelea ale d-voastră, iar în loc de
jocurile mele naţionale voi juca tot numai
ciardaşul un guresc. Voi face toate acestea şi încă
şi mai mult, voi denunţa chiar pe părinţi, pe fraţi
şi pe surori dacă nu vor face şi ei ca mine, numai
să mă lăsaţi să mă bucur şi eu de bunătăţile
constituţionalismului şi de libertăţile
parlamentului maghiar din Buda pesta”.4

Acuzați de „reacționarism”, românii au
răspuns prin G. Barițiu că românii sunt într-adevăr
astfel pentru că reacțiunea înseamnă „necurmata
opoziție și năzuință de a strica instituții, legi și
prefaceri politice întocmite și decretate de către
alții”, adică de „cele trei națiuni transilvane”
(ungurii, sașii și secuii) care „tiraniseră” națiunea
română vreme de sute de ani până în acel moment
(Nicolescu, 57).

Uneori, patetismul reținut al fruntașilor
ardeleni lasă loc umorului de cea mai dacică
extracție. De exemplu, când Ágoston Trefort,
ministrul Cultelor și Instrucțiunii din Ungaria, a
venit la Blaj ca să vadă cum se aplică legea
maghiarizării școlilor confesionale nemaghiare, la
masă i s-a vorbit în ungurește: „Dar eruditul
canonic Ioan Micu Moldovan i se adresează în
românește când e prezentat înaltului oaspete.
Ministrul îl privește de sus și exclamă

batjocoritor: «Ești așa de mic că ai încăpea în
buzunarul meu». Profesorul, mic de statură, într-
adevăr, dar inteligent și citit, îi răspunde prompt:
«Dacă m-aș afla în buzunar, acolo ar fi mai multă
minte decât în capul dumitale»” (Nicolescu, 61).

Alexandru Roman (1826-1897), persecutat de
autoritățile maghiare din Beiuș pentru că, în
calitate de profesor, „arde de dragul limbii
române”, a fost primul titular al catedrei de limba
română la Universitatea din Pesta, unde va căra
toată viața lăzi de cărți românești de la București.
Roman îi scria în 1894 bunului său prieten I.
Micu-Moldovan, că ar fi timpul ca românii „să
încete cu iperloialitatea cea umilitoare” și să se
„sufulece” față de „draguțul de împărătuș” fiindcă
altfel „nu ne bagă în samă!” (Nicolescu, 118-119).

Eminescu ironiza și el articolele apărute în
presa germană cerând colonizarea României cu
nemți pe motivul că în România „existau bogății
care așteptau să fie exploatate, dar muncitorii
români erau leneși”. Mai mult, așa cum s-a
întâmplat cu coloniștii germani sau elvețieni în
Basarabia țaristă, unde românii au fost dați afară
din casele și gospodăriile lor pentru a face loc
raselor superioare, se cerea ca statul român să
plătească transportul intrepizilor coloniști
germani, ceea ce îl făcea pe Eminescu să
comenteze: „Nimic nu e mai admirabil decât
naiva imperturbare [...] de a pretinde că
muncitorul cel trândav român să plătească până și
cheltuielile de transport acelor nemți care n-au cu
ce trăi în țara lor și care vor să vie să-l cucerească
pe același trândav pe cale economică” (Nicolescu,
151).

Despre modul în care românii erau excluși de
către breslele sașilor transilvăneni de la învățarea
meseriilor s-a scris mult în epocă, și mecanismul
pus la punct atunci la scară meșteșugăresc-
provincială s-a dezvoltat mai târziu într-unul de
dimensiuni continentale, pitrivit epocii diviziunii
globale a muncii: „Acest scop însă ei şi-l pot
ajunge numai atuncea cînd vor răpi românului
orice mijloace şi ocaziune de a putea concura cu
ei. Ce fac ei dară? Mai întîi in troduc castele şi
corporaţiunile profesionistice şi industriale, de la
care, în puterea privilegiilor cu care sînt
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înzestrate, românul este exclus de la orice
profesiune sau alt ram al industriei. [...] Astfel,
vedem pe sărmanul român aducând, în curs de
secole, productele sale crude la tîrgurile săseşti
unde este expus cu totul arbitrariului
cumpărătorilor săi. [...] În modul acesta ne putem
explica prea uşor pentru ce românul nu a putut
înainta atîta timp în starea sa materială. Cum a
putut înainta şi îmbunătăţi starea lui cînd a fost
condamnat a fi, în curs de secole, victima pacientă
a clăcii şi a dijmei, pe de o parte, iar pe de altă
parte, a industriei şi a manufacturii străine?”.5

Fruntașii ardeleni au exprimat cel mai bine
experiența unui popor retrogradat din punct de
vedere cultural și economic, așa cum era poporul
român dintre granițele Austro-Ungariei, atunci
când, în Memorandum-ul din 1892, scriau că
maghiarii, prin politica lor persecutorie politic și
cultural și descurajantă economic, urmăreau „a ne
duce la decadență culturală și economică, pentru
ca să ne facă accesibili pentru renegarea
națională”6.

Autobiografia bunicului Leliei Nicolescu
împreună cu cercetările genealogice ale autoarei
refac, în ultima secțiune a cărții, orizontul istoric
al unei familii de țărani și meșteșugari care,
umblând la școli, citind cărțile lui Iorga și ale altor
fruntași ai neamului, a devenit o familie de
oameni de carte care, după cum scria Goga, nu au
uitat că „noi toți care învârtim condeiul azi avem
un tată sau un moș în opinci” (Nicolescu, 337).

Cartea aceasta e mai mult decât o carte de
portrete. E o carte de rezonanțe peste veac, o carte
de pomenire, o carte care îi leagă pe cei de azi,
câți mai sunt lucizi, de cei de ieri în speranța că
această legătură ne va ajuta să prindem, ca
națiune, și ziua de mâine. E o carte de învățătură
și, ca atare, un mic act jertfelnic. Concluzia
trebuie să aparțină autoarei: „«Arborele», cu
atâtea ramuri ale familiilor de obârşie ţărănească
– precum cel al familiei Munthiu – arată că lumea
«opincarilor» n-a fost doar un benefic rezervor de
spor demografic, ci, mai ales, un adevărat tezaur
de valori morale, transmise din generaţie în
generaţie. Oameni paşnici, îndelung răbdători,
obişnuiţi cu munca nerăsplătită, ţăranii au fost, în

acelaşi timp, purtătorii unui românism cuminte:
erau români şi voiau să rămână români, în ciuda
celor ce se străduiau să-i facă unguri, ruşi sau
nemţi. «Obişnuiţi să trăiască în umbra
evenimentelor făcătoare de istorie» – cum
remarca Liviu Rebreanu, ei ies la lumină în
ceasuri hotărâtoare pentru ţară: la alegerea lui
Cuza, la Plevna şi Smârdan, la Alba Iulia. Apoi se
întorc în lumea lor modestă, dar nu şi săracă
sufleteşte.

Ei şi urmaşii lor au alcătuit acea sută de mii
care, prin prezenţa lor, a dat greutate Hotărârii
dezrobitoare. Sufletul colectiv depăşise de mult
hotarele vechi şi noi, crescuse în timp îndelungat,
lent la început, apoi precipitat în anii duri ai
războiului. Dacă nu ai urmărit devenirea în timp,
această rară unitate a lumii româneşti apare ca un
miracol de neexplicat. Dar la pregătirea ei s-a
lucrat veacuri” (Nicolescu, 354).

Note:
1. Ieronim G. Barițiu, editor Bucur Țincu, Din

zbuciumul veacului (Cluj-Napoca: Dacia, 1982), 54.
2. Ioan Fruma, Spiritul juridic ardelean (Sibiu:

Dacia Traiană, 1944), 23.
3. I.G. Barițiu, Din zbuciumul veacului, 65.
4. I.G. Barițiu, Din zbuciumul veacului, 88-89.
5. I.G. Barițiu, Din zbuciumul veacului, 108-109.
6. Ion Rusu Abrudeanu, Vasile Stoica, Habsburgii,

ungurii și românii (București: C. Sfetea, 1915, reed.
Bacău: Vicovia, 2014), 147.
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În esență, mitologia greacă a gândit lumea ca
pe o acţiune a ordinii împotriva haosului şi ca pe
un război al logosului contra entropiei, cosmosul
fiind efectul limitei asupra nelimitării. Această
intuiție centrală nu a stat doar la baza
cosmogoniilor grecești, ci a fost așezată şi la
temelia polisului şi chiar a ideii de înțelepciune.
Astfel, dacă universul organizat era o insulă a
legității situată în mijlocul oceanului dezordinii, la
fel şi polisul, în virtutea legilor sale, constituia o
oază a bunăstării cetățenești, aflată în mijlocul
barbariei şi al violenței celui mai tare. Urmând
acelaşi model, grecii au declarat înțelept sufletul
în care rațiunea stăpânea asupra emoțiilor şi
asupra dorințelor oarbe. Unul dintre elementele
importante care au legat toate aceste lucruri a fost,
evident, asocierea ordinii cu forța, această
combinație fiind considerată singura capabilă să
stăvilească dezintegrarea şi să oprească
distrugerea care măcina constant periferiile.

Acelaşi mod de gândire a marcat, desigur, şi
religia greacă, divinitatea fiind concepută ca o
forță organizatoare a lucrurilor. Iată de ce pietatea
elenă a fost, în mare parte, dominată de fatalism,
a fost o religie în care Moira sau Zeus, exponentul
ei mai mult sau mai puţin benevol, hotărau mersul
lucrurilor şi soarta oamenilor. Acesta este şi
motivul pentru care, așa cum avea să descopere
mai târziu Nietzsche, realitatea a fost pentru greci
inospitalieră şi tragică, existenţa lucrurilor
presupunând înlocuirea violenței haosului cu
violența ordinii.

Când grecul a început să filosofeze, cugetarea
lui a urmat firul aceleiași intuiții, producând o
serie de sisteme de gândire în centrul cărora figura
la loc de cinste necesitatea. El a conceput o lume

explicabilă în termenii constrângerii şi un univers
ale cărui componente decurgeau fără drept de apel
una din cealaltă. Cunoașterea, în astfel de condiții,
nu putea fi decât descoperirea cauzelor, dintre
care cea mai importantă a fost, desigur, cauza
primă sau temeiul. Pentru că relaţia cauzală a fost
gândită în termenii succesiunii, respectiv, ca un
fenomen prezent la nivelul părților, mai degrabă
decât ca o formă de manifestare a coeziunii
formale a întregului, cauza eficientă a fost
declarată cauza prin excelență. Una dintre
implicațiile importante ale acestui fapt a fost
nevoia de a pune capăt, undeva în trecut sau
undeva în înalt, lanțului cauzal, pentru a nu se
pierde sensul explicațiilor. Acest început a fost,
fără îndoială, temeiul, care trebuia să-şi fie
propria lui cauză. Datorită statutului neobişnuit al
cauzei prime în raport cu cauzele secundare,
gândirea greacă a cheltuit multă energie,
încercând să ofere acestei cauze necauzate o
descriere logic acceptabilă. Efortul a condus la
nașterea metafizicii, adică, la încercarea de a
explica realul în termenii necesității cauzale şi ai
unei existențe necesare primare. Metafizica a
devenit, astfel, o teorie a necesității lumii şi a unui
principiu prim atotputernic, o filosofie aflată sub
patronajul vechii zeițe Moira. 

Tabloul cugetării metafizice grecești ar suferi
însă masiv, dacă nu am menționa aici şi pe
celelalte trei fiice ale Moirei, prin intermediul
cărora înfricoșata zeiță stăpânește încă mintea
europeanului. Astfel, la ideea cauzalității necesare
şi eficiente trebuie să adăugăm şi totalitatea,
logica şi tehnica. Pentru că universul era o insulă
în oceanul haosului, noţiunea de întreg finit
devenea obligatorie. Tot ceea ce exista se găsea pe
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această insulă finită a fiinţei, dat fiind faptul că
existenţa era condiționată de ordine şi nimic nu
putea exista decât în virtutea persistenţei oferite
de repetabilitate. Dincolo de zidurile fiinţei şi ale
esenţei determinate se găsea infinitul, haosul,
nelimitarea şi potenţialitatea, în timp ce în
interiorul totalităţii fiinţei, lucrurile puteau fi, în
principiu, departajate şi cunoscute. Universul era
gândit ca un mecanism cauzal, ale cărui reguli de
funcţionare erau accesibile teoretic şi chiar
exploatabile practic. Acesta a fost contextul
mental care a permis dezvoltarea tehnicii,
deoarece a îngăduit ideea că omul poate interfera
lucrativ cu sistemul naturii, transformându-l
treptat într-un sistem al civilizaţiei, adică, al
naturii subordonate lui. În ordinea tehnicii, omul
se va înţelege pe sine drept una dintre cauzele
secundare şi va aspira să urce cât mai sus în
ierarhia acestora. Din aceiași părinţi se va naşte şi
logica, ştiinţa abstractă a formelor interacţiunii
universale. Datorăm, desigur, geniului lui
Aristotel faptul de a fi decantat sub forma unor
principii, mecanisme şi reguli mersul formal al
lucrurilor, astfel încât omul să poată conştientiza
şi explora în prealabil posibilitățile tehnice ale
realităţii corporale, pătrunzând totodată cu
adevărat şi în mod conștient în era demonstrației.

Intuiția necesității a stat şi la baza modernității
europene, modernitatea fiind o pânză țesută
împreună de fiicele Moirei. Lor trebuie să le
mulțumim, aşadar, pentru multe dintre realizările
gândirii şi ale tehnicii, care au văzut lumina zilei
în această parte de lume. Cu toate că Moira nu a
reprezentat forţa fiinţei umane, ci dimpotrivă,
forţa îndreptată împotriva voinței omului,
europeanul elenizat a reușit să se folosească de
mijloacele şi de armele acestei zeiţe împotriva ei
însăşi. Sub acest raport, fiicele Moirei s-au
dovedit a fi nişte aliați de încredere ai omului de
sorginte elenă, care a reușit, cu ajutorul lor, să facă
faţă provocărilor necesităţii, transformându-le în
nişte direcții de manifestare ale voinței lui de
putere. Procedând în felul acesta, omul european
nu a scăpat totuşi de sub epitropia necesităţii,
activitatea şi identitatea sa constituindu-se şi
definindu-se în orizontul lui trebuie. Să nu uităm,

aşadar, că atât mentalitatea destinului, cât şi cea a
voinţei de putere, gândesc fiinţa ca forţă. Aşadar,
deşi continuă să folosească şi astăzi mijloacele
intelectuale şi tehnice pe care necesitatea i le pune
la îndemână pentru a se ridica împotriva ei,
europeanul rămâne totuşi sclavul mentalităților pe
care necesitatea i le impune.

Modernitatea s-a zidit, aşadar, pe nădejdea că
omul, gândind lumea cauzal şi folosindu-se de
logică, ştiinţă şi tehnologie, va putea pune mâna,
în principiu, pe întregul teritoriu al fericitei insule
a fiinţei şi ordinii. În scopul acesta, Descartes a
pornit în căutarea adevărului pe deplin controlabil
de către om, dar, aşa cum ne sugerează Bentley
Hart1, deşi el nu a închis gândirea în sine, ci a
găsit un gând care o deschidea spre Dumnezeu, a
impus totuşi o discontinuitate între cunoașterea
empirică şi infinit, în virtutea căreia orice relaţie
analogică dintre acestea două a fost anulată.
Pentru părintele oficial al modernităţii, gândirea
îşi epuizează sensurile în ea însăşi, în timp ce
infinitul rămâne un element străin, o
incomprehensibilă negare a finitudinii şi un
simplu fundal al lucrurilor. 

Înaintând în aceeaşi direcţie şi mizând pe forţa
necesităţii logice, la fel ca toţi ceilalţi gânditori
moderni şi asemenea predecesorilor medievali ai
acestora, Kant va afirma că experienţa este cea
care actualizează formele a priori şi că formele a
priori sunt cele care actualizează experienţa. În
felul acesta, proiectul său epistemic devine în
întregime circular şi nu scapă de circularitatea lui
decât prin postularea unei transcendenţe care le
întemeiază pe amândouă acestea în relaţia lor.
Această soluţie însă, ne spune acelaşi Bentley
Hart, nu face decât „să întemeieze incertificabilul
pe ceea ce este infinit neverificabil”2. Iată, aşadar,
cum, urmând calea necesităţii, filosofia ajunge
victima egoului transcendental, temnicerul
spiritului liber. El este cel care răpeşte realităţii
fenomenul, pentru a-l închide în celula
subiectului, folosind cheile formelor a priori.
Motivul pentru care gândirea filosofică a intrat pe
acest făgaş a fost neconvertirea inimii ei păgâne şi
dorinţei sa de se întemeia catafatic, adică, în cele
din urmă, pe subiectul uman, pentru că orice
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catafază este conceptuală. Iată, prin urmare, în ce
a constat mişcarea aşa-zis copernicană a lui Kant,
pe care Bentley Hart o numeşte, pe bună dreptate,
mai degrabă ptolemeică, adevărul fiind extras din
realitate şi închis în pivniţa cu totul terestră a
percepţiei subiectului. Kant nu face, în final, decât
să declare că întreaga cunoaştere e rezultatul unui
dat ireductibil.

Transcendentalismul kantian reduce realitatea
la ceea ce este manipulabil de către raţiune. În
consecinţă, el reprezintă o continuare fidelă a
proiectului lui Galilei, care a exclus nemăsurabilul
din domeniul fiinţei, reducând astfel lumea la
dimensiunea unei jucării accesibile şi uşor
manipulabile de către ştiinţa al cărei exponent de
seamă era el însuşi. La rândul său, Kant s-a
dovedit a fi un promotor al retragerii gândirii din
orizontul mirării în sfera stupefacţiei. Pentru el,
fenomenul nu mai putea fi strălucirea fiinţei, ci
doar conformarea acesteia la privirea noastră, iar
când privirea minţii întemeiază, lumea rămâne să
fie o simplă faptă a raţiunii, aşa cum bine a înţeles
Hegel. În felul acesta, filosofia a ocolit naraţiunea
creştină a luminii acordate şi s-a ascuns în
întunericul proiectelor raţiunii imanente, pentru a
descoperi apoi cu surprindere, sub constrângerea
finitudinii, anxietatea heideggeriană. Din păcate,
filosofia totalităţii necesare nu a luat niciodată în
serios faptul că, într-o lume a totalităţii, binele şi
răul trebuie să coexiste, conferind fiinţării umane
o structură obligatoriu tragică.

Retragerea filosofiei şi a metafizicii moderne
din calea creştinismului culminează cu Hegel, a
cărui opinie a fost că gândirea filosofică trebuie să
integreze teologia, mai degrabă decât să se
ascundă de ea. În consecinţă, el l-a subordonat pe
Dumnezeu raţiunii, transformându-l în logica
sterilă a unei istorii idealizate. Dumnezeul lui
Hegel nu este decât un zeu al totalităţii logic
necesare aflat în conflict cu infinitatea divinului
creştin, care nu are nevoie de nicio determinare în
interiorul fiinţei, îngăduindu-şi astfel să acorde
diferenţei libertatea. În cuvintele lui Bentley Hart,
„infinitul creştin este propria sa exterioritate”3;
este un infinit care nu are nevoie de alteritate
pentru a rodi. Necesitatea este astfel eliminată din

absolut şi, implicit, din istorie, fapt care lasă fără
obiect orice filosofie a istoriei de tip hegelian.
Prin natura ei, teologia creştină concediază orice
filosof al necesităţii, integrând astfel libertatea la
care aspira Nietzsche, lipsa orizontului metafizic
transformându-se dintr-un amurg al zeilor într-un
moment al bucuriei, fără ca prin aceasta infinitul
creştin să devină sinonim cu haosul, manifestarea
sa fiind jocul nesfârşit al logosului formelor. 

Privită în acest context, isprava
postmodernismului nu e deloc remarcabilă,
deoarece, după ce a constatat violenţa ordinii, el
nu pare să fi propus altceva decât violenţa
dezordinii, această posibilitate fiind singura care i
se oferea în spaţiul orizontal al mentalităţii robite
imanenţei. Din această cauză, postmodernismul a
ajuns să confunde libertatea cu dezordinea şi tihna
cu paragina, acestea nefiind totuşi moduri de a fi,
ci mai degrabă forme ale anihilării lui a fi, căci
fiinţa este ea însăşi o formă eidetică. Dacă fiinţa ar
fi supremă şi fără alteritate, aşa cum adesea se
afirmă, inclusiv de către Bentley Hart, atunci ea ar
persista şi în condiţiile haosului, fapt care nu se
întâmplă totuşi, pentru că, dacă nu limităm fiinţa
la simpla ontologizare a unei abstracţiuni, nu doar
fiinţa celor determinate este supusă degradării.
Fiinţa este repetabilitate, iar alteritatea ei este
nerepetabilitatea absolută. În consecinţă, infinitul
postmodern nu este sinonim cu pacea, ci identic
cu distrugerea, o formă de violenţă mai sălbatică
decât violenţa aducătoare de fiinţă a ordinii, dat
fiind faptul că cea dintâi implică o inversare a
rolurilor formei şi materiei. 

Putem, aşadar, trage concluzia că atât
modernismul, cât şi postmodernismul, sunt, în
aceeaşi măsură, nişte ontologii ale violenţei, nişte
forme ale păgânismului şi ale fiinţei înţeleasă ca
putere. 

Peste această lume a necesităţii păgâne, care
reduce totul la alternativele violenţei, adică, la
ordinea totalitară sau la haosul absenţei ei,
creştinismul vine ca o adiere a libertăţii. În această
cazarmă a forţei, care a fost filosofia modernă,
gândirea creştină necontaminată metafizic a
introdus, după cum afirmă David Bentley Hart,
„un discurs al adevărului în care fiecare principiu
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al necesităţii a fost subordonat principiul mai înalt
al gratuităţii4.” Divinitatea de tip monarhic,
totalitară şi ordonatoare, impecabilă şi tiranică, a
fost schimbată cu divinitatea kenotică şi a fost
înlocuită de Dumnezeul care se coboară până la
cele mai de jos niveluri ale existenţei, deşi întrece
nivelurile ei cele mai de sus. Faptul acesta a
constituit pentru greci, dar şi pentru latini, o
adevărată nebunie, după cum observa deja
apostolul Pavel.5 Kenoza creştină a provocat un
adevărat scandal teologic, propunând o teologie a
păcii divine şi cosmologia unui univers ospitalier,
în pofida realităţilor naturale şi istorice bine-
cunoscute. Din perspectiva acestor realităţi,
creştinismul părea să nu fie altceva decât o formă
de idealism iresponsabil, însă el este salvat de la o
astfel de încadrare de darul vieţii veşnice, care
transformă violenţele lumii în comori ale
răsplătirii, adevărul acestor lucruri fiind
demonstrat de învierea lui Hristos. Prin învierea
lui, pacea lui Dumnezeu pătrunde în închisoarea
lumii, în această incintă a violenţei şi a necesităţii,
credibilitatea evangheliei păcii fiind garantată de
anularea separaţiei totale dintre creatură şi
Creator. Rămâne, desigur, o distanţă nesfârşită,
dar nu una absolută, iar această distanţă nesfârşită
nu este până la Dumnezeu, ci întru Dumnezeu,
fiind el însuşi această distanţă. O distanţă absolută
ar fi fost totuna cu o separaţie, fapt care s-ar fi
transforma într-un deşert peste care n-ar mai fi
putut străbate decât violenţa impunerii, cum ar
spune acelaşi Bentley Hart.6

Elementul central al noutăţii creştine este,
aşadar, faptul că darul fiinţei a fost declarat
absolut liber. Miracolul fiinţei a devenit un dar în
sens absolut, spre originile căruia nu urcă nicio
scară a naturii sau a logicii. În opoziţie, căutarea
temeliilor fiinţei a trecut, pentru filosofia păgână,
înaintea recunoaşterii misterului ei, fapt care a
condus treptat la imanentizarea absolutului şi la
ruina filosofiei, nihilismul postmodern fiind
momentul deplinei conştiinţe de sine a metafizicii.
Filosofia de factură păgână nu a reuşit să înţeleagă
că mântuirea ei se află în creştinism şi că această
mântuire constă din renunţarea la idolatria
necesităţii şi din recunoaşterea darului fiinţei. Nici

chiar teologia creştină nu a înţeles întotdeauna că
este şi că trebuie să fie altceva decât o ramură a
metafizicii păgâne. Din această cauză, Dumnezeu
a fost confundat cu darul său, cu fiinţa, fapt care l-
a coborât în orizontul creaturilor, în pofida
încercărilor de a-l salva de la acest destin.
Teologia metafizică la împins pe Dumnezeu în
direcţia poziţiei, deloc lăudabile, de tiran al lumii.
Apogeul acestei dezvoltări pare să fi fost
predestinaţia calvină, care nu este altceva decât o
culme a monarhismului teologic medieval, o faptă
a teologiei Dumnezeului transformat în idol şi a
teologiei căzută pradă fatalismului.

Înaintea şi în afara gândirii metafizice, există
loc pentru ideea că omul ar putea fi un suflet viu,
că poate trăi în compania semenului său şi în
armonie cu Făcătorul său. Ajuns un eu
transcendental însă, omul a sărăcit şi cunoaşte
acum mult mai puţin decât cunoştea sufletul, care
recunoştea realitatea oricărui aspect al existenţei
umane, fiind deschis spre natură şi către
supranatural. Cunoaşterea lui era mai puţin
riguroasă, dar nu necesita drept justificare
„arhitectonica kantiană a cunoaşterii”7, cum a
numeşte Bentley Hart. Lumea splendorii şi a
accesului liber la realitate s-a pierdut, înghiţită de
apele hibernale ale unei necesităţi care nu-şi poate
demonstra completa realitate. Certitudinea
subiectivităţii moderne reprezintă un model
iremediabil falimentar al cunoaşterii, pentru că nu
se poate adapta realităţii unei lumi a darului
gratuit. După cum subliniază acelaşi autor,
modelul necesităţii nu înţelege că „orice act de
cunoaştere e simultan şi un act de credinţă”8. 

Note:
1. David Bentley Hart, The Beauty of the Infinite:

The Aesthetics of Christian Truth (Grand Rapids, MI.:
William B. Eerdmans Publishing Company, 2003), p.
136.

2. Ibid.
3. Ibid., p. 140.
4. Ibid., p. 130.
5. 1 Corinteni 1:23.
6. Bentley Hart, Op. cit., p. 128.
7. Ibid., p. 138
8. Ibid.

147147CONVORBIRI  LITERARE



Pe Noica l-a interesat şi „Contradicţia unilaterală”1

Gînditorul socotea că aceasta ar urma să implice un alt
soi de logică. „Trebuie o logică în care contradicţia nu
desfiinţează, asta e tot”2. Altă însemnare a lui Noica se
referă la acest gînd, raportîndu-l la concepţia fizicianului
Stéphane Lupasco, după cum urmează: „Lupasco pleacă
de la contradicţii antagoniste; eu încerc să plec de la
contradicţia unilaterală.// Toţi vrem azi să clătinăm
identitatea sau logica non-contradicţiei”3. Se poate
înţelege mai bine cîte ceva din gîndul lui Noica, apelînd
la exemplul marketingului de tip win – win, unde toată
lumea cîştigă dintr-o tranzacţie, chiar dacă nu acelaşi fel
de valori. Astăzi, acest tip de marketing este recunoscut
ca valoros şi eficient, fiind folosit pe scară largă. 

Încercarea lui de a înţelege lucrurile dizlocîndu-le din
interpretările rutiniere, tradiţionale, l-a adus, nu o dată,
aşa cum am spus deja, în preajma unor formulări
paradoxale. Una dintre acestea a fost „cuprinderea celui
ce te cuprinde”4. Ideea de a cuprinde, la rîndul tău, ceea
ce te cuprinde are o împletire dialectică ce duce cu gîndul
la perechea yin şi yang din gîndirea chineză. Ea
presupune o împletire, o reciprocitate, o răsfrîngere a
micului în mare şi a acestuia în mic ce aduce în minte
cerul întreg, cu soarele şi cu norii, care se reflectă într-o
modestă baltă de la marginea drumului. 

De aici pînă la tema convertirii externului în intern nu
mai e decît un pas, pe care Noica l-a făcut. Îl preocupă
abolirea distincţiei între interioritate şi exterioritate aşa
cum a survenit ea în filosofie odată cu Platon. „Ideea
platoniciană, spiritul obiectiv – mediu exterior trecut în
mediu interior”5 îşi notează telegrafic. În acest sens este
de urmărit ce spune despre ideile platoniciene, care nu îi
apar nici ca externe, nici ca interne. „Dacă încerci să arăţi
cuiva cît de absurd este să susţii că Ideile lui Platon există
în afară, el îţi va spune: «A, înţeleg, ele sunt înăuntru.»
Dacă te grăbeşti să precizezi că ele nu sunt nici înăuntru,
atunci omul se revoltă. Trebuie să fie sau în afară, sau
înăuntru. «Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée».
Altminteri, unde sunt? Dar tocmai asta urmează să-i
explici, că n-are dreptul să întrebe: unde? Dacă întrebi
«unde»?, îţi răspund: nicăieri. Şi adaugi: dacă el nu are

obsesia simplificatoare a lui «unde?», îi poţi spune că
Ideile sunt totuşi undeva: peste tot unde le găseşti. Cum
«peste tot»: şi în ceruri şi pe pămînt? Nu, peste tot unde
le găseşti. Ideea de prieten e în oameni, dacă le afli în ei,
este şi în lucruri – după greci – dacă ştii să le vezi acolo
ca Empedocle, este şi în ceruri, dacă crezi în cele cereşti,
peste tot unde le găseşti, aşa cum le găseşti şi cît în ele
găseşti, dar cu un rest. (Un adevăr matematic nu e nici în
afară, nici înăuntrul nostru: e peste tot unde e găsit, atît cît
e găsit, plus restul, pe care urmează să-l găsească ori nu
alţii.) – Ce rest, domnule? Va spune exasperat
interlocutorul. Este asta ori nu e asta? Este asta, hotărît
este asta: dar dacă nu ştii că mai este ceva pe lîngă asta,
în asta, atunci nu numai că pierzi pe Platon, dar te pierzi
pe tine şi lucrurile, căci şi voi aveţi un rest ori de cîte ori
vă dezminţiţi spunînd că nu sunteţi decît ceea ce
sunteţi”6. Asupra acestei idei revine curînd, reperînd-o
mai întîi în cultura germană: „Trecerea mediului exterior
în mediu interior: das sprachliche «Umschaffen der Welt
in das Eigentum des Geistes» (W.[ilhelm] von
Humboldt).// Tot el: „... die Sprachen sind nicht
eigentlich Mittel, die schon erkannte Wahrheit
darzustellen, sondern weit mehr, die vorher unerkannte
zu entdecken” (Gesammelte Schriften, Band IV, S. 27).//
Limba face „unendlichen Gebrauch von endlichen
Mitteln” (W.[ilhelm] v.[on] H.[umboldt]) (ca în
matematici, spune Chomsky)”7. Filosofului de la Păltiniş
i se pare însă că asupra acestui gînd este de insistat: „Mai
ales: mediu extern devenit mediu intern”8. 

Într-o însemnare pentru sine, el practica un exerciţiu
de istoric al filosofiei, trecînd tema aceasta prin filtrul
gîndirii mai multor filosofi moderni germani.
„Subiectivismul modern? Dar totul înseamnă trecerea
mediului extern în mediu intern.// De la Kant, cu
transcendentalul, începe această extraordinară
conversiune care face ca subiectul să fie lume. (Şi
idealismul german, cu Eul şi cu Absolutul = subiect al lui
Schelling sau Spiritul lui Hegel, şi închircirea subiectivă
a individualităţii, şi istorismul sau chiar economismul
pînă la relaţiile de producţie, şi Husserl cu ego-ul
transcendental, şi Heidegger cu das In-der-Welt-sein. Sau
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chiar ştiinţa cu indeterminismul, realul ca spirit al lui
Weizsäcker, cibernetica şi teoria sistemelor, cu
«subiectivitatea» lor)”9. În finalul acestui racursiu,
gînditorul de la Păltiniş descoperă că voga modernă a
individului se datorează faptului că individul şi-a
modificat condiţia iniţială, devenind, cu fiecare ilustrare
concretă a sa, un mediu de reflectare subiectivă a
exteriorităţii („De ce contează la moderni individul?
Pentru că nu mai e simplu individ”10). 

Ideile răsar acolo unde ţi se înfăţişează, ele îţi apar în
faţă acolo unde ceva anume le convoacă. Noica are în
vedere chiar şi exemple în acest sens: „Transformarea în
mediu intern: regele indian care cerea să se pună covoare
peste tot, iar înţeleptul i-a pus lui la picioare...// Tancul”11

Dacă parabola orientală poate fi înţeleasă chiar şi în
forma succintă în care gînditorul o expune pentru sine,
trimiterea la tanc rămîne obscură. 

Fructificînd rezultatele psihologiei adîncurilor
sufleteşti, Noica teoretiza şi în jurul celor două concepte:
„Sinele şi sinea”.12

El explicita apoi succint unele dintre aceste gînduri,
adăugînd, în cadrul aceleiaşi însemnări: „De la forme
degradate, cucerire, dominaţie, prin forme de viaţă,
asimilare pînă la integrarea spiritului.// De la reducere în
cunoaştere la integrare. De la pierderea în Marele Tot la
intrarea în condiţia Totului.// Ce vrea oricine? Să
îmbrăţişeze aceea ce îl îmbrăţişează. Un fizician să fie
fizica, un poet poezia, aşa cum Isus a tins să fie Fiul
omului, omul”13. Țelul este deci evoluţia către integrarea
spirituală, prin asimilarea şi metabolizarea nu numai
ideatică, ci de-a dreptul totală, prin „forme de viaţă”
(viaţa emoţională, prin simţuri etc.). 

Ajuns însă aici, survenea încă o întrebare legitimă:
„Este asta doar condiţia spiritului?”14 Îi răspundea îndată,
fără ezitări: „Susţin că e a fiinţei”15. „Vrei să fii Fiul
Spiritului.// Pînă atunci: Bătrînul şi marea (degradat)”16.
Pînă să ajungi Fiul Spiritului, al Sfîntului Duh, dar nu
numai în sensul alegerii tale pentru un dar transcendent,
ci şi al înălţării prin efort propriu la spiritualitatea cea mai
înaltă, ai de luptat, de suferit înfrîngeri. Dar – precum
bătrînul pescar Santiago din povestirea lui E. Hemingway
– poţi dobîndi o anume măreţie, în interiorul precarei tale
condiţii, prin asumarea curajoasă a eşecului, prin
depăşirea lui cu păstrarea demnitaţii umane. 

Cînd este să îşi detalieze ideea, Noica îi menţionează
nu atît originalitatea, deşi este vorba şi despre asta, cît
caracterul organic al modului în care aceasta s-a iscat în
cazul lui. „Ce mă încîntă totuşi, în destinul acesta
lamentabil în fond, este că n-am făcut ceva vroit decît,
fireşte, exterior. Nici cuvintele nu le-am cultivat sub
sugestia lui Heidegger, ci de la sine, nici la structura
logică nu ajung prin cineva; căci Hegel, Heidegger şi

chiar Platon nu m-au învăţat să ajung acolo, cu atît mai
puţin dexteritatea logică a modernilor (stîngăcie
speculativă), inclusiv cea a lui Aristotel, care nu m-a
cucerit niciodată”17. Este o afirmare sui generis a propriei
originalităţi, pretenţia că alegerile sale cărturăreşti nu au
fost rezultatul vreunei influenţe exterioare, ci au venit din
imbolduri intime şi din dezvoltări organice ale propriei
gîndiri18. De aceea, gîndirea lui Noica nu este de pus sub
semnul vreunei influenţe, ci mai degrabă asociată unor
tendinţe şi gînditori înrudiţi. Să nu vrei înseamnă, pentru
Noica, în contextul dat, să ai o misiune, să faci nu ceva ce
emană dintr-o alegere proprie orgolioasă, ci să
înfăptuieşti ceea ce îţi este dat să înfăptuieşti. 

Acest florilegiu de idei asupra cărora a meditat, cum
o mărturisesc notaţiile diaristice răsfirate, destui ani,
constituie o direcţie care a rămas, în bună parte,
nefructificată în opera lui Constantin Noica şi încă
insuficient considerată de exegeza operei lui. Ea
dezvăluie versante şi conexiuni utile înţelegerii întregului
unei moşteniri culturale de excepţie. 

