


CONVORBIRI
LITERARE

Cassian Maria SPIRIDON – Omul în era conformismului / 1

„Indiferent dacă e scrisă de clasici ori de contemporani, literatura e
oglinda societății noastre din totdeauna...”

– dialog cu istoricul și criticul literar Constantin CUBLEȘAN / 9

Ion PAPUC – Annie Bentoiu și memoriile sale / 12
Alexandru ZUB – De la pedagogia resurecției la discursul critic / 16
Gheorghe GRIGURCU – „Anotimpuri morale” / 18
Basarab NICOLESCU – Mircea Eliade, una din cele mai importante

personalități ale secolului al XX-lea / 21
Mircea A. DIACONU – În apărarea lui I. Negoițescu (I) / 27
Ioan HOLBAN – M.R.I. – 80 / 32

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂMAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
Titu MAIORESCU – Jurnal (XIX). 1899 / 37

RESTITUIRIRESTITUIRI
Nicolae SCURTU – Emanoil Bucuța și confrații săi / 40 

INEDITINEDIT
Constantin BOSTAN – V.A. Urechia, impetuos centurion 

al latinității noastre (II) / 43

TEXTE DE IERI PENTRU AZITEXTE DE IERI PENTRU AZI
Octavian IONESCU – „Revoluția” de la 1907 / 47

POEZIEPOEZIE
Leo BUTNARU / 49
Răsvan POPESCU / 50
Vasile BURLUI / 51
Dan MOISII / 52
Vasile MIC / 53
Miruna MUREȘANU / 53
Magda HĂRĂBOR / 54
Adrian MUNTEANU / 54

PROZĂPROZĂ
Vasile POPA HOMICEANU – Luminile răului / 55
Adrian FETECĂU – Frica și armele / 60

CRONICA LITERARĂCRONICA LITERARĂ
CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Ioana Diaconescu 

sau poezia ca tăinuire a suferinței (II) / 63
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Un alt(fel) de dans cu memoria / 68
CRITICA CRITICII: Diana BLAGA – Articolele cu caracter 

ecleziastic ale lui Ion Agârbiceanu / 70

COMENTARII CRITICECOMENTARII CRITICE
Adrian Dinu RACHIERU – Octavian Doclin – 70. 

De la „subteranele tinere” la metafizica subteranei / 73
Vasile SPIRIDON – Virtute și servitute / 76
Antonio PATRAȘ – Psihologie cognitivă și literatură / 79

ACTUALITATEA LITERARĂACTUALITATEA LITERARĂ
Emanuela ILIE – „Ultimă oră prin tăcerea catapitesmelor...”. 

Poezia lui Ion Vinea / 83
Alexandra OLTEANU – Teatru la filtru. Reprezentarea scenică 

și seismograful subiectivității critice / 87
Adrian G. ROMILA – Risonant: Varșava / 90

LITERATURA AZILITERATURA AZI
Livia IACOB – Contribuții editoriale ieșene 

în eminescologia de ieri și de astăzi / 92
Dana Raluca SCHIPOR – Cântece de cătănie, o antologie de Nicolae Bot / 95
Lucreția PASCARIU – Aura Christi și poetica spațialității / 98

EX LIBRISEX LIBRIS
Theodor CODREANU – Provocările lui Adi Cristi (II) / 98
Mircea MOȚ –  Note la poezia lui Nicolae Prelipceanu / 104

CUPRINS

R e d a c þ i a :R e d a c þ i a :
Director: Cassian Maria SPIRIDON
Redactor șef: Mircea PLATON
Redactor șef adjunct: Marius CHELARU
Secretar general de redacție: Dragoș COJOCARU
Redactori: Liviu PAPUC, Antonio PATRAȘ 

C o l e g i u l :C o l e g i u l :