Note:
1. Ibidem. 
2. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p. 257. Fragmentul 5.169. 
3. Ibidem, p. 271. Fragmentul 5.236. 
4. Ibidem. La p. 272, fragmentul 5.237: „Se poate numi

cîmp acel ansamblu în care întregul este în parte, nu partea în
întreg. Sau: în care partea nu este în, ci întru întreg, prin el,
ca fiind el.// (Partea contrazice întregul, acesta nu partea. –
Atomi marcaţi. Materia signata.)// Omul este în Socrate, nu
în uman.” Termenul materia signata apare la Thomas
Aquinas (vezi Dezhi Duan, Dunhua Zhao, „On Thomas
Aquinas doctrine of materia signata”, în Frontiers of
Philosophy in China, vol. 4, nr. 4, decembrie 2009, pp. 552-
562.) 

5. Ibidem, p. 275. Fragmentul 5.254. 
6. Ibidem, p. 245-246. Fragmentul 5.119. 
7. Ibidem, p. 273. Fragmentul 5.242. 
8. Ibidem, p. 275. Fragmentul 5.254. 
9. Ibidem, p. 260-261. Fragmentul 5.185.
10. Ibidem. 
11. Ibidem, p. 258. Fragmentul 5.175.
12. Ibidem. 
13. Ibidem. 
14. Ibidem, p. 275. Fragmentul 5.254.
15. Ibidem. 
16. Ibidem. 
17. Ibidem, p. 264. Fragmentul 5.197. 
18. Dar nu trebuie trecut cu vederea că este şi o critică a

predecesorilor. Pentru Noica, dexteritatea logică a acestora –
de la Aristotel încoace – traduce, de fapt, o stîngăcie
speculativă. În acest sens, predilecţia gînditorului pentru
logica tratată speculativ, nu prin ecuaţii, „tehnic”, se
luminează suplimentar. 
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Începînd din 1982, am mers relativ des în
redacţia Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române –
Editura Patriarhiei –, condus la vremea aceea de
Arhimandritul Bartolomeu Anania şi aflat într-
una din clădirile Arhiepiscopiei Bucureştilor,
unde se ajungea prin strada 11 Iunie. Angajaţii
acestei instituţii erau puţini – cred că în jur de
zece –, însă de cea mai aleasă calitate omenească
şi intelectuală. Acolo am avut prilejul să o
cunosc pe Anca Manolache, o persoană distinsă
şi una dintre puţinele femei-teolog din România
de atunci. Avea trei licenţe: în Litere (Spaniolă şi
Italiană), în Drept – dobîndite în 1944 şi 1945 –
şi în Teologie, facultate absolvită în plină teroare
stalinistă, în 1950. În aceeaşi perioadă, între anii
1951 şi 1954, a urmat cursuri de doctorat în
Teologie dogmatică. La fel ca alte licenţiate în
Teologie, Anca Manolache nu şi-a putut susţine
doctoratul întrucît vreme de două decenii (1948-
1968) nu s-a mai acordat niciun titlu de doctor în
Teologie. Revenirea s-a produs abia în 1968,
anul de vîrf al liberalizării, cînd primele teze
(susţinute în aceeaşi zi) aparţineau unor
intelectuali străluciţi: părintele Mircea Păcurariu
şi regretatul Ion Bria.

Revenind la Anca Manolache, care a executat
cinci ani de închisoare politică, trebuie spus că a
publicat numeroase studii în revistele bisericeşti,
cu predilecţie despre Maica Domnului, iar după
căderea fostului regim a tipărit volumele
Problematica feminină în Biserica lui Hristos,
Paşi spre mîntuire, Sfintele Taine în viaţa
Bisericii.

Faptul că în România – singura ţară ortodoxă

comunizată din epocă avînd acest privilegiu –,
pînă în anul 1959, cursurile Facultăţii de
Teologie din Bucureşti, devenită Institut
Teologic de grad universitar, au putut să fie
urmate şi de femei, atît călugăriţe, cît şi laice,
constituie un binecuvîntat paradox. Altul fiind
faptul că, pînă la mijlocul anilor ’70 ai secolului
trecut, studenţii teologi erau exceptaţi de la
satisfacerea stagiului militar. Iar atunci cînd
aceştia au început să facă armată cu termen
redus, iniţiativa n-a aparţinut Ocîrmuirii, ci
Mitropolitului Moldovei Iustin Moisescu,
sublocotenent în rezervă.

Au trecut o sută de ani de cînd cele dintîi
femei din România au pătruns în sălile şi
amfiteatrele facultăţilor de teologie. Asta se
întîmpla în toamna anului 1918. Primele
studente erau laice, menite să devină, după
luarea licenţei, profesoare de religie.
Înaltpreasfinţitul Gherasim, fost Arhiepiscop al
Rîmnicului, îmi povestea că în 1944, în seria sa
de studenţi la Facultatea de Teologie, partea
feminină era reprezentată semnificativ atît de
călugăriţe, cît şi de laice. Această serie, mi-a mai
povestit ierarhul, punînd mînă de la mînă, a
cumpărat de la văduva lui Nae Ionescu ediţia
Patrologiae cursus completus întocmită de
abatele Jacques Paul Migne în 382 de volume
grupate în Series graeca şi Series latina.

Despre atmosfera din Facultatea de Teologie
de la Bucureşti şi despre prezenţa feminină de
acolo din aceeaşi perioadă, a lăsat însemnări
într-un volum de memorii o altă femeie-teolog,
Natalia Manoilescu-Dinu, fiica economistului şi
omului politic Mihail Manoilescu, mort în
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închisoarea de la Sighet. Natalia Manoilescu-
Dinu s-a înscris la Teologie în 1945, absolvind
facultatea patru ani mai tîrziu. În 1950 a fost
admisă la doctoratul pe care n-a mai avut, ca şi
Anca Manolache, cum să-l obţină. Însă
amintirile sale de studentă la Teologie sînt
superlative. Iată un fragment în acest sens: „În
primii doi ani, profesorul care m-a impresionat
cel mai mult a fost, fără îndoială, părintele
Coman, care preda Patrologia. Era şi absolvent
al Facultăţii de Limbi Clasice, unde fusese
studentul lui Vasile Pîrvan. Înalt, cu prestanţă, cu
un păr puţin încărunţit care contrasta cu eleganta
reverendă neagră, părintele Coman domina de la
catedră auditoriul, pe care îl cucerea prin modul
cum ştia să imprime glasului o tonalitate extrem
de plăcută, aproape melodioasă, căci avea talent
de orator. Cunoscînd la perfecţie opera Sfinţilor
Părinţi, încerca să ne transmită şi nouă pasiunea
sa pentru vechea literatură creştină, care,
datorită modului său de predare, ne devenea
foarte apropiată şi bogată în semnificaţii.
Adesea, în cursul prelegerilor sale, părintele
Coman se abătea de la subiect, făcînd diferite
digresiuni, de cele mai multe ori foarte
interesante. (...) La seminarii – făceam cu el
traduceri din greacă şi latină din literatura
patristică – era extrem de exigent, dar totodată
bun pedagog, ştiind să stimuleze studenţii. (...)
În vara anului 1947 a avut loc, la Oslo, un
congres mondial al tineretului creştin, organizat
de Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Părintele
Coman m-a  propus pe mine şi pe alţi trei
studenţi să facem parte din delegaţia trimisă de
facultate. În cele din urmă, guvernul comunist
nu ne-a acordat paşapoarte pentru a participa la
această manifestare creştină. Rămîne însă gestul
său care m-a mişcat profund”.

În anii ’50, „sub camuflaj”, ca să spunem aşa,
au urmat Teologia viitorii profesori Virgil
Cîndea şi Alexandru Duţu, fără ca lucrul acesta
să se afle, cu atît mai mult cu cît cei doi erau
angajaţii unor instituţii de stat (cel dintîi la
Biblioteca Academiei). Într-o situaţie identică se
găsea pe atunci Nina Stănculescu, despre care

Virgil Cîndea scrie: „Sub îndrumarea Părintelui
Dumitru Stăniloae, ea a susţinut o teză de licenţă
tratînd despre kenoza Fiului lui Dumnezeu ca
temei şi model al smereniei creştine, temă prin
excelenţă filocalică. Reflecţia teologică a
deprins-o cu lectura interioară a operelor
Meşterului de la Hobiţa, în care a descifrat
Creaţia lumii, Iubirea, Cuminţenia, teofaniile...”.

Rîndurile citate sînt desprinse din prefaţa
scrisă de marele savant pravoslavnic la cartea –
una de referinţă – a Ninei Stănculescu Brîncuşi
– Rugăciune pentru Mileniul III, lectură
mărturisitoare care leagă arta non-figurativă a
marelui sculptor de spaţiul ortodox românesc.

Fiindcă am vorbit de o bogată prezenţă
feminină, pînă în anul 1959, pe băncile
Facultăţii de Teologie din Bucureşti (ulterior:
Institutul Teologic de grad universitar), se
cuvine să amintim că în aceeaşi perioadă au
existat în ţara noastră şi seminarii monahale, atît
pentru călugări, cît şi pentru călugăriţe (la
mînăstirile Hurez şi Văratec, aceasta din urmă
avînd peste 500 de maici şi surori). Unele maici
au absolvit ambele forme de învăţămînt teologic
şi în acest sens îmi vine în minte Maica
Eustochia, stareţa Văratecului.
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Puţină vreme mai târziu, răspunde invitaţiei, făcută,
la recomandarea doctorului Davila, de prim-ministrul
Ion C. Brătianu, de a însoţi armata, „pentru a reproduce
atât diferite acte ce va avea, cât şi diferite întăriri,
tabere, localităţi”1 în Războiul Ruso-Româno-Turc,
care avea să ducă consfinţirea neatârnării României,
proclamată la 10 Mai 1877. Este ataşat Armatei de
Operaţiuni – unde, ca reporter de front, execută, sub
imperiul primului impuls, cu vervă, numeroase desene,
expresie a curajului şi grandorii militare, pe care le va
transpune ulterior pe pânze cu o cromatică redusă, în
tonuri de gri –, apoi la Cartierul General, alături de
Szathmári, care realizează fotografii, Henţia şi Mirea,
în care răstimp va face mai multe studii pentru un
convenţional portret ecvestru al Domnului (colecţia
Familiei Regale a României).

Dintre tablourile imortalizând scene din Războiul
de Neatârnare pe care le va expune la magazinul
„Gebauer” un an mai târziu, reuşeşte să vândă doar
două – Sentinela şi Vedeta – unor particulari, însă
Primăria Capitalei îi comandă o compoziţie de mari
dimensiuni, peste 10 metri pătraţi, reprezentând Atacul
de la Smârdan, pentru sala Consiliului comunal, tablou
pe care-l va începe în 1879 la Bucureşti şi pe care-l va
termina la Paris către 1885, de vreme ce-l expune la
Salonul Oficial bucureştean din acel an (toate trei, la
Muzeul Naţional de Artă al României).

După război, reia viaţa obişnuită şi, după un scurt
răstimp petrecut în ţară, se întoarce în Franţa, unde
expune la Salonul Oficial din 1880 un sublim Portret
al principesei Elisabeta în cabinetul de lucru – în drum
spre Paris, face chiar parte din suita Principesei către
castelul familiei sale de la Neuwied –2 şi Evreul cu
gâsca / Juif moldave allant demander la naturalisation
à l’Assemblée Nationale, al cărui subiect face referire
directă la împământenirea evreilor de pe cuprinsul
ţării, mult mediatizată în presa franceză în timpul şi
după Congresul de la Berlin, şi care este remarcat în
presă, fiindu-i chiar consacrată o caricatură de către un

artist, care semna „Stop” în seria pe care o publica în
Journal amusant.

Pictorul este „îmbătrânit, dezgustat şi abătut”3 –
după mărturia unui cunoscut, Alexandru Ciurcu – că
această notorietate, cu nuanţe prestigioase, nu este
urmată şi de comenzi, iar în articolele care-i sunt
consacrate în presa românească, dominată de un model
mental creat de regulile convenţionale şi formulele
sigure ale academismului, îi este reproşat ca un
laitmotiv, încă din 1870, că „unele tablouri nu par
isprăvite, iar diversitatea documentează nehotărâre,
necunoştinţă despre adevărata plecare şi inconstanţă în
dispoziţiunile sufleteşti. Aceasta este însă greşeala
generaţiunii noastre, greşeală ce răsare şi mai mult încă
în literatură, şi D. Grigorescu suferă şi el de efectele
atmosferei în care trăim cu toţii…”.4 Pictorul
organizează, la începutul lunii mai 1881, o expoziţie cu
peste 240 de lucrări. Vinde în pripă tot ce se poate,
chiar şi obiectele pe care le strânsese, „antichităţile şi
curiozităţile” pitoreşti care îi mobilau atelierul,
tapiserii şi covoare, stofe rare, arme vechi, porţelanuri
şi faianţe. În corespondenţa sa din acel an cu prietenul
său Laforce, evoca însăși intenţia de a se stabili la
Paris.5

Revenit în Franţa, expune la Salonul din 1882.
Cronicarul jurnalului Le Figaro îşi îndemna cititorii: si
vous consentez à vous donner la peine de chercher
dans un des coins de la salle une toute petite toile
figurant dans le catalogue devant le numéro 1231,
vous ne perdez certainement pas votre temps. Ce petit
tableau s’intitule Un coin de mon atelier et porte la
signature de Grigoresco, un véritable artiste, un poète,
un rêveur… Le dessin est à peine visible, la couleur est
discrète, mais quelle délicatesse dans ce dessin, quelle
couleur merveilleuse. On prendra à juste titre
Grigoresco pour un représentant de la magnifique
époque du XVIIIe siècle, dont le chef est le puissant et
charmant maître Watteau.6

Călătoreşte mult în Bretania, unde fusese deja în
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1876, stabilindu-se, pentru diferite etape, la Vitré,
Dinan, Granville, apoi la Mont Saint-Michel şi
Fougère, pe malul oceanului, care îi fascinaseră pe
impresionişti şi unde este inspirat de natura aspră,
aproape sălbatică, de culoarea şi lumina perpetuu
schimbătoare. La Vitré, unde rămâne până în 1887, e
fascinat de burgul medieval, cu căsuţele sale rămase în
afara timpului prezent. Viziunea sa se defineşte,
abandonează definitiv clar-obscurul, pentru o sinteză
între un limbaj realist şi unul impresionist, în care este
privilegiată lumina şi reflecţia ei în funcţie de
momentul zilei, adesea cu efecte brutale. Linia
contururilor este fragmentată, uneori chiar abandonată,
în favoarea unei construcţii în pete de culoare, care
uşurează notaţia rapidă, pe un suport de dimensiuni
reduse, într-o tușă păstoasă şi compactă, ca în Rue à
Vitré sau Intérieur à Vitré. Alteori, ca în marinele
pictate la Graville şi Mont Saint-Michel, interesul îi
este trezit de elementul dinamic – mişcarea şi puterea
apei în raport cu uscatul –, de culoarea schimbătoare a
valurilor, pe care încearcă să le surprindă călăuzindu-
se, după cum îi destăinuia lui Vlahuţă, după principiul
că La sincérité travaille comme la nature, sans
compas… Elle travaille beaucoup, tous les jours. Elle
efface tout ce que tu réalises, si tu n’y met pas ton âme.
Travaille beaucoup – pour pouvoir travailler
rapidement. Toutes les choses de l’extérieur doivent
être saisies sur le champ. Le même paysage, baigné
dans la même lumière et regardé avec un même état
d’âme, on ne le rencontre qu’une seule fois dans la vie.
Voilà pourquoi il est important de travailler vite. Tu ne
trouvera plus jamais cette symphonie de lignes, de
tons, d’ombre et de lumière, l’union de tous ces
éléments qui font qu’une chose est belle. Dans une
heure, le monde est autre et tu n’es pas le même.7

În 1886, pictorul suferă de primele tulburări ale
câmpului vizual Avea patruzeci și nouă de ani. În
decembrie, rămas fără bani, organizează în mare grabă
o expoziţie cu lucrările păstrate în atelier, deschisă în
februarie 1887, la Galeria „Louis Martinet” din
Boulevard des Italiens, ale cărei expoziţii – ce
prezentau o paletă largă de artişti, de la Ingres la
Bonnat, de la Manet la Carpaux şi în mod obişnuit
producţia artistică a peisagiştilor de la Barbizon – se
voiau rivale ale Salonului,8 şi apoi, în mai, la Bucureşti
la Palatul Eforiei, cu 220 de opere. Cele mai
numeroase sunt peisajele realizate în Bretania,
capodopere de virtuozitate, pe care le ţinea aproape
ascunse în atelier, Grigorescu considerându-le nu doar
printre operele sale cele mai izbutite, dar şi

„evocatoare a zilelelor bune”. Când le expunea, le
mărea prețul, pentru a „evita” să se separe de ele.9

Deşi trimiterile sale la Salon fuseseră mai
totdeauna remarcate, ampla expoziţie de la Galeria
„Martinet” îl transformă în reperul noii Şcolii de
pictură românească. Tânărul Arsène Alexandre, care va
deveni unul dintre cei mai însemnaţi critici de artă
parizieni, scria în jurnalul L’Événement: Ce qui étonne
dans ses diverses études, c’est leur variété qui va de la
plus extrême délicatesse jusqu’à la vigueur la plus
décisive. Il y a des toiles de plein soleil où l’on sent la
vibration impéreptible des ondes de l’air, et il en a
d’autres, sombres, presque brutales, mais les unes et
les autres sont dans une note juste, digne
d’admiration.10

La rându-i, Paul de Katow, pictor şi jurnalist,
remarca în foarte cititul jurnal Gil Blas că: M.
Grigoresco appartient à cette école des peintres qui
cherchent, avant tout, à rendre l’impression profonde,
qu’ils ressentent en présence de la nature, sans pour
cela négliger les qualités si importantes de la forme et
de l’execution […]. Parmi les meilleures toiles, nous
remarquons une série d’études de maisons rustiques et
d’intérieurs de villages, peintes en plein soleil, d’une
vérité saisissante. Beaucoup de paysagistes eussent
hésité à accentuer les ombres et les lumières et à rend-
re les tons bleus du ciel avec une telle intensité de cou-
leur. Et cependant rien n’est plus juste ; c’est la natu-
re prise sur le fait. Ses tableaux de figures procedènt de
la même façon de voir et de faire, la plupart sont peints
en plein-air, avec une surprenante justesse de
valeurs.11

În 1888, se instalează definitiv în România, pe
Strada Batiştei din București, unde atelierul său e vizi-
tat de Suverani şi de elita ţării, iar în 1900 îşi cons-
truieşte, după propriile planuri, la poalele Carpaţilor, la
Posada, o casă-atelier, distrusă de un incendiu în 1918,
reconstruită însă identic în 1954, care adăposteşte în
prezent un muzeu memorial. Revine regulat în Franţa.
Graţie corespondenţei sale publicate de G. Oprescu, se
poate stabili cronologia exactă a peregrinărilor sale.
Iernile – detesta acest anotimp – le petrece adesea la
Paris, unde doctorul Louis-Anne Brocq, profesor la
Şcoala de Medicină şi şef de serviciu la Spitalul
„Broca”, îl trata de o boală oculară degenerativă.12

Verile este în vilegiatură şi picteză. În 1889, vizitează
Cassis, iar Avignon între 1890 şi 1893, revine apoi, în
1897, ca să-l vadă pe Laforce, în 1898 călătoreşte la
Martigues, iar în 1899 la Lamalou.

Într-o societate europeană dominată de spiritul



identităţii naţionale, în care cultul artei, ierarhizată
după criterii care se voiau precise – în care Franţa îl
aclama pe Victor Hugo drept poet naţional, elveţienii
ca pictor național pe Ferdinand Hodler, iar Finlanda, pe
atunci mare-ducat aparţinând Imperiului Ţarist, pe pic-
torul Akseli Gallen-Kallela sau pe compozitorul Jan
Sibelius –, Grigorescu va fi instalat de elita româneas-
că intelectuală și politică într-o glorie unanim recunos-
cută.

Iar într-un Bucureşti în care protipendada cultivă cu
precădere un stil de viaţă inspirat de cel parizian – în
care jurnalele pe care le citeşte sau reprezentaţiile tea-
trale la care asistă sunt în limba franceză, iar principa-
lele instituţii ale statului (Palatul Regal, Banca
Naţională – pentru care pictorul realizează mai multe
panouri decorative –, Casa de Economii şi
Consemnaţiuni, Palatul de Justiţie, Atheneul Român)
sau numeroase reşedinţe personale, edificate în răstim-
pul anilor 1880 şi 1900 de arhitecţi francezi stabiliți în
România, precum Paul Gottereau, Albert Ballu şi Paul-
Albert Galleron în stilul eclectic la modă promovat de
École des Beaux-Arts şi decorate de case de ebeniste-
rie pariziene –, un stil arhitectural naţional va lua naş-
tere abia către 1890 și se va dezvolta, mai ales, după
1900. Grigorescu pictează cu virtuozitate foarte nume-
roase scene pastoral-idilice, care vor deveni rapid mult
râvnite de colecţionari.

Imaginile nu atât clasic-descriptive, cât plastic-
mimetice ale universului lumii rurale, în nuanţe idilice
de tip fin de siècle, variaţiuni în aceeaşi cheie ale unei
concepţii a imaginii, atmosferei sau motivului, cu sen-
zaţii şi culori, în care personajele sunt exponente ale
unei realităţi imuabile, ciobănaşi, ţărănci sau care cu
boi, în poze atent studiate, reprezentate în peisaje
serene, transcrise cu o tuşă fluidă, în care paleta este
definită de câteva tonuri de alb şi gri, într-o tehnică
minimală, care elimină efectele facile, adesea dusă
doar până la sugerare – viziune cauzată de boala sa
oculară, care i-a afectat percepţia unora dintre culori şi
intensitatea unor tonuri –, însă cu siguranţă influenţată
de preceptele japonismului şi curentului whitlerianist,
care pusese stăpânire peste saloanele novatoarei
Société Nationale des Beaux-Arts,13 atât de la modă în
acei ani, vor deveni în anii 1890 un tipar vizual purtător
al expresiei identităţii naţionale care va supravieţui
Primului Război Mondial.

Mecenaţii şi colecţionarii din ultimul deceniu al
veacului, din ce în ce mai numeroşi şi mai informaţi
asupra ultimelor curente artistice apusene, se vor arăta
motivaţi în a încuraja, chiar la nivel instituţional, tema
naţională, definită într-un discurs în care civilizaţia

rurală era redescoperită şi valorizată ca matrice
creatoare a civilizaţiei româneşti. Sprijinit de regina
Elisabeta prin atitudinea sa publică sau de curentul
sămănătorist, care se bucura de atenţia lui Spiru Haret,
ministrul educaţiei, implicarea unor intelectuali de
prim rang precum Nicolae Iorga sau Vlahuţă, amândoi
directori ai ziarului Semănătorul – care apare începând
cu 1901 –, este de natură să proclame repertoriul
grigorescian drept normă artistico-socială de strictă
observaţie.

În acest context, raportul tinerilor pictori la
repertoriul grigorescian va fi diferit. Unii vor întreţine
cu el un dialog inechivoc, cel puţin în perioada lor
formativă, sau cultivându-l mimetic din motive
pecuniare. Alţii, sub impresia noilor curente artistice la
modă – Secessionismul münchenez, bunăoară –, îl vor
contesta cu vehemenţă, respingând imaginile pe care le
vehicula ca mistificând realitatea. El va impune însă
criticilor de artă străini, când evocau noua Şcoala de
pictură românească. Reputatul Louis Vauxcelles scria
în 1904: Je tiens pour assuré que si M. Grigoresco se
décidait d’exposer chez nous, il acquerrait en peu de
jours la notoriété de ces Parisiens de Christiania ou de
New York, nos Thaulow et nos Sargent.14 Iar criticul de
artă elveţian William Ritter, pasionat de culturile
Europei Centrale – care-l întâlnise pe Grigorescu către
1887-1888 în casa lui Nicolae Blaremberg, unde era
profesor particular, devenindu-i ulterior chiar prieten şi
confident15 –, îi va dedica mai multe articole publicate
în presa europeană, traduse şi în cea românească. Într-
unul dintre ele, proclama că el este quelque chose
comme son poète national [roumain], le plus parfait
représentant de sa vie, de sa culture et de sa philoso-
phie un peu épicurienne, à la fois desabusée et satisfai-
te, enfin le seul artiste vraiment considérable qu’elle
puisse envoyer plaider en faveur de la beauté de ses
paysages et de sa vie populaire.16

În altul, scris cu aceeaşi vervă lirică şi publicat în
prestigioasa revistă pariziană L’Art et les artistes,
Ritter considera că nimeni altul decât Grigorescu nu
putea da une sensation autre que claire, souriante, heu-
reuse et virgilienne. Ni grands cris, ni gestes forcés ;
seulement de grands horizons, des campagnes infinies
et une population passive et douce, rêveuse et contem-
plative le long des grandes routes […] Comme elle dif-
fère également, cette vie, de la morne existence stu-
dieuse et mondaine, réglée de l’école primaire aux
funérailles officielles avec une désespérante régulari-
té, du gros de nos peintres contemporains en
Allemagne, en Angleterre et en Italie comme en
France. Seule, celle du pauvre Vereschaguin fut plus
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énergique, plus mouvementée et eut une fin brusque et
explosive à l’unisson de ce qu’elle avait été tant de fois
déjà. Les paysages de Grigoresco tiennent tout leur
charme d’un coloris toujours atténué par le trop de
lumière, le mirage et la poussière, une poussière ado-
rable, propre, saine et blanche comme la plus pure
fleur de farine. Tout est transitoire, ondoyant et fugace
dans ces paysages : les ciels immenses, les jeux de
lumière, les ombres des cumulus, les lignes de monta-
gne lointaines, les sillons des vallées et les miroite-
ments des eaux et de leur lit dévasté. Souvent il n’y a
pas de motifs à proprement parler : une rencontre de
taches heureuses, de gris rares et de jaunes fanés, au
zénith et sur la terre. Un échange de rayonnements
subtilement nuancés entre l’avant-plan, le ciel et l’ar-
rière-plan fournit le prétexte immédiat à l’exécution de
quelqu’une de ces variations symphoniques… Au
milieu de ces tons rares la virtuosité de Grigoresco se
joue […]. Et l’adoration chez lui se trahit immédiate-
ment par une pochade […]. Toute discussion théorique
lui est absolument étrangère. Sa notion de l’art exclut
toute science. Le mot de «technique» le révolte […]. La
composition ? Qui ne la découvre pas spontanément à
la minute même où il couvre sa toile de couleurs n’est
pas doué selon lui pour la peinture.17

Doi ani mai târziu, încercând să înţeleagă, într-un
articol consacrat mult mai tânărului peisagist polono-
ucrainean Jan Stanislawski, specificitatea fibrei
estetice şi emoţionale naţionale a acestor pictori veniţi
din Europa Centrală şi ce rol jucase experienţa
franceză în definirea identităţii lor artistice în raportul
cu estetica şi moştenirea intelectuală a spaţiului de
origine, Ritter îi compară pe acesta şi pe Grigorescu cu
Racine şi Corneille: poeţi amândoi, unul cu o fire
meditativă, Stanislawski, în vreme ce celălalt,
Grigorescu, geniu nativ al cărui ochi şi mână sunt la
lucru. Grigoresco tourne dans le cercle magnifique
d’une dizaine de motifs qui sont quelques aspects,
quelques types particuliers, grossis jusqu’aux
symboles et devenus, d’exceptionnels, universels.18

Polonezul Stanislawski încarnează une profonde et
délicate synthèse […], brillant résumé, simplifié chez
le Roumain […]. Le Polonais se donne à la culture
occidentale, s’il en va en France ou en Italie c’est pour
y chercher la confirmation. Le Roumain va comparer,
avec l’arrière pensée de sa superiorité. Grigoresco ira
en France lui, non pas précisement chercher des
recettes et des formules, car personne ne s’en passe
avec plus de dédain, mais bien apprendre une manière
de voir et s’exprimer; il alla y apprendre à lire, mais à
lire du roumain.19

Ritter intenţiona să-i dedice o monografie în
populara serie Knackfuss Künstlermonographien,
proiect pe care-l va încredinţa ulterior publicistului
Marcel Montadon, fiul unui naturalist francez stabilit
în România, însă volumul va rămâne doar la stadiul de
proiect.

Note:
1. Arhivele Naţionale ale României, fond Marele Stat-

Major, dosar 643/1877-1878, f. 201.
2. Numele său este înscris, alături de ceilalţi membri ai

suitei, în cartea de oaspeţi a castelului, păstrată în arhivele
princiare de la Neuwied.

3. G. Oprescu, Nicolae Grigorescu, maturitatea şi
ultimii ani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 31.

4. Iacob Negruzzi, „Expoziţiunea artiştilor români în
viaţă”, în Convorbiri Literare nr. 4/1870

5. Ibidem, p. 30.
6. Le Figaro, 1882
7. Alexandru Vlahuţă, op.cit.
8. Patricia Mainardi, The End of the Salon, p. 129.
9. G. Oprescu, Nicolae Grigorescu, maturitatea şi

ultimii ani, p. 51.
10. Alexandru Vlahuţă, op. cit., pp. 119 şi 120. N-am

depistat în nicio colecţie publică franceză acest jurnal.
Traducerea articolului a fost realizată după versiunea fran-
ceză a biografiei scrise de Bachelin.

11. Paul de Katow, “L’exposition des œuvres de N.
Grigoresco, un peintre”, în Gil Blas, 3 martie 1887, p.2,

12. Dermatologul Louis Brocq, care îl trata, poseda
opere pe care le va dona în 1928 Muzeului de Arte
Frumoase de la Agen, oraş din care era originar.

13. Această ipoteză este avansată de Ioana Vlasiu, în
studiul său „Grigorescu japonizant”, în Grigorescu şi
modernitatea, p. 95-96. Pictorul poseda mai multe artefacte
extrem-orientale. Asupra acestui curent, vezi şi studiul nos-
tru, „Les portraitistes whistlériens aux Salons de la Société
Nationale des Beaux-Arts, 1890-1903”, în Bulletin de la
Société de l’Histoire de l’Art Français, 2009, p. 303-322.

14. Louis Vauxcelles, „Notes d’art, Exposition Stefan
Popescu”, în Gil Blas, 24 ianuarie 1904, p. 1.

15. Epistolele pe care le-au schimbat au fost publicate
de G. Oprescu în Corespondenţa lui N. Grigorescu,
Bucureşti, 1946, p. 35-68.

16. William Ritter, „Un peintre roumain, Nikoulae Ion
Grigoresco”, în Études d’arts étrangers, Mercure de
France, Paris, 1906, p. 212.

17. William Ritter, „Un peintre roumain, Nikoulae Ion
Grigoresco”, în L’Art et les artistes, Paris, 1906, p. 166-
168.

18. William Ritter, „Jan Stanislawski”, în L’Occident,
iulie 1908, p. 66.

19. Ibidem, p. 87.
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Dacă omul este o fiinţă creatoare – eventual,
fiinţa creatoare – sau nu încă, se poate discuta,
se degajează o astfel de întrebare sau o
asemenea problemă, dar dincolo de ceea ce ţine
de creaţia umană cu greu se admite modul de a
vedea fiinţa ca fiind dotată cu o reală capacitate
de a crea, cel puţin aici, în lumea terestră. S-ar
părea că pentru a crea este necesar a examina şi
reexamina existentul – se distinge astfel
mecanismul existenţial traductibil în concepte,
în interrelaţii conceptuale, care, într-o fază
ulterioară, sunt restructurate ca efecte generate
de reciprocităţile şi modalităţile apariţiei în
câmpul realităţii. Nu este simplu nici măcar
faptul de a descrie succint fenomenul creator – a
accesa elementele determinante ale procesului
de apariţie a noului din ceea ce părea să fie
stabilit ireversibil înseamnă a produce, a
reproduce, pur şi simplu, însuşi faptul creaţiei.
Se vorbeşte despre un intelect creator – ce
altceva poate avea în sine forţa creatoare în care
să se depăşească simpla apariţie a unei fiinţe sau
a unei idei în conformitate cu o regulă sau un
principiu deja stabilit, recunoscut? Naşterea unei
fiinţe vii este creaţie într-un sens pur material şi
perfect determinat prin interacţiuni moleculare,
biologice rigid organizate spre a da produsul
biologic unic. Creaţia, ca apariţie autentică a
noului, nu pare a fi văzută decât dincolo de
materie, în lumea intelectului.

Şi totuşi, acum ceva mai mult de o sută de
ani, Henri Bergson, filosof a cărui capacitate de
a reinterpreta viziunea umană asupra lumii a
atins un nivel de o fabuloasă altitudine, vorbeşte

lumii dedicate unei cunoaşteri cu adevărat
pătrunzătoare despre evoluţia vieţii, a fiinţelor,
referire printr-o mişcare dincolo de faptul fizic,
printr-un act sau printr-o continuitate de acte de
factură spirituală şi, astfel, supraintelectuală.
Scrierile lui Bergson au obligat Comisia Nobel
să îi acorde marele premiu prin referire la
calitatea în primul rând literară a acestora.
Evoluţia creatoare este opera centrală, majoră a
filosofiei spiritualiste. După o epocă relativ
scurtă de raportare competentă şi profundă a
studiilor filosofice la teoriile bergsoniene,
prezenţa lui Henri Bergson în mentalul, în
teoriile filosofiei moderne suferă o neglijare, aşa
cum se întâmplă întotdeauna cu acele scrieri,
teorii, până la urmă creaţii, cărora nu li se poate
aplica în niciun mod critica, dar nici nu sunt
acceptate, pentru că prea mult din spiritul şi
gândirea unei epoci ar trebui să se schimbe odată
cu o suprem curajoasă nouă viziune îndreptată
asupra unei întregi lumi.

Astfel, Henri Bergson a văzut întreaga
evoluţie a lumii, a vieţii, a fiinţelor, implicit a
universului, ca un fapt de creaţie din sine a
existentului. Este o astfel de idee o gravă abatere
de la modul în care a fost considerată lumea
timp de câteva milenii – oricum două în modul
cel mai sigur – din perspectiva unei interacţiuni
fizice a obiectelor şi proceselor lumii? Bergson
s-a văzut apreciat, tratat sau, mai banal, etichetat
drept un spiritualist. Spiritualismul este modul
cel mai grav de a acuza o concepţie, o manieră a
viziunii realului. Aparent, creaţionismul
bergsonian nu putea fi decât un spiritualism. În
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sine, nici măcar acest lucru nu are de ce să fie
considerat o eroare sau, mai rău, un păcat. Am
făcut încă de mult observaţia că un George
Wald, laureat al Premiului Nobel în 1967 pentru
studiul pigmenţilor vizuali, sublinia
imposibilitatea de a trata faptul sensibilităţii în
general, al vederii ca exemplu deosebit de clar
prin simpla raportare la fenomenele fizico-
chimice care au loc în organele senzoriale. Nu
voi relua aici cercetările lui Wald, prezentate
strălucit de către autor în congrese ştiinţifice
internaţionale şi care arătau clar că în existenţa
viului se exprimă neîndoielnic o lume activă
într-un alt spaţiu decât acela direct cercetabil,
apt a fi studiat în planul simplu fizic şi chimic.
Cu privire la acest lucru am avut satisfacţia să
pot spune că eu însumi l-am tratat, în aceeaşi
perioadă cu George Wald şi în mod similar
manierei în care cercetătorul american a făcut-o
şi a comunicat-o lumii ştiinţifice. Cum şi cine a
ajuns la a considera aceste aspecte ale
cunoaşterii are puţină importanţă – ceea ce este
esenţial rămâne faptul că avem dreptul de a
vorbi despre creaţie mult dincolo de lumea
descoperirilor imediate şi simple ale intelectului
omenesc.

Modul actual de a vedea lumea are, pe lângă
componenta considerată – până la un punct pe
drept – ca inacceptabilă a simplului spiritualism,
un adevărat cult al ideii entropice. Entropia, în
aparenţă, creşte în toate procesele fizice. În
realitate, lucrurile stau altfel câtă vreme aceste
procese sunt limitate ca scală. În măsura în care
fenomenele fizico-chimice se multiplică în
modul cel mai complex, în sensul în care
diversitatea respectivelor procese decurgând
într-o conformitate inextricabilă cu legile fizicii
şi, implicit, chimiei, procesul entropic (sau, mai
plastic spus, deriva entropică) nu reprezintă un
absolut universal cunoscut şi, deci, universal
prezent. Procesul sau fenomenul entropic este
însoţit variabil de procese antientropice, de o
complexitate care poate creşte oricât. Viaţa,
originea vieţii, creşterea complexităţii
procesului vital sunt dovezile evidente ale

evoluţiei antientropice parţiale, relativ locale,
dar oricum apte să conducă la o evoluţie pozitivă
sub raportul complexităţii unei mişcări ce poate
fi socotită în ansamblu drept pozitivă a unei
părţi, a unei componente – ori a numeroase
componente – în realitatea cunoscută. În
sistemele simple şi închise – în funcţie de gradul
de simplitate, de măsura închiderii – evoluţia
sau, mai exact, involuţia entropică domină;
sistemele ample, de o mare complexitate,
dezvoltă centre antientropice, diversităţi care
permit evoluţii cel puţin parţiale în ansamblul
sistemului. De maximă importanţă este însă
faptul că, ocazional, la un anumit nivel de
complexitate, în sistemul evoluând spontan
ajung să apară centre, focare de o particulară
importanţă, apte să organizeze restul
ansamblului.

Ceea ce se încearcă a se menţine neschimbat
nu poate suferi decât o mişcare entropică, pe
când ceea ce evoluează spontan va releva acele
centre de mişcare liberă. Studiul mişcării tuturor
sistemelor complexe manifestând o dispersie de
caracteristici libere. Acestea vor creşte şi se vor
dispune într-un sistem luând o formă gaussiană.
Existenţa liberă, în distribuţia de tip Gauss, se
manifestă simultan entropic şi antientropic. Dar
orice focar creator va contamina sau, cel puţin,
va tinde să contamineze pozitiv ansamblul.
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În ultimii ani, la editura arădeană Sfântul
Nectarie au fost publicate o serie de cărţi de-a
dreptul excepţionale, majoritatea dintre ele
traduceri, precum Grigorie de Nyssa, Omilii la
Praznicele împărăteşti, Chiril de Schitopolis,
Vieţile pustnicilor Palestinei (ediţie bilingvă),
Pierre Hadot (Exerciţii spirituale şi filosofie
antică, Studii de filosofie antică) şi mai multe
Tâlcuiri la Filocalie, semnate de monahi athoniţi
Theoclit Dionisiatul, Evsevios Vittis şi mai ales
Emilianos Simonopetritul. În rândurile de mai jos
voi avea în vedere volumul 5 din colecţia
amintită, cel semnat de Arhimandrit Emilianos
Simonopetritul, Tâlcuire la Sfântul Maxim
Mărturisitorul. Capete despre dragoste, într-o
frumoasă traducere din greacă realizată de
Ieromonahul Agapie (Corbu). Înainte de toate,
trebuie spus că volumele publicate de această
mică editură arată din ce în ce mai bine: excelent
redactate – practic, nu am găsit nici o scăpare de
tehnoredactare în cartea pe care o avem în vedere
(lucru extrem de rar întâlnit chiar şi la marile
edituri din Apus) –, admirabil editată şi aranjată în
pagină, coperţi cartonate cu supracopertă de
calitate. Pe scurt, cărţile acestei edituri sunt nişte
bijuterii atent şlefuite. 

Alegerea Capetelor despre dragoste pentru a
fi tâlcuite nu este întâmplătoare, deoarece aceasta
este cea mai populară scriere a Mărturisitorului.
Pe lângă cele 22 de capete alese de Arhimandritul
Emilianos (din totalul celor 400 maximiene)
pentru a fi interpretate, volumul este deschis de
un interesant Cuvânt introductiv: „De la Sfântul
Antonie cel Mare la părintele Emilianos
Simonopetritul sau despre căile tradiţiei

rugăciunii curate” (pp. VII-XXI), semnat de
Ieromonahul Agapie. Este interesant pentru că
încearcă să-l apropie pe Maxim de o anumită
tradiţie. În acest studiu se aminteşte despre
descoperirea din 1975 a unui codex din secolul al
XIII-lea, în fondul de manuscrise al Muzeului
Benaki din Atena1, care cuprinde o „colecţie de
sentinţe duhovniceşti ale ucenicilor faimosului
Avvă Evagrie Ponticul” (p. VIII). Dintre acestea,
cu mici intervenţii stilistice, 88 de capete din
această colecţie – cu titlul Κεϕάλαια τῶν
μαθητῶν Εὐαγρίου (ce conţine 198 de capete) –
se regăsesc în Capetele despre dragoste
maximiene2. Chiar J. Paramelle atrăsese atenţia că
această colecţie ar fi putut sta la baza scrierii
maximiene amintite, similitudinile între cele două
texte fiind numeroase3.

Nimic mai adevărat! Doar că influenţa lui
Evagrie asupra lui Maxim a fost cercetată cu mult
înainte de descoperirea manuscrisului menţionat.
Amintesc aici doar celebrul studiu semnat de
Marcel Viller, „Aux sources de la spiritualité de
saint Maxime. Les œuvres d’Évagre le Pontique”,
în Revue d’Ascétique et de Mystique, 11 (1930),
pp. 150-184; 239-268; 331-336, şi cel scris de
Viller împreună cu Jacques Farges „La charité
chez les Pères”, din Dictionnaire de Spiritualité,
vol. II, 1953, col. 523-569. Verdictul lui M. Viller
este unul radical cu privire la influenţa lui Evagrie
asupra lui Maxim şi, din păcate, a fost preluat fără
discernământ de mulţi exegeţi contemporani.    

Cred că pentru o înţelegere mai adecvată a
acestei posibile influenţe, este necesară o scurtă
prezentare a contextului care ar fi putut genera
această situaţie. Totul pare să fi plecat de la o
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criză, numită de exegeţi „prima criză origenistă”,
care s-a petrecut cu precădere în pustia Egiptului
între anii 399 şi 403. În timpul acestor
evenimente, simpli monahi au devenit pentru
întâia oară în istorie un factor important de putere,
ca urmare a ameninţării cu moartea a episcopului
dacă nu-l condamnă pe Origen4. Evagrie moare în
399. Cea de-a „doua criză origenistă” s-a
manifestat mai ales în Palestina secolului al VI-
lea, iar cei „vinovaţi” de răspândirea ideilor
origeniste erau consideraţi Didim cel Orb şi
Evagrie. H.-U. von Balthasar vorbeşte la un
moment dat despre faptul că Evagrie poate fi
considerat „mai origenist decât Origen”. Însă
primul care l-a acuzat pe Evagrie de „origenism”
a fost Ieronim, într-o Epistolă (133, 3; ed. Labourt
VIII, p. 53) din anul 414. Nu trecuseră decât
cincisprezece ani de la moartea lui Evagrie, dar
până la condamnarea oficială a fost necesar mai
bine de un secol. Spre deosebire de edictul
imperial din 543, care se referea explicit doar la
Origen, condamnarea din 553 a fost pronunţată nu
doar împotriva alexandrinului, ci şi împotriva lui
Evagrie şi Didim cel Orb. De asemenea, la
conciliu din 649, Lateran (canonul 18; Mansi X,
1157 a-b) – acolo unde Maxim a jucat un rol
important (exegeţii spun că ar fi redactat chiar
actele acestui conciliu)5 –, numele lui Evagrie
este asociat cu acela al alexandrinilor Origen şi
Didim cel Orb6. Ceea ce înseamnă că Maxim a
citit fără nicio îndoială scrierile lui Evagrie, mai
ales Kephalaia gnostica (aşa cum a arătat cu
argumente M. Viller, în articolul „Aux sources de
la spiritualité…”). La rândul său, A. Lévy reţine
două puncte esenţiale din discuţia savanţilor cu
privire la influenta lui Evagrie asupra lui Maxim:
1. Maxim a citit Kephalaia – totuşi, el a citit
această scriere în siriacă, deoarece nu citează
după versiunea originală, ci după cea amendată de
redactorul siriac (Filoxen de Mabboug, cel mai
probabil). Această cunoaştere a limbii siriace (de
către Maxim) confirmă Viaţa cu aceeaşi origine:
până la mijlocul secolului al VII-lea, siriaca este
limba vorbită în mănăstirile palestiniene, înaintea
limbii greceşti; 2. Maxim se inspiră din scrierile
evagriene – mai exact din locurile în care acestea

din urmă, au fost în mod artificial alcătuite după o
interpretare conformă cu a Părinţilor (şi cu a lui
Dionisie implicit) pierzându-şi astfel ceea ce
dădea savoarea lor heterodoxă. Situaţie ce-l
determină pe A. Lévy să inverseze teza lui I.
Hausherr (din articolul „Ignorance infinie”, în
Orientalia Christiana Periodica, 2 (1936), pp.
351-362, potrivit căreia Maxim prin cuvinte
dionisiene a exprimat idei evagriene) şi să afirme
că Evagrie este suprapus peste Dionisie şi nu
invers: prin cuvinte evagriene, Maxim nu a făcut
decât să exprime idei dionisiene7. 

Plecând de la acelaşi studiul de pionierat,
semnat de M. Viller, Aux sources de la
spiritualité…, A. Guillaumont8 apreciază că
Maxim a împrumutat de la Evagrie nu doar forma
în care a scris Capetele despre dragoste, ci, în
mod frecvent, face doar o parafrază a scrierilor
sale. Totuşi, Maxim se referă explicit la Evagrie,
numindu-l, în două locuri din scoliile la Corpus
Dionysiacum: 1. Scolia la Ierarhia bisericească,
VI, 6, unde sunt citate două sentenţe din
Képhalaia Gnostica: „Evagrie, în capitolul 78 al
sutei a doua, zice: «Fiecare ceată a Puterilor
cereşti constă fie din cele de jos, fie din cele de
sus şi din cele de jos». Şi în capitolul 19 al acelei
sute zice: «Din starea îngerească şi
arhanghelească se produce starea sufletească; iar
din cea sufletească cea demonică şi omenească;
iar din cea îngerească iarăşi apar îngerii şi
demonii»” (trad. Stăniloae, p. 116)9 şi Scolie la
Ierarhia cerească, VII, 3 (în traducerea lui
Stăniloae este scolia VII, 4), unde Evagrie este
calificat drept ἀνοσίος, adică „impios”, fără
evlavie („Iar că este unitate şi monadă o spune şi
Evagrie cel necuvios, care zice în capitolul III al
sutei a doua, aceasta: «El este monada, fiindcă
dumnezeirea este simplă şi neîmpărţită; pentru
aceea este monadă, ca să vorbim aritmetic, e
simplă şi necompusă: şi de aceea e unitate, pentru
că Sfânta Treime e unită şi în ea însăşi, dar şi
uneşte cu ea pe toţi cei ce se apropie de Ea, după
spusa din Evanghelie: Ca să fie una, precum noi
una suntem (Ioan 17, 11)»”; trad. Stăniloae, p.
51)10. 
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Arhimandrit Emilianos Simonopetritul, Tâlcuire la
Sfântul Maxim Mărturisitorul. Capete despre dragoste,
Traducere din limba greacă şi Cuvânt introductiv de
Ieromonah Agapie (Corbu), Arad, Editura Sfântul Nectarie,
2017, 163 p. 

Note:
1. Joseph Paramelle, „Chapitres des disciples d’Éva-

gre dans un manuscrit grec du musée Bénaki d’Athènes”,
în Parole de l’Orient: revue semestrielle des études
syriaques et arabes chrétiennes, 6-7 (1975-1976), pp.
101-113. De fapt, manuscrisul a fost descoperit de
Evrydiki Lappa-Zizika şi catalogat în 1991 (Ε.
Λάππα‑Ζίζηκα, Μ. Ρίζου‑Κουρουποῦ, Κατάλογος
ἑλληνικῶν χειρογράφων τοῦ Μουσείου Μπενάκη 10ος –
16ος αἰ., Ἀθήνα, 1991, 103-106 = ἀρ. 53 (ΤΑ 72), φ.
193v-204).

2. [Évagre le Pontique] Chapitres des disciples d’É-
vagre, Édition princeps du texte grec, introduction, tra-
duction, notes et index Paul Géhin, Paris, Cerf (SC 514),
2007. Maximos Constans apreciază că „the discovery of
the Evagrian chapters offers us a rare and important
glimpse into the mind and working methods of Maximos
the Confessor. In the Chapters on Love, an early work
written by 626, Maximos sets forth the Orthodox view of
the spiritual life by curbing and correcting Evagrios’s
overwhelming emphasis on knowledge. The Confessor
seems to have realized, however, that the transformation
he envisioned required more than a mere revision of iso-
lated passages in random texts” (Maximos Constans,
„’Nothing is Great than Divine Love’: Evagrios of
Pontos, St Maximos the Confessor, and the Philokalia”,
în Andreas Andreopoulos and Graham Speake [eds.],
Rightly Dividing the Word of Truth. Studies in Honour of
Metropolitan Kallistos of Diokleia, Oxford, Bern, Peter
Lang, 2016, p. 72).

3. J. Paramelle, art. cit., pp. 112-113; vezi şi compa-
raţia de la n. 24. 

4. Pentru detalii, vezi Ieromonah Gabriel Bunge,
Evagrie Ponticul. O introducere, traducere de Ioan I. Ică
jr., Sibiu, Deisis, 1997, p. 61.

5. Chiar fără să fie ratificat de împărat, Maxim
considera sinodul de la Lateran (649) drept un Sinod
Ecumenic (Op. th. Pol. 11, în PG 91, 137 D). În mai
multe texte ale sale, R. Riedinger a arătat că Maxim şi
apropiaţii săi au redactat actele acestui sinod de la
Lateran (5‐31 octombrie 649), „un conciliu oriental pe
teren roman”, unde Maxim a fost o prezenţă extrem de
activă. Mai exact, la îndemnul Sfântului Maxim, papa
Martin I (649-655) a convocat acest conciliu. Pentru
participarea lui Maxim la conciliul din Palatul Lateran,
pe ale cărui acte bilingve (greacă şi latină) Maxim

semnează „Maximus humilis monachus”, vezi Johannes
Pierres, Sanctus Maximus Confessor, princeps
apologetarum synodi Lateranensis anni 649 (Pars
historica), Diss. Pontificia Universitas Gregoriana,
Rome, 1940; potrivit editorului actelor conciliului de la
Lateran (649), R. Riedinger, însuşi Maxim ar fi redactat
în greacă aceste documente (Rudolf Riedinger, Aus den
Akten der Lateran-Synod von 649, Byzantinische
Zeitschrift, 69 (1976), p. 17-38; Idem, Zwei Briefe aus
den Akten der Lateransynode von 649, Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik, 29 (1980), p. 37-59;
Idem, Die Lateransynode von 649 und Maximos der
Bekenner, în F. Heinzer, C. Schönborn [éds.], op. cit., pp.
111-121; Andrew J. Ekonomou, Byzantine Rome and the
Greek Popes: Eastern Influences on Rome and the
Papacy from Gregory the Great to Zacharias, A.D.
590‐752 (Roman Studies: Interdisciplinary Approaches),
Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007, în special
cap. III, p. 79-112.

6. Pentru condamnarea origenismului din 543, vezi
Antoine Guillaumont, Les «Képhalaia Gnostica»
d’Évagre le Pontique et l’histoire de l’origénisme chez
les Grecs et chez les Syriens (Patristica Sorbonensia 5),
Paris,  Éditions du Seuil, 1962, pp. 133-166. Cu privire la
anti-origenismul lui Maxim s-a pronunţat Policarp
Sherwood, în lucrarea devenită clasică The Earlier
Ambigua of Saint Maximus the Confessor and His
Refutation of Origenism, Studia Anselmiana 36, Romae,
Herder, 1955. Două decenii mai târziu, cercetătorul
argentinian, José Julián Prado, a aratat în volumul
Voluntad y Naturaleza. La antropología filosófica de
Máximo el Confesor (Río Cuarto, Ediciones de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, 1974) că poziţia
maximiană s-a construit ca o reacţie de fond la
origenismul evagrian. Un demers similar a susţinut şi
părintele Stăniloae în toate studiile şi notele care însoţesc
traducerile textelor maximiene în română. 

7. Antoine Lévy, Le créé et l’incréé. Maxime le
Confesseur et Thomas d’Aquin: aux sources de la querel-
le palamienne, Paris, J. Vrin, 2006, p. 488, n. 3.

8. A. Guillaumont, op. cit., pp. 164-165.
9. Interesant este faptul că textul grecesc al acestor

două sentenţe este păstrat datorită acestor scolii. Plecând
de la observaţia lui Otto Zöckler, A. Guillaumont
precizează că textul evagrian citat de scoliast, II, 78,
corespunde literal textului din anatematismul 5, din anul
553 (pentru detalii vezi A. Guillaumont, op. cit., p. 158). 

10. Cu privire la această sentenţă, II, 3, a lui Evagrie
şi corectitudinea citării ei din scolia la Corpus
Dionysiacum, vezi A. Guillaumont, op. cit., p. 165, n.
140. 

160160 CONVORBIRI  LITERARE
CARTEA DE RELIGIE



Parcursul lui Abraham Abulafia se aseamănă
izbitor cu cel al altor intelectuali evrei din secolul al
XIII-lea, care începeau cu studierea intensivă a
Călăuzei rătăciților a lui Moise Maimonide, pentru
ca apoi să se fixeze definitiv în universul esoteric al
cabalei. Primele îndrumări filosofice Abraham
Abulafia le-a primit de la Hillel ben Samuel din
Verona, după care revine pentru un timp în Spania,
în Catalonia. A continuat studiile concentrîndu-se pe
comentariile la Sefer Yetzirah; a căpătat renume
pentru maniera în care preda Călăuza rătăciților în
orașe din Spania, Grecia și Italia, învățătura sa fiind
bazată pe combinații de litere și tehnici lingvistice.
Devenit maestru în arta interpretării mistice a
literelor și cuvintelor (ghematria), Abraham
Abulafia credea că puterea creației rezidă în
diferitele combinații ale acestora, era convins de
caracterul profetic al numelor divine, consacrînd
lungi pagini recitării acestora, parte a procesului
interiorizării, pe care îl urma candidatul la profeție.
Tora rămîne un document care se supune regulilor
limbajului, iar întregul limbaj se întemeiază pe
numele divine. Eminent cercetător și profesor de
gîndire iudaică, Moshe Idel este cunoscut cititorilor
români datorită cîtorva lucrări apărute în ultimii
cincisprezece ani la Editura Polirom, dintre care
amintim: Perfecțiuni care absorb. Cabala și
interpretarea; Ascensiunea la cer în mistica
evreiască. Stîlpi, linii, scări; Evreii lui Saturn; Fiul
lui Dumnezeu și mistica evreiască; Mircea Eliade.
De la magie la mit. Acestora trebuie să le adăugăm
și cărțile Golem, apărută în traducere în limba
română la Editura Hasefer, unde s-au mai tipărit
Cabală și eros și Hasidism, între extaz și magie.
Redactînd teza de doctorat despre cabală, Moshe
Idel s-a apropiat de opera cabalistului Abraham
Abulafia care avea o altă perspectivă asupra cabalei,
alta decît cea clasică și inevitabila referință la

arborele sefirotic, misticul evreu punînd accent pe
experiențele și doctrinele mistice, subiect al unei
cărți recent apărută în limba română: Experiența
mistică la Abraham Abulafia, traducere din limba
engleză de Maria-Magdalena Anghelescu, Iași,
Editura Polirom, colecția „Plural M”, 2019, 250 p.

Pentru Moshe Idel sistemul lui Abraham
Abulafia era diferit față de cele promovate de alți
gînditori medievali, identificînd în căile atingerii
experienței mistice tradițiile mistice evreiești alături
de cele ale isihasmului grec-ortodox, de cele venite
din yoga indiană sau din sufism. Sistemul lui
Abulafia era cel al combinației mentale a Numelor
Divine, la nivelul scrierii, vorbirii și gîndirii, fiind
vorba despre un proces explicit de interiorizare, unul
de construire a intelectului, mergînd de la sensibilia
la intelligibilia pentru a ajunge la cel mai înalt nivel
de conștiință – profeția sau experiența mistică.
Sistemul propus de Abulafia cuprinde tehnici pentru
recitarea Numelor (respirația, mișcările capului,
mîinile), recitarea interioară, pregătirile pentru
recitare. Moshe Idel menționează că metoda lui
Abulafia se bazează pe recitarea reală a Numelui
Inefabil, ceea ce la prima vedere ar părea o încălcare
halakhică clară, dar pentru misticul evreu calea
pentru dobîndirea Lumii ce va veni este tocmai în
recitarea Numelui Inefabil. Gershom Scholem
vedea în calea lui Abulafia un fel de „magie a
interiorității”, o intenție de schimbare a structurii
interioare a omului. Deși asociată de multe ori unei
anume frivolități, muzica a însoțit ceremoniile
religioase, texte biblice menționînd folosirea
muzicii, a instrumentelor muzicale; mai tîrziu s-a
vorbit despre asocierea dintre extazul mistic și
muzică în Cabala extatică. Abraham Abulafia
compară influența exercitată de muzică și
combinația de litere: „Trebuie să adeverești mai întîi
în inimă, în orice fel poți adeveri că literele sînt în
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esență semne și aluzii în imaginea unor caractere și
parabole și au fost create pentru că sînt instrumente
prin care omul este învățat calea înțelegerii; iar
pentru noi ele sînt în imaginea coardelor unui
kinnor. [...] Așa cum muzica influențează echilibrul
[corect] al corpului, tot astfel acest lucru are efect
asupra sufletului prin puterea Numelui.”
Contemporanii lui Abulafia considerau muzica parte
integrantă a educației lor teoretice, mijloc de întărire
a puterilor intelectuale, o știință care duce la
devoțiune și este legată de recitarea Numelui.

Una dintre direcțiile asupra căreia se îndreaptă
exegeza lui Moshe Idel este experiența mistică și
sistemul de gîndire al lui Abraham Abulafia dominat
de două concepte majore, intelectul și imaginația,
concepte care sînt o cheie pentru înțelegerea
viziunilor sale și a semnificațiilor lor ascunse. A
vorbi despre experiența religioasă înseamnă a
întreba care este forma de experiență care apare în
faptele religioase, cum pot fi cunoscute, din exterior,
obiectiv și științific, dar și într-o manieră mai
profundă, din interior, din ceea ce este trăit. Iată cum
explică Abulafia necesitatea interpretării viziunilor
sale: „Acesta este sensul revelat tuturor, dar sensul
ascuns poate fi înțeles doar de cel care îl înțelege de
unul singur”. Moshe Idel urmărește cîteva dintre
fenomenele care se regăsesc în experiența mistică a
lui Abulafia: senzații și sentimente, fenomenul
luminii, vorbirea profetică, discursul profetic,
viziunea formei omenești, viziunea literelor.
Studiind trăsăturile caracteristice ale experienței
extatico-mistice la Abulafia, Moshe Idel arată că „un
element central al modului în care Abulafia înțelege
profeția este perceperea experienței mistice ca
realizare supremă a capacităților conștiinței umane;
[...] Și mai semnificativ pentru ceea ce ne
interesează pe noi este faptul că experiența privată a
lui Abulafia e supusă unei interpretări raționaliste
[...]. Viziunile sale confirmă abordarea sa
metafizică, în măsura în care în ele intelectul,
imaginația și Intelectul Activ sînt transformate [...]
într-o componentă a vieții spirituale a misticului
însuși”.

Istoricii și fenomenologii religiilor susțin că
experiențele mistice diferă de la o religie la alta, de
la o experiență la alta în cadrul aceleiași religii. În
încercările de a descrie legătura dintre sufletul uman
și Intelectul Activ, misticii evrei din Evul Mediu au

folosit imagini erotice. Sînt imagini care descriu
legătura spirituală și legătura fizică între cel ce
iubește și cel iubit, în rîndul celor din urmă
înscriindu-se sărutul, unirea sexuală, sămînța,
fecundarea și nașterea. Dar textele mistice nu sînt
facile, ele conțin numeroase sensuri ascunse, jocuri
de cuvinte, parabole, iar exemplul cel mai grăitor
este Cîntarea Cîntărilor, „cîntec de iubire care
descrie contactele erotice dintre mireasă și mire la
nivel literal și caracterul profeției sau al experienței
mistice la nivel esoteric”, scrie Moshe Idel. Abulafia
consideră plăcerea fizică un mijloc adecvat de
exprimare a sentimentelor care însoțesc experiența
mistică, deși Abulafia percepe actul sexual ca pe un
act umil, lipsit de orice aură de mister, mister
prezent în Cabala sefirotică, cabaliștii teosofi
insistînd pe aspectul misterios al actului sexual.
Moshe Idel explică de ce Abulafia a ales actul sexual
ca imagine pentru experiența mistică, anume pentru
că în abordarea sa nu există o legătură directă între
imagine și procesul sau lucrul la care se referă
această imagine, autorul studiat insistînd asupra
faptului că actul sexual este paralel cu experiența
mistică în virtutea similitudinii componentelor sale
și a relațiilor dintre ele.

Abraham Abulafia a fost unul dintre cei mai
prolifici gînditori iudaici care au ilustrat una dintre
mizele filosofiei ebraice medievale – unirea Torei cu
logosul, mișcare începută de Saadia Gaon care
vorbea despre Tora în concepte grecești. Abulafia
recunoaște filosofiei ebraice o dimensiune a
adevărului pe scara cunoașterii, un loc deasupra
căruia este cabala și interpretarea textului, lectura
plurală și infinită a midrașului care face din
universal un zămislitor al celor particulare. Abraham
Abulafia și-a definit propria doctrină prin două
denumiri: ca fiind „cabală profetică”, definind prin
aceasta finalitatea propriului demers – a îndrepta
persoana către experiențe mistice, „uniuni”, viziuni
sau profeții; a doua denumire este cea de „cabala
numelor divine”, cuprinzînd ansamblul tehnicilor
folosite pentru a atinge experiența mistică. Abraham
Abulafia este reprezentantul eminent al orientării
extatice a misticii iudaice din secolul al XIII-lea,
cartea lui Moshe Idel fiind o strălucită sinteză a
experiențelor și gîndirii unui mistic care s-a crezut
profet. 

CARTEA DE FILOZOFIE



„Acolo sus, deci în cer, se duce lupta cea mai crîncenă
[…]. Pentru că, asemenea oamenilor care-şi ascund
comorile în cele mai inaccesibile locuri, şi popoarele, acolo
în cer, îşi aşează lucrurile cele mai de preţ: zeităţile,
credinţa, tot ce au mai frumos şi mai curat. Şi cînd spun în
cer, am în vedere creaţiile lor supreme, veşnice, cu alte
cuvinte ceea ce are de a face cu sufletul. Într-o bună zi le
vom supune cetăţile. […] Cîştigarea unui război e altceva.
[…] Ce să li se lase popoarelor din Balcani? Credinţa sau
limba?”

Ismail Kadare, Mesagerii ploii, p. 112-113.

În 1970 Ismail Kadare publica Kështjella. A apărut
în română în 1987, tot în traducerea lui Marius
Dobrescu, numindu-se Cetatea, şi, din nou, în 2010, de
data aceasta cu titlul Mesagerii ploii. Cartea, tradusă în
mai multe limbi străine, întîi în franceză (cu titlul Les
tambours de la pluie)), şi, din aceasta limbă, în
engleză, de către David Bellos (Asediul/ The Siege1),
pleacă de la un fapt istoric: asediul din 1450 al cetăţii
albaneze Kruja de către oştile otomane.

Kruja are un loc semnificativ în istoria Albaniei.
Între altele, după ce Skanderbeg a dezertat din armata
otomană a plecat la Kruja, pare-se la 28 noiembrie
1443, şi, printr-o stratagemă (zice-se o scrisoare
trimisă, chipurile, de sultan) a preluat postul de
guvernator, pornind la eliberarea Albaniei, şi, scrie
Naim Frashëri, a renunţat la islam redevenind creştin,
a arborat un steag similar cu cel pe care îl are şi azi ţara
sa. 

Istoria spune că în iunie 1450 otomanii au atacat
Kruja cu 100.000 de oameni, conduşi de Murad al II-
lea şi de fiul său, Mahomed al II-lea (în carte de Tursun
Paşa). După tactici cunoscute şi la noi, de pildă
limitarea/ obturarea cât de mult posibil a accesului
otomanilor la resurse, Skanderbeg a lăsat 1.500 de
soldaţi în Kruja, el cu restul armatei hărţuind otomanii,
atacînd convoaiele turcilor ş.a. Asediul a fost un eşec
pentru otomani, care au atacat în valuri, au săpat un

tunel (care s-a prăbuşit) ş.a. Moralul trupelor fiind
afectat, Murad a ridicat asediul, în octombrie 1450
retrăgîndu-se la Edirne, unde a şi murit în 1451.
Pierderile au fost imense: peste 20000 de otomani în
bătălie (albanezi cca. 1000), alţii în timpul retragerii.
S-a spus şi că, dincolo de alte interpretări, Kadare a
făcut aluzie la rezistenţa albanezilor de-a lungul
timpului nu doar împotriva otomanilor, ci şi, plecînd de
la tensiunile sovieto-albaneze din anii 1956-1961,
cînd, urmare a opoziţiei lui Hoxha faţă de ideile lui
Hruşciov, URSS a impus Albaniei un embargo. 

În Mesagerii ploii „prim-planul” nu îl are
Skanderbeg, deşi este omniprezent în gîndurile
ambelor tabere, nici marii lideri creştini ori otomani, ci
oamenii care se înfruntă la asediul cetăţii albaneze.
Toate fiind descrise de „naratorul” Mevla Çelebi,
cronicarul otomanilor. În carte sunt surprinse şi faptele
istorice: astfel, otomanii au folosit aici cel dintîi tunuri
mult mai mari, cu putere de foc mult crescută
(mecanicul-şef Sarudja îi spune cronicarului, într-o
discuţie despre forţa tunurilor: „Aici va avea loc cel
mai modern război din toate timpurile”). Apoi
încercările turcilor de a săpa un tunel sub cetate, de a
găsi sursa de apă a Cetăţii sunt surprinse de Kadare ca
într-un film în care emoţiile cresc gradual. Ca şi
„lupta” din afara confruntării armate, de pildă
înţelegerile otomanilor cu veneţienii: „Sultanul a
încheiat o înţelegere cu veneţienii […] să ne trimită
provizii şi echipament. […] noi îl condamnăm pe
Skanderbeg că s-a vîndut frîncilor, şi pe de altă parte ne
înţelegem cu aceştia împotriva lui”.

Pe de altă parte, Kadare contrapune capitolelor mai
lungi, despre ce se petrece în tabăra otomană, cu scurte
secvenţe preliminare acestora, care introduc cititorul
înlăuntrul cetăţii, în gîndurile, în sufletul celor asediaţi,
ameninţaţi cu distrugerea. Şi astfel sugerează mai
multe aspecte, de la diferenţa dintre modurile de a
gîndi/ de comportament ale asediaţilor şi asediatorilor,
încrederea pe care o au albanezii în forţa divină („ne-
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au adus de la biserica mare din Skhodra icoana Sfintei
Maria […] Ne-am închinat cu toţii sfintei născătoare şi
ne-am simţit mai puternici şi mai încrezători”) şi felul
în care fiecare şefuleţ din tabăra otomană, pînă la
Tursun paşa, se simţea ameninţat şi nu-i păsa decît să
iasă bine, indiferent cum. Pe de altă parte, în tabăra
otomană practicile arhaice se amestecă cu nebunia,
cînd, presaţi să ia o măsură/ să se justifice, se ajunge la
„blestemător” (însărcinat cu blestemele asupra
duşmanilor), la biciuirea tunurilor. Şi, nu în ultimul
rînd, dimensiunea capitolelor despre otomani faţă de
secvenţe cu cea albaneză, e altă modalitate de a sugera
imaginea inegalităţii forţelor care se confruntă, şi din
punct de vedere numeric. 

Aşadar, totul începe sub semnul urgiei, din primul
pasaj: „Trupele turceşti au ajuns sub zidurile cetăţii pe
21 iunie. Instalarea lor jur-împrejur s-a prelungit toată
ziua. […] Imensa tabără, animată de mii de glasuri,
comenzi, nechezat de cai, rugăciuni, ropot de copite şi
alte zgomote, semăna cu o caracatiţă uriaşă ce-şi
întindea tentaculele, lacomă, să cuprindă cetatea din
toate părţile”. Această afluire a oştilor Imperiului
Otoman („groaznica monarhie otomană”, pe care
Cantemir2 o considera, în opoziţie cu cea ţaristă, care
era un „imperiu natural”, cu scopuri luminate,
civilizatorii, unul „în afara legilor naturii”), face ca în
faţa Cetăţii să ia naştere „Tabăra”. O „lume” care
prinde contur cu repeziciune, privită cu spaimă şi
interes de asediaţi. Cumva putem privi şi în sensul în
care vorbeşte Cantemir, aici însă otomanii versus
albanezi. Dincolo de cele spuse mai sus, în „tabără”
apăruseră diverse tipuri de oameni, de la „colecţionari”
(„de dinţi, de degete, de păr, de urechi, de unghii, de
sprîncene. După lupte se năpusteau ca nişte corbi
asupra duşmanilor ucişi […]. Captura o vindeau apoi
bogătaşilor din marile oraşe ale imperiului”) la
serdengheştleri, „oştenii morţii”, „cărora nu le era
îngăduit să se întoarcă vii din luptă fără biruinţă”, ori la
felul în care se vorbea despre cum vor fi capturate şi
„folosite”, vîndute de cîteva ori pe noapte, apoi ucise
femeile albaneze. Putem privi „în oglindă, şi soarta
fetelor din haremul paşei, Leyla, Eger şi Aysel, faţă de
a albanezelor capturate de turci.

De cealaltă parte, încrederea în forţa/ dreptatea lui
Dumnezeu, în Skanderbeg dar şi, dincolo de disperare,
de credinţa că pot scăpa de nimicire, de speranţă în
gîndurile şi sufletele (înspăimîntate de absurditatea
acestei confruntări care aduce moartea pentru mii şi
mii de oameni, dar şi pline de hotărîre) asediaţilor este
loc şi de milă, compasiune în faţa suferinţelor, morţii
duşmanilor otomani. 

Avem a face, deci, o altă contrapunere, un alt plan
– cel al oştirii/ Taberei otomane (în care  vedeai tot
felul, narcisismul stăpînitorilor, spaima celor simpli,
găinăriile şi cinismul ş.a.) faţă cu cetatea albaneză.
Lumi diferite din multe puncte de vedere. Prin felul în
care construieşte naraţiunea, contraponderea
dimensiunii capitolelor şi modul în care este redată
perspectiva prin vorbele şi gîndurile cronicarului
otoman”, ale otomanilor, şi scurtele secvenţe care
vorbesc despre asediaţi, Kadare ştie să sugereze în
mintea cititorului o multitudine de idei. Astfel,
asalturile groaznice şi prin distrugeri, numărului
morţilor, arată din plin faţa cumplită, absurdă a
războiului descris veridic, sub varii aspecte, cu toate
componentele, inclusiv comportamentale, structura
complexă a armatei/ taberei, acestei „societăţi” stranii
şi amestecate, care, dincolo de soldaţi, de ofiţeri şi
diverse alte ranguri, are şi cronicar, poet, astrolog,
medic, arhitect, mecanic, vrăjitor, alay-bey, tălmăcitor
de vise, blestemător; călău, „colecţionari”. O veritabilă
„lume” angrenată într-un „teatru” al paradoxurilor,
absurdităţii şi morţii. Dar şi, privind spre cetate, spre
gîndurile celor asediaţi, al fragilităţii păcii/ vieţii,
dorinţei de linişte în general în faţa răului. Sunt, altfel
spus, mai multe planuri (dincolo de cele amintite deja,
ori de cel al „confruntării” între om şi natură, între
faptele şi dorinţele oamenilor şi forţa naturii) pe care le
putem vedea în construcţia lui Kadare – cel al
„poveştii”, al naraţiunii şi cel al sufletului, al iubirii de
viaţă, de pace şi de frumos, care, în final, în pofida
fragilităţii, are capacitatea să biruie. Nu forţa brută şi
dorinţa de distrugere, nu imensa armată, ci sufletul,
miza pe care o au apărătorii dîndu-le forţa lăuntrică,
iese cîştigător. 

Maniera de prezentare a celor două forţe care se
înfruntă este diferită: otomanii, cu efortul lor de război,
intrigi de tot felul, mentalitate ş.a., asediaţii (ca un
„personaj colectiv”, spre deosebire de turci) numai prin
trăirile lor sufleteşti, prin gîndurile, speranţele ori
spaimele lor, şi faptul că faptele lor, fie şi de cruzime
în luptă, sunt mai degrabă reactive, de răspuns. Dar,
atunci cînd se întîmplă să fie nevoiţi să „răspundă”,
aruncînd smoală, foc asupra otomanilor ori cînd surpă
pămîntul peste cei care săpau tunelul sunt apăsaţi de
vină, chinuiţi de conştiinţa că au omorît nişte semeni în
chinuri groaznice, auzindu-le vaietele şi ştiind că nu îi
pot salva. Drept pentru care se roagă pentru sufletele
celor ucişi şi aprind lumînări pentru ei. Sunt conştienţi
că faptele lor i-au schimbat pentru totdeauna: „Nu doar
că nu mai eram cei dinainte, dar nu vom mai fi
niciodată […] mila şi iertarea ne sunt din ce în ce mai
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străine”.
Sunt în carte secvenţe despre felul cum privea

Imperiul Otoman soarta popoarelor din Balcani; de
pildă, intendentul şef îi spune cronicarului: „Padişahul
nostru a creat un înalt consiliu, pe jumătate secret.
Misiunea acestuia este să răspundă la o grea şi
importantă întrebare: ce vom face cu popoarele din
Balcani?”. Ori capitolul „de la mijloc”, prin care
Kadare relevă modul de a gîndi al cuceritorilor, dincolo
de asedii, lupte, morţi ş.a., cu „instrumentele” subtile,
sofisticate dar nu mai puţin diabolice, redat în dialogul
dintre intendentul-şef şi cronicar despre exterminare
fizică dar, mai ales, distrugerea spirituală, căci „o ţară
nu poate fi considerată cucerită pînă nu i-ai cucerit
cerul”, a cîntecelor, credinţei, limbii. A frumuseţii
vieţii aşa cum o ştie fiecare popor în felul lui.