Ana BLANDIANA

Mircea A. DIACONU

Gellu DORIAN

Constantin DRAM

Gheorghe GRIGURCU

Ioan HOLBAN

Miron KIROPOL

Cristian LIVESCU

Virgil NEMOIANU

Basarab NICOLESCU

Ion PAPUC

Adrian Dinu RACHIERU

Vasile SPIRIDON

Dan TOMULEȚ

Alexandru ZUB

Culegere texte: Lucreția PASCARIUCulegere texte: Lucreția PASCARIU

Secretariat: Doina BUCIULEACSecretariat: Doina BUCIULEAC

Revistã indexatã EBSCORevistã indexatã EBSCO

REVISTÃ A UNIUNII SCRIITORILOR
DIN ROMÂNIA

FONDATÃ DE SOCIETATEA 
DIN IAªI, LA 1 MARTIE 1867

EDITOR: ASOCIAÞIA
REVISTA CONVORBIRI LITERARE

www.convorbiri-literare.rowww.convorbiri-literare.ro

Conform prevederilor Statutului, Uniunea Scriitorilor din România nu este responsabilã pentru politica editorialã a publicaþiei
ºi nici pentru conþinutul materialelor publicate. 

Revista Convorbiri literare găzduiește opiniile,
oricît de diverse, ale colaboratorilor.

Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui text
aparține, în exclusivitate, autorului.

Redacția își rezervă dreptul de a schimba titlurile



Redacþia ºi administraþia:Redacþia ºi administraþia:
I.C. Brãtianu nr.22, etaj 1, Iaºi,700037

Tel./Fax: 004-0232-260390,
e-mail: convlit95@yahoo.com

CONT RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

Abonamente
Pe adresa redacþiei, prin mandat poºtal, în contul revistei:

108 lei/ an + 24 lei  taxe poºtale,
54 lei/ 6 luni + 12 lei taxe poºtale.

Vã rugãm sã scrieþi pe mandatul poºtal 
sau pe documentul de platã 

adresa poºtalã completã ºi perioada de abonare.

Octavian MIHALCEA – Sub semnul lui Pluton / 107
Gellu DORIAN – Flavius Maxim – Ultimele poezii comuniste / 108

ISTORIE LITERARÃISTORIE LITERARÃ
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu (II) / 110
Elena VULCĂNESCU – Eminescu la cumpăna din Calea Vienei (II) / 115
Ioana DIACONESCU – Din arhiva CNSAS. Istoria unei contrafaceri:

Vintilă Horia în rapoartele Securității / 120
Constantin COROIU – Cioran epistolierul / 126
Roxana PATRAȘ – Ciocoii: un roman haiducesc 

scris la sala de cinema / 129
Paul DUGNEANU – Un fragment de istorie literară / 132
Liviu PAPUC – Nicolae Cârlan – la aniversară! / 134

LITERATURĂ UNIVERSALĂ LITERATURĂ UNIVERSALĂ 
Sepideh ZAMANI. Prezentare și traduceri de Olimpia IACOB / 135
Ingeborg BACHMANN. Traduceri de Christian W. SCHENK / 136

ISTORIE ISTORIE 
Traian D. LAZĂR – Unificarea României dupã 1918 (XIV) / 138
Simion-Alexandru GAVRIȘ – Un boier populist: 

Petre P. Carp (1837-1919) / 142
ESEU ESEU 
Mircea PLATON – „Teroarea istoriei” și farmecul istoriilor / 145
Dan TOMULEȚ – Plotin, despre generozitatea supremă (II) / 147
Ovidiu PECICAN – Saltul prin cultură / 149
Dan CIACHIR – Biblia sinodală din 1968 / 151
Theodor DAMIAN – Relativism – erodarea subiectivității. 

Adevărul se află în „ochiul” privitorului / 153
Caius Traian DRAGOMIR – Solilocvii. Credință și civilizație / 159

CARTEA DE RELIGIECARTEA DE RELIGIE
Florin CRÎȘMĂREANU – Strepidus mundi. 

Despre lumea minunată distrusă de creștinism / 161

CARTEA DE FILOZOFIECARTEA DE FILOZOFIE
Bogdan Mihai MANDACHE – O oglindă a omenescului 

– sexualitatea / 163

CARTEA STRĂINĂCARTEA STRĂINĂ
Marius CHELARU – Lumea ceramicii chinezești. 