Dar, în final, scrie cronicarul destinul se joacă cu
toţi, asediaţi asediatori. În faţa morţii toţi sunt la fel.
Soarta îi aşează unde le este locul. Iar cetatea albaneză
care supravieţuieşte asediului simbolizează şi faptul că,
dincolo de lipsa şanselor date de forţe, de număr,
biruinţa vine mai ales dinăuntru, din credinţa în forţa
poporului de a dăinui, lucru pe care îl înţelege şi
Tursun paşa. Aici Kadare, prin naraţiune, mijloacele
lirismului, prin felul în care scrie propune cititorului nu
doar o carte despre război/ un asediu cumplit şi pentru
asediaţi, şi pentru asediatori, ci şi una despre destin,
viaţă, libertate şi faptul că acestea trebuie preţuite. Este
un mesaj dincolo de religie, de popoare, de imperii –
despre cum trebuie să trăieşti în pace, acasă, ceea ce
înţeleg şi soldaţii otomani. 

Într-o măsură semnificativă forţa lui Kadare,
maniera sa de a scrie vine şi din „metamorfoza”
istoriei/ legendelor/ folclorului albanez în distopiile
sale, însă şi în mesajul, filosofia pe care o degajă
scriitura sa. Are şi o viziune pe măsură de a concepe/
„povesti” (şi) parabolic universul la care face referire.
Scriitura sa, maniera de raportare la „cartea” neamului
său, şi cu etno-simbolismul istoric, poate fi descifrată
analizînd structura operei, planurile de „lucru”, modul
cum se raportează la istoria albanezilor, în care
abordează micro şi macro-planurile, arhitectura
cărţilor, analiza psihologiei indivizilor/ mulţimilor.

Într-o conferinţă despre Wladislaw Reymont3,
Liviu Rebreanu vorbea de capacitatea acestuia de a
trece dincolo de „felia de viaţă” la care face referire, de
a nu se uita într-un singur plan, cu o singură oglindă, ci
dă cititorului impresia că „posedă o serie întreagă de
oglinzi, reflectînd tot ce se află împrejurul său”. Am
putea spune ceva relativ asemănător legat de Kadare,
în oarecare măsură şi o manieră proprie lui, mai puţin

observaţia cu care continuă Rebreanu despre polonez:
„Nicăieri însă nu descoperă vreun suflet, ci numai
gesturi şi grimase”, care nu i se potriveşte scriitorului
albanez. Personajele, scenele, povestea în sine se
derulează aidoma unui film în culori vii prin sufletul
cititorului.

Marius Dobrescu, care se identifică cu
transpunerea operei lui Kadare în limba română,
spunea că, după unele statistici, la fiecare 8-9 zile
undeva în lume apare o carte semnată de marele
scriitor albanez, care şi la Paris continuă să scrie în
limba sa maternă. Şi în ţara noastră Ismail Kadare are
de mult un loc în preferinţele cititorilor.

Ismail Kadare, Mesagerii ploii, traducere din albaneză
şi note: Marius Dobrescu, Editura Humanitas Fiction,
Bucureşti, 2010, 238 p.

Note:
1. Sugerînd în prefaţă că autorul ar avea ca model

cartea lui Marin Barleti (m. 1512/ 13), Asediul cetăţii
Shkodra, 1504. 

2. Dimitrie Cantemir, Interpretarea natural a
monarhiilor, în volumul Descrierea Moldovei, studiu
introductiv, antologie şi note finale de Constantin Măciucă,
Editura Tineretului, Bucureşti, 1967.

3. Liviu Rebreanu, Amalgam, Editura Dacia, Cluj
Napoca, 1976.
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Premiul Médicis 2018 operează o întoarcere
simultană către cele două filoane majore ale
ficțiunii franceze contemporane, anume
autobiografia (în toate nuanțele ei) și istoria.
Doar că de data aceasta, culisele premiului
atribuit lui Pierre Guyotat (n. 1940), pentru
succint și limpede intitulatul
roman Idiotie (Grasset), sunt mult mai
meandrice ca de obicei. În primul rând, Guyotat
e un foarte mare scriitor, ba chiar unul
excepțional, am putea spune, un soi de legendă
neagră a literelor hexagonale, autor al unor cărți
sălbatice, pline de sânge și spermă. În al doilea
rând, i s-a întâmplat în toamna trecută să
primească un cumul de premii, căci în afara
celui menționat, juriul Femina i-a acordat un
premiu special pentru întreaga operă, după care
a primit și Premiul limbii franceze 2018. 

Ciudățeniile vieții literare ne duc însă cu
patruzeci de ani în urmă, când același mare
premiu Médicis îi era refuzat aceluiași autor,
pentru Eden Eden Eden (Gallimard 1970), un
text de o forță și o violență ieșite din comun (dar
triplu prefațat de figuri intelectuale majore ale
epocii – Michel Leiris, Roland Barthes și
Philippe Sollers), pe care Ministerul de Interne
l-a interzis complet – expunere, publicitate,
vânzare către minori. În acest context de
cenzură greu imaginabilă într-o țară liberă, spre
sfârșit de secol XX, este redactată o petiție
internațională semnată, între alții, de Pier Paolo
Pasolini, Jean Gent, Maurice Blanchot, Simone
de Beauvoir, Italo Calvino etc. Lucrurile ajung
însă și mai sus, pe filieră politică. François
Mitterrand, deputat pe vremea aceea, are o

intervenția în Adunarea națională, iar Georges
Pompidou, președintele Republicii îi scrie
personal o scrisoare ministrului său de Interne,
Raymond Marcellin, în care intervine în
favoarea textului, dar acesta refuză să ridice
interdicția (pe atunci se putea!). Claude Simon,
viitor laureat al Premiului Nobel pentru
literatură, demisionează din juriul Médicis.
Vulcanul se stinge abia în 1981. E drept că
romanul turna acid pe rănile încă nevindecate
după războiul din Algeria, fiind un amestec
exploziv de atrocități și obscenități,
înveșmântate însă într-o scriitură fascinantă.

Culmea e că Idiotie e unul din textele cele
mai „normale”, mai accesibile ale lui Pierre
Guyotat, care altfel, de peste o jumătate de veac,
clădește o operă originală, reinventând sintaxa
și torturând creator o limbă prea cuminte și
prețioasă. Această carte-testament revine asupra
înfiorătoarei experiențe a războiului algerian,
evocând intrarea autorului în vârsta adultă,
concentrată în perioada 1958-1962. Tatăl său îi
obținuse o scutire, dar tânărul a decis să se
înroleze. Începuse deja să scrie și să publice
(Sur un cheval, Seuil, 1961), ceea ce nu i-a
ușurat câtuși de puțin viața pe front, căci a
trebuit să suporte lungi interogatorii, ba chiar să
petreacă trei luni în temniță pentru „atentat la
moralul armatei”, în urma găsirii de către
superiori a unui carnețel înnegrit cu gânduri
subversive. Lucrurile nu s-au oprit aici, căci
Guyotat publică, în 1967, Tombeau pour cinq
cent mille soldats (Mormânt pentru cinci sute de
mii de soldați), care înflăcărează cititorii și
criticii, dar care îi atrage o nouă pedeapsă, căci
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generalul Massu interzice cartea în cazărmile
franceze din Germania.

Război, sex, abjecție, colonialism sunt liniile
de forță pe care se sprijină acest eșafodaj literar
unic. După cum afirmă foiletonistul de la Le
Monde des livres, „Politică până în intimitate,
Idiotie dă viață și glas unui trup ce a învins
înjosirea prin verb”. Volumul autobiografic,
dur, feroce, dar și de o răscolitoare și aspră
poezie revine asupra anilor de sărăcie cruntă în
Parisul anilor 1950, dar mai ales asupră
războiului „său”, trăit în mare parte într-o
unitate disciplinară dintr-un fund de țară, o
experiență limită, definitorie pentru întregul său
parcurs uman și literar.

Introspecția a început cu mai bine de zece
ani în urmă, în Formation (2007). Guyotat
evocă jaloanele maturizării sale, de la căutarea
trupului feminin și raportul său mereu
conflictual cu „realul”, trecând printr-o pulsiune
de revoltă permanentă, dar și de o căutare
tensionată de fiecare clipă a Artei și a ceva mai
presus de omenesc, pe care le topește în acest
flux violent care îl traversează și îl inspiră.
Imoralist modern, cartea este un apel la
emancipare, dar și o mărturie lipsită de
complezență asupra nașterii unui poet. În
ultimele pagini din Formation, adolescentul de
14 ani nota: „Cuvintele […] sunt deja în fața
mea, în întunericul din spatele frunții mele,
când închid ochii simt că aflu acolo mijloacele
de a trăi și, deja, de a-mi domina viața,
lumea…”.

Suflul dezlănțuit, nu odată copleșitor al volu-
mului, conturează un itinerar spiritual, intelec-
tual și senzual aparte, care smulge adolescentul
promis unei vieți liniștite și bine trasate pentru
a-l azvârli pe tărâmul amețitor și riscant al
poeziei în care intră cu totul, fără rezerve sau
plasă de protecție. Tributar, prin empatie și
contagiune cu lumea Noului Roman, unui
anumit mod de a privi realitatea și de a concepe
narațiunea, cu prim-planuri aproape imobile,
sufocante prin detalii, cu scene precise, de un

realism vertiginos, duhnind de materii diverse și
de viață, sublime și triviale totodată, dar de o
pătrunzătoare și chinuitoare bogăție a viziunilor
și limbajului. Creația cere sacrificiul suprem,
dăruirea totală și nerăbdătoare, atât de greu de
împăcat cu conștiința celui care trăiește
nedreptatea lumii și oroarea luptei fratricide cu
o acuitate insuportabilă. Imposibilă alegere. „Și
pe deasupra, eu care știu totuși să am răbdare –
sau mai curând să sper decât să am răbdare –,
nu cred decât în inspirație, în ceea ce se petrece
dintr-o dată, fără reluări: să descompui un act
în fraze, când logica este o lumină, o strălucire
orbitoare, un dans, un hohot de râs, înțelegerea
cu Dumnezeu  Creatorul… Să admiți instrucțiu-
ni de utilizare când totul este electric, scurt-cir-
cuit, să te obișnuiești cu realul […] ce sfâșiere
pentru un copil al lui Dumnezeu – care Spune și
Este”.

167167CONVORBIRI  LITERARE
ACTUALITATEA FRANCEZÃ



Din 2008 există o listă a elementelor incluse
în patrimoniul cultural imaterial (intangible
cultural heritage) al umanităţii: 508, provenite
din 122 de ţări (datele corespund anului 2018 şi
se găsesc la: https://ich.unesco.org/en/lists). Sînt
înregistrate aici tradiţii ale oralităţii, manifestări
ale artelor spectacolului, practici sociale,
ritualuri, evenimente festive, practici legate de
natură şi univers, meşteşuguri. Există şi o listă
scurtă, dedicată celor aflate într-un iminent
pericol (List of intangible cultural heritage in
need of urgent safeguarding), avînd în prezent
35 de intrări. Fără a fi o ierarhizare explicită,
lista aceasta are rolul de a înregistra elemente
definitorii ale umanităţii, pe care statutul lor le
plasează într-o zonă a fluidului, a viului, în afara
unei forme fixate, definitive.

De cîteva săptămîni, limbile latină şi greacă
veche au devenit candidate la includerea în
această listă. Decizia a fost luată în 4 iulie, la
Londra, în adunarea generală a FIEC (Federaţia
Internaţională a Asociaţiilor de Studii Clasice),
fiind votată de toţi delegaţii asociaţiilor
naţionale. Rezoluţia FIEC (http://fiecnet.
blogspot.com/2019/07/camws-endorsement-
greek-and-latin.html) argumentează succint,
enumerînd impactul acestor două limbi asupra
spaţiului mediteranean, vreme de mai multe
milenii, impact extins asupra întregii lumi – de
la perioada elenistică la cea bizantină şi
modernă, precum şi în domeniul romanic, cu
prelungiri în Lumea Nouă, cu influenţe directe
asupra literaturii din ultimele două milenii.
„Chiar dacă limbile greacă veche şi latină nu se
mai folosesc în viaţa modernă de zi cu zi,
înţelegerea lor este păstrată în şcolile şi

universităţile de pretutindeni. Această
cunoaştere trebuie să fie conservată şi merită
sprijinul activ al guvernelor şi al instituţiilor lor
de învăţămînt.”

Nu îmi imaginez că cineva ar putea să nu fie
de acord. Îmi imaginez mai degrabă o stare
generalizată de mirare, uluirea că este nevoie de
o asemenea rezoluţie. Fraza finală însă, adresată
guvernelor şi instituţiilor de învăţămînt, taie în
carne vie – oare putem avea nemăsuratul
optimism de a ne încrede în respectul pe care îl
vor simţi guvernele faţă de patrimoniul cultural
imaterial? Se vor trezi brusc din contemplarea
hic-et-nunc-ului personalizat pentru a privi nu
locul, ci lumea, nu ziua, ci mileniile (cele trecute
şi cele care, poate, vor mai veni)? Ne rămîne
optimismul ca datorie.
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Cele patru titluri care compun Inelul... wagnerian
(respectiv: Aurul Rinului, Walkiria, Siegfried şi
Amurgul zeilor) au fost prezentate, spre finalul
stagiunii Metropolitanului, în trei cicluri complete,
cărora li s-au adăugat, prin intercalare, alte câteva
reprezentaţii ale unora din aceste titluri, reprezentaţii
considerate aparte. Din raţiuni de programare a
călătoriei muzicale americane (călătorie ce
presupunea, în mod obligatoriu, prezenţa noastră la
Los Angeles pentru debutul lui Plácido Domingo în
rolul său cu numărul 151), solicitanta noastră
experienţă inelară s-a sucit şi ea niţel, în aşa fel încât
am început cu sfârşitul, asistând mai întâi la
spectacolul de Gotterdämmerung din primul ciclu
complet, după care au urmat, în ordinea redevenită
firească, Das Rheingold, Die Walküre şi Siegfried din
ciclul al doilea, cu menţiunea că distribuţia pentru
următoarea reprezentaţie de Amurgul zeilor din acest
ciclu secund (reprezentaţie la care am lipsit) a coincis
cu cea din ciclul anterior (pe care am văzut-o în
teatru). Acestei tetralogii complete i-am mai adăugat,
cu anterioritate, un spectacol de Walkiria, titlul cel mai
popular din monumentala creaţie cvadripartită a lui
Richard Wagner. 

Câteva aspecte ale evenimentului merită relevate
din capul locului. În primul rând, spre surpriza mea,
toate spectacolele s-au jucat cu casa închisă, fiind
nevoie şi de fotolii suplimentare (de un asemenea
fotoliu, foarte bine amplasat în rândul al treilea, am
profitat şi eu, norocos în momentul achiziţionării
biletelor). În al doilea rând, spre deosebire de adepţii
verdianismului, sau ai melodramei italiene în general,
tetralogia atrage în teatru un public cu precădere
solemn (deşi durează dublu faţă de o operă italiană
obişnuită, în sală de tuşeşte foarte puţin pe durata
reprezentaţiei, adepţii majoritari ai Maestrului de la
Bayreuth păstrând o tăcere reverenţioasă, cu un aer
ritualic, însoţiţi în această atitudine prevalentă inclusiv
de snobii de serviciu, gata şi ei să participe la

suficienţa sectară a atmosferei). E nevoie de multă
răbdare, nu doar pentru urmărirea spectacolelor în sine
(în condiţiile în care, pe scenă, nu se întâmplă mare
lucru decât din când în când, predominând dialoguri
ce par nesfârşite, cu la fel de nesfârşite reluări ale unor
subiecte de conversaţie pesemne generos diseminate
cu miză mnemotehnică), ci şi in pauzele dintre acte (şi
ele adaptate temporal la dimensiunile titanice ale
capodoperei), când, tot spre deosebire de orice alte
evenimente lirice ale stagiunii, cozile de la toaletele
masculine rivalizează, în mod radical, cu cele de la
toaletele feminine. În sfârşit, pentru cronica noastră,
prezenţa în teatru la cele patru titluri ale Inelului
nibelungului a constituit o îndelung aşteptată premieră
(întrucât montările europene survenite după începerea
călătoriilor noastre muzicale, bunăoară cele de la
Londra şi Viena, s-au dovedit impracticabile, mai ales
din cauza distanţelor temporale prea mari dintre
spectacolele succesive ale tetralogiei): mai mult, trei
din cele patru titluri ale acestui opus compozit (cu
excepţia Walkiriei) erau ele însele, considerate separat,
premiere absolute pentru cronica noastră. Şi cu atât
mai interesantă s-a desfăşurat insolita experienţă, cu
cât, aşa cum menţionam în intervenţia din articolul
precedent, între reprezentaţiile acestui Ring s-au plasat
tot atâtea spectacole, de primă mână cel puţin la nivel
muzical, din vârfurile creaţiei verdiene... Indiscutabil,
tetralogia este mai anevoios de pus în scenă decât
operele din repertoriul tradiţional, iar marile teatre îşi
fac un titlu de glorie din aceste montări. E nevoie de
interpreţi de rezistenţă, care să acopere rolurile
respective în două sau trei titluri ale tetralogiei, iar
montarea în sine este mai costisitoare (fapt reflectat cu
fidelitate şi în preţurile biletelor). Şi, cu toate că, din
această înfruntare (desigur, indirectă) a giganţilor, prin
prisma „Lornionului galactic”, Verdi a ieşit câştigător
(nu neapărat datorită formaţiei de italianist a
cronicarului), marea încercare wagneriană, cu strania
ei combinaţie dublu deviantă între drama divină
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culeasă din mitologia nordică şi povestea eroico-
erotică preluată din Cântecul nibelungilor, merită din
plin consemnată în agenda oricărui călător prin marile
teatre ale lumii. 

Mizanscena semnată de Robert Lepage,
întâmpinată cu reacţii contrastante la premiera din
urmă cu câţiva ani şi deja consultabilă pe DVD-uri
comercializate, a poposit din nou pe scena
Metropolitanului, iar prima constatare a presei şi a
publicului larg a fost că maşinaria principală şi
multifuncţională care ocupă partea centrală a spaţiului
scenic a produs, de această dată, mult mai puţine
zgomote nedorite (scârţâieli şi trosnituri lemnoase).
Totuşi, treptele în valuri pe care interpreţii sunt nevoiţi
să deambuleze uneori creează mai departe o senzaţie
de nesiguranţă, pericolul unei căzături părând că
pândeşte în orice clipă. În fine, spectacolele la care am
asistat s-au desfăşurat fără asemenea incidente,
entuziasmul individual al cântăreţilor-actori prevalând
asupra oricărui aspect potenţial negativ. În principiu,
producţia este una tinzând, însă nu până la capăt, spre
o anumită abstractizare, mai ales la nivelul
decorurilor, costumele fiind mult mai detaliate şi, tot
în principiu, aproape tradiţionale (cu toate că,
bunăoară, walkiriile par culese din serialul Xena,
prinţesa războinică, dacă e să le examinăm
decolteurile ofertante, dar şi picioarele vizibile, e
drept, nu tot timpul, printre pluralele despicături ale
unor rochii războinice croite în aşa fel încât să nu
încurce practicile combatante ale purtătoarelor, cu
elemente de adaos preluate din benzile desenate cu
Asterix şi Obelix, precum graţioasele aripioare anexate
la strălucitoarele coifuri: una peste alta, o încântare,
mai ales pentru publicul american). În sfârşit, regia de
scenă a optat pentru vehicularea unor gesturi şi
atitudini actualizante, şi ele cu rol facilitant în
ingerarea marelui şi cvadrupulului op.

Numeroasa echipă de interpreţi a fost aleasă, în
linii mari, inspirat, chiar dacă nu întotdeauna rolurile
respective au fost acoperite de cei mai în formă artişti
din circuitul internaţional. Pentru Brünnhilde, i s-a
oferit ocazia să debuteze sopranei Christine Goerke,
care a repurtat un succes răsunător, datorat în principal
unei perpetue dezinvolturi scenice, dublate de un cânt
nuanţat, mai lesne câştigător în paginile de lirism
decât în cele de avânt eroic. Pentru marele rol
masculin al tetralogiei, acela al zeului Wotan, au fost
angajaţi doi interpreţi. Pe primul dintre ei, Greer
Grimsley (care a făcut rolul şi la San Francisco), l-am
văzut doar în Walkiria introductiv-suplimentară, iar
acest bas-bariton a evoluat cu un plus de autoritate
scenică (şi cu un binevenit minus de răcnete chinuite)
în comparaţie cu reprezentaţiile anterioare transmise
la radio. Pentru teatralogia completă, super-interpretul
Michael Volle a creat, însă, un Wotan cum scrie la
carte, cu o prezenţă impunătoare şi totodată simpatică,
cu o voce mlădioasă, de la nuanţele şoptite, de lied
(mi-a venit în minte Fischer-Dieskau, din Walkiria
înregistrată de Karajan în 1966), la tunătoarele reacţii
de mânie prin care zeul îşi manifestă supremaţia: o
creaţie ce merită importalizată pe suport video. 

În rolul Siegfried, tenorul Andreas Shager, după un
număr de ani dedicaţi repertoriului de operetă, a făcut
dovada unei plenare vocaţii wagneriene, creând un
personaj colorat (Wagner dorea acest titlu ca pe o
contragreutate comică de interludiu), ba chiar prea
colorat, întrucât insistenţa cu care îşi verifica, în lama
spadei, strălucirea danturii înaintea întâlnirii cu
Gutrune a fost, deşi amuzantă, cam prea ostentativă.
Celălalt tenor, wagnerian de formaţie, Stuart Skelton,
a făcut un Siegmund rezonant, deşi frumuseţea
catifelată a timbrului îl recomandă mai ales pentru
momentele de tandreţe ale partiturii. Dar, la capitolul
„voce”, contribuţia cea mai remarcabilă a venit din
partea baritonului Tomasz Konieczny, un Alberich
cutremurător prin volumul glasului şi intonaţia
malevolentă, plus (culmea, în contradicţie cu cerinţele
fizice ale rolului) o prezenţă scenică deosebit de
arătoasă. Cei doi uriaşi constructori ai Walhallei din
Aurul Rinului (Fasolt interpretat de Gunther
Groissböck şi Fafner întruchipat de Dmitry
Belosselskíj) au fost, şi la propriu şi la figurat, la
înălţime, foarte jos manifestându-se, în schimb,
fireşte, tonalitatea vocilor lor de bas profund. Primul a
încarnat şi un Hunding de zile mari, iar al doilea a
reluat un Fafner balaurizat şi microfonizat în
Siegfried, puternic contrastant cu fermecătoarele
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triluri ale păsării din pădure, cântate tot din culise de
privighetoarea Erin Morley. 

Şi dacă Sieglinde jucată de Eva-Maria Westbroek
şi-a păstrat farmecul scenic dar şi-a pierdut registrul
acut, Fricka a avut în Jamie Barton o interpretă de
ţinută regală (înlocuită, cu un plus de dramatism
conjugal, de Michaela Schuster în primul spectacol
consemnat aici). În limitele rezonabilităţii s-a situat
misterioasa Erda jucată de Karen Cargill, pe când
fiicele Rinului (Woglinde, Wellgunde şi Flosshilde) şi-
au aflat în Amanda Woodbury, Samantha Hankey şi
Tamara Mumford un trio de interprete de-a dreptul
seducătoare. 

Din cuprinzătoarea distribuţie mai spunem un
cuvânt despre Gerhard Siegel, un Mime de antologie,
pentru a încheia menţionând conducerea muzicală a
lui Philippe Jordan, o baghetă merituoasă (deşi, în
momentele explozive ale partiturii, parcă ceva lipsea
acolo), în fine, o baghetă încă tânără, de la care se
aşteaptă numeroase alte isprăvi de vitejie muzicală,
asemenea celor tezaurizate în gigantica tetralogie
wagneriană.

Richard Wagner: Der Ring des Nibelungen. Dirijor:
Philippe Jordan. Mizanscenă: Robert Lepage. Asistent regie:
Neilson Vignola. Scenografie: Carl Fillion. Costume:
François St-Aubin. Lumini: Etienne Boucher. Video Image
Artist: Boris Firquet. Director de scenă: J. Knighten Smit.

- Das Rheingold. 29.04.2019. Wotan: Michael Volle;
Alberich: Tomasz Konieczny; Loge: Norbert Ernst; Erda:
Karen Cargill; Fricka: Jamie Barton; Freia: Wendy Bryn
Harmer; Donner: Michael Todd Simpson; Froh: Adam
Diegel; Mime: Gerhard Siegel; Fasolt: Gunther Groissböck;
Fafner: Dmitry Belosselskíj; Woglinde: Amanda Woodbury;
Wellgunde: Samantha Hankey; Flosshilde: Tamara
Mumford. (Ciclul 2). 

- Die Walküre. 25&30.04.2019. Siegmund: Stuart
Skelton; Sieglinde: Eva-Maria Westbroek; Hunding:
Günther Groissböck; Wotan: Greer Grimsley/ Michael Volle;
Brünnhilde: Christine Goerke; Fricka: Michaela Schuster/
Jamie Barton; Gerhilde: Kelly Cae Hogan; Helmwige:
Jessica Faselt; Waltraute: Renée Tatum; Schwertleite: Daryl
Freedman; Ortlinde: Wendy Bryn Harmer; Siegrune: Eve
Gigliotti; Grimgerde: Maya Lahyani; Rossweisse: Mary
Phillips. (spectacol aparte, respectiv Ciclul 2). 

- Siegfried. 02.05.2019. Siegfried: Andreas Shager;
Călătorul (Wotan): Michael Volle; Mime: Gerhard Siegel;
Alberich: Tomasz Konieczny; Fafner: Dmitry Belosselskiy;
O pasăre din pădure: Erin Morley; Erda: Karen Cargill;
Brünnhilde: Christine Goerke. Corn solo: Erik Ralske.
(Ciclul 2).

- Gotterdämmerung. 27.04.2019. Brünnhilde: Christine
Goerke; Siegfried: Andreas Shager [Debut]; Gunther:
Evgeny Nikitin; Hagen: Eric Owens; Gutrune: Edith Haller
[Debut]; Waltraute: Michaela Schuster; Alberich: Tomasz
Konieczny; Woglinde: Amanda Woodbury; Wellgunde:
Samantha Hankey; Flosshilde: Tamara Mumford; Nornele:
Ronnita Miller, Elizabeth Bishop, Wendy Bryn Harmer.
(Ciclul 1).
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Căldură mare în vara asta. Teatrul își odihnește
odraslele trimițîndu-i în vacanțele mult așteptate,
luminile rampei moțăie pentru o vreme, iar scena
își usucă scândura de toată sudoarea vărsată în
ultima stagiune, simțind încă presiunea tălpilor
încordate ale actorilor din ultimele reprezentații.
Câte o rafală de ploaie ne mai răcorește din când în
când trupul încins și sufletul avid de liniștea
binefăcătoare după zilele toride și pline de
zbucium, a căror aer sufocant parcă ne lipește
creierii.

În acest antract lung dintre stagiuni, m-am
gândit să mă ocup și de proiectele mele, unele mai
vechi chiar decât prezenta rubrică de la Convorbiri.

Așadar într-una din zilele acestea de vară
fierbinte am căutat-o pe Maia Morgenstern pentru
o discuție în legătură cu un text dramatic pe care-l
clocesc de ceva timp și aflu că nu are nici vacanță,
nici prea mult timp la dispoziție, căci marile
vedete, după cum citisem pe undeva, devin pe
nesimțite sclavii propriului succes. Nu mai au timp
nici de ele, darămite de alții.

Luată de acasă de la prima oră, adică de la cinci
dimineața, cum îmi precizase la telefonul în care-i
solicitasem o întrevedere, val vârtej, cu mașina
studioului de producție și dusă pe platoul de
filmare spre a trage toată ziua, întreruptă doar de
pauză unui prânz de catering, duble după duble,
pentru secvențele serialelor de televiziune, Maia
mai trebuie să-și găsească timp și pentru ceva
înregistrări audio, n-am înțeles dacă era vorba de
reclame sau altceva, dar și pentru ca să-și tragă
sufletul artistic pe scenă, măcar un pic, seara, la
sala Naționalului Bucureștean, în care joacă în
sezonul estival pentru publicul aflat în concediu
care vrea neapărat să mai râdă copios la vederea a
trei staruri de excepție uniți sub afișul 3M, adică
Morgenstern, Mălăele, Mihăiță, sau in alte

spectacole inedite la AmfiteatruTNB,
deschis vara aceasta, seara pe răcoare. Aflu
că sunt zile când ține prelegeri sau face
lecturi la vreo Scoală de vară, cum e cea de
la Cristian de lângă Brașov unde fusese
invitată de Centrul pentru studiul istoriei
evreilor din România.

Și in această cavalcadă de activități,
zilnic trebuie să-și facă timp și pentru Teatrul
evreiesc de stat, pe care-l manageriază.
Aveam să descoper despre această insituție,
ca despre multe alte teatre, că nu mai are
buget nici pentru apă potabilă îmbuteliată,
drept pentru care o înștiințare scrisă de mână
lipită pe bidonul automatului atenționează
personalul, ca pe vremuri de mult uitate, apa
este de la robinet. 

Când am băut însetat din paharul oferit de
secretara teatrului, aveam să văd acea
atenționare pe un petec de hârtie care era la
concurență cu altul de la toaletă pe care scria
tehnoredactat, folosiți cu încredere peria de wc,
fiind adăugat cu scris de mână, nu mușcă!

Asta mi-a amintit de afișele din clădirea cu
birouri de închiriat în care am eu cabinetul de la
Iași, ceva de genul, nu uitați să trageți apa, semn
că în toată România deficitul de bun simț e în reală
concordanță cu deficitul bugetar.

Pentru că amintisem de stelele 3M, trebuie
neapărat să spun că Maia e o stea specială. Și nu e
doar luceafărul de dimineață, cum îi zice numele
Morgenstern, adică steaua ce o simbolizează pe
Maica Domnului, personaj pe care l-a întruchipat
admirabil în pelicula filmului Patimile lui Hristos
produs și regizat de Mel Gibson și a cărei imagine
a rămas ca o efigie în mintea cinefililor lumii
întregi, ci e chiar steaua adevărată din mintea și
sufletul multor creștini care îi adoră chipul,
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suprapunându-l definitiv pe însăși personajul
venerat de atâția pelerini creștini care îl privesc cu
pioasă credință. Da, Maia noastră, evreica
româncă, a devenit o icoană creștină, după cum
avea să povestească directorul Constantin Chiriac
de la Teatrul din Sibiu după ce făcuse un turneu in
Columbia.

În țara în care s-a născut realismul magic a lui
Gabo, cum era alintat de prieteni Gabriel Garcia
Marquez, la catedrala Monsserata din Bogota
chipul Maiei Morgenstern din filmul amintit nu are
doar imagine de icoană, așa cum marele Mel
Gibson a știut să o imortalizeze în film, ci chiar a
devenit iconografie, fiind expusă pe pereții bisericii
alături de alte figuri de sfinți înrămați în stilul
catolicismului sudamerican și unde credincioșii vin
să se închine spunându-și dorințele în fața ei,
împlorând-o să le fie îndeplinite.

Nu am apucat să discut cu dânsa, deși mi-ar fi
plăcut, despre cum simte această ipostază de sfântă
atribuită imaginii ei din film de niște credincioși
creștini aflați la celălalt capăt al lumii, căci timpul
extrem de scurt pus de Maia Mogenstern la
dispoziția mea avea alte priorități. Mi-am zis însă,
că probabil succesul te ridică uneori ușor levitând
în spațiul existențial ca un sfânt, dar alteori te apasă
ca o imensă și sisifică povară.

Aveam în fața mea, în biroul ei de manager de
teatru, simplu și plin de lucruri comune, femeia
distinsă cu aer statuar, despre care cu toții știm că
are o viață extrem de tumultuoasă, nu doar
profesional, care acum la anii săi, din delicatețe nu
am să spun cifra, arăta încă frumoasă, și asta nu
doar pentru că beneficia de un machiaj profesional
desăvârșit ci pentru că privirea ei vie și trăsăturile
armonioase o spuneau explicit.

Amabilă, destul de protocolară pentru subiectul
întâlnirii noastre, presată de o așteptare colegială la
etajul de sus al teatrului unde trebuia tăiat tortul
unei sărbătorite, cât și de audiența intempestiv
solicitată de administratorul unei firme de pază
care tocmai se afla în culpă contractuală
neasigurând în noaptea anterioară securitatea și
siguranța bunurilor instituției, mă asculta cu
oarecare conveniență pe care funcția ei și invitația
făcută o impuneau apriori.

Ca să n-o mai lungesc, m-am simțit ca un

adolescent, deși sunt ceva mai în vârstă decât ea,
iar după întrevedere chiar mi-am amintit de anii de
clasa opta în care și eu ca mai toți băieții cărora le
dădeau tuleile învățam pe rupte la românâ cu
gândul să ridicăm mâna să fim scoși la tablă ca să
o impresionăm pe profa mișto care stătea la catedră
picior peste picior într-un minijup la modă în acei
ani și care evident ne scotea din minți. Cei care
aveam norocul să fim scoși la lecție, eu având de
două ori șansa asta, turuiam subiectul în timp ce
trăgeam cu coada ochiului la picioarele ei
frumoase, pe care toți băieții le categorisisem fără
nici o ezitare, din prima, în ziua în care apăruse în
clasa noastră ca fiind bulane adevărate. 

Deși ne treceau nădușelile simțind rușinos ceva
necontrolat ridicându-se obraznic în pantalonii prea
cuminți de uniformă, nu ne grăbeam să gătim prea
ușor subiectul, trăgeam de timp cât puteam să
admirăm din plin priveliștea, până ce femeia din
obiectivul nostru flămând de erotism se prindea și
ne trecea la loc, nu fără a schița un zâmbet ironic
dar plin de înțelegere și de satisfacție pentru
admirația ce i-o purtam. 

Acum situația mea față-n față cu Maia era
diferită, dar la fel de teribilă pentru mintea și
sufletul meu, ca atunci. Vroiam să-mi prezint
proiectul cât mai succint și mai convingător în timp
ce gândurile mele erau aproape paralizate de
privirea pătrunzătoare a ochilor ei luminoși nu ca ai
chipului din icoana din catedrala columbiană, ci
mai degrabă ca ai profei dintr-a opta pe care noi
vroiam neapărat să o impresionăm și care ne
seducea involuntar.

M-am simțit aproape blocat, deși acum nu mai
era vorba nici de minijup, ci de picioare lungi
ascunse de un fel de fustă pantaloni, largi și cred că
albi, nici nu mai sunt sigur, atât de emoționat am
putut fi, nici de zâmbetul ironic și plin de
subânțeles al profesoarei pe care îl am și acum în
fața ochilor după cei aproape cinzeci de ani, ci
dimpotrivă de o sobrietate fără cusur, de o ținută
care îmi impunea nu doar respect ci și o distanță
precaută.

Cuvintele mele, păreau că trec prin cameră
precum un zumzet de muște sau țânțari, pe lângă
urechile artistei care dorea să le evite, mascându-și
abil oboseala, nerăbdătoare să termin ce aveam de
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spus. 
Și în austeritatea acelei întâlniri, străfulgerările

unei priviri de câteva clipe avea să mă ducă cu
gândul la Maria și marea, filmul ce-l văzusem prin
‘89 în care ochii ei de un negru, spre verde marin
făcuseră multe victime printre spectatori, iar pe
mine mă adusese în pragul unei infidelități cinefile,
căci uitasem subit cum, în adolescență, îi jurasem
credință veșnică idolului Ingrid Bergman după ce
văzusem Casablana. 

Sub aceeași privire răscolitoare, rămasă
neschimbată în acești 30 de ani de când văzusem
filmul, am rămas din nou fără aer. Am decis să
închei brusc, căci nu vroiam să trăiesc periculos,
deși viața m-a obișnuit suficient cu asta și nici nu
mă puteam închipui în Notting Hill, neavând nimic
comun cu personajul întruchipat de Hugh Grant, al
cărui fan nu mă consider a fi.

Nu știu în ce măsură proiectul meu care a
constituit subiectul întrevederii va deveni o
realizare practică și mai ales o certitudine, dar știu
că scurta întâlnire cu Maia Morgenstern a fost sub
zodia unei evanescențe stelare. Am încheiat brusc
vizita sub promisiunea unei noi discuții după ce va
lectura textul pe care i l-am lăsat aproape lipsit de
speranță.

A trebuit să mă întorc în aceeași zi la Iași, cu
trenul căci nu mai găsisem bilet la avion, după o
întâlnire de un sfert de oră rupt cu greu din viața
foarte încărcată a vedetei.

Atmosfera pestilențială a trenului interregio, cu
vagoane supraetajate în premieră absolută ca la
trenurile de navetă regională, în care in mod
inexplicabil doar nivelul de jos al vagonului era de
clasa întâi, neavând nici un surplus de confort decât
cel mult plușul jegos al scaunelor, de un albastru
spre negru, gri sau cine știe ce culoare o mai fi fost
și inundat de acarieni nevăzuți dar simțiți în
mâncărimile călătorilor, avea să fie surghiunul
primit de mine pe meritatelea, pentru îndrăzneala
de a fi luat din timpul prețios al stelei mele
preferate din lumea contemporană a teatrului și
filmului.

După două ore de mers începusem să-mi simt
oboseala călătoriei în toate încheieturile și îmi
mestecam cu greu regretul acestei idei de a călători
la București, spre a o întâlni pe actrița cea

strălucitoare, gândindu-mă că iluziile noastre sunt
de multe ori ca niște otrăvuri pe care le luăm
singuri deși nu vrem neapărat să ne sinucidem, un
apel pe mobilul meu a cărui baterie mai
supraviețuia miraculos m-a făcut să tresar.

Mă uitam la ecranul telefonului și nu-mi venea
să cred. Era afișat numele Maia Morgenstern, sau
doar mi se părea? Trecuseră doar patru ore de când
ieșisem din biroul ei, fiind rămași înțeleși să ne
auzim după câteva zile la telefon, după ce își va
găsi timpul necesar să citească textul meu.

Zgomotul trenului și pasagerii gălăgioși îmi
făceau grea audiția. Vocea inconfundabilă a Maiei,
noroc că are un timbru ce răzbate prin toate
mediile, îmi spuse că m-a sunat să-mi transmită
neapărat, dar neapărat atunci, a ținut ea să
precizeze, că îi plăcea foarte mult ceea ce începuse
să citească.

Pentru o clipă am crezut că sunt în realismul
magic a lui Gabo, deși eram exact în trenul împuțit
București – Iași în care fusesem surghiunit dar în
care venise acel apel ca o salvare din cer, un
miracol al icoanei făcătoare de minuni cu chipul
Maiei din catedrala Monsserata din Bogota și care
a făcut ca tot ce era în capul meu până la acel
moment să mi se pară, deodată, real și fermecător.
Nu sunt nici acum sigur dacă a fost aievea, sau
visasem pur și simplu prins de oboseala călătoriei.
Nici dacă chiar acelea au fost cuvintele ce
intenționase să mi le spună, sau dintr-o oarecare
motivație a schimbat macazul intenției apelului său
și-i ieșiseră din glasul său unic acele suave gânduri
care întrerupeau impetuos trăncănitul sacadat al
vagoanelor distruse ale trenului sufocant de
chinuitor, transformat într-un eșafod pe care trebuia
să suport schingiuiala publică, gânduri care
deveniseră un fel de adiere ce îmi atingea duios
timpanul și direct sufletul. Cuvintele ei m-au făcut
dea dreptul fericit și nu doar pentru acele câteva
clipe ale convorbirii în care i-am mulțumit și i-am
dat de înțeles despre bucuria ce mi-a făcut-o, ci
pentru toate zilele ce vor să vină, căci îmi vorbise
luceafărul de dimineață al teatrului și filmului.
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Filmele lui Adrian Sitaru (regizor, scenarist,
producător, monteur) – Valuri; Colivia; Excursia;
Chefu’; Lord; Artă; Hero Test; Pescuit sportiv; Din
dragoste, cu cele mai bune intenții; Domestic;
Fixeur; Ilegitim – aduc un alt tip de abordare a
realului, cu plonjeuri onirice și moduri necon-
venționale de narațiune. Nu sunt „un pumn în stom-
ac”, atmosfera lor te învăluie cu un fel de emoție
„domestică”, familiară, chiar și atunci când subiec-
tul e provocator – complicitatea neasumată la un
înec ori la un accident cu mașina, abuzarea celor
fără de apărare (uneori „din dragoste, cu cele mai
bune intenții”), mustrările de conștiință, escapadele
amoroase ilicite ce atrag nebănuite complicații,
incestul. Predilecția pentru realism nu este nicicând
înlocuită de excese naturaliste, iar tema respons-
abilității morale (sau eschivarea de la orice fel de
responsabilitate) reprezintă o constantă în filmo-
grafia sa. După cum constantă este și colaborarea
strânsă cu directorul de imagine Adrian Silișteanu
(ocazional și co-scenarist, alături de Claudia
Silișteanu), producătoarea Monica Lăzurean
Gorgan, sau cu actorii Adrian Titieni, Clara Vodă,
Ioana Flora, Natașa Raab, Sergiu Costache.

După Fixeur (2016), Adrian Sitaru declara că ar
vrea să facă un film care să aibă „ca temă vagă cred-
inţa, o dilemă a mea personală pe care nu am pus-o
încă în filme”1 Dar, la o privire mai atentă, această
„temă vagă” – chiar dacă nu e așezată ostentativ, „la
vedere” – este anunțată încă din Pescuit sportiv
(2008), primul său lung-metraj2. Unghiurile subiec-
tive de filmare (directorul de imagine, Adrian
Silișteanu, este – pe rând – „ochiul” fiecăruia din
cele trei personaje principale) contribuie decisiv la
crearea unei atmosfere tensionate, din care nu
lipsește suspiciunea, minciuna și compromisul.
Profesorul de matematică Mihai (Adrian Titieni)

pleacă la un „picnic ilicit” cu Iubi (Ioana
Flora). În mașină, Mihai și Iubi, trec pe lângă
niște prostituate, prilej pentru a comenta pe
marginea condiției lor. Peste doar câteva
clipe, Iubi (care se află la volan) lovește pe
una din prostituate (Ana, interpretată de
Maria Dinulescu). Vor petrece câteva ore
împreună pe malul unui lac unde Mihai „pes-
cuiește sportiv”. Discută unii cu alții, se dau
la iveală secrete, dorințe ascunse, ipocrizii.
La un moment dat, Ana (care spune că vrea
să-i facă pe oameni fericiți, că e de fiecare
data, cu fiecare alt om, altfel) îl întreabă pe
Mihai dacă e credincios, dacă crede în ceva.
„Dacă merg la biserică, vrei să spui? Merg,
da’ mai rar. Tu?”. Ana îi răspunde că merge în
fiecare duminică: „Acolo mă simt bine și simt
că cineva m-ascultă”. Când Mihai o întreabă
dacă se spovedește, spune: „Ete, na… Nu! E, așa o
stare, acolo… Nici nu pot să-i sufăr pe preoți!”
După care îi povestește despre un fost coleg de-al ei
de clasă (cu care i se pare că seamănă Mihai), pore-
clit Fanaticul, care vorbea într-una despre
Dumnezeu, despre credință, și, când să meargă într-
un pelerinaj la mănăstire (la Sâmbăta, în munții
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Făgăraș), s-a oprit la un non-stop și a rămas acolo
pentru că „era prea frig” să meargă mai departe.
„Atât!”, exclamă Ana și – meditativ – o îngână apoi
Mihai. Dar, vorba cântecului, sfârșitul nu-i aici3. 

Întrebările și tensiunea de ordin metafizic se pot
și ele încremeni în proiect. Cum se întâmplă în
cazul personajelor din Domestic, opus în două părți
(Morți domestice, Vieți domestice), care-și
formează convingerile în fața televizorului. Mihăeș
(Gheorghe Ifrim) e cel mai vocal. Discută – la o
masă de Crăciun ce anticipează lunga scenă a paras-
tasului din Sieranevada – despre post („Chestia asta
s-a băgat așa, pentru ăia săraci cu duhu’”, „Părerea
mea e că, dacă ești sănătos, n-ai de ce să-l ții…
Adică în secolul nostru mi se pare așa… Că, vorba
aia, nu mai trăim în comuna primitivă!”) și este
convins că „Biserica, OZN-urile, extratereștii și
Iisus îs una și aceeași chestie”. Toți mesenii își dau
cu părerea despre chifetuțe („jumate porc și vită”),
Tele-Enciclopedia (unde au văzut o emisiune despre
„Marele Bang”), despre industria turismului („cea
mai tare afacere”, de care românii nu știu să prof-
ite), despre oamenii din viitor („care suntem tot noi,
nu zice la Biblie că Iisus e om?”), despre natura lui
Dumnezeu, despre Iisus („care ori e negru, ori e
român”). Toate dialogurile – savuroase, inteligente,
pe o nevăzută muchie între comedie și dramă – par
desprinse din Caragiale și Teodor Mazilu. Într-o
secvență următoare, același personaj guraliv
povestește despre „invenția” numită Iisus de către
evreii care – buni născocitori de povești – „au
inventat Hollywoodul, pe Spielberg”… 

În Fixeur4, Adrian Sitaru folosește zoom-uri,
panoramări lungi și „o stilistică apropiată de cea a
reportajelor TV de calitate, realizate prin alte ţări
mai degrabă”. Dilemele ies din incinta blocurilor cu
zeci de apartamente și se continuă la o mănăstire,
împlinind traseul abandonat de personajul
Fanaticului la care se face referire în Pescuit
sportiv. Acolo se află internată o adolescentă
minoră ce fusese subiectul unui scandal sexual, în
Franța, unde petrecuse câțiva ani ca prostituată.
Tocmai suferise un „traumatism grav”, iar psi-
hologii au apreciat că va avea nevoie de „opt ani de
terapie pentru fiecare an de abuz”. Maica stareță
care conduce așezământul monahal afiliat unui

ONG refuză cu ferimitate să o „împrumute” jurnal-
istului francez asistat de „fixeur” și de cameraman
pentru că „cine are urechi de priceput și ochi de
privit va înțelege fără să-i luați dvs. interviu”. Este
acuzată de „reticență”, „rigiditate” și „teama de a
spune adevărul”. Îi invită apoi pe acuzatori să-și
continue investigația cu „băieții ăia doi care așteap-
tă în fața clădirii”. Cei doi băieți (doi vlăjgani, după
toate aparențele), care – adaugă maica stareță într-o
franceză elevată – „nu sunt nici rigizi, nici reti-
cenți”, vor demonstra cine sunt „civilizații” și cine
„sălbaticii”. La fel ca în scurt-metrajul Artă, dilema
din Fixeur aduce în discuție efortul jurnaliștilor „de
senzație” pentru a „scoate adevărul la suprafaţă”,
cu prețul distrugerii și maculării altor vieţi, în
numele artei și „cinema-ului de calitate”.

Note:
1. „Prefer să dau chix decât să fac lucruri verificate care

m-ar plictisi”, un interviu cu Doinel Tronaru pentru
Adevărul, 28 ianuarie, 2017. 

2. Multipremiat la diverse festivaluri, Pescuit sportiv a
obținut și Premiul Palm Springs 2019 la secțiunea New
Voices / New Visions, pentru „forța extraordinară a regi-
zorului-scenarist Adrian Sitaru de a crea personaje dinam-
ice cu un buget specific producțiilor Dogma”.

3. Fiodor Tiutcev, citat de Tarkovski în Stalker: „A zbu-
rat vara în goană ca şi cum n-ar fi fost/ Mai sunt zile calde,
dar nu e de ajuns/ Tot ce s-a putut s-a împlinit lesne/ Mi-a
căzut în palmă, dar nu e de ajuns/ Nici răul şi nici binele n-
a venit din senin/ Avem în faţă lumina, dar nu e de ajuns/
Viaţa m-a ocrotit, m-a luat sub aripă/ Sunt un om norocos,
dar nu e de ajuns/ Frunzişul mi-e întreg, ramurile neatinse/
E limpede ziua, dar nici asta nu e de ajuns…”

4. Adrian Sitaru (https://dinfilme.ro, 15 septembrie,
2016): „«Fixeur» este denumirea în limba franceză pentru
persoana, de obicei locală, care face aranjamente pentru
echipe de jurnaliști din alte țări ce vin să realizeze reporta-
je în țara Fixeurului. Este plătit foarte bine, inclusiv în
România, şi de aici vine problema morală a personajului
principal din Fixeur. Cuvântul are și o conotație mai gener-
ală, cu sens și negativ, de persoană care face aranjamente
pentru alte persoane, îndeosebi în chestiuni ilicite.” 

[Adevărul, 28 ianuarie, 2017.]
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3. Simfonia a VII-a: reconsiderări semantice
De ce se numește această simfonie „a

Leningradului”? Pentru că așa a denumit-o presa
și muzicologia sovietică, deoarece titlul a fost
preluat și perpetuat în toată lumea, pînă azi. Un
argument credibil a oferit chiar autorul în articolul
publicat de ziarul Pravda, din care am citat:
„Dedic Simfonia a VII-a luptei noastre împotriva
fascismului, victoriei noastre inevitabile asupra
inamicului și Leningradului, orașul meu natal.”
Titlul este frumos, semnificativ și în privința
patriotismului indiscutabil al lui Șostakovici.
Insistențele sale pentru a fi trimis pe front au
dovedit-o. De altfel, întreaga populație a orașului,
toți rușii au resimțit pînă peste poate asediul
trupelor germane, frigul, foamea, omniprezența
morții transformîndu-se într-o imensă tragedie.
Efectele dezastruoase ale războiului au fost trăite,
cum se știe, și de o mare parte a Europei, iar
americanii, informați despre a doua conflagrație
mondială, din 1944 participanți la luptele
împotriva armatei germane, muzicienii ajunși de
ani buni în admirația lui Șostakovici au considerat
foarte potrivit titlul simfoniei. Iar  eticheta care
particularizează produsul (și artistic) îi sporește
vandabilitatea.

Din 1942 pînă în 1985, titlul „Simfonia
Leningradului”, ca de altfel o mulțime de
informații capitale pentru înțelegerea omului și
muzicianului Șostakovici, au rămas imuabile,
fiind în mare parte difuzate de media din fostele
țări socialiste. Ceea ce se știa în Europa
Occidentală și în America de Nord despre
compozitorul rus/sovietic era incomplet, subiectiv,
la fel de partizan ca în patria compozitorului, dar
de pe alte poziții ideologice. Prima punere în
discuție a convingerilor lui Șostakovici, în

consecință semnificația unei mari părți a creației
sale, a avut loc în 1979, anul publicării volumului
„Testimony. The Memoirs of Shostakovich” de
Solomon Volkov.1 Volumul a devenit timp de
cîțiva ani subiect al mediei vest-europene și
americane, fiind republicat în mai multe ediții și
tradus în 30 de limbi. După 1985 au fost publicate
mărturiilor unor muzicieni care l-au cunoscut, o
serie de cărți de muzicologie și, unele afirmații ale
lui Volkov au fost confirmate. 

Înainte de a asculta „avocații” fiecărei
concepții despre titlul Simfoniei a VII-a, nu
trebuie uitat că în deceniul 1931-’40, drepturile și
libertățile individuale s-au restrîns în mod
progresiv, regimul sovietic orientîndu-se din ce în
ce mai mult spre dictatură. Am descris în
episoadele trecute condiția precară, periculoasă a
intelectualilor, a artiștilor, înlăturarea violentă a
celor considerați „dușmani ai poporului”,
scoaterea operei lui Șostakovici Nasul de pe
scenele teatrelor lirice, dramele petrecute în
familia sa, interzicerea operei Lady Macbeth din
districtul Mțensk, eliminarea creațiilor sale din
programele de concert și de radio, arestarea și
chiar acuzația că ar fi participat la un complot
vizînd asasinarea lui Stalin. Creșterea severității, a
neîncrederii oficiale au dat naștere unui climat
social de angoasă, de teamă care nu putea să nu
afecteze viața și preocupările unui artist.
Șostakovici a fost puternic afectat. 

În ce privește Simfonia a VII-a, există opinii
credibile privind originea preocupărilor
compozitorului, materializate prin schițe înaintea
asediului Leningradului din iunie 1941.
Documente oficiale, mărturii ale supraviețui-
torilor, ale celor care l-au cunoscut bine pe
Șostakovici, publicate după 1985, demonstrează
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că Simfonia s-a născut din doi părinți: tragedia
războiului început în anii ’30 de Stalin împotriva
poporului său și tragedia declanșată prin agresarea
fostei Uniuni Sovietice de armatele germane și
finlandeze. Atît I. Danilevici cît și Solomon
Volkov, aflați în două tabere ideologice diferite, au
coeficientul lor de dreptate întrucît i-au fost
apropiați compozitorului și au înregistrat spusele
sale despre creația proprie, despre motivația
ideatică. Ei reprezintă, la rîndul lor, epoci, vîrste
antagonice: ale cenzurii și ale libertății. Îi citez pe
amîndoi și pe alții din taberele lor pentru a se
înțelege mai bine timpul cu care s-a luptat
Șostakovici. Timp descris în ceea ce pot numi
romanele-fluvii din literatura muzicală a secolului
XX – cele cincisprezece simfonii. 

În monografia sa, muzicologul sovietic I.
Danilevici analizează Simfonia a VII-a în capitolul
intitulat Anii de război. 

Leningrad. Cu greu se poate reda în cuvinte
măreția dusă de locuitorii acestui oraș împotriva
hoardelor dușmane, luptă la care au participat și
muzicienii. […] În aceste zile cumplite a compus
Șostakovici Simfonia a VII-a opus 60 în do major.
El a început să lucreze spre sfîrșitul lunii iulie
1941, și a terminat-o la sfîrșitul lui decembrie.2

Ca să dea greutate afirmațiilor sale, Danilevici
citează cuvintele compozitorului din ziarul
Pravda, apărut la 29 martie 1942, cuvinte pe care
dejá le-am reprodus în acest episod. Specialist în
istoria Rusiei, muzicolog, scriitor, fost student al
lui Șostakovici, autorul volu-
mului „Mărturie. Memoriile lui
Dmitri Șostakovici pe baza
întrebărilor lui Solomon
Volkov”3, muzicianul sovietic
plecat în Statele Unite ale
Americii redă în altă carte a sa,
din 2004, Șostakovici și Stalin,
cuvintele unor apropiați ai com-
pozitorului, comentîndu-le și în
lumina informațiilor sale despre
modul de lucru al artistului. 

În această carte4, Solomon
Volkov consemnează mărturia
unei eleve a lui Șostakovici,

Galina Ustvolskaia, privind afirmația profesorului
său cum că și-a terminat simfonia înaintea
începerii războiului. Deoarece tot Șostakovici
afirma că procesul lui de gîndire a unei lucrări este
lent dar scrie repede, probabil că a terminat atunci
o primă variantă, deoarece, cu toată opulența
ideilor și scrierea rapidă a partiturilor, cu care se
putea lăuda, este greu de crezut că ar fi finisat
simfonia cu un volum de muzică atît de bogat și de
complex, durînd o oră și un sfert, în doar cinci
luni, din iulie pînă în decembrie 1941.5 Volkov
aduce încă un argument, povestirea Ludmilei
Mikeva, critic muzical, soția fiului lui Ivan
Sollertinski, cel mai bun prieten al lui Șostakovici.
Ea a revelat faptul că Șostakovici a cîntat
studenților săi variațiuni ale unor teme melodice
din simfonie mult timp înaintea invaziei germane.
Volkov precizează că Șostakovici a avut aprobarea
includerii Simfoniei a VII-a în stagiunea 1941-
1942 a filarmonicii din Leningrad6, dar, riguros
cum era, nu ar fi anunțat o nouă lucrare fără să fi
avut idei clare despre noul opus. Spre a-și întări
argumentația, autorul volumului publicat la
Édition Du Rocher citează o declarație a lui
Șostakovici:

Nu mi-am propus să ilustrez acțiunile militare
într-o manieră naturalistă ” (zgomotul avioanelor,
apropierea tancurilor, canonada); nu am avut
intenția să compun ceea ce se numește „muzică de
război”. Am vrut să reprezint muzical evenimente
teribile.7
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În acest moment s-ar putea pune întrebarea din
ce motiv lumea muzicală vest-europeană și
americană a acceptat explicația oficială sovietică a
scrierii Simfoniei a VII-a, deși pe parcursul unei
conferințe susținută în Statele Unite ale Americii
de Șostakovici, criticilor muzicali de peste ocean,
care nu l-au menajat cu întrebările, le-a fost ușor
să înțeleagă ce putea și ce nu putea să spună
Șostakovici, flancat de cîțiva membrii ai
delegației din țara sa. O explicație ar putea fi
consensul politic la care ajunseseră liderii celor
două blocuri politice din epocă de a se menaja
reciproc, în urma tratatului de la Yalta. Tot
Solomon Volkov afirmă în cartea sa că, în 1996,
revista Znamia publica amintirile  Florei
Litvinova, o prietenă apropiată a lui Șostakovici.
Ea a povestit că l-a auzit spunînd în 1941 că este o
muzică despre teroare, sclavie, despre aservirea
spiritului. Ea adaugă: 

Mai tîrziu, cînd Dmitri Șostakovici s-a obișnuit
cu mine și mi-a făcut confidențe, mi-a spus foarte
clar că Simfonia a VII-a, ca și a V-a de altfel, nu
vorbește doar despre fascism, ci despre realitatea
noastră și în general despre toate totalitarismele.8

Iar Galina Serebreakova preciza în memoriile
publicate în 1971, cînd Șostakovici era în viață și
cenzura în vigoare:

Infern și paradis, crimă și inocență, nebunie și
înțelepciune, tenebre și lumină, Șostakovici a
reflectat totul în simfonia sa genială. Ea atinge
orice temă umană. Este un poem nemuritor,
destinat întregii umanități, asemeni operei lui
Dante. 

În acest context al schimbării semnificative, al
augmentării înțelesului istoric și existențial din
Simfonia a VII-a, se cuvin alăturate cele două
explicații privind așa-numita temă a invaziei din
partea I. Unul dintre vechii monografi oficiali ai
lui Șostakovici, Danilevici, afirma în 1956:

În episodul invaziei, compozitorul a redat
cruzimea inumană, automatismul orb, rigid și
sinistru legate indisolubil de imaginea clicii
militare fasciste. Tema invaziei, voit obtuză,
geometrică, amintește de un marș militar prusac,
cu trăsături banale de operetă.9

47 de ani mai tîrziu, în 2004, Solomon Volkov

citează părerile unor compozitori și critici, oferă
propria explicație asupra acestui moment
spectaculos, cutremurător din prima parte a
Simfoniei a VII-a. 

De ce începe tema invaziei cu un pianissimo al
instrumentelor cu coarde și se dezvoltă gradual,
din aproape în aproape, inoculînd în mod insidios
ascultătorul, transformîndu-se apoi într-un
monstru înfricoșător? Agresiunea nazistă a fost
rapidă, germanii au atacat Uniunea Sovietică din
toate puterile armatei lor, și toată lumea își
amintește de invazie ca despre un șoc enorm,
neașteptat. Nimic comparabil în muzica lui
Șostakovici. Dacă este o invazie, aceasta apare
mai ales din interior. Nu e un atac brutal, ci o
luare progresivă în stăpînire, așa cum frica
paralizează conștiința.10

Coincidență emoționantă, dirijorul Evgheni
Mravinski, unul dintre specialiștii în interpretarea
creației lui Șostakovici, pe care compozitorul îl
respecta enorm, spunea de multe ori că din
momentul în care a ascultat prima dată Simfonia a
VII-a în martie 1942, a fost convins că în pretinsul
episod al invaziei, autorul a creat o imagine
globală a vulgarității și abrutizării triumfătoare. 

Note:
1. Editura Hamish Hamilton, Londra.
2. Cf. nota 4, acum pagina 81
3. London, Hamish Hamilton, 1979
4. Anatolia, Édition du Rocher, 2005, pag. 208-209
5. Cf. mărturiei lui Șostakovici publicată în Moskovski

bolșevic din 19 04 1942, citată de K.Meyer la pag. 262 în
volumul său Dmitri Șostakovici, menționat aici la nota 1.

6. Cf. unui volum de Kentova publicat în a doua ediție
la Moscova în 1996, menționat de Volkov în cartea sa la
pag. 209, menționată aici la nota 6.

7. Vezi nota 6, aici pag. 209
8. S.Volkov, op.cit., acum pag. 210-211
9. Precizînd „marș prusac” și „trăsături de operetă”,

autorul sovietic dovedea că a recunoscut aria din opereta
„Văduva veselă” de Lehar, însă neprecizînd sursa
motivului preluat fragmentar de Șostakovici, se ferea să
pună în relație caracterul pe alocuri frivol al operetei cu
caracterul dramatic al muzicii din această simfonie.

10. S. Volkov, op.cit., pag. 211
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Victor Ghilaş, Dimitrie Cantemir – muzicianul în
contextul culturii universale, traduceri din engleză:
Dinu Ghilaş, din cehă: Peter Romsauer, germană:
Tatiana Babin-Rusu, greacă, latină: Adela Manolii,
italiană: Roberto Luparelli, poloneză: Tamara-Ana-
Manoli, spaniolă: Angela Roşca, turcă: Petri Cebotar,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul
Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor,
Grafema Libris, Chişinău, 2015, 496 p.

O lucrare interesantă şi complexă, elaborată cu
acribie, folosind surse diverse (am enunţat lista
traducătorilor din limbile respective), care tratează
personalitatea lui Dimitrie Cantemir ca muzician. 

Un alt autor de peste Prut,
Vasile Coroban, publica în 1973, la
Editura Cartea Moldovenească din
Chişinău, volumul Dimitrie
Cantemir – scriitor umanist, în care
zicea, între altele despre perioada
petrecută la Constantinopol de
acesta, că „e greu de spus ce l-a
jenat sau împiedicat pe Cantemir să
vorbească mai cu de amănuntul în
Viaţa lui Constantin Cantemir
despre studiile” din capitala Imperiului Otoman,
legăturile cu diplomaţi străini avute acolo ş.a.,
subliniind, de pildă, gradul înalt de dezvoltare la care
ajunsese şcoala franceză de traducători pe probleme
orientale de acolo, posibilitatea ca viitorul savant să o fi
frecventat, ca şi alte astfel de relaţii (cu ruşi, olandezi
ş.a.) care să fi contribuit la erudiţia sa, dar şi la formarea
unor opinii vizavi de relaţia Occident – Înalta Poartă.
De asemenea, Coroban (care, notăm, nu este citat între
multele nume din indicele bibliografic) aminteşte şi de
Ion Neculce, care pomenea „excepţionalele calităţi
muzicale ale beizadelei”, care „zicea” mai bine din
„tambură” decât orice „ţarigrădean”.

Structura cărţii: 1. Dimensiunea ştiinţifică şi
artistică a operei muzicale cantemiriene reflectată în
literatura de specialitate, 2. Dimitrie Cantemir,
teoretician al muzicii orientale, 3. Arta componistică,
interpretativ-didactică şi activitatea folcloristică în
preocupările lui Dimitrie Cantemir, 4. Muzicografia ca
domeniu de interes al prinţului Moldovei, 5. Dimitrie
Cantemir – muzicianul în exegezele literaturii
universale, 6. Tradiţie şi continuitate în familia
Cantemir, şi, în final, după Încheiere, Bibliografie,
Discografie, Anexa 1 – Lista surselor de provenienţă a
compoziţiilor muzicale ale lui Dimitrie Cantemir şi

legenda abrevierilor, Anexa 2 – Tabel general al
compoziţiilor muzicale ale lui Dimitrie Cantemir,
Anexa 3. Compoziţiile muzical ale lui Dimitrie
Cantemir, Index de nume, Index de termeni, Sumar în
engleză şi rusă.

Subiectul este unul complex, abordat nu foarte des
la noi în lucrări de anvergura unui volum ca acesta (nu
de mult am semnalat o carte, a cărei bază era teza de
doctorat a Nejlei Ali-Ionescu, anume Influenţe ale
muzicii tradiţionale orientale-turceşti în muzica
europeană, 2012, în care autoarea se ocupă în trecere de
opera lui Cantemir în domeniu), tratat în detaliu şi din
perspectivă amplă (cum o relevă fie şi doar titlurile din
Cuprins) de către Victor Ghilaş. Acum doar semnalăm,
succint, lucrarea, dar îmi propun să revin cu un text mai
amplu, mai detaliat, dată fiind şi maniera în care este
receptată/ cunoscută tema la noi, şi modalitatea de
documentare/ abordare din această carte, pentru care
autorul a folosit (lucru relevat şi de colectivul de
traducători enunţat) surse diverse, din engleză, cehă,
germană, greacă, latină, italiană: poloneză, spaniolă şi,
evident, turcă.

Florica Gh. Ceapoiu, Florian Chelu Madeva, Din
laboratorul lui Mihai Eminescu, prefaţa: Fl. Gh.
Ceapoiu, cuvânt lămuritor: Fl. Chelu Madeva, coperta:
Nicolae Loghin, Editura Muzeului literaturii Române,
Bucureşti, 2018, 536 p.

Una dintre marile probleme ale
receptării critice a operei lui
Eminescu pleacă, paradoxal sau nu,
de la consultarea cu stricteţe a
manuscriselor, la care pentru multă
vreme accesul nu a fost deloc lesne.
S-a scris mult despre ediţiile
Eminescu, despre felul în care arată
acestea faţă de manuscrise, de ce şi
cum s-au făcut „modificările”,
despre necesitatea sau nu a

„actualizării” din punct de vedere ortografic, al
punctuaţiei ş.a. Şi în revista „Convorbiri literare” au
apărut articole în care se discuta despre „inadvertenţe”,
în diverse ediţii, faţă de manuscrise.

Cartea de faţă, cu subtitlul „lucrare tehnică şi
estetică”, despre care Florica Gh. Ceapoiu scrie, în
cuvântul său înainte, că „s-a dovedit a fi încercarea la
«integrala sonetiană eminesciană» - din cadrul
programului sonet muzical, iniţiat şi coordonat de Fl.
Chelu Madeva”, este alcătuită din dorinţa de a
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„îndemna la citirea şi cântarea” lui Eminescu, şi, după
cum îmi spunea autoarea la lansarea cărţii, şi cu dorinţa
aşezării sonetului eminescian alături de „sonetele
muzicale” compuse pentru Petrarca, Shakespeare,
Michelangelo, Goethe ş.a. În acest sens, citim şi că cei
doi autori au apelat, în dorinţa de a fi siguri de textul cu
care lucrează, la manuscrisele eminesciene, folosind în
acest scop lucrarea „Academia Româna, Manuscrisele
Mihai Eminescu”, coordonată de Eugen Simion, din
2004, consultând, de asemenea, ediţia Opere realizată
de Perpessicius, volumele II-V, editate de Academie
între 1943-1958, şi fotocopiile electronice ale
manuscriselor sonetelor. Este, fără îndoială, o cerinţă de
bază pentru orice cercetător care îşi propune să
analizeze, să comenteze astfel opera eminesciană.

Pe scurt, cartea cuprinde, după cuvântul înainte (În
triunghiul nemuririi: poetul – muzica – sonetul) semnat
de Florica Gh. Ceapoiu, în două părţi, respectiv
Versiuni din manuscrise şi Sonete & variante, sonetele,
abordate în fiecare dintre acestea, în „subcapitole” „în
oglindă” intitulate: Sonete meditativ-filosofice, Sonete
satirice şi ironico-romantice, Sonete de dragoste şi dor.
În final, după un Cuvânt lămuritor, semnat de Florian
Chelu Madeva (despre cum s-a ajuns, citim, la apariţia
acestui „miracol de descifrare şi interpretare corectă a
semnelor grafice eminesciene, în cadrul întregului
sonetului marelui poet”), anexele cu tabelele sonetelor
(la fiecare manuscris cu pagina din Opere, volumele II-
V, unde sunt versiunile stabilite/ descifrate de
Perpessicius), autorii urmărind a evidenţia şi
cronologia, date despre sonetele lui Eminescu din
manuscrise şi prima apariţie în volum, Venedig a lui
Cajetan Cerri (cu o versiune în română despre care
autorii scriu că „fiind vorba despre o traducere din
germană”, „ne-am permis să o îmbunătăţim” (faţă de
cea a lui D.R. Mazilu, aşa cum a fost publicată în 1940),
apoi „Veneţia” reconstituită din manuscrise, şi
Interferenţe lirice.

Aşadar, sunt prezentate în carte versiunile sonetelor
din manuscrise, pornind, scrie Florica Gh. Ceapoiu,
după criteriul lui Perpessicius, care le-a transcris „după
un criteriu ştiinţific bine conturat şi temeinic
argumentat, bazat pe cronologia scrierii sonetelor şi pe
filiaţia versiunilor”, pentru fiecare dintre sonete având
un subcapitol.

Pe scurt, la o primă şi succinte semnalare, avem în
faţă o lucrare amplă, laborioasă, de interes, rezultatul
unui efort de documentare şi studiu de remarcat, care,
foarte probabil, va fi luată în calcul, discutată din punct
de vedere al procedurilor/ criteriilor avute în vedere,
metodologiei ş.a., analizată şi folosită de către cei care

vor să pătrundă mai profund în laboratorul poeziei
eminesciene.

Emil Satco, Alis Niculică, Enciclopedia Bucovinei.
Personalităţi, localităţi, societăţi, presă, instituţii, vol.
I, II, III, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2018,
814 +780 + 912 p.

Am prezentat, în timp, mai multe lucrări semnate de
Alis Niculică, fie
singură, fie în
colaborare, despre
diverse publicaţii din
istoria Bucovinei.
Acum a avut drept
colaboratori principali

în realizarea acestei ample cărţi despre viaţa socială/
spirituală/ instituţională, despre oameni de seamă ai
Bucovinei pe: Erich Beck, Adriana Chindriş, Elena
Pintilei, Bogdan Petru Niculică. Aceasta este o a doua
ediţie, prima, semnată de Emil Satco, tatăl lui Alis
Niculică, având cca. 1500 de pagini. Cele trei volume
cuprind personalităţi care s-au născut pe partea de ţară
care a fost ocupată în 1775 de Imperiul Habsburgic, cel
din zona Fălticeni, ţinutul Herţei pentru că, spun
autorii, „şi-au adus contribuţia la dezvoltarea cultural-
ştiinţifică a regiunii Cernăuţi – în nord, şi a judeţului
Suceava – în sud”. Pe de altă parte, sunt incluse numai
societăţile, presa şi instituţiile care „au aparţinut
exclusiv spaţiului Bucovinei istorice”, unul de o
bogăţie spirituală remarcabilă. În cuvântul de
deschidere, Alis Niculică, dincolo de un succint istoric
al regiunii vizate, explică normele pe care le-a avut în
vedere la elaborarea lucrării, sursele consultate, cum
anume au fost realizate articolele privitoare la
personalităţi sau societăţi/ instituţii ş.a.

Este o lucrare de amplitudine, care e bine să fie
semnalată. A fost elaborată/ sistematizată după o
documentare îndelungată şi atentă, atât de către Emil
Satco, mai întâi, apoi de Alis Niculică pentru ediţia de
faţă, care pune la îndemâna cercetătorilor, cititorilor
interesaţi un bogat bagaj informaţional. Am folosit şi
ediţia anterioară, pentru diverse aspecte de care am fost
interesat, aşa că, răsfoind-o, am sesizat şi parte din
modificările/ îmbunătăţirile aduse. O carte de
importanţă nu doar pentru regiunea Bucovinei (fie că
vorbim de partea aflată în afara ori în interiorul
graniţelor actuale de stat), care cred că va fi discutată,
analizată şi folosită de cei interesaţi.

Constantin Guzgă, Trezvie în noapte, cuvînt pe
coperta a IV-a, Editura Timpul, Iaşi, 2019, 110 p.
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Am urmărit de pe la început
drumul întru poezie al lui
Constantin Guzgă, semnalîndu-i de
mai multe ori cărţile (Minerale în
vitrină, Mărturisiri, Răni
nevindecate, Înrobit orizontului
etc.) fie în „Convorbiri literare”, fie
în „Poezia”. Cu fiecare volum în
parte autorul îşi construieşte altă
„cărare” tematică, nu desprinsă cu
totul de matca iniţială, pentru a-şi contura zicerea sa
întru vers.