O călătorie în timp și spațiu / 165

ACTUALITATEA FRANCEZĂ ACTUALITATEA FRANCEZĂ 
Simona MODREANU – Și dacă nasul Cleopatrei? / 168

ANTICHITĂȚI ACTUALE ANTICHITĂȚI ACTUALE 
Ioana COSTA – Conferințe / 170

ARTE ARTE 
Dragoș COJOCARU – Artizani și suverani

în stagiunea autumnală vieneză / 171
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Cum se vede prin Globul de aur / 175
Marian RĂDULESCU – Ilf&Petrov by Matyas&Bandi / 179
Alexandra NEACȘU – Infinita bogăție a bătrînilor noștri / 180

PANORAMIC EDITORIALPANORAMIC EDITORIAL
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 181
Ioan HOLBAN – Poeme ca niște vase pentru gînduri / 184
Elena VIERU – Avatarul unui sentiment / 186
Iulian CĂTĂLUI – Șarpele de balustradă, de Marcel Miron / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190

CONSEMNĂRICONSEMNĂRI
Constantin GHERASIM – Înscrierea / 193

VARIAVARIA
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii ianuarie 

2020. Din arhiva Filialei / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

CONVORBIRI LITERARE
MEMBRÃ A ASOCIAÞIEI REVISTELOR,

PUBLICAÞIILOR ªI EDITURILOR
(ARPE) 

Persoanele sau instituþiile care vor sã sprijine financiar revista 
pot depune sumele în contul 

RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

CUI 28447247

ISSN 0010-8243 Apare lunar

200 pagini200 pagini

Tiparul executat de SC KOLOS GROUP SRL Iași

La interior: reproduceri după lucrări de Nicolae Vermont (1866-1932)La interior: reproduceri după lucrări de Nicolae Vermont (1866-1932)

Biblioteca revistei Convorbiri literare nr. 1(290)
februarie 2020: 

Cristina CHIPRIAN – Refacerea



11

La un sfert de secol de la apariția primului
volum din Obsolescența omului. Despre suflet în
epoca celei de-a doua revoluţii industriale (1956 –
ediţia germană, 2013 ediţia română) Günther
Anders publică al doilea volum: Obsolescența
omului. Despre distrugerea vieții în epoca celei de-
a treia revoluţii industriale (1980 – ediţia germană,
2016 – ediţia română – ambele în traducerea lui
Lorin Ghiman şi publicate de Editura Tact).

Despre primul volum am scris în Convorbiri
literare (numerele din iulie – septembrie 2016) sub
titlul: Omul în absenţa demnităţii, pagini cuprinse
apoi în volumul Duşmanii societăţii sau Cînd
pacienţii pun stăpânire pe ospiciu (Editura Cartea
Românească, 2017).

În Dicţionarul de neologisme al lui Florin
Marcu (Ed. Saeculum, 2002) obsolescenţa este
definită pe două paliere, primul: declasarea
tehnologică a unui material industrial prin apariţia
altuia, mai modern, uzură morală; al doilea, cu
trimitere la aspectul profesional: proces de
învechire a componentelor unei profesiuni ca
urmare a asimilării progresului tehnico-ştiinţific.

Ambele paliere sînt cuprinse în eseurile adunate
în acest al doilea volum, eseuri publicate între 1955
şi 1979 şi care cuprind numeroase aspecte ale
obsolescenţei, nu doar a maşinilor, ci şi a lumii
oamenilor, a ideologiilor, individului, maselor,
muncii, istoriei, libertăţii, fanteziei, sensului,
neputinţei ş.a.

Motto-ul sub care îşi aşază întregul său excurs
filosofic este al interpretării, într-o lume care se
schimbă cu sau fără voia noastră, dezideratul care
se impune este că trebuie să şi interpretăm această
schimbare, motivat de necesitatea de a schimba.
Pentru ca lumea să  nu se schimbă mai departe fără

noi; sub ameninţarea că, în caz contrar, riscăm să
devină, la sfîrşit, o lume fără noi.