Din punct de vedere al formulelor de versificaţie
alese, al frazării poetice, al manierei în care înţelege şi
foloseşte vocabularul, figurile de stil, nu sunt schimbări
semnificative, de aceea nici nu insistăm. Nici tematic,
practic, nu sunt schimbări totale, „rupturi” de la un
volum la altul, pentru că „întregul” pe care autorul vrea
să îl cuprindă în tabloul său poetic este viaţa (mai
apăsat a sa, ca individ, însă şi ca slujitor al Domnului)
în toate ale sale, sub semnul curgerii timpului, al
condiţiei umane, şi, mai ales, al credinţei în Cel de Sus.
Şi, între acestea, „rătăciţi pe cale” cum suntem cu toţii,
„în fiecare zi/ călătorim pe aceeaşi potecă” şi adunăm
„răni pe suflet”, amintiri, singurătăţi, nostalgii, simţim
din plin dinţii timpului cum muşcă din toate cele
pămînteşti din jurul nostru, avem nedumeriri sau, în
ziua de azi, „suntem robi tehnicismului [...]/
destructuralizăm/ consumismul e rege” şi la presiunea
„noului”, „portul, cîntul, credinţa, trecutul,/ ISTORIA
le-am dat la schimb cu UITAREA”. Dar, scrie autorul,
omul poate şi trebuie să nu uite cine este, de unde vine
şi ce trebuie să facă în viaţă. De aceea, autorul, cu
sufletul şi gîndul spre lumină veghează, „ca un
sihastru”, încercînd să dezlege Taina, „supus unui
gînd”, şi nedorind să se lipsească de „ce-i Ceresc”, fără
a uita de cele pămînteşti, de istoria neamului, de
locurile dragi ori sfinte. De aceea poemele din carte
vorbesc şi despre Iaşi, despre Putna, dar şi despre
„minuni, lîngă noi”, cele pe care, dacă suntem atenţi, le
vedem în fiecare frunză care se ridică spre lumină, în
fiecare petec de pămînt îngheţat, negru care, dintr-o
dată, înverzeşte şi apoi aduce rod, în taina perpetuă
care, dacă avem porţile ochilor şi sufletului deschise, o
„dezlegăm” şi ne umple inima şi fiinţa de lumină.

După ce a făcut aceşti paşi pe drumul descoperiri de
sine prin vers, Constantin Guzgă se relevă ca un autor
care de acum a ales ce doreşte să spună, şi e în căutarea
celor mai potrivite cuvinte cu care să îşi descrie trăirile,
gîndurile după un plan (şi) al definirii sale în lumea
credinţei şi a cotidianului „obişnuit. 

Vom vedea în următoarele volume cum va hotărî să
facă selecţia poemelor, alegerile tematice şi, eventual,
stilistice, şi care vor fi paşii săi întru dezlegarea
„tainelor”, treaptă, vers cu vers în dorinţa şi de a căpăta
câte o fărâmă din înţelegerea a ce înseamnă rostul şi
locul său, al fiinţei umane în Univers, dar şi menirea
scrisului său. Vom vedea şi dacă va păstra acelaşi „ton”
pe care l-a avut de la început, în mare putînd fi
considerat undeva la hotarul dintre confesiune şi
fervoare religioasă, dintre „suferinţele izbăvitoare” şi
„dragostea ocrotitoare” pe care le pot dărui fiinţei
umane credinţa, viaţa trăită în linişte, tradiţie şi
înţelegere. Nimerit este să încheiem cu un poem
intitulat Calea mea: „Supus unui gînd/ demult născut/
încerc să dezleg o taină/ convingeri mă constrîng/ să
merg pe calea mea/ să nu cedez/ să nu mă lipsesc de ce-
i ceresc;/ aleg, însă, o cale mai lumească/ sfîrşesc în
aceeaşi dilemă/ din caer nu mai ies/ călătoresc zi de zi,
clipă de clipă,/ descopăr că sunt o umbră/ iar un glas îmi
zice, din cer,/ zoreşte doar spre lumină...”.

Florin Mihai Fluturel, Clubul oamenilor singuri,
cuvânt pe coperta a patra: Daniel Corbu, Editura
Princeps Multimedia, Iaşi, 2019, 144 p.

Deşi a debutat cu un volum de versuri (Clepsidra cu
fotoni, 2013), iată că, după ceva vreme, Florin Mihai
Fluturel propune o carte în care reuneşte 11 proze scurte
în care relevă aptitudini de povestitor. 

Tematica este diversă, de la
condiţia omului care munceşte pe
un salariu, cel mai adesea prea mic,
fie că e la stat sau la privat, la
singurătatea în care te împinge
stresul banilor ori alte aspecte
posibile în viaţa de zi cu zi, cum ar
fi depărtarea de lumea lecturilor/ a
cărţilor („De curând, în viaţa mea
au intrat laptopul, o secretară
evoluată şi un prieten sincer, dar

fără suflet. Cărţile îmi pică rar în mână şi le deschid
alţii…”) la ficţiuni de tipul Ultima misiune sau Secretul
aurului albastru, care se „desfăşoară” într-un cadrul
frânt de toate acestea. Altele, frizând parodicul şi satira,
ca, de pildă, Nu te pune cu bunicul, vorbesc despre
epoca noastră, în care ni se tot spune că tehnica poate
face orice, poate înlocui chiar…, poate avea toate
soluţiile… ş.a.

Aşteptăm să vedem cum va arăta un eventual viitor
volum al lui Florin Mihai Fluturel.

Marius CHELARU

182182

E D I T U R IE D I T U R I M O L D A V E  /  A U T O R I  M O L D A V E  /  A U T O R I  M O L D A V IM O L D A V I



Pînă la romanul Moartea vine la al treilea gong, care a
validat valoric proza Vioricăi Șerban, pro zatorul a tipărit alte
două cărţi, Focul din tălpi (2018) şi Iubi rea din sertarul de
jos (2019), care pivotează în jurul tematicii cuplului erotic
abordat, mai ales, din perspectivă psihologică şi psihanalitică.
În Focul din tălpi sînt opt naraţiuni care dovedesc, o dată mai
mult, că Viorica Șerban este un bun povestaş, în bogata
tradiţie a povestitorilor moldoveni; în Metamorfoza, Trenul
cu des tinaţia finală, Domnul Popescu, Focul din tălpi,
Năluca, Judecata, Scrisoarea şi Ultima iubire a toamnei,
Viorica Șerban scrie poveşti de viață pe care ştie să le
rostogolească, vizînd problematica den să, complexă a
cuplului erotic aflat în criză; protagoniştii proze lor, ca şi cei
ai romanului Iubirea din sertarul de jos, se exprimă în
“perechi”, subminate de tot felul de ispite, distruse de acestea,
chiar dacă fondul neoromantic părea a le conferi longevitate
şi un happy end sigur: căderea în păcat, în robia ispitei,
aruncă perso najele în drame dintre cele mai violente. Mai
mult încă, deseori, (de)formarea cuplului erotic, unirea sa în
scenarii fantasmatice ori năruirea în decrepitudine, îşi fixează
istoria în ceea ce aş numi un deficit de existenţă. Soluţia?
Viorica Șerban oferă în pro zele din Focul din tălpi, ca şi în
romanul Iubirea din sertarul de jos, o terapie prin dragoste,
prin reconversie spirituală ori prin vis şi atunci iubirea e, mai
degrabă, o metaforă a fiinţei interioare. Astfel, în
Metamorfoza, Ea, o bunică, rămîne captivă într-un vis
nocturn, metamorfozîndu-se, păşind în mirajul închipuirii
unde călătoreşte, apoi, ca într-un film mut alături de El,
fantasma pe care frustrările Ei o vor fi creat; iată: “Se trezi dis
de dimineaţă într-un lac de sudoare. Își dă cămaşa jos. În
oglinda şifonieru lui îşi zăreşte strălucirea trupului. Se uită
surprinsă, era ea?! Nu era ea. Nu se putea să fie ea. Pielea
întinsă, sînii ridicaţi... şi-i pipăie, tari, rotunzi. Nu se poate.
Doamne, nu se poate! Pulpele picioarelor – rotunde, coapsele
tari. Se întoarce, îşi priveşte torsul. Fundul ridicat pînă la
şold; şoldurile rotunde strălucesc în lumina oglinzii. Reflexia
formează pe trupul ei un luciu ca de marmură. A tot stat şi s-
a privit. Îi era teamă să se îmbrace, îi era teamă să nu dispară
acea vrajă, acel miraj al trupului ei. A stat un timp uitîndu-se
în oglindă, pipăindu-şi trupul, dar a tre buit să se îmbrace,
trebuia să-şi primească nepoţii. Nepoţii? Tresa re. Se uită la
faţa ei. Nici urmă de riduri, gîtul ca de lebădă, alb strălucitor,
şi ochii, ochii îi scînteiau în lumina soarelui ce abundă prin
fereastra din spatele oglinzii. S-a mai întors de cîteva ori. Și-
a fluturat părul lung, des şi mătăsos, negru ca pana cor bului.
Îşi pune rochia roşie ca sîngele, ce-i reliefa formele trupu lui.
Doamne, ce frumoasă era! Ochii ca frunzele de toamnă
ruginii transluceau în razele soarelui ce se încăpăţînau să intre
pe fereas tră şi să se oprească pe chipul ei, mîngîindu-l cu
căldura lor. Nu, cred că am visat, nu sunt bătrînă, sigur am

visat. Nu am niciun ne pot... Cum, Doamne, să am nepot la
vîrsta asta? se întreabă continuînd să se privească în oglindă”.

Sub puterea fantasmei, planurile se inversează, viaţa
bătrînei va fi fost un vis, realitatea e aceea pe care i-o arată
oglinda, spaeculum, suprafaţa care înşală, creînd luminile şi
umbrele unei lumi secunde. Viorica Șerban multiplică
unghiurile de abordare a tematicii cuplului erotic în celelalte
proze din Focul din tălpi; în acest fel, în naraţiunea care dă
titlul cărţii, prozatorul face o incursiune în lumea medicilor,
explorează conflicte într-un plan social mai pronunțat,
spunînd povestea unor vieţi ca nişte calendare ale suferinţelor
de tot felul: suflete pustiite care au uitat să rîdă. În Domnul
Popescu, Viorica Șerban construieşte o tramă urmărind viaţa
domnului Popescu care dă anunţuri la rubrica de
„matrimoniale” a ziarelor, primind, apoi, scrisori-propuneri
din partea diverselor femei singure, şi ele, bolnave, nefericite,
aflate în căutarea unui partener; în Trenul cu destinaţia finală,
în tonalitatea poemului în proză, naratorul spune, prin
intermediul unui monolog interior şoptit, povestea de
dragoste din idealitate şi aceea a suferinţei atroce din preajma
sentimentului morții, pentru ca, în Judecata, cupluri
nefericite, captive în căsătorii eşuate, să se reformuleze mai
înainte de a trece dincolo: toate personajele din prozele și
romanul Vioricăi Șerban „cotizează” la banca lacrimilor.

Lidia, protagonista romanului Iubi rea din sertarul de jos,
trăieşte între relaţia cu Vlad, pierdută în adolescenţa, visată,
însă, mereu şi căsnicia năruită cu Andrei; povestea
personajelor din romanul Vioricăi Șerban este aceea a
imaginarului care sparge realul, lăsînd himera trecutului
îndepărtat ori fantasma unui viitor incert să stăpînească viaţa
unor cupluri surpate, dar care se reformează adunînd
fragmente risipite dintr-o istorie veche, cît o nălucire, ascunsă
în sertarul de jos, uitat, al existenţei; „Uneori ni se întîmplă
lucruri pe care nu le înţelegem... Uneori, o privire fugară,
întîlnită cîndva într-un colţ de stradă, într-o staţie de metrou...
ne rămîne ascunsă undeva într-o moleculă a minţii, a
sufletului şi noi nici nu ştim... nu realizăm, ne trezim la un
moment dat cu ea în inimă” – aceasta este „reţeta” romanului
Vioricăi Șerban, fixînd o dată mai mult terapia prin eros,
supravieţuirea prin forţa sa regeneratoare, cum se în tîmplă cu
Vlad şi Lidia care înfrîng finalul anunţat al unei boli
necruţătoare.

În fond, tema prozei Vioricăi Șerban este aceea a fiinţei
care descoperă, prin iubire, lumea de basm a tinereţii fără
bătrîneţe (Ea din Metamorfoza) şi a vieţii fă ră de moarte
(Vlad şi Lidia din Iubirea din sertarul de jos): roma nele şi
prozele Vioricăi Șerban ies din zona literaturii de consum
pentru a fixa condiţia umană în ceea ce are ea esențial şi fără
sfîrşit.
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În corola acţiunilor de cultură din România zilelor
noastre putem aşeza la loc de cinste şi Asociaţia
MEMORIE ŞI SPERANŢĂ – inaugurată la 29
septembrie 2016 –, şi care are ca principal scop „salvarea
şi păstrarea memoriei membrilor marcanţi ai familiei
CAZABAN – BARBERIS – COROAMĂ”, la care aş
adăuga şi STANCA, prin acţiuni care să scoată în lumină
bogata contribuţie în spaţiul ştiinţific, cultural şi
pedagogic al acestora şi al acelor intelectuali români care
au plantat un sâmbure roditor în spaţiul nostru românesc,
dar şi în cel european.

Inima şi sufletul acestei Asociaţii este Doamna
Olimpia COROAMĂ, cunoscut profesor şi traducător
român. Implicarea domniei-sale este atât de creativă,
încât nu s-a rezumat doar prin organizarea de întâlniri de
suflet, în spaţii de cultură selecte, atât în Bucureşti, cât şi
în ţară, ci a pus bazele (începând din mai 2018) revistei
culturale de istorie şi genealogie 3R. Rădăcini. Racines.
Radici. În adevăr, este o revistă tânără, ajunsă la numărul
15, dar de o profunzime documentară, impresionantă, cu
o grafică şi ilustraţii impecabile, cu teste redactate în
limbile română-franceză-italiană.

Fiecare din cele cincisprezece numere (apărute până
în prezent, mai 2018-martie 2019) are rubrici
permanente, consistente şi extrem de interesante ca
valoare istorico-documentară: „Cine suntem şi de unde
venim”, „De-ale noastre”, „Cultura – memoria şi speranţa
noastră”, „Experienţe inedite”, „Poveşti pentru viitor”
etc.

Şi numai lecturând textele cooptate la rubrica „Cine
suntem şi de unde venim”, cititorul va pătrunde într-o
lume cu „a fost odată ca niciodată”, având în prim-plan
două ramuri genealogice, una – Cazaban (de sorginte
franceză), şi o alta Barberis (de sorginte italiană). Cel
puţin!

Cât priveşte „cronica de familie” a Cazabanilor o
găsim bogat expusă într-un masiv volum, semnat de Dl.
Eugen Dimitriu, în 2004, volum editat cu sprijinul
Ministerului Francez de Externe şi al Ambasadei Franţei
în România.

Despre ramura italiană, Barberis, în fiecare din cele
15 numere ale revistei 3R RĂDĂCINI, autorii ne trimit
la origini, spre exemplu, la familia Ademollo, cu referire
la celebrul pictor florentin Carlo Ademollo sau  Luigi

Ademollo – străbunicul din partea mamei, gândind la
prof. univ. dr. Clemansa Barberis Plăcinţeanu (1899-
1986), soprană, violonistă, reputat compozitor. 

În paginile respectivei reviste avem multe surprize
emoţionante. De exemplu,  Dimitrie Cădere, nepot din
ramura Ludovic Cazaban, povesteşte despre „Vizita lui
Eminescu în casa străbunicilor” – iar – Alexandru Gh.
Samarineanu, orfan de ambii părinţi evocă personalitatea
scriitorului Alexandru Cazaban (1872-1966), adică, a
bunicului devenit şi  „tutore” (4-6/2018).  

În mai multe texte în limba italiană, se realizează câte
o scurtă incursiune în viaţa inginerului Giuseppe (Iosif)
Barberis (1868-1929) – care-şi doarme somnul veşnic la
„Eternitatea” Iaşi. Dar despre activitatea de inginer
constructor al lui Giuseppe Barberis, câte s-ar putea
povesti, adică despre rolul său în construirea unor
impozante construcţii din ţară!

Un dialog cu maestrul Ion Irimescu (1903-2005), la
vremea când dăruise Fălticeniului toată opera sa
sculpturală, vibrante amintiri adâncesc în memoria
arborescentei familii Cazaban, prin mama artistului,
Maria Cazaban.

Asemenea, nepreţuite sunt medalioanele dedicate lui
Rudolf Suţu (1880-1949, căsătorit cu Maria Cazaban) sau
lui Costin Cazaban (1946-2009) – compozitor, muzicolog
şi profesor universitar francez.

Prin căsătoria îndrăgitei regizor şi scriitor Sorana
Coroamă Stanca cu Dominic Stanca (1926-1976) –
poetul-actor, vom face cunoştinţă cu o prestigioasă
ramură transilvană de mari patrioţi, familia STANCA.

Şi în acest context, avem datoria morală de a aminti
şi de omul de cultură care a fost Sorana Iosefina Caterina
Coroamă-Stanca (d. 2007). D-sa a fost fiica prof. univ. dr.
Gheorghe Plăcinţeanu – fondator (1939-1943) al
Spitalului de Asigurări Sociale Copou Iaşi (împreună cu
dr. N. Paulescu), dar care, din 1945 poartă, pe nedrept,
numele de „Dr. C.I. Parhon”.  

Acţiunile Asociaţiei  „Memorie şi speranţă” nu sunt
doar extrem de interesante, cât şi incitante / pentru acei
care doresc să aducă un surplus de informaţie privind
personalităţi din familiile CAZABAN – BARBERIS –
COROAMĂ – STANCA. 
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Rodica T. Soreanu, Rugă, poeme, editura Papirus
Media, Roman, 2018, 100 p. Imagine copertă Cornel Paiu.
Carte recomandată de Societatea Culturală Clepsidra
Roman.

Rodica T Soreanu nu mai este o
debutantă în poezie. Ea are în acest gen
literar o experiență și o activitate
îndelungată,fapt care se simte și la
lectura poemelor incluse în această
carte Rugă, apărută la editura
romașcană Papirus Media, o editură cu
o bogată activitate editorială, mai ales
în stimularea creatorilor de literatură

din Republica Moldova, acordându-le șansa de a-și tipări
cărți în România. Truda colectivului redacțional, dar și
profesionalismului de care dau dovadă este mai mult decât
benefic. Eu n-am păcătuit iubind lumina/ Noroc să aibă cei
ce o cinstesc/Și cei ce i se-nchină spune în poemul Rugă,
autoarea. Atmosfera de basm, de baladesc, de oarecare
feerie de simțire, colindă prin multe dintre rugile sale, ca
niște adevărate incantații către ceva totuși nedefinit. Apte
focuri ard în mine…/ sunt focuri albe ce se rotesc asurzitor
deasupra frunții sau în crucea de sus a iernii/ fecioarele –
regine ale înserării/ învăluite-n mantii de ametist par a
iniția un dans al împlinirii, ele colindând acele plaiuri
umblând pe șapte cărări, cu trei ulcioare când prin o mie de
vâltori în pieptul lor se arată. Această atmosferă de basm,
ușor abulică se poate simți în aceste rugi, de multe ori
păgâne, așa cum psalmii arghezieni, așa ca în poemul Eter
în care aduce un elogiu unui mit ancestral: Ondin dispărut
în eter/ Cumplită e liniștea lui/ Corăbii de umbre vibrează/
În tunelul timpului/ Nu-i greu să descifrezi/Venirea acelui
UNUL/ Alunecat aici din eter/ Revenitor n mileniul/ De
resemnare și pace. Probleme fundamentale încearcă
Rodica T. Soreanu să abordeze în rugile sale și anume ce se
află, sau cum va fi  dincolo de moarte, temă care, de fapt
preocupă pe toți muritorii spunând: Dincolo de moarte/
Poți trece iubite/ Cei rămași îți vor săpa fântânile/ Din care
umerii tăi arși/ Să bea focul veșniciei. Acolo, dincolo de
moarte ea crede că este locul ideal unde se află fântâna cu
apă vie, cea fără de moarte și unde, din prea multă iubire va
putea topi crinipentru tine, știind că acolo pasărea nopții/
își rotește zborul printreaștri cu toate că dacă, și se
adresează iubitului, te vei întoarce/ ochii mei/ nu vor avea
lumini pentru tine. O poezie  care, deși este o adevărată
explozie interioară, are o anumită calmitate în expresie,  cu
șoapta ei sfioasă.

Viorel Sâmpetrean, Amiaza lui Empedocle, 66 de
poesii, Antologie de autor, editura Renașterea
Bucovineană, București, 2019, 138 p. Cuvânt înainte de
Acad. Eugen Simion.

Poet al neliniștii primare cel care încearcă să mistuie
setea cântecului nescris atunci când  au năvălit caii prin

pădurile foșnitoare/ înflorite-n umbra umbrei tale... Pentru
el, ritualul poetic al căderii în genunchi în fața furiei din
interior este ca o piele de șarpe cioplită de vânt în fâșii.
Trecerea și pe-trecerea timpului – ca oaspete care ne
acoperă ochiul în lungile veri dăltuiesc
visele, pe unde, așa cum spune în
poemul lungile veri ( 19), trece/ Fratele
meu, mușcat de fulger, cum un fruct de
copil. Sentimentul  candorii vârstei de
copil dezlănțuie Țesute picături de
rugină sub fruntea stelară. Expresionist,
Viorel Sâmpetrean, construiește o
mitologie lirică aglutinând cu har
stările de suflet cu stările de spirit, într-un tot unitar care
capătă formă de poem, al unui poet al însingurării, spune
în Cuvânt înainte, la această carte, Acad. Eugen Simion.
Amiaza lui Empedocle, Empedocle este cel care a
identificat cele patru elemente ca substanțe primordiale
imuabile, eterne, necreate și indestructibile: focul, apa,
pământul și aerul,care nu pot trece unul într-altul, ci se pot
doar combina și separa mecanic. Din acest proces continuu
de unire și dispersare, rezultat al acțiunii a două forțe
universale („puteri dominante” sau “principii”), iubirea
(philotes) și ura (neikos), reprezentări alegorice ale forțelor
centripetă și centrifugă, iau naștere toate obiectele și
viețuitoarele universului. Cât Despre natură , Viorel
Sâmpetrean descoperă la acest filosof antic forța poetică și
sugestivitatea imaginilor. Materialist, Empedocle a căutat
și în cercetările din alte domenii ale științei explicații
raționale, eliminând constant intervenția zeilor tradiționali;
a studiat apariția plantelor, animalelor, a omului, fiind
considerat uneori un precursor al teoriilor biologice
moderne. Constatând toate acestea Viorel Sâmpetrean își
construiește întreaga poezie din această antologie, dar și
din cărțile anterioare pe un eșafodaj în care aduce elemente
autohtone pentru a le grefa emoțional în lirica sa. Amiaza
lui Empedocle, cum se numește antologia lui, aduce cu sine
dar și în sine mitul lui Empedocle mit care i-a traversat o
mare parte din viață, adică din 1983, când apare cartea
Amiaza lui Empedocle, volum care dezvoltă tragedia pe
care o dezvoltă Holderlin prin Moartea lui Empedocle.
Ochii odinioară limpezi/ Au ruginit și se cojesc./
Îndepărtează-te,/ Să mistui setea cântecului nescris!/
Flautele ciugulesc zdrențe de albastru/ Adormite./ Au
năvălit caii prin pădurile foșnitoare/ Înflorite-n umbra
umbrei tale... În cuibul acesta în care se mistuie setea
cântecului nescris se împlinește poezia lui Viorel
Sâmpetrean, un poet al respirațiilor ample, care au ca bază
lumea copilăriei. 1965. În satul meu era un singur
televizor./ Și lumea plângea,/ ca și cum s-ar fi tras în
popor./ Iar cantorul, cel cu televizorul,/ ne-au spus că rușii/
ne-au iradiat conducătorul.// Copii, ne-am refugiat în
pădurea cu arini/Le-am spus. Acest mesaj fabulatoriu,
dominat de imaginația copilului, se rostogolește, asemenea
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unei avalanșe prin amintiri și îi domină întreaga poezie.
Viorel Sâmpetrean este unul dintre cei mai solizi poeți care
știu să-și construiască în tăcere universul liric. Meditarea e
solemnă, rece, sub o lumină mută, de noapte în care nu
pătrund culorile, imaginile sunt îndreptate cu atenție, sub
carne și musturi, au rămas doar sâmburi lucioși.
Melancolie, adică tensiune lentă, gând ce nu mai întreabă,
fără dorința deșartă a vreunui răspund, se pot decoda din
poemele lui, ne spune A. I. Brumaru în Scrisoarea de
mulțumire pe care Viorel Sâmpetrean o postează pe coperta
a patra a cărții.

Maria-Elena Cușnir, Călătoriile – clipe de eternitate,
memorii, editura Opera magna, Iași, 2019, 158 p. Cu un
Cuvânt de însoțire intitulat  Viața ca o miraculoasă
călătorie, semnat de Adrian Dinu Rachieru. 

Cartea Mariei-Elena Cușnir
debutează cu o plimbare matinală, și nu
prea, prin orașul în care locuiește, de
atâta amar de vreme, Suceava, pentru a
putea face o comparație cu unele locuri
din Europa pe care le-a văzut, dar și cu
trecutul nu prea îndepărtat.  Făcând
trimitere la meleagurile pe care le-a
străbătut, cu ochiul, cu pasul sau în

goana mașinii, autoarea spune: Nu știu câtă trăire și relief
poți da prin cuvinte palmei de pământ pe care o străbați. Și
totuși, cu har de narator, cu multă știință de carte, pentru că
peisaje brute pe care le descrie sunt mereu asociate cu idei
culturale pot, cu siguranță, reda frumusețea palmei de
pământ pe care o străbați. Călătoriile – clipe de eternitate,
cum este titlul acestei cărți, se poate numi și Un jurnal al
fiordurilor, Scandinavia – frânturi de viață și istorie,
Grecia sau nașterea Europei, Turcia – uriaș și fascinant
muzeu sau pur și simplu așa cum se numește cuvântul
înainte semnat de Adrian Dinu Rachieru, Viața ca o
miraculoasă călătorie. Multe dintre minunățiile Europei
sunt surprinse de ochiul ager și atent al Mariei-Elena
Cușnir, și desigur transcrise în acest jurnal, cu multe
comentarii despre operele de artă întâlnite, opere de artă
care înseamnă o frântură din viața artistică a lumii. Se pot
descoperi în această carte multe note despre: reflexele
apelor, misterul nopților învăluite de soare, enigmaticul
timp al fiordurilor, umbrele înserărilor, și mai ales, forfota
marilor metropole. Prin scrisul său, remarcă Adrian Dinu
Rachieru – Maria-Elena Cușnir, invocă, obsesiv, rădăcinile
emoționale, oferind o convingătoare pledoarie, pentru
valorile tradiționale, ruinate în haosul epocii, refuzând net,
prin visătorie, transumanismul în vogă, anunțând tenebros,
un viitor computrerizat. Partea a doua a acestei cărți, deși
una lirică, de poeme înmănuncheate într-un capitol
consistent, numit Adierea luminilor, în care spune în unul
dintre poeme: Te pitești în umbra ecoului: veșnică
așteptare/ Călătorim împreună. Uneori cât de stingher:
Aștepți povestea de seară:/ Să se așeze cuminte stih după

stih. Așa cum spunea regretatul poet Cezar Ivănescu când a
comentat una dintre cărțile Mariei-Elena Cușnir, ea ascultă
cântecul efemer al silabelor și sfidează sărutul toamnei
care ucide veșnicia. Și în acest capitol de poeme, Maria-
Elena Cușnir își trăiește Cântecul privighetorii care este
libertate tainică? Prea uimit cazi în genunchi în foșnetul
vântului;/ Triluri îmbălsămate în flori neatinse/ Înfloresc
între brațele tale: făgăduință/ Pentru ziua de mâine,/ Spații
orfane aproape-s de stele. Am citat din acest poem,
Preludiu, pentru că într-un anume mod aici se exemplifică
toate trăirile autoarei, toate sentimentele care sfidează
sărutul toamnei cel care ucide veșnicia.  Cartea  Călătoriile
– clipe de eternitate este o frântură din viața lumii. Veșnic
mirată! Oricât avânt mi-aș lua nu voi putea îmbrățișa
această  mare călătorie. Dincolo de forfota istovitoare și
asurzitoare, trebuie să descoperi misterul, fascinația, însin-
gurarea, dar mai ales identitatea micului univers pe care
vrei să-l înțelegi. După lectura acestei cărți la care ne face
părtași Maria-Elena Cușnir  ai sentimental că ai avut și ai
posibilitatea să înțelegi acest mic univers, ca și cum tu ai fi
călătorit prin toate aceste lumi.

Constanța Apetroaie, Fir de înalt, Editura Timpul,
2019, 134 p. Cu un scurt, dar important, comentariu, sem-
nat de Ioan Holban, pe coperta a patra.

Cu o poezie program, urmându-și  traseele conturate
încă din celelalte volume: Ana lui Manole, 1996, Semne
astrale, 1998, Spre Astralia, 2005,
Dezleagă-mă, 2006, De la lume îndurate
( aforisme), 2006, Izvor de cer 2007,
Inanna, 2009, Armonii, 2013 și aceasta,
Fir de înalt, Constanța Apetroaie
încearcă să-și definească, în plan ideatic,
aspirațiile spre curățenie spirituală dar și
sufletească. Constanța Apetroaie își con-
struiește poemele din noua carte cu
multă atenție, migală și răbdare. Fir de  înalt poate fi con-
siderat drept scara lui Ioan Climax, scară cu care duce la rai
și dorește să ajungă  și la sufletul cititorului prin poeme ca
acesta,  Printre noi, poem în care spune: Dumnezeu cel put-
ernic pe Pământ a venit/ Cu chipul tău, iubire, suflet
infinit.//A vrut în chip de rob să umble prin cetate,/ Doar să
ghicesc a sa divinitate.// Venita-a fără sceptru, spre cerul
meu aprins/ În lacrimă-mi să-și vază regatulnecuprins;//
Lăuntru-mi de iubire ca un vulcan de foc/ Să-l vadă, printe
ere, scăldat de alb noroc. Tenta religioasă este mai mult
decât evidentă în fiecare dintre poemele sale și cu toate
acestea nu se poate spune că poeta ar scrie neapărat o poezie
religioasă, orfică ci mai degrabă scrie o poezie  a dăruirii de
sine, descoperind dincolo de singurătăți/ Inima ta… De alt-
fel singurătatea este un adevărat modus vivendi în viața și
creația Constanței Apetroaie, pentru că ea însăși își consumă
existența într-o anume singurătate în care se abandonează,
în care sălășluiește ca într-un cuib al cuvântului. Constanța
Apetroaie deschide lumea sa pentru un eros dincolo de
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văpaia pasiunii, spre dragoste, mai mult decât spre amor
după cum spunea garabet Ibrăileanu în cartea Privind
viața, spune Ioan Holban pe coperta a patra a acestei cărți.
Pentru Florin Faifăr la Constanța Apetroaie, remarcabil este
devotamentul ei față  de literatură. Străină de elaborări
calofile, lirica de elanuri curate a Constanței Apetroaie este,
între suferință și extaz, între candoare și  dorință un „cînt”
atras de ceruri ‘nalte, vădind o sensibilitate care dă aripi
incantației.  Așa cum spuneam și despre alte cărți ale ei, pen-
tru că, în esență discursul liric a rămas unitar de la primul
volum și până la acesta de acum, poezia ei este voit eliptică,
căutând parcă misterul, dar și misteriosul, cartea fiind un
bun sol al poeziei sincer șoptită, asemenea unui foc pâlpâind
sub ghiocul sufletului, să poată fi auzită atât cât este nevoie
să nu deranjeze. Nimic strident nu se poate observa în
poemele din această carte Fir de înalt, editată de editura
Timpul din Iași. O poezie calmă, cu frământări interioare,
jertfelnice devoalând autentice trăiri,  pentru că așa cum
spune în  poemul Condens,: Eu nu sunt nici pământ,/ Nici
vânt,/Nici ploaie./ Dar poate din toate,/ Luminile lor sunt!/
Poate sunt ochii pământului -/ Raza miezului lui/ Odihnă pe
lună./ Și poate-s zefirul/ Ce-și poartă marsupiul -/ amforă
secretă cu arome florale;/ Din semnul ploilor/Sunt
nedumerirea lui Dumnezeu,/De cât de singur a rămas.//
Între lacrima acestor înțelesuri/ Și bucuria excursului în
Rai,/Sunt cântecul,/ Cuvânt infinit de iubire!/ Pentru tine!/
Și pentru fiece fire/ De dumnezeire.// Știu că e greu să
înțelegi/ Modul meu de a fi/ Și-a rodi! Am citat în întregime
acest poem, consdiderândul  un poem program, poem în
jurul căruia se rotesc asemenea astrelor pe cer celelalte
poeme construindu-i Universul liric! Constanța Apetroaie
este  o poetă  care nu dorește să facă neaspărat valuri ci doar
să-și transmită poezia cu multă discreție, ca pe o șoaptă.

.
Constantin Marafet,  Febra pietrelor cărunte, editu-

ra Rafet, Râmnicu Sărat, 2019, 162 p. Prefața, Diminețile
iubirii, semnată de Theodor Codreanu, Postfață, Paradox și
nostalgie, semnată de Florin Dochia  și un text pe coperta a
patra, semnat de Acad. Mihai Cimpoi, Întoarcerea țărmu-
lui,  editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2019,  82 p. Cu o pre-
față, Sărutul apei cu uscatul…,de Lina Codreanu iar pe
coperta a patra un text semnat de Horia Gârbea.

Cu răbdare și multă tenacitate, Constantin Marafet a
reușit să-și impună poezia în peisajul liric actual, dar și în

inima cititorilor de poezie, atâția câți or
mai fi fiind. Publicând cele două volume
de poezie și fiind însoțit în acest demers
al său de câteva nume importante de crit-
ici literari, cum ar fi Acad. Mihai
Cimpoi, Theodor Codreanu, Horia
Gârbea și lina Codreanu, Constantin
Marafet își consolidează universal liric,
devenind astfel unul dintre numele

importante din poezia românească actuală. Poezia lui
Constantin Marafet se construiește, asemenea omului de

zăpadă, din aproape în aproape, punând la temelia acestei
construcții ecouri din cărțile sale anterioare, sădind pom
lângă pom, poem lângă poem, știind că așa cum spune într-
un poem, moartea nu mai aduce daruri, deci trebuie să-ți
construiești daruri din propria ta trăire interioară, din propria
vocație. Îngenunchez lângă o rugăciune/ lângă un mugur de
spaimă anume/ când plânsul adună cunune/ ca un freamăt
de otravă  fără nume, spune cu credința că febra pietrelor
cărunte il pot înnobila în tăcerea lor vulcanică. De remarcat
că în aproape toate  poemele din aceste două cărți este pre-
dispoziția pentru atmosfera tipic bacoviană în care aluzia,
trimiterea dar și ecoul morții se aud ca un dangăt, prelung,
de clopot la schit, atunci când Luna plină, cu fereastra către
Nord/ sub cămașă o furtună/ plouă peste aripa nebună/ și
absent are atac de cord. Se simte o adeevărată buimăceală
în acest aer sentențios, aparent mortuar, în care furtunile au
ochi șubrezi. Atmosferei ardente, ne avertizează Acad.
Mihai Cimpoi, îi corespunde întru totul  spunerea, scriitură
ardentă. În ardoarea generalizată, se cade să vedem un pro-
gram esthetic, un modus vivendi, o rațiune de a fi. Poetul
ascultă numai și numai de ceea ce îi spune inima. Această
febră a pietrelor cărunte este în fond teama de îmbătrânire,
de intrare într-o altă lume, pentru care poetul Constasntin
Marafet se pregătește. există în poezia lui Constantin
Marafet, cel puțin în poezia din aceste două volume, o ade-
vărată luptă cu timpul, luptă din care derivă și această febră
a pietrelor cărunte, cele care așteaptă Întoarcerea țărmului.
Universul liric fiind unitar, cele două cărți ale sale vin una
în prelungirea celeilalte, dar fără a se confunda, ci mai
degrabă pentru a se  limpezi. Dacă există o întoarcere a țăr-
mului, unde a fost acesta plecat? Se întreabă Horia Gârbea,
cel care spune: Poetul etalează o fantezie luxuriantă, o
arborescență de construcții verbale care tinde să devină nu
pădurea de simboluri de care vorbeau primii simboliști, ci
un veritabil hățiș al lor. Imaginația debordantă de care se
bucură poezia lui Constantin Marafet ne face să ne bucurăm
de ceea ce ne oferă și de faptul că țărmul s-a întors în
sfârșit, (Horia Gârbea). De multe ori imnică, de multe ori
oraculară, poezia sa este plăcută și inimii și minții cititoru-
lui. Voi cita un sonet, din finalul cărții Întoarcerea țărmului,
sonet care îmi ajută argumentele de mai sus. Din ape beau
uitarea: atunci fulgerul a căzut în cale/ ai coborât – s-a rupt
viața în două/era dimineață după ora nouă/când s-au adunat
punctele cardinal// să încătușeze zilele amare/ irosita viață
în nopți albe o las/ și pornesc prin valuri cu tine pas cu
pas/nu-mi mail as iubirea la întâmplare//nu vreau să inven-
tez marea îndoiala/ sufletele într-unul merg mai departe/nici
furtuna în flăcări nu ne mai desparte// așa s-a scris în stele
alandala/ să dau tot: trup, suflet, orizontul firii/ mă trans-
form curat în  fulgerul iubirii. În fond viața noastră este ful-
gerul acelei iubiri pe care o cântă cu ardoare  Constantin
Marafet în poezia sa, în general și în mod special în cele
două cărți.