Anders, încă din Cuvînt-înainte, precizează că al
doilea op, în continuitatea primului, este o filozofie
a tehnicii, mai exact o antropologie filosofică în
epoca tehnocraţiei: „Prin «tehnocraţie» nu înţeleg
domnia tehnocraţilor (ca şi cum ar exista un grup de
specialişti ce ar domina astăzi politica), ci faptul că
lumea în care trăim şi care se află în jurul nostru
este una tehnică – fapt care merge atât de departe,
încât nu ne mai permitem spunem că, in situaţia
noastră istorică, ar exista, printre altele, şi tehnică,
ci trebuie să spunem că istoria se desfăşoară acum
in starea lumii numită «tehnică», respectiv că
tehnica a devenit acum subiectul istoriei, cu care
noi nu suntem decât «co-istorici»”.

Stadiul tehnocraţiei, în care ne aflăm şi care este
expus cu aplicaţie de filosof, unul care-i posibil să
ne ducă în desfăşurarea lui la sfîrşitul timpurilor,
este un stadiu care nu va mai putea fi urmat de un
altul, ci va fi şi va rămîne de-acum „timpul
sfîrşitului”.

În Introducere sînt trecute în revistă cele trei
revoluţii industriale, unde prima, evaluată filosofic,
ar începe odată cu ea iterarea principiului
maşinalului, adică: producerea maşinală a
maşinilor, sau cel puţin a părţilor maşinilor;
iteraţie care s-a autopotenţat rapid, încît actualul
nostru univers se defineşte prin producerea de
produse (efectuată prin intermediul produselor,
adică al mijloacelor de producţie), care vizează, la
rândul lor, ca mijloace de producţie realizarea de
produse care, la rândul lor... ş.a.m.d. — până ce
ultimă maşină scuipă produse finale, care nu mai
sunt mijloace de producţie, ci mijloace de consum,
adică: unele care trebuie consumate prin folosinţă,
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precum pâinile sau grenadele.
Suntem abia la debutul naşterii acestor lanţuri

de producţie, în care de o parte se află oamenii – fie
ei inventatori şi/sau meşteşugari, şi la celălalt capăt
aflăm pe consumatori. Dar iteraţia îşi continuă
mersul ei tot mai amplificat pînă cînd în cadrul
mijloacelor noastre de producţie nu mai figurează
produsele propriu-zise ci actele noastre de consum
– un fapt cu adevărat ruşinos, căci e clar că asta
reduce rolul nostru, al oamenilor, la a ne îngriji,
prin consumul produselor (pentru care mai trebuie
să şi plătim) ca producţia să continue. Astfel este
larg deschisă gura flămîndă produsă, se înţelege,
artificial, a consumului insaţiabil. Cum spune
Günter Anders, produsele sînt flămînde după faptul
de a fi consumate, încît ruga: „Pînea noastră cea de
toatele zilele dă-ne-o nouă astăzi” este convertită
în: Foamea noastră cea de toate zilele dă-ne-o
nouă astăzi, ca în final fluxul explozibil de produse,
acum prin gura maşinilor să se roage: Dă-ni-l nouă
astăzi pe mîncăul nostru cel de toate zilele.

Şi pentru ca lanţul trofic, dacă îl putem numi
aşa, între om şi produs să funcţioneze impecabil se
impune un produs de ordinul al doilea) cererea,
care în formularea filosofului ar suna aşa: pentru a
putea consuma produse avem nevoie de ele.
Context care impune un produs de-al treilea ordin:
„Această industrie care aduce la identitate foamea
mărfurilor de a fi consumate şi foamea noastră de
ele se numeşte reclamă. Se produc, aşadar, mijloace
de a face reclamă pentru a produce nevoia de
produse care au nevoie de nevoia noastră; pentru ca
noi, lichidând aceste produse, să asigurăm
continuitatea producţiei lor”.

Încă o „foame” care se autoimpune de a fi
potolită este cea a tehnicii de producţie, una care
predinde neîncetat să fie făcut tot ceea ce, din
punctul ei de vedere, poate fi făcut. Spun:
„pretinde”, fiindcă azi – aceasta e ideea fixă a celei
de-a treia revoluţii industriale – posibilul este
acceptat fără excepţie ca obligatoriu, iar putinţa
trece drept necesitate de a face (Günter Anders).