Emilian MARCU
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Se opriră în faţa porţilor masive, de fier, ale
bisericii din centrul oraşului. Bătrânul, bolborosind
pe sub mustaţa albă şi neîngrijită, îşi luă mâna de pe
el. O trase puternic în jos, apoi, privindu-l în ochi,
se răsti: Bă, prost am fost eu când te-am luat de pe
stradă şi te-am adus în casă! Am crezut că fac o
faptă bună…!

Băiatul îl privea cu figură docilă, de copil
ascultător. Cu mâinile aproape lipite de corp, îşi
bălăngănea capul din când în când, ca şi cum ar fi
fost o minge de cauciuc. Ar fi vrut să plângă, dar
ochii îi erau seci. Nu mai aveau izvor… Încercase
de câteva ori şi zilele trecute, dar nu reuşise. Ştia că
lacrimile provoacă o stare de compătimire, că atrag
atenţia la fel ca şi hainele rupte sau glasul sacadat.
Dar nu-i era lui dat să fie precum ceilalţi. „Acum,
poate Dumnezeu ar fi trebuit să îngăduie să plâng.
Nu-i drept ce mi se întâmplă!”, se gândi el. Dar se
linişti. „O duc şi pe asta…”

N-a cârtit nici măcar când golanii din cartier l-
au găsit mâncând dintr-o caserolă aruncată lângă
gardul sfântului locaş şi l-au lovit cu pumnii în cap
până i-au spart dinţii. Nu le făcuse nimic, niciodată,
dar nu era pe placul lor. Îl vedeau cum spală prin
restaurante, cum cară gunoaiele, şi le strica
afacerile. De câte ori era bătut, lăsat de izbelişte, se
urnea singur din loc. „Nu trebuie să stau, trebuie să
merg înainte! Mă voi opri când nu voi mai putea”,
se încuraja singur.   

Acum însă cuvintele bătrânului îl pătrunseră atât
de adânc încât, la un moment dat, transpiraţia
începu să-i curgă şiroaie de pe frunte. Asudă subit.
Nu înţelegea de ce i se făcea acest reproş. Ar fi
trebuit să se ştie că nu furase geanta femeii din
staţia de autobuz. Că nu fura. Nici nu avea cum,
pentru că oamenii îl evitau. Sentimentul era
reciproc. Când apărea undeva, toţi se depărtau. Se
fereau de el cum se fereşte un câine vagabond de
hingheri. Animalul adulmecă de la distanţă

apropierea unui om cu gând potrivnic. Nu-l
recunoaşte după haine sau cuvinte, dar îl simte.
Respiraţia lui transmite în aer ceva din duhul celui
plătit să-şi facă treaba sub orice formă, cu orice
preţ. Iar patrupedul intuieşte repede intenţia. Deşi
schilod, jegos şi plini de purici, adulmecă mirosul
respingător al omului. Câinele e câine… La fel şi el.
Ştie că duhoarea îmbibată în pardesiul vechi şi
mirosul de nespălat îl izolează. Dar îl şi protejează.
Atunci, cum să fure o poşetă? 

Ar fi vrut să-i spună moşului că nu pusese mâna
nici măcar pe covrigul aruncat pe jos de un copil
care ţipase la maică-sa pentru că nu i-a cumpărat un
burger. Văzu cum plodul de 6-7 ani se răstea la
părintele său şi ridica pumnul stâng, încleştat, spre
maică-sa, în timp ce covrigul ţâşni ca o piatră din
mâna dreaptă, lovind-o pe femeie drept în cap.
Aceasta, calmă, întoarse spatele, îl apucă de braţ şi-
l trase pătimaş la piept, îl sărută pe frunte şi-i dărui
telefonul mobil. Cu un zâmbet larg, micuţul se
potoli, bucuros de cadou. Bucata aceea de pâine,
presărată cu mac şi sare, rămăsese aruncată în noroi. 

Pentru el, un amărât, era una din zilele când nu
mâncase nimic până spre apusul soarelui. I-a fost
frică să se aplece spre covrig… nu era al lui. Simţea
că nici măcar acum, prins în jocul lui care pe care,
nu are voie să ia ceva din ceea ce nu-i aparţinea. De
fapt, nu-şi amintea să-şi fi însuşit vreodată vreun
bun de la cineva. Se temea, ca şi când la simpla
atingere ar fi suferit un şoc. Nu a învăţat undeva
această poruncă biblică „Să nu furi”, pentru că a
locuit pe stradă de când se ştia. Iar poruncile divine
nu prea aveau trecere prin boscheţi sau prin canale.
Nici măcar în scările de bloc unde mai aţipea când
iernile erau prea geroase. În majoritatea lor,
oamenii erau indiferenţi faţă de el. Era încă unul
care pute şi deranjează. 

Rămase cu ochii legaţi de covrigul pe care, după
ce-l adulmecă o potaie rătăcită care urină lângă el,
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l-au călcat în picioare zecile de trecători agitaţi. A
preferat să mai rabde încă trei ceasuri, târându-se
lihnit de colo-acolo, pe marginea trotuarului, până
când un hipster sătul de şaorma îl văzu zăcând
ghemuit lângă containerul din spatele mall-ului şi se
aplecă spre el să-i întindă bucata de carne şi salata
rămasă. Trecuse încă o zi doar cu o înghiţitură…

Ori acum, când viaţa lui părea să capete un sens,
să se apuce de furat? Când bătrânul se îndurase de
el să-l ţină în apartament şi avea şansa unui
televizor, a unui pat şi a unei toalete? Încercă să
gesticuleze o apărare. Vru să deschidă gura să
vorbească. Dacă ar fi avut logica argumentului, ar fi
putut descrie situaţia aşa cum a fost. În capul lui se
învârteau formule şi termeni auziţi la televizor,
pentru că adormea târziu în sonorul micului ecran
dat la maxim de bătrân care, deşi puţin surd, nu
pierdea nici unul din talkshow-urile politice. I-ar fi
explicat acestuia modul în care şuţii lucrează în
staţiile de autobuz. Ar fi detaliat toate tertipurile
folosite pentru a sustrage bunuri din genţi, buzunare
sau chiar de la gât. Ar fi putut vorbi ore în şir pentru
că ştia cum se procedează. În toţi anii petrecuţi pe
stradă i-a urmărit de multe ori. A fost bătut,
ameninţat, dar fiind inofensiv a fost lăsat în pace. Îi
vedea cum se împing unul pe altul pentru a simula
un scandal, cum supraveghează zona de atac.
Întotdeauna erau cel puţin trei. Ori el era mereu
singur pe stradă. Cum să fure ceva? Dar ceva în
sinea lui îi şoptea că nu avea suficiente cuvinte, nici
timp şi nici putere să se apare. Iar urechile
bătrânului erau deja setate pe argumente pro şi
contra, ca la televizor.

Bă, prost am fost eu când te-am luat de pe stradă
şi te-am adus acasă!, ţipă iarăşi moşul împingându-

l cu putere în gard.
Băiatul se dădu înapoi. Simţi o arsură, ca un

pumnal înfipt în spate. Era una cu gardul acela
ruginit şi vechi. 

– Hai, pleacă să nu te văd!, îi strigă bătrânul.
– Nu pot, nu vreau, îngăimă el. Dar să ştiţi că eu

nu am furat…, şopti, întorcând gâtul şi ridicându-şi
chipul spre crucea de pe turla bisericii.

– Du-te să nu te mai văd, se mai auzi vocea
omului, care plecă spre casă. 

Lipit de gard, tânărul văzu câteva picături de
sânge prelingându-se pe rugină şi coborând spre
picioarele lui desculţe. Inima-i zvâcnea în piept
cuprinsă de-o emoţie profundă. Oftă atât de tare,
încât porumbeii veniţi lângă el se traseră înapoi. 

– Uită-te ce puturoşi! Ce leneşi! Stau lipiţi de
garduri sătui de mâncare şi băutură”, spuse o femeie
trecând pe lângă el. 

– Mamă, să-i fac o fotografie pentru grupul
nostru! Telefonul e super tare şi vreau să văd cum
ies pozele”, strigă un băieţel alergând din spate ei.

– Fă-i mamă, fă-i, să vadă lumea de ce merg
lucrurile prost în oraşul ăsta!”, îl încurajă ea.

– Tânărul nostru zâmbi uşor, lăcrimând, spre
copilul fotograf. Şi-l aminti… Apoi, capul îi căzu în
bărbie înlănţuit de gardul bisericii.

– Hă, hă! A adormit, mamă! A adormit
puturosul. Cred că era beat!, chicoti juniorul, izbind
portiera maşinii.

– Ţi-am spus eu! Bine că ai făcut pozele, să se
vadă de ce merg lucrurile prost în oraşul nostru!,
conchise femeia aruncând pe geam mucul de ţigară
exact între picioarele desculţe şi însângerate.
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Palaghia Florentin – 01.09.1945Palaghia Florentin – 01.09.1945
Apostu Mihai – 04.09.1962Apostu Mihai – 04.09.1962

Dobrescu Alexandru -05.09.1947Dobrescu Alexandru -05.09.1947
Baciu Dorin – 06.09.1942Baciu Dorin – 06.09.1942

Cojocaru Dragoș – 08.09.1968Cojocaru Dragoș – 08.09.1968
Bomher Noemi – 13.09.1940Bomher Noemi – 13.09.1940
Teișanu Victor – 15.09.1950Teișanu Victor – 15.09.1950

Lungu Dan – 15.09.1969Lungu Dan – 15.09.1969
Țopa Valerian – 17.09.1954Țopa Valerian – 17.09.1954
Ciachir Dan – 17.09.1951Ciachir Dan – 17.09.1951

Ilie Emanuela – 17.09.1976Ilie Emanuela – 17.09.1976

Munteanu Paul – 17.09.1939Munteanu Paul – 17.09.1939
Hănescu Ștefania – 21.09.1966Hănescu Ștefania – 21.09.1966

Diacon Vasile – 25.09. 1951Diacon Vasile – 25.09. 1951
Brădeanu Aurica – 26.09.1943Brădeanu Aurica – 26.09.1943

Vintilă Alexandru Ovidiu – 26.09.1977Vintilă Alexandru Ovidiu – 26.09.1977
Tărâţeanu Vasile – 27.09.1945Tărâţeanu Vasile – 27.09.1945
Nicolae Octavian – 27.09.1943Nicolae Octavian – 27.09.1943

Patraş  Andrei – 28.09.1969Patraş  Andrei – 28.09.1969
Romilă Adrian – 29.09.1974Romilă Adrian – 29.09.1974
Miron Kiropol – 29.09.1936Miron Kiropol – 29.09.1936

Chelariu Şerban – 30.09.1943Chelariu Şerban – 30.09.1943

CALENDAR SEPTEMBRIE
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Vineri, 19 iulie 2019, la Muzeul „Carol I”, Secția
de etnografie Brăila, a  avut loc  prezentarea a patru
romane apărute la Editura Brumar: Vânzătorul de
margarete,  autor Octavian Miclescu; Karga, autor
Tudor Neacșu; Pirapitinga, autor A.G Secară; Agora,
autor  Andrei Velea. Evenimentul a fost organizat în
cadrul Proiectului ,,Interferențe culturale
interetnice”. Prezentator: Violeta Craiu. Organizatori:
Muzeul „Carol I”, Secția de etnografie Brăila și
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași,
Reprezentanța Galați-Tecuci.

În acest an, pe 28 februarie, Filiala noastră a
împlinit 70 de ani de la înființare, moment pe care îl
vom sărbători prin organizarea primei ediții a acțiunii
Salonul Scriitorilor, care se va derula între 11 și 15
noiembrie 2019. Astfel, în perioada amintită vor fi
organizate zilnic prezentări de carte la sediul Filialei.
Prin Ziua cărților, publicul iubitor de literatură va
putea să afle despre cu aparițiile editoriale recente ale
membrilor Filialei Iași a USR. Rugăm până la data de
15 octombrie 2019 pe cei interesați să ne comunice
titlurile pe care vor să le lanseze. Ziua cărților se va

desfășura zilnic, în intervalul 11-14 noiembrie 2019,
la sediul Filialei. În data de 15 noiembrie 2019 va
avea loc festivitatea de încheiere a primei ediții a
acțiunii Salonul Scriitorilor, prin  lansarea volumelor
dedicate aniversării a 70 de ani de la înființarea
Filialei ieșene a  USR  și vor fi acordate premiile
anuale ale Uniunii Scriitorilor din România – Filiala
Iași. Nu vor lipsi lecturile literare ale colegilor noștri.
Așteptăm cu interes propunerile și sugestiile
dumneavoastră privind desfășurarea acțiunii și
suntem încrezători că împreună vom reuși să
asigurăm succesul primei ediții a Salonului
Scriitorilor.

Reamintim că 15 septembrie 2019 este data limită
de trimitere a cărților (apărute în anul 2018) pentru
Premiile USR Filiala Iași. Puteți depune cărțile
personal la sediul USR Filiala Iași sau prin poștă  la
adresa: Iași, str. Grigore Ureche 7. 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. 

Potrivit hotărârii Comitetului Director, Uniunea
Scriitorilor din România își propune să aibă situația
centralizată a tuturor cărților publicate de membrii
U.S.R. în fiecare an. De aceea, vă rugăm să trimiteți
periodic (lunar/ trimestrial) o informare privind
cărțile publicate. Mențiune: pot fi și reeditări.
Comitetul Director al U.S.R. va lua în discuție, cu o
lună înainte de data desfășurării FestLit, toate titlurile
apărute în perioada de la precedenta ediție a FestLit
până în acel moment. Din aceste titluri, Comitetul
Director va reține minimum 20 de titluri
semnificative pe care le înaintează juriului FestLit,
iar acesta va face nominalizările propriu-zise (5-7
nominalizări). Autorii cărților selectate sunt invitați
la FestLit și participă la parada nominalizaților.

*
Din viața filialei – anii ’50

*În data de 25 ianuarie 1958 s-a ţinut şedinţa grupei
sindicale a Uniunii Scriitorilor Filiala Iaşi. Sindicaliştii Ion
Istrati, Andi Andrieş, Dumitru Ignea, Georgeta Sauciuc,
Mia Dumitriu, Fl.M. Petrescu sunt lăudați pentru faptul că
s-au deplasat pe teren în munca de documentare,
inspirîndu-se din viaţă şi actualitate.  Însă, „acţiunea
aceasta nu poate fi concretizată în măsura dorită de
scriitori, din cauza fondurilor reduse puse la dispoziţie”. În
Darea de seamă pentru perioada octombrie 1956-
decembrie 1957 se precizează: „Grupa sindicală a Filialei
Uniunii Scriitorilor din Iaşi, compusă din 13 membri, şi-a
desfăşurat activitatea mai mult în sectorul cultural şi
profesional. S-au ţinut şedinţe lunare la care au participat în
medie 80 la sută dintre sindicaliştii grupei. În cadrul
acestor şedinţe s-au discutat probleme de ordin profesional.
Astfel, în mod regulat, s-au analizat numerele de revistă
ieşite de sub tipar, continuîndu-se cu discutarea planului de
perspectivă pentru următoarele două, trei numere. O altă
problemă care a preocupat colectivul nostru a fost aceea a
lărgirii cercului de colaboratori ai revistei, cooptaţi atît 
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Teodora Stanciu: Ne reîntoarcem, așa cum v-am
promis, la „Zilele Revistei Convorbiri literare”, ediția a
XXIII-a, Iași, 9-11 mai 2019. V-am prezentat, data
trecută, simpozionul Alexandru Vlahuță și Marea Unire
și colocviul Viziunea unionistă a lui Mihai Eminescu,
temei al Marii Uniri de la 1918, desfășurate în cadrul
acestui foarte reușit eveniment, la sediul Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Iași, Casa cu Absidă.

Astăzi ne vom plasa în spațiul Primăriei
Municipiului Iași, în Sala „Vasile Pogor”, unde a avut
loc decernarea premiilor anuale ale revistei Convorbiri
literare, precedată de Muzica revistei Convorbiri
literare, adică de piesele muzicale culese și prelucrate
de Iacob Negruzzi, în interpretarea corului
„Cantissimo” al Universității Naționale de Artă „George
Enescu”, dirijor lect. univ. dr. Consuela Radu Țaga. Îi
cedăm acum microfonul domnului Cassian Maria
Spiridon, spre a ne face cunoscute câteva dintre premiile
„Zilelor Revistei Convorbiri literare”.

Cassian Maria Spiridon: De când revista a împlinit
150 de ani, acordăm, în fiecare an, două premii
naționale: Premiul Național pentru critică „Titu
Maiorescu” și Premiul Național „Iacob Negruzzi”
pentru cea mai bună revistă.

Domnul Gheorghe Grigurcu a primit Premiul
Național „Titu Maiorescu” pentru critică, așa cum anul
trecut l-a primit Eugen Simion, acum doi ani – Nicolae
Manolescu. Sperăm să avem o listă la fel de glorioasă de
critici care vor primi acest premiu, zicem noi, Premiul
Național „Titu Maiorescu”. Îl invit pe domnul Gheorghe
Grigurcu, cunoscutul critic, cred că cel mai bun critic de
poezie pe care îl avem noi, în același timp și un foarte
bun poet, îl invit să ne spună câteva cuvinte.

Gheorghe Grigurcu: Onorat auditoriu, mulțumesc
Revistei Convorbiri literare pentru atât de onorantul
premiu ce mi s-a acordat. Îmi permit a rosti câteva
cuvinte asupra actualității pe care o poate înfățișa azi cel
ce oferă marea relevanță a numelui său premiului în
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din Iaşi, cît şi din restul Moldovei. S-a căutat să se păstreze
un contact strîns cu scriitorii generaţiei mai vechi ca T.
Arghezi, Lucian Blaga, D. Botez, G. Tutoveanu, T.
Dumbrăveanu, I.D. Sîrbu, Ioana Postelnicu, Al.O.
Teodoreanu, Cezar Petrescu, Dem. Botez, Otilia Cazimir şi
alţii. Se poate socoti ca un succes faptul că printre
colaboratorii noştri se numără şi cercetători recunoscuţi ca
Al. Claudian, Şt. Bîrsănescu, N.C. Enescu, Emil
Diaconescu, Aurel Vasiliu, V. Pavelcu şi alţii care, prin
contribuţia lor din ultima vreme, ridică prestigiul revistei
ieşene. De asemenea, s-a pus un accent deosebit pe munca
de descoperire şi promovare a tinerelor talente ca Sorin
Stoian, Adi Cusin, Aurora Conţescu ş.a. [...]

Nefiind cazuri de boală şi nici solicitanţi pentru
staţiunile balneo-climaterice, responsabilul cu asigurări
sociale n-a activat în această direcţie. Totuşi a dovedit o
oarecare neglijenţă în asigurarea unor condiţii igienice la
nivelul ridicat al locului de muncă”.

* „Proces-verbal încheiat astăzi, 27 mai 1958, între
Administraţia Palatului Culturii Iaşi, reprezentată de tov.
Cocea Petru, Director adjunct, şi tov. Pavel Theodor,
Magazioner, în calitate de predatori pe de o parte, iar pe de
altă parte de Uniunea Scriitorilor Filiala Iaşi şi Redacţia
Revistei Iaşul Literar, repre zentată prin tov. Ion Istrate,
secretar al Uniunii Scriitorilor Filiala Iaşi, şi Ignea
Dumitru, Redactor-şef al revistei laşul Literar în calitate de
primitori, am procedat primii la predarea şi secunzii la
primirea cantităţii de 33 m.l. preş de culoare vernil (şapte
bucăţi). Preşul se dă sub formă de împrumut în Baza actului

Uniunii Scrii torilor Filiala Iaşi cu nr. 233/958 şi a aprobării
tov. Vicepreşedinte Lery Lesner”.

* Prin adresa 153/17 11.1958, Filiala Iaşi este
informată: „Cu ocazia vizitelor scriitorilor de peste hotare
puteţi oferi cafele şi coniac sau lichior pe care să le
procurați de  la magazinele de stat”.

* La 21 decembrie 1958 are loc şedinţa de lucru a
membrilor Filialei Iaşi a U.S. Participă:  I. Istrati, D. Ignea,
S. Teleajen şi Const. Ciopraga. Ordinea de zi: Plecările
scriitorilor pe teren. „Dintre cei prezenţi au declarat că vor
pleca pe teren: I. Istrati, D. Ignea, S. Teleajen. Tov. Const.
Ciopraga se va pronunța ulterior”.

* Adresa venită la Filiala Iași, de la Sfatul Comunal al
Regiunii Oradea, Comitetul executiv, Secţiunea de
învăţământ şi cultură, nr. 770/9.11.1959, cu menţiunea
SECRET: „Având în vedere că în recenta antologie  a
tinerilor poeţi Sub semnul revoluţiei se cuprind şi versuri
semnate de Ana Blandiana, Secţiunea de învăţământ şi
cultură a Comitetului executiv al Sfatului  Comunal al
Regiunii Oradea consideră că este necesar să vă aducă la
cunoştinţă că sub acest pseudonim se ascunde Doina
Coman, fiica preotului Coman Gheorghe, care în prezent
este reţinut de organele în drept pentru activitate
subversivă îndreptată împotriva statului nostru.
Menţionăm că în nr.43 al revistei Gazeta literară tov. Savin
Bratu în articolul Virtuţile poeziei o socotește printre
Firele de aur ale viitorului. În funcţie de cele mai sus
arătate, vă rugăm să luaţi măsurile pe care le veţi socoti
necesare”.



cauză.
Ctitor al criticii românești, totodată profesor

universitar și om politic, Titu Maiorescu a fost una din
personalitățile care au girat deschiderea vieții noastre
culturale ca și a întregii noastre societăți spre Occident.
În prezent, o atare perspectivă, care părea unica
justificată, se vede pusă sub semne de întrebare.
Maiorescu a combătut formele fără fond, susținând cu
energie că mediocritatea și impostura sunt cu atât mai
nocive, cu cât aparțin unei epoci obștești începătoare. 

Deși au trecut trei decenii de la răsturnarea din
Decembrie 89, noi ne aflăm încă, sub nu puține aspecte,
într-o atare fază. Ceea ce s-a numit tranziție nu s-a
încheiat definitiv, cel puțin sub unghi moral, cum vor să
creadă unele conștiințe optimiste. Nu ne-am revenit întru
totul din torpoarea comunistă. 

Cât privește domeniul literaturii, Maiorescu a fost cel
ce a pus bazele criticii estetice. Constatând nebulozitatea
ce se răsfăța în literele autohtone, în perioada 1860-1870,
a deschis un nou capitol, unul fundamental, al acestora.
E drept că destinul l-a favorizat, îngăduindu-i a avea
parte de contemporaneitatea unor scriitori de seamă care
i-au validat cu strălucire principiile, așa cum s-a
întâmplat și cu continuatorii săi de frunte, Eugen
Lovinescu, George Călinescu, Nicolae Manolescu. 

După 1989, am putut reveni la o conștiință estetică
neîngrădită. Dar ce se petrece în mediul literar? Avem
destui poeți și prozatori tineri care scriu bine, într-un
grup compact ce se amplifică necontenit, ajungând la un
soi de colectivism, la o indistincție de voci ce are ca efect
dificultatea de a stabili numele reprezentative. Mai
curând un cor decât așteptatele prestații solo. O astfel de
temporizare a afirmării douămiiștilor a făcut ca, pe
primul plan, să se afle, în continuare, scriitori
generațiilor 60 și 80. 

Un fenomen ce sporește, însă, radical confuzia este
cel al veleitarilor, prezenți, în număr crescut, până la
dimensiuni stihiale. Ies în lumina tiparului, în
numeroasele periodice și edituri, inexplicabil
magnificiente, mii și mii de nume de scriitori al căror
rost n-ar putea fi altul decât de a deturna condiția
creației, de a eclipsa pe autori ce merită considerație.
Criteriul axiologic a luat-o razna. Nu e necesar un nou
„În lături!”? Cum să nu ne reamintim următoarele
îndemnuri ale patronului Junimii, citez: „Datoria criticii
este să încurajeze tocmai ceea ce este de talent în această
literatură nouă și să ia poziție hotărâtă împotriva
scriitorilor care nu au meritoriu decât intențiile. Și cu atât
mai mult împotriva impostorilor care contrafac și
intențiile. Este o datorie profesională a criticii și este o
datorie patriotică a ei”

Titu Maiorescu se cade a rămâne pentru noi, spre a-l

cita pe E. Lovinescu, un „deget de lumină”!
Cassian Maria Spiridon: Avem un premiu pentru

management cultural, se cheamă „Ioan Strat”. Vă aduc
aminte, Ioan Strat a fost convorbirist și a fost al doilea
rector al Universității din Iaşi și un bun manager. Am zis
ca toate premiile acestea să capete un nume al
convorbiriștilor, ca să aibă semnificație. Deci Premiul
„Ioan Strat” se acordă directoarei de la Institutul
„Hașdeu” din Chișinău, doamna Nina Corcinschi.

Nina Corcinschi: Hristos a înviat! Mă declar foarte
plăcut surprinsă și bucuroasă pentru acordarea acestui
prestigios premiu. Este o bucurie și o onoare deopotrivă.
Sper, prin ceea ce scriu și ceea ce voi scrie, să fiu demnă
de această distincție. Calde mulțumiri, dragi colegi de la
Convorbiri literare și felicitări pentru evenimentul de
excepție care a ajuns la a XXIII-a ediție, „Zilele Revistei
Convorbiri literare”, un eveniment la care ne simțim cu
toții foarte bine și asistăm la o veritabilă lecție de cultură.
Felicitări și mulțumiri pentru tot ce realizați
dumneavoastră aici, pentru modul meritoriu și exemplar
în care resetați, reactualizați și valorificați moștenirea
noastră literară și culturală românească.

Cassian Maria Spiridon: Ca în fiecare an, noi
acordăm și premiul pentru debut. În acest an, Premiul
pentru Debut îl primește domnul Mirel Taloș, pentru
cartea „Colecționarul de nuduri”, de la editura Rao.

Mirel Taloș: Vă mărturisesc că – și aș vrea să nu
sune clișeistic – sunt extrem de onorat de acest premiu.
El a apărut într-un context întâmplător. Dacă nu aș fi
publicat proze scurte de-a lungul timpului în reviste
literare, cu un debut tot în Moldova, în revista „Conta”,
acum mai mulți ani, deci dacă n-aș fi publicat proze
scurte de-a lungul timpului, aș fi spus că am ajuns să
scriu întâmplător. Vă rog să-mi permiteți să-l salut în sală
pe domnul profesor Andrei Ionescu, nu m-așteptam să-l
întâlnesc aici. Am fost studentul dânsului, în anii 90.
Dânsul mi-a coordonat și lucrarea de licență, cu tema
„Problema socialismului în opera lui Mario Varga
Llosa”. Domnul Cassian Maria Spiridon a scris recent în
Convorbiri literare un text pe marginea unui studiu al lui
Llosa despre soarta cărții și a scrisului. Nu mă așteptam
să-l întâlnesc aici pe domnul profesor. Vă salut și vă
mulțumesc foarte mult.

Cassian Maria Spiridon: Anul acesta este pentru
prima oară când Institutul Cultural Român este alături de
revista Convorbiri literare și sperăm să-l avem partener
à la longue.

În fiecare an, acordăm premiul pentru poezie, pentru
proză, pentru teatru dacă avem de unde, pentru eseu
ș.a.m.d. În acest an, Premiul pentru Poezie îl ia un poet
pe care noi, în tinerețe, acum vreo zece-cincisprezece
ani, l-am premiat, l-am promovat și iată, acuma, este un
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poet care merită să ia acest premiu. Premiul pentru
Poezie se acordă lui Andrei Novac.

Andrei Novac. Vă mulțumesc frumos. Într-adevăr
sunt foarte emoționat, pentru că în Convorbiri literare
am publicat primul grupaj important de versuri. Domnul
Cassian Maria Spiridon mi-a editat o carte la editura
Timpul. Am venit aici, la Iași, de fiecare dată și mă simt
de fiecare dată acasă. Sunt și mai emoționat pentru că
am văzut statuia regelui Ferdinand pusă pe un soclu
absolut fascinant, care aduce aminte de toate cele trei
provincii importante care s-au reunificat cu România în
1918. Și, tocmai pentru că ultima carte pe care am
publicat-o, modelul prin care am ales s-o promovez
având un titlu mai ciudat, toată lumea s-a gândit că e o
carte de memorialistică, „Prin închisori și prin libertate”,
apărută la Cartea Românească anul trecut, promova mai
multe valori printre care și apartenența noastră absolută
la un spațiu care ne aparține și care se numește
Basarabia. Cu siguranță, Basarabia este cea mai
frumoasă poezie care se poate scrie vreodată atunci când
vorbești despre România și despre Limba Română.
Mulțumesc frumos, Convorbiri literare!

Cassian Maria Spiridon: Să dea Domnul ca
Basarabia să se întoarcă acasă! 

Acordăm și Premiul pentru Proză. În anul acesta,
premiatul este un scriitor care „a comis” și poezie, poezie
bună, dar s-a impus mai ales prin proză, o proză care
amintește de Marin Preda, de scriitorii care se ocupă de
spațiul rural, dar, în același timp, este un prozator foarte
bun și se cheamă Ștefan Mitroi.

Ștefan Mitroi: Hristos a înviat! Nu vreau să supăr pe
nimeni, dar totuși, de ziua regalității, 10 mai, mă gândesc
puțin și la Cuza. Cuza e legat de Iași și cred că România
modernă a început cu el. Și mă gândesc la Cuza, pentru
că sunt absolvent al Liceului „Al.I. Cuza” din
Alexandria, al Facultății de Drept din cadrul Universității
„Al.I. Cuza” din Iași și ultimii ani de activitate
profesională mi i-am petrecut la Academia de Poliție
„Al.I. Cuza” din București, ca profesor. Deci Cuza mă
obligă să-l pomenesc, chiar și de ziua regalității.

Când mă gândesc la Convorbiri literare, nu pot să nu
mă gândesc la studenția mea, când această revistă care
m-a făcut cumva să vin din sud, să fiu student aici, mi-a
deschis ușile, am fost ca acasă, și îi mulțumesc, așa, peste
timp lui Ioanid Romanescu, lui Daniel Dimitriu, tot peste
timp, îi mulțumesc lui Laurențiu Ulici că m-a ales și pe
mine, atunci când scriam poezie, la singurul festival de
poezie să recit o poezie în fața cremei scriitorimii
române, aici la Iași. (După aceea nu a mai existat acest
festival). Sigur că îi mulțumesc lui Cassian Maria
Spiridon, îi mulțumesc revistei Convorbiri literare în
totalitatea ei și îi mulțumesc Iași-ului, care este a doua

casă a mea și îi spun cu sufletul, mergând în vârful
picioarelor, aproape în șoaptă: „Iașule, erai în inima mea,
dar de acum încolo ești și mai mult!”

Cassian Maria Spiridon: Avem un premiat special
căruia îi acordăm Premiul de Excelență cu numele unui
vechi și cunoscut convorbirist, „Artur Gorovei”. Este
domnul profesor Ștefan Gorovei.

Ștefan Gorovei: Viața mea întreagă înseamnă o
trudă pentru cunoașterea înaintașilor. Cei mai mulți
dintre semenii noștri au impresia că lumea începe cu ei.
Lumea nu începe cu noi. Noi suntem fiii părinților și
nepoții bunicilor și strănepoții străbunicilor. A nu-i
cunoaște înseamnă a-i îngropa sau a-i omorî a doua oară.
A nu avea grijă de mormintele lor înseamnă a-i zdrobi
încă o dată sub lespedea grea a uitării. La nimic nu
folosesc cântecele frumoase, cuvintele frumoase, textele
frumoase scrise și tipărite, dacă nu le readucem numele
lor tot timpul în fața ochilor și în urechile celor care ne
înconjoară.

Galeria de primari ai Municipiului Iași aici stă
mărturie a acestui adevăr!

Cassian Maria Spiridon: Premiul pentru Eseu, în
acest an, îl ia un prieten drag al nostru, Sorin Lavric.

Sorin Lavric: Doamnelor și domnilor! Tot timpul
am simțit că ambiția de a primi un premiu este un semn
de vanitate crasă. Și asta mai ales în breasla noastră
literară. Nu cred că există un alt univers în care oamenii
să-și dorească mai mult să primească distincții și premii,
așa cum este în universul scriitorimii. Simțind această
vâltoare a ambițiilor, mi-am spus în sinea mea că trebuie
să fiu imun. Atunci când primesc un premiu, nu trebuie
să-mi închipui că este un criteriu al valorii mele, ci
trebuie să îl iau ca pe un semn al dărniciei, al
generozității amfitrionilor. Tocmai de aceea primesc
acest premiu, mulțumindu-i lui Cassian Maria Spiridon
pentru dărnicia dânsului, lui Mircea Platon, redacției
Convorbirilor literare, lui Marius Chelaru, lui Liviu
Papuc, lui Antonio Patraș. Vă mulțumesc din inimă! Și
iau premiul ca pe un semn al generozității
dumneavoastră. 

Aș vrea să mai exprim sentimentul de invidie pe care
l-am avut în acest zile, stând alături de Cassian Maria
Spiridon și participând la întrunirile Convorbirilor
literare, pentru că am simțit că aici, în Iași, există o
tensiune, o emulație a culturii pe care, din păcate, noi, în
București, am pierdut-o în mare parte. Acolo ne irosim
energiile în altercații, în polemici, în replici și în contra-
replici, iar pofta noastră de cultură este mult mai mică la
nivel colectiv decât aici, în Iași. Noi, acolo, nu avem
solidaritatea pe care am văzut-o la sediul Casei cu
Absidă, unde oameni de cultură vorbesc cu o poftă
nemaipomenită despre Vlahuță, despre Slavici, despre
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Eminescu, cu o devoțiune pe care cinicii bucureșteni, din
păcate, au pierdut-o. Și atunci, pe lângă sentimentul de
recunoștință față de redacția Convorbirilor literare și
față de Cassian Maria Spiridon care este nu doar un om
de cultură, dar un spirit organizatoric extraordinar, îmi
exprim și sentimentul de invidie față de dumneavoastră,
ieșenii.

Cassian Maria Spiridon: Mulțumim, Sorin Lavric,
pentru cuvintele foarte frumoase, care ne dau senzația că
într-adevăr, facem ceva care merită făcut.

Normal, dăm și Premiul pentru Critică. România este
mare. Nu trebuie să uităm Dobrogea, Dunărea, Marea.
Deci, Premiul pentru Critică îl ia criticul și prietenul
nostru Angelo Mitchievici.

Angelo Mitchievici: Mulțumesc foarte mult! Știu că
e un clișeu, dar este realmente o surpriză pentru mine.
Mă obișnuisem deja în locul spectatorului. În genere este
locul criticului prin excelență, cel de spectator. Un
spectator angajat într-un anumit fel și dezangajat într-un
anumit fel. Angajamentul ține, într-adevăr de spiritul
critic și de valorile pe care un critic le pune în lumină, iar
dezangajamentul ține tocmai de această echidistanță pe
care criticul încearcă să o mențină nu numai față de cei
pe care îi „critică”, de cei pe care îi citește, dar și față de
ceea ce este profund, intens, pulsional în el. Încerc să mă
găsesc la jumătatea acestei distanțe, spunând că partea
mea deopotrivă partea mea de angajament vine o mare
doză de afecțiune față de ieșeni, pe care îi prețuiesc
foarte mult și din rândul cărora am printre cei mai mulți
prieteni: Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru,
Antonio Patraș într-un mod cu totul și cu totul special,
pentru că ne leagă multe amintiri. Pe Mircea Platon mi-
a făcut plăcere să-l cunosc acum și cred că e și începutul
unei prietenii. Și acest atașament vine și cu un atașament
față de valorile pe care revista Convorbiri literare le
promovează. Nu este numai o revistă cu un istoric
realmente remarcabil, prestigios, dar este și o revistă care
menține această convivialitate pe care am văzut-o de-a
lungul acestor zile. Acest spirit în sens bun discuționist,
convorbirist aș îndrăzni să spun, motivează ceea ce este
mai bun într-un critic literar, și anume plăcerea de a
discuta despre cărți și despre ceea ce ele au profund și
despre valoarea supremă a cărții, care este întotdeauna
libertatea. Mulțumesc foarte mult și sunt foarte îndatorat
și recunoscător pentru acest premiu care mă ia prin
surprindere încă o dată.