Astăzi imperativele morale nu mai sînt cele
propăvăduite de cărţile sfinte, nici cele kantiene, ele
ne vin de la tehnică, ea îşi impune postulatele. O
lume în care „nu doar că tot ceea ce e posibil trebuie
şi făcut, ci trebuie făcut uz realmente de fiecare

dintre utilizările avute în vedere pentru cele făcute;
nu doar că nu există vreo armă care ar fi fost
descoperită şi să fi fost şi produsă efectiv, ci nu
există niciuna care să fi fost produsă şi să nu fi fost
folosită efectiv. Nu numai că posibilul trebuie făcut,
ceea ce trebuie făcut este inevitabil. Şi acesta nu e
numai o regulă, ci un postulat care spune: «Nu
lăsaţi nimic utilizabil neutilizat!»” (G.A.).

Cantităţile de produse, suprabundenţa lor se
cere lichidată, altfel, oricum devin obsolete,
depăşite moral prin apariţia de noi şi noi modele.

Ne aflăm într-un constant decalaj prometeic,
decalaj prefigurat de filosof în primul său volum
despre Obsolescenţa omului şi care devine
exponenţial la momentul apariţiei celei de-a doua
revoluţii industriale, ca în prezent să fie, ţinând cont
de globalizarea tehnologiei IT în continuă
expansiune, de-a dreptul explozibilă. Decalajul
între ceea ce producem şi ceea ce putem utiliza are
dimensiuni cosmice.

„Căutăm febril raisons d’être pentru aceste
produse, alergăm disperaţi după întrebări care să
ofere ulterior legitimitate răspunsurilor pe care le
avem deja şi producem fără odihnă noi produse
pentru a ne achita de această nouă sarcină (de a găsi
noi sarcini). În fapt, putem da acum o a treia
versiune decalajului nostru prometeic. Fiindcă
acesta se situează acum între un maximum a ceea ce
putem produce şi un maximum (ruşinos de mic) a
ceea ce putem să avem nevoie. Da, oricât ar părea de
contradictoriu: «să putem să avem nevoie»” (G.A.).

Cea de a doua revoluţie industrială este stadiul
în care trebuie produse nevoi, nevoi mai toate
inventate şi impuse artificial de progresul
tehnologic, care nu ţine cont de nevoile noastre
reale, precum în Ucenicul vrăjitor al lui Goethe.

Ne aflăm, trăim în cea de a treia revoluţie
industrială, în care, între altele, există un mijloc de
producţie miraculos, cum îl numeşte gînditorul,
unul prin care, în premieră, a făcut omenirea
capabilă să-şi „producă propria dispariţie, bomba
atomică”: „Aşadar, energia atomică este simbolul
celei de-a treia revoluţii industriale nu din cauză că
este un novum al fizicii – este şi asta –, ci fiindcă
efectul ei posibil sau probabil este de natură
metafizică – ceea ce nu s-ar fi putut afirma despre
niciunul dintre efectele omeneşti anterioare” (G.A.).
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Orizontul în care omenirea asistă la schimbarea
epocilor s-a încheiat în 1945, odată cu bomba de la
Hiroshima: „Indiferent dacă se termină acum sau
continuă să existe, epoca noastră este şi rămâne
ultima, fiindcă pericolul în care ne-am pus cu cel
mai spectaculos produs al nostru, şi care a devenit
definitivul semn al lui Cain propriu existenţei
noastre, nu poate să înceteze niciodată – poate doar
prin sfârşitul însuşi.

Această a treia revoluţie este deci ultima”
(G.A.).

Deşi umanitatea de la acel moment a continuat
şi va continua să fie marcată de varii, numeroase
revoluţii, nu puţine de mare amploare (ar fi
suficient să menţionăm destrămarea URSS-ului şi
Revoluţiile din Estul Europei) toate se vor
desfăşura înlăuntrul acestui al treilea şi ultim
stadiu.