Cassian Maria Spiridon: Trecem la Premiul
„Bogdan Duică”, pentru valorificarea istoriei literare
naționale în revista Dacoromania literaria, ce revine
domnului Adrian Tudurachi de la Cluj.

Adrian Tudurachi: E oarecum  uimitor ca o revistă
de talia Convorbirilor literare să se uite spre o revistă

foarte tânără. Dacomania literaria a fost fondată în 2014
și este o revistă online și o revistă academică, științifică.
Și aș da două explicații pentru această asociere între
două publicații așa de diferite. Prima ține de o experiență
personală: conceptul revistei, proiectul Dacoromania
literaria a fost realizat în creuzetul Convorbirilor
literare. Vreme de doi ani, revista mi-a acordat o mică
tribună, o rubrică de comentariu al ideilor literare
contemporane, care au constituit forța viitoarei publicații
științifice. Și cealaltă explicație ține de rolul cultural al
Convorbirilor literare care nu e doar o revistă model, o
revistă întemeietoare a tradiției revuistice literare la noi.
Convorbiri literare înseamnă și Ioan Bogdan, înseamnă
și Mihail Dragomirescu, înseamnă și Simion Mehedinți.
Convorbiri literare oferă și modelul pentru publicațiile
noastre științifice. Și în calitatea asta cred că-și poate
permite să păstorească și să cântărească nu numai ceea
ce se întâmplă în domeniul revuisticii literare, ci și ceea
ce se întâmplă în domeniul revistelor academice.
Mulțumesc domnului Cassian Maria Spiridon pentru
această onoare. Mulțumesc redacției pentru prietenia pe
care mi-o arată de așa de multă vreme și îi asigur de
statornica mea afecțiune.

Cassian Maria Spiridon: Acordăm Premiul „Ștefan
Vârgolici”, un clasicist, tot convorbirist, pentru
perpetuarea  moștenirii clasice, doamnei Ioana Costa.

Ioana Costa: Eu ar trebui să răsplătesc revista
Convorbiri literare care, din 2002, cu o generozitate
incredibilă, a deschis ușile larg către cei care voiau să
scrie despre filologia clasică. De câte ori pot, îi aduc pe
studenți sau pe filologii tineri să scrie ceva despre
filologia clasică. Iar ca să fiu sigură că în fiecare lună
apare un text în „Antichități actuale”, scriu eu în fiecare
an. Mulțumesc foarte mult.

Cassian Maria Spiridon: Știți cu toții că Vasile
Pogor a fost primul traducător al lui Baudelaire în
Convorbiri literare. Pe vremea când, în Franța, criticii îl
cam judecau, îl condamnau pentru poezie
necorespunzătoare, Vasile Pogor îl publica în
Convorbiri literare, în limba română. 

Premiul „Vasile Pogor” îl acordăm în acest an,
pentru promovarea literaturii române în spațiul
canadian, domnului Gaston Bellmare. Gaston Bellmare
este președintele Festivalului Trois-Rivières, un festival
foarte important din Canada unde au fost invitați mulți
dintre colegii noștri. 

Gaston Bellmare: Mulțumesc foarte mult! Este
emoționant acest gest de a dărui un premiu. M-am
plimbat puțin prin oraș și am spus că acesta este un oraș
al inimii, al sufletului, al emoțiilor. Am întrebat ce
biserică este în fața hotelului și când am aflat că este o
biserică de secol XV, mi-am dat seama că noi nici nu
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eram pe atunci. 
Pe la cel mai important festival de poezie de

expresie franceză din lume, și anume Festivalul de la
Trois-Rivières din Quebec, de pe malul fluviului Saint
Laurent, au trecut peste 85% din poeții lumii. Știți că,
de-a lungul vremii, omenirea a avut vânători de comori,
vânători de naziști, vânători de tornade – eu sunt vânător
de poeți. Am venit să vă ascult cum citiți cele mai
frumoase poezii pe care le aveți. Vreau să acord o
rezidență gratuită pentru un scriitor, timp de o lună, în
Quebec. Pentru un poet din acest oraș, din Iași. Și poetul
respectiv se va inspira citind cele 404 poeme care sunt
pe zidurile orașului Trois-Rivières. Pe zidurile Quebec-
ului nu sunt poeme, dar pe zidurile orașului Trois-
Rivières sunt aceste sute de poeme pe care scriitorul
ieșean le va citi. Ca să înțelegeți iarăși, este vorba despre
un obicei al fiecărei ediții a festivalului de la Trois-
Rivières, poeții merg și, într-un fel de procesiune, depun
aceste poeme. 

În 1988, am citit o antologie de poezie românească
și m-am îndrăgostit de poezia românească. Ca director
al editurii Écrites des Forges, cea mai importantă editură
de poezie din Quebec, am publicat în acel an această
antologie de poezie română contemporană.

Cassian Maria Spiridon: Premiile revistei
Convorbiri literare se încheie întotdeauna cu Premiul
Opera Omnia. Îl invităm pe Vasile Spiridon pentru
laudatio (publicat în întregime în numărul 6/iunie 2019
al Convorbirilor literare).

Gabriela Adameșteanu: Vă mulțumesc foarte mult
pentru acest premiu. Sunt și bucuroasă, sunt și foarte
onorată. Mi-au plăcut toate premiile, mi s-au părut
foarte surprinzătoare, într-adevăr, și foarte bogate. O
paletă foarte largă. 

Întâmplarea a făcut că eu am crescut în casă, în
mână cu „Amintirile de la Junimea” ale lui Pogor.
Biblioteca tatălui meu fusese distrusă la
bombardamente, eu eram o cititoare vicioasă și a trebuit
să citesc ce mai rămăsese pe acolo, cărți de istorie. Am
crescut cu aceste personaje, pentru mine. Am fost foarte
emoționată când am stat la discuțiile de la această
sesiune a „Convorbirilor”. Sincer, m-așteptam așa la
niște texte citite, care nu se mai termină, și faptul că se
vorbea și oamenii se contraziceau și se completau era
ceva foarte viu, dar mai ales erau foarte multe detalii pe
care nu le știam din tot ce s-a întâmplat în Iași, care este
un loc magic. E o mitologie a Iașului. Trăiți într-o
mitologie. Noi creștem, oriunde am fi în țara asta,
creștem în mitologia acestor personaje și am simțit cât
de important este ceea ce faceți aici. Vă mulțumesc
foarte mult și pentru asta. 

Vreau să mulțumesc în mod special celui care mi-a

făcut laudatio și vreau să spun că totul a fost perfect în
afară de un singur lucru. Dacă tot trebuie să fac o
mărturisire, despre cine din „Dimineața pierdută” aș
putea spune „cʼest moi”, o să vă surprind un pic. Ștefan
Mironescu cʼest moi, personajul în care am pus ceea ce
gândeam eu sau o grămadă din sentimentele mele din
timpul când am scris. Și mereu când citesc, tot în el mă
regăsesc. Deci, Ștefan Mironescu cʼest moi. Și asta e, nu
sunt o autoare despre femei. N-am vrut să fiu un scriitor
și, iată, m-am proiectat în personajul masculin.

Cassian Maria Spiridon: Pentru următorul premiu
îl invit pe Mircea Platon pentru laudatio.

Mircea Platon: Numai dacă rostesc numele
premiului și numele laureatului, și ar trebui să mă
opresc. Este vorba despre Premiul „Alexandru Tzigara-
Samurcaș”, care se acordă pentru promovarea ideii
naționale prin intermediul istoriei artei, domnului acad.
Răzvan Theodorescu.

Cred că oricine va parcurge cărțile domnului Răzvan
Theodorescu, va descoperi cu surprindere un om care
vorbește despre istoria medievală – la noi această
perioadă a durat destul de mult, până prin secolul al
XIX-lea! – va descoperi, așadar, un om care vorbește
despre istoria medievală, ocolind toate clișeele epocii de
restriște intelectuală, vorbind foarte frumos și foarte
deschis și despre creștinismul nostru medieval, și despre
statalitatea românească, și despre toate ideile forță care
au însuflețit istoria românilor. Un om care și după 1989
a știut să se implice în foarte multe proiecte de
conservare și de restaurare a acestui patrimoniu atât de
greu lovit, un om care este nu doar o fântână nesfârșită
de erudiție, ci și o prezență foarte încântătoare pe scena
culturii românești. Vă mulțumim, domnule Răzvan
Theodorescu!

Răzvan Theodorescu: Sunt fără cuvinte! Sunt
foarte onorat! Vă mulțumesc că v-ați gândit la Tzigara-
Samurcaș. Un premiu din domeniul istoriei artei care stă
alături de Premiul „G. Oprescu” al Academiei. 

L-am cunoscut pe Tzigara-Samurcaș, când eram
copil. Când Ioan Opriș a publicat dosarele de securitate
ale istoricilor, m-am văzut, cu dosarul meu, care este
întâmplător foarte legat de familia lui Tzigara-Samurcaș.
Și am fost foarte mândru de acest dosar de securitate!

Îmi pare bine că Tzigara-Samurcaș este, într-un fel,
reabilitat prin acest premiu. Da, a preluat de la Simion
Mehedinți Convorbirile, deși era un clasicist din toate
punctele de vedere, legat de tradiția lui Titu Maiorescu.
Era legat de Titu Maiorescu printr-un om pe care eu îl
iubesc la nesfârșit, prin Alexandru Odobescu. Făcea
proiecțiile lui Alexandru Odobescu la cursuri și vorbea
despre Alexandru Odobescu. Dar mai este ceva. Cred, ca
și Vlahuță, a făcut legătura între generația care-i
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aparținea, fără să fie un junimist, munteanul Tzigara-
Samurcaș, la București, ca și munteanul Odobescu erau
legați de această tradiție. A deschis Convorbirile foarte
multor oameni care reprezentau modernitatea. A deschis-
o către arte în chip remarcabil. 

Și mai este ceva. Tzigara-Samurcaș a fost un mare
nedreptățit. Din cauza poziției sale în perioada 1916-
1917, ca prefect al poliției, ca filogerman. Întâmplarea
face că am intrat în posesia, prin bunăvoința familiei,
unui film de 2 minute făcut de nemți, în timpul vizitei
Kaiserului la Curtea de Argeș, când a depus la
mormântul lui Carol I o jerbă. L-a întâmpinat și l-a
salutat Tzigara-Samurcaș cu un salut prusac. În film se
vede. Atâta tot.

Imediat după aceea, marele, uriașul său cumătru,
Nicolae Iorga a inventat, pot să spun, ideea că Tzigara-
Samurcaș s-a înclinat până la pământ în fața Kaiserului.
Filmul acesta există, se află la cabinetul de stampe al
Bibliotecii Academiei.

Și, ca și în cazul Lovinescu, uriașul Iorga a făcut tot
ce-a putut ca Tzigara-Samurcaș să nu intre în Academie.
A intrat de-abia membru corespondent când Iorga făcea
un turneu în străinătate și a putut să fie primit.

Tzigara-Samurcaș, pe planul culturii, este
corespondentul lui Alexandru Marghiloman pe planul
politicii. Și, cum știți, Marghiloman a început să fie
reabilitat, doar a fost cel care a primit unirea Basarabiei.
Cândva, un istoric și un istoric literar vor trebui să se
oprească asupra marilor nedreptățiți. Slavici era pentru
neutralitate și a ajuns la Văcărești. Arghezi, din alte
motive, a ajuns la Văcărești. Adaug ceva ce se știe mai
puțin. Scoaterea lui de la Târgu Jiu, în 1940 s-a datorat
intervenției lui Tzigara-Samurcaș. Și doamna Tzigara, pe
care am cunoscut-o bine, îmi spunea: „La
înmormântarea lui Alexandru ar fi trebuit să fie și
Arghezi”. Am înțeles după aceea de ce.

Oamenii aceștia au fost câțiva care nu au fost pentru
Antantă. Unii nu au fost pentru Unire. Va trebui să
spunem cu curaj că Miron Cristea, că Iuliu Maniu nu
erau marii partizani ai venirii pe lângă moldo-valahii
care suntem. Nu erau, din niște motive. Tzigara-
Samurcaș a avut viziunea sa, a fost un filogerman și a
plătit pentru asta.

Dar, faptul că este un premiu care cinstește acum
cărturarul, e un lucru mare și eu vă mulțumesc că v-ați
gândit la mine. 

Cassian Maria Spiridon: De acum trei ani, când
revista a împlinit 150 de ani, am început să acordăm și
două premii naționale, și anume Premiul „Iacob
Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literară și de
cultură și Premiul Național pentru critică „Titu
Maiorescu”. Premiul pentru critică „Titu Maiorescu” l-a

luat domnul Gheorghe Grigurcu. 
Premiul pentru cea mai bună revistă literară, Premiul

„Iacob Negruzzi” se acordă unei reviste care și ea s-a
născut la Iași, ca toate revistele, la 1855. A făcut-o Vasile
Alecsandri un an și vreo trei luni. Aici, între alții, a
publicat Alecu Russo. Alecu Russo are, de exemplu, un
articol, Critica criticii, ale cărui principii, susținute de
Alecu Russo, vor fi preluate de Titu Maiorescu și
perpetuate în Convorbiri literare. Deci, revista n-a durat
mai mult de un an și trei luni. După aceea, a reapărut în
perioada interbelică, condusă alternativ de Cezar
Petrescu și Liviu Rebreanu. Apoi a dispărut din nou. Și,
în 1968, Gazeta literară – pentru că era modelul sovietic
„Literaturnaia gazeta”, dacă vă mai aduceți aminte –
deci, Gazeta literară s-a convertit în România literară,
formatul celui interbelic al lui Rebreanu și Cezar
Petrescu. 

Deci, Premiul „Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună
revistă se acordă, în acest an, revistei România literară,
reprezentată de Sorin Lavric, redactor la această revistă.

Sorin Lavric: Doamnelor și domnilor, scriu în
paginile României literare de 15 ani, dar este întâia oară
când reprezint revista. Nu musai pentru că am vrut eu,
dar așa s-a întâmplat. Conducerea revistei, în momentul
de față, se află în celălalt capăt al țării, la Arad și
Timișoara. Tocmai de aceea, bucuria de a primi eu
premiul este autentică, pentru că nu atinge vanitatea, nu
mă tușează pe mine, ci lucrarea merituoasă a unui
colectiv redacțional. Domnul Nicolae Manolescu,
directorul revistei, m-a rugat să transmit mulțumiri
redacției revistei Convorbiri literare și să-i urez lui
Cassian Maria Spiridon inspirație, tenacitate și același
spirit organizatoric pe care îl dovedește din 1990 până
astăzi. Vă mulțumesc mult. Și, dacă aș fi un mecena și aș
avea bani, i-aș da lui Cassian Maria Spiridon atât cât îi
trebuie ca să preschimbe Convorbirile literare dintr-o
revistă lunară într-una hebdomadară, pentru că merită
din plin. Și aici nu vreau să dau semne de politețe
ipocrită, dar, după România literară, revista pe care o
citesc cu adevărat, nu doar răsfoind-o, nu doar
flușturând-o, este revista Convorbiri literare. Vă
mulțumesc mult.

Cassian Maria Spiridon: Mulțumim, Sorin Lavric,
pentru frumoasele cuvinte, inclusiv din „Convorbiri
literare”. Cred că putem spune că am avut un moment
foarte fain. Cea de-a XXIII-lea ediție, iată, se termină.
Urmează a XXIV-a, când vom intra în anul 25 de când
conduc actuala serie a revistei Convorbiri literare. Așa
că vă aștept la anul, la cea de-a XXIV-a ediție. Vă
mulțumesc.

Teodora STANCIU
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Un august bleg, cu degetul mic ridicat, ca una dintre
fandositele lui Molière, nici prea prea și nici foarte
foarte… Sigur, presa geme de evenimente care urnesc
din culcușuri puzderie de robesperrieni printre care se
mai ițește cîte unul cu ceva glagorie și bun simț. Sigur
că nu suntem indiferenți (cine ar putea fi!) la ceea ce se
petrece, dar, folosind un șubler pe măsura organului
nostru olfactiv, ne rezumăm la revistele primite în
ultima vreme. Din care vă poftim la degustare și pe
domniile voastre. Bunăoară din Discobolul de Alba
Iulia, de unde ne vin sumedenie de vești – cunoscute
deja – dar asta este, la noi, știți cum e…Ne întoarcem la
regalurile Premiului Național de Poezie „Lucian Blaga”,
premiu acordat la această ediție Anei Blandiana, la Gala
Poeziei Române Contemporane care a adunat nume cu
aldine  din loja literaturii și criticii contemporane. Nu
pot să nu mă „înfrupt” din versurile lui Ovidiu Genaru,
de pildă: „Totul s-a spus ieri la colțul străzii/
Louxembourg/ Era sâmbătă ea avea o pereche de sâni/
stereo/ El își clătina burta plină cu bere Grinbergen// Ea
își admira unghiile tip gheară/el era mecanic simplu de
locomotivă/ și zornăia mereu niște chei/ de la fusta ei
relativă// Apoi el a desenat cu cretă pe asfalt/o inimă
roșie în care încăpeau amândoi/ era sâmbătă ea a râs/se
aflau între morgă și maternitate” (Taxi de vânt).
Compania lui Ovidiu Genaru este una cît se poate de
selectă: Gabriel Chifu, Nichita Danilov, Ion Mureșan,
Cassian Maria Spiridon, Ioan Es Pop, Ioan Moldovan,
Aurel Pantea, Adrian Popescu. Constantin Cubleșan ne
invită la un remember Anna de Noailles, iar Nicolae
Oprea și Dumitru Velea la evocarea din perspective
diferite a lui I.D. Sîrbu la centenar. Ne îndreptăm către
Zalău pentru o întîlnire cu Caietele Silvane. Ca de
obicei, revista valorifică potențialul istoric și cultural al
zonei printr-o bogată iconografie, prin articole
evocatoare dar și prin ambiția edilului șef de a
demonstra că „Zalăul poate fi special”. Istoria locală
este comprimată într-o serie de studii din care pomenim:
Istorie locală- primele noțiuni despre Zalău, semnat de
Elena Musca, Activitatea Despărțământului Zalău al
Astrei sub conducerea primarului Nicodim Cristea,
girat de Marin Pop sau Prin Zalău, la mijloc de veac XX,

semnat de Dănuț Pop. Multe concursuri literare pentru
tineri au loc la Zalău. De altfel în paginile revistei
întîlnim numeroase poezii semnate de „tînăra
generație”. Cu aceeași constantă deschidere și încredere
într-o evoluție pe măsură le spunem și noi bun venit
Oanei Oprișan, Emanuelei Daria Ianchiș, Victoriei
Crișan, lui Cătălin  Bulgărean ori  Roxanei-Nicola
Breban. Cafeneaua literară consacră un generos spațiu
critic cărții lui Ion Pop, Poezia românească
neomodernistă, despre care scrie aplicat și atent la
nuanțe Gheorghe Grigurcu. Este o privire panoramică a
poeziei dintre 1944 și 1989 cu luxațiile și paradoxurile
ei, cu o listă impresionantă de poeți și scuzele de rigoare
pentru spațiul care condiționează un număr restrîns de
nume. Dintre punctele „forte”, „catalitice” ale poeziei
noastre, Ion Pop insistă asupra lui Nichita Stănescu,
Mircea Ivănescu, Marin Sorescu, Ion Gheorghe.
Interesant serialul lui Adrian Dinu Rachieru despre
Școala de literatură de la București și „fenomenul
Labiș”. Facem un popas liric în poezia Valeriei Manta
Tăicuțu: „trec pe malul celălalt și podul se înalță în
urmă/ ca o pasăre pentru care nu mai există întoarcere;/
în față e noaptea cu toate constelațiile ei neștiute./ poți
să scrii pe întunericul ei, literele devin/stele căzătoare în
apele se botez./ podul se înalță cu trosnet de lemn și
metal,/ semn că lumea din urmă rămâne ca un dans/ al
batistelor albe, ca un memento al despărțirii” (din
margine). Ne bucurăm și aici de un concurs național de
poezie și, cu aceeași urare de împlinire în vers,
semnalăm numele „leoaicelor tinere ale poeziei” cum le
alintă Virgil Diaconu după formula lui Nichita Stănescu:
Denisa Paula Arcip, Denisa Popa, Teodora Vasilescu,
Cristiana Ioana Badea, Antonia Mihăilescu, Simona
Ștefania Panait. Poezia ne propune o temă „caniculară”:
Poezie și metmpsihoză. Prilej pentru Cassian Maria
Spiridon să dea otrocol prin cele dicționare și studii pe
măsură. Mai bate domnia sa pe la porțile  egiptenilor,
indienilor ca să revină la o terminologie impusă de
greci. I se alătură cu glose pe aceeași temă Daniela
Andronache: Creație și metempsihoză în Cărțile
profetice – Cei patru Zoa ai lui William Blake și Diana
Dobrița Bîlea cu aplicație la poezia lui Walt Whitman.
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Ne desprindem de păienjenișul metempsihotic și tragem
cu coada ochiului la poeții pe care conține  numărul:
Sterian Vicol, Ion Dumbravă, Virgil Diaconu, Mihai
Merticaru, Petruș Andrei, Gabriela Pachia, Dan Moisii
et alii. Selectăm cîteva versuri din poemele lui Ion
Dumbravă, scump la vedere în revistele ieșene în ultima
vreme: „uneori sunt cîmpul brumat/ alb ca de lună.
Uneori/un fel de vară/ ca o plajă pe care/ se face
nudism./ port în mine anotimpuri. îl trăiesc mereu pe cel
de azi./ uneori e vineri. Duminicile/ sunt uneori rare și
goale/ ca bisericile/ dintr-un ținut părăsit” (anotimpuri).
Multe traduceri, tălmăciri din poeții români în alte
limbi, precum și semnalele lirice ale cenaclului lui
Christian Schenk, completează un număr de citit din
doască în doască. Ne oprim și la Luceafărul de
dimineață unde Dan Cristea ne avertizează să nu
ocolim romanul Florinei Iliș, Cartea numerilor într-o
recenzie generoasă. De același tratament au parte și
Liviu Capșa și Andrei Novac autori de proaspete cărți
editate de Cartea Românească. Alex Ștefănescu ne
propune o altă intrare în lumea satului, prin copilărie,
via Lucian Blaga, George Coșbuc ori Petre Crăciun, iar
cheia de la poartă este un citat din Lucian Blaga:
„Copilăria mi se pare singura poartă deschisă spre
metafizica satului, spre acea stranie și firească, în
același timp, metafizică, vie, adăpostită în inimile care
bat subt acoperișele de paie și oglindită în fețele bântuite
de soartă, dar cu ochii atârnați de cer”. Adaug, cu
îngăduința lui Ioan Es Pop o plecăciune  către Iova,
umbră lîngă umbră, și mă grăbesc să citez din poemul
lui Es Pop iov.iova.iona.ion: „nu acum, zice iova. De
luni întregi nu mai scriu./ nu mai aștept pe nimeni
dinspre megara./ și orice hârtie e prea subțire când scriu
și se rupe îndată./ ia uite-aici: port mănuși să nu se vadă,
pentru că acum/scriu direct pe mâna mea: e mătușa mea
decedată./ scriu greu. Vâr vârful creionului în piele până
unde/dau sub ea de mine. Scriu cât de-adânc simt eu că
trebuie să scriu”. Scriptorul de vară vine cu un sumar
bogat, bine organizat, aerisit, cu o iconografie
interesantă  și cu o persuasivă campanie de publicitate
pentru cărțile apărute nu doar la Editura Junimea – gest
colegial, firesc. Poemul desenat de caligraful inspirat
Dragoș Pătrașcu îi aparține Gretei Tartler: „de la bunicul
meu transilvan mi-au rămas/ o șa de lemn și-o țesală,/ nu
doar inutile: de-a dreptul istorice/ azi, când nimeni nu
ține cai./ Parcă-l aud spunând: „Ai grijă,/ prin tot ce faci
se vede de ce ești în stare” (Ai grijă). Non multa sed
multum, ca să fim în ton cu titlurile rubricilor, nume
importante din lirica noastră de azi: Simona-Grazia
Dima, Mihail Gălățanu, Irina Nechit, Ioan Radu
Văcărescu, fiecare cu un poem iar noi, cu aceeași
păcătoasă subiectivitate, transcriem cîteva versuri din

poemul Elena din Rezina al lui Ioan Radu Văcărecsu:
„îmbracă-te i-am zis/ e rece/ era cu spatele și buricul
gol/ la toneta de înghețată/ nu mi-e rece eu vin de la frig/
elena e de la rezina din basarabia/ acolo n-am fost îi
spun dar am fost anul acesta la soroca/ a fost foarte
frumos emoționant chiar/ deși e o zi rece de octombrie
și sunt singurul/ care stă așezat la masă pe terasa de la
casa frieda.” Reluat din Mesagerul bucovinean din anul
2017, articolul lui Ștefan Hostiuc, Literatura Bucovinei
fracturată ca și provincia însăși, este unul grav și un
semnal de alarmă pe care ne încăpățînăm să credem că
nu îl trage în van: „Câtă vreme școala românească din
Ucraina se află sub sabia lui Damocles, viitorul scrisului
românesc din nordul Bucovinei nu este roz. De aceea,
apropierea celor două bresle se impune ca o necesitate
urgentă.  Ea se află în sarcina celor care conduc aceste
bresle. Dacă doi scriitori bucovineni, unul din sud și
altul din nord, au putut să pună la cale cursa „Cernăuți –
Suceava” un proiect literar transfrontalier care s-a
dovedit de succes (mă refer la tânărul cenaclu „Mașina
cu poeți”), de ce n-ar reuși, în împrejurări mult mai
propice pentru asemenea întreprinderi, să facă acest
lucru liderii de breaslă (…)” iată că ne-am lăsat furați de
patetismul curat și sinceritatea acestui apel românesc
din Cernăuți și am neglijat alte și alte articole, semnale
editoriale, evocări, eseuri, traduceri pe care le lăsăm în
seama domniilor voastre. Și un ultim popas la Craiova,
la revista Ramuri. De unde aflăm lunga listă a
nominalizărilor la premiile USR. Și, ca să nu ne
lepădăm de promisiunea nici o compresă fără un
aforism al lui Gheorghe Grigurcu, iată o proaspătă
cugetare „Jurnalul, prea adesea  singura ta punte
comunicațională cu  lumea. În condițiile în care te afli,
lumea ca un fruct oprit. Spre a-i aproxima gustul,
consemnezi inclusiv faptul divers, nu în ultimul rînd cel
ieșit din comun. O tardiv copilărească priză la ce „bate
la ochi”, în contrapondere cu monotonia
contemporană”. Trei dintre numeroasele titluri pe care
ni le propune revista: Balcanii de la sfârșitul Bizanțului
până azi, în traducerea lui Tudor Călin Zarojanu editat
de Humanitas, Mihai Caraman. Un spion în războiul
rece, autor Florian Bianu, Corint  precum și O istorie
erotică as psihanalizei de Sarah Chiche în traducerea lui
Nicolae Constantinescu la Polirom. Și, pentru că tot am
amintit de o carte referitoare la  Balcani, nu ocoliți un
studiu amplu și documentat pe care ni-l propune
Gabriela Gheorghișor: „Complexul” fanariot în epoca
pașoptistă. Nu putem încheia fără a semnala cartea
prietenului Adrian Frățilă, Balade, apărută mai an la Tg.
Jiu.
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Emilia Amariei, poeta de la Borca (nu știu în ce
colț al țării trăiește acum) ne salută din nou cu niște
„Scrisori din Austria”. În semn de respect și de
răspuns vom cita un final frumos dintr-o scrisoare din
cele trimise: „Faptele noastre merg înaintea noastră la
judecată, așa spune Biblia. Eu nu cred într-o judecată
așa cum este ea descrisă acolo. Nu-L pot vedea pe
Dumnezeu ca pe un polițist care pândește oamenii
pentru a-i amenda la orice greșeală! Nu-L pot limita
la spațiul închis între zidurile unei biserici sau clădiri,
nu-l pot limita la un cult, o religie, o rasă de oameni.
Aceasta ar contrazice faptul că El este omniprezent și
atotputernic. Dialogul meu cu Dumnezeu este direct,
fără intermediari. Stăm de vorbă în permanență, chiar
dacă, de multe ori, fără cuvinte. Am învățat să nu-I
cer prea multe. Recunoștința pentru ceea ce am și
mulțumirea pentru tot ceea ce primesc, atrag după
sine binecuvântarea. Stau de vorbă cu El cum stau de
vorbă cu un prieten. Iar Dumnezeu îmi răspunde în
diferite moduri. Uneori chiar intervine și văd mâna
Lui la lucru. Alteori îmi dă soluții. Câteodată, lecții.
Sunt momente când tace pur și simplu. De multe ori
vorbește în locul meu, simt cum cuvintele izvorăsc.
Mă duce de mână pe cărarea vieții, pe care mai cad
uneori. Dar îmi oblojește rănile, mă ridică și mă
învață să merg mai departe. Pentru că orice ar fi, tre-
buie să mergem mai departe…”

Să mergem mai departe. Mai departe ne așteptă
Roxana Ungureanu: „Bună dimineața! Vă trimit în
attach câteva dintre poeziile mele, sunt la inceput de
drum și aș aprecia o părere din partea dumneavoastră.
Vă mulțumesc mult! Cu respect, Roxana
Ungureanu”.

– Ai dreptate, ești la început de drum. Important
e că ești pe un drum bun. În ceea ce ne-ai trimis sunt
semne de talent, dar până la o eventuală publicare
mai este încă puțin drum de parcurs: mai mult exer-
cițiu pe text, mai multe lecturi serioase din marii
poeți clasici și contemporani. Nu e obligatoriu să
scrii cu rimă. Marea poezie, după cum vei observa,
dacă mai citești încă cel puțin câteva sute de volume
de poezie, nu pleacă de la faptul că este scrisă cu rimă
sau în vers alb, ci de la faptul dacă comunici ceva
prin text și dacă ceea ce spui interesează și

emoționează pe cineva. Tu, în ceea ce scrii, doar
observi și dai sfaturi. N-ar fi rău nici așa dacă n-ai
face-o destul de tern, de simplist, de sec: „Sînt
oameni care-ți intră-n viață cu interese ascunse/ Se
dau prieteni, parteneri de drum,/ Însă de-a lungul tim-
pului măștile cad distruse/ Și doar înveți să nu mai fii
credul!// Nu sîntem în măsură de a judeca pe nimeni/
Să arătăm cu degetul este ușor,/ Dar fiecare își
trăiește a sa poveste/ Și-și construiește, prin decizii,
propriul viitor!// Noi sîntem lecții, unii pentru alții,/
În viață nu ne întîlnim întîmplător/ Și doar de noi
depinde, dincolo de valurile sorții,/ Ce amintire vom
lăsa în sufletele lor!”.

„Am ezitat foarte mult până m-am hotărât să vă
scriu. Mă numesc Larisa Eftime. Am scris câteva
poezii pentru copii și m-aș gândi să le public într-o
carte proprie, dacă veți fi de acord că merită. Puteți
alege din cele trimise pentru a le publica în revista
Convorbiri literare. Vă mulțumesc!”.

– Larisa, nu prea avem ce să alegem din ceea ce
ne-ai trimis. Versurile sunt naive de tot. Iată două
exemple: „Dimineața la răsărit/ Soarele s-a trezit/ Și
peste cerul senin / Bate un vânt fin./ Copacii-și mișcă
alene brațele/ În pârâul rece măcăiesc rațele/ Vântul
suflă ușor/ Ducând la vale un nor...”; „Cartea-i o
comoară/ Veșnic răsfoită/ Din moși se pogoară/
Pentru a fi citită./ Cartea e un prieten/ Bun,
netrădător/ De câte ori cerem/ Ne dă ajutor...” Cât
despre cartea pe care vrei să o publici, te-aș sfătui să
mai amâni acest proiect.

„Bună seara. Mă numesc Ivan Antonia și tocmai
ce mi-au fost publicate 4 poezii în revista Discobolul,
iar acest lucru m-a incurajat să mai fac un pas. Astept
un răspuns de la dvs. Seară placută!”.

– Antonia, ai talent, dar ești cam grăbită să publi-
ci. Textele trimise par la fel de grăbite. Citez din cel
intitulat „Eu vreau”, cu promisiunea publicării unei
pagini viitoare, dacă ne vei trimite un grupaj mai con-
sistent decât acesta de acum: „Vreau să mușc din
tine,/ să te întind pe razele soarelui/ ce împletește
tăceri nebune între oamenii flămânzi de viață/ și
păcat./ Tu faci prăpăd cu mintea mea,/ înțepi adânc
și-o lași captivă/ în focul ochilor tăi/ ce se scurg în
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privirea mea./ Mă scald în haosul trupului tău ce pare
a fi/ binecuvântat de îngeri dezbrăcați/ ce cântă la
sufletele celor morți și/ a celor vii ce se simt morți./
Creație-mi ești, exiști în fiecare vers/ și sub rânduri
de stilou ce curge/ printre degetele mele putrezite./
Am ajuns să mă rotesc după existența ta/ curată; nevi-
novată ca un copil aștept/ să mă întinzi pe un petec de
pământ rece,/ să mă acoperi cu părul tău moale,/ pro-
tejată de întregul Univers ce/ mă urăște./ Te ascund
într-o carte ruptă, nu-i nimeni/ să te atingă!/ Mă fac
astru să-ți fiu alături/ și după moartea terestră”.

ANTOLOGIA CURIERULUIANTOLOGIA CURIERULUI

ANA ARDELEANU, Mangalia

Viața mea e viața mea
Şi împreună cu Dumnezeu
Formează un cerc
În cercul format, ca într-o horă,
Se prind şi braţele mamei
Dansând pe pietrele sentimentelor colţuroase 
Ce nu pot fi rotunjite
Într-o simplă carte de poezii

Desigur nimeni nu te despăgubeşte
Când îţi dispar, pe rând 
Tinereţea şi poemele de dragoste, 
Nu-ţi dă nimeni în obraji, cu petale de maci
Pentru a marca semnele unor superlative emoţii

Se înserează 
Şi nu am argumente suficiente
Pentru a-l păstra pe Dumnezeu aproape
Nici amintirea mamei
Concluzia ce ne separă sau ne uneşte
E greu de aşezat 
Între virgulele oricărei decizii
Pentru că fiecare şi-ar putea cânta 
Propria baladă, în faţa Domnului
Cu aceeaşi sensibilitate, 

Care mi-a numărăt degetele de-atâtea ori
Iar rezultatul a fost, întotdeauna, acelaşi

Aptă de zbor rămâne doar rândunică 
Aflată în ora de meditaţie, pe acel fir de telegraf
Care face legătura, îndulceşte conversaţia
Şi se dă un pas în spate
În faţa unui exces de adrenalină

DORINA MĂGĂRIN, Timișoara

Icar
Mi-am cumpărat farduri 
să-mi lustruiesc pantofii în culorile curcubeului,
Mi-am pus măşti din frunze şi flori de coriandru
Şi-am început să cânt la chitară
Doar, doar o să apară săgetătorul
Ţi-am netezit cărarea spre care te duceai la

vânătoare
Cu lacrimile maicii mele
Şi am lăsat să plouă iasomie
Deşi ştiam că-n cârdăşie cu văzduhul
Icar n-o să răsară...

Atunci şi acum
Am obosit să te răsfăţ iubite căci azi ca şi ieri 

– tăcere
Şi ieri ca şi azi – uitare
O perspectivă panoramică asupra iubirii,
Noi hărţi ale anticipaţiei cuceririi inimii, cui, 

destinului?
Împreună către viitor căutând un planor
Care să ne ducă în cuibul Lorenei
Ori poate pe malul Senei, acolo unde anticarii
Îşi uită mereu crăiţarii, dar nu le pasă
căci în cărţile uitate de vreme găsesc atâtea poeme
de care alţii nici n-au visat şi se cufundă-n uitare
Până-ntr-o altă zi în care...  azi ca şi ieri – tăcere
Şi ieri ca şi azi – uitare.
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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.