Asistăm, suntem martori la metamorfoza lui
homo faber în homo creator pînă la a se trasforma
el însuşi în materie primă, deci într-un homo
materia, cum s-a întîmplat la Auschwitz, nu mai
puţin în gulagurile comuniste. E drept, cum
remarcă şi filosoful maniera de utilizare a omului
ca sursă utilă de materii prime a rămas,slavă
Domnului, o ocurenţă excepţională.

Rămîne în continuare, nu doar rămâne ci este
aplicată transformarea genetică unde se face din
oameni, într-un mod „inuman”, oameni
condiţionaţi. Se fabrică din fiinţe vii alte fiinţe vii şi
nu doar în zootehnie.

„Vorbesc de așa-numita cloning, de
manipularea genetică, adică: de posibilitatea de a
produce genuri și specii noi, «nemaiauzite» și
nemaivăzute, sau chiar de a produce duplicate ale
unor indivizi existenți. Nu mi-e cunoscut dacă a
fost realizată şi clonarea de gene umane. Știind însă
că imperativul zilei de azi sună: «Ce se poate face
trebuie făcut» sau «Posibilul este obligatoriu», ceea
ce e până acum doar posibil este deja prezent ca
prevestire care ne taie respiraţia” (G.A.).

Şi, în continuarea acestei idei apocaliptice, ne
asumăm afirmaţiile gînditorului: „În vreme ce
războiul nuclear înseamnă distrugerea fiinţelor vii,
inclusiv a omului «cloning»-ul înseamna
distrugerea speciei ca specie, iar în anumite
circumstanţe distrugerea speciei om prin

producerea de noi tipuri”.
Ce mai rămîne din esenţa omului aşa cum îl ştim

şi cum încă mai credem că se defineşte! E doar fum,
rămîne un ad libitum, la alegerea tehnologiei
cloning, care prin manipularea genetică poate
„fabrica inumanitate şi anume prin producerea de
fiinţe noi care ar fi cópii, după chipul şi
asemănarea unor tipuri dezirabile din motive
politice, economice sau tehnice!”.

Aici aflăm clou-ul celei de a treia revoluţii
industriale, unde: „... Manipulatorul tratează de
acum omul, pe care înaintaşii să îl cunoşteau doar
în cinci roluri – de proprietar, de inventator, de
muncitor, de vânzător şi de consumator –, ca simplă
materie primă, şi anume fiziologică. Drept materie
primă pentru producerea de produse sau mijloace
de producţie de tip nou” (G.A.).

Kant postula în Critica raţiunii practice, cum
precizează Anders, „că nici un om nu trebuie folosit
niciodată ca simplu mijloc, deci ca instrument, deci
ca sclav”. Realitate devenită astăzi obsoletă, iar
lagărele de concetrare care încă nu au dispărut, ba
chiar nu au dispărut, sînt exemple elocvente; omul
fiind echivalentul maşinii, înţeles ca maşină
(homme machine). Lumea, implicit omul trec la
acest nivel al revoluţiei industriale drept materie
primă, stadiu supranumit de filosof canibalism
postcivilizaţional.

Anders pune în lumină o realitate, atunci abia
întrezărită, astăzi tot mai deplină şi numită o a patra
intra-revoluţie, şi anume înlocuirea omului, a
muncii lui cu automatismul aparatelor, cu o armată
de roboţi. De altfel, se preconizează că pînă în
2035, deşi nu excludem chiar mai repede, numărul
roboţilor să fie egal cu al oamenilor. Trend-ul
urmărit de întreprinzători nu e lipsa muncii pentru
muncitori, ci lipsa muncitorilor din fabricile lor.

„Faza numită «raționalizare» a revoluției
industriale are drept trăsătură fundamentală faptul
că ne distruge ca «homines fabros»; că aduce după
sine o stare de lucruri în care munca devine de la o
zi la alta tot mai rară și mai puțin obișnuită; în care
aceasta, departe de a fi considerată un blestem – în
acest punct Biblia se înșeală astăzi complet –, este
revendicată ca un drept și ca un privilegiu, fiind
rezervată unei elite ce devine pe zi ce trece tot mai
subțire. Ceea ce ne paște pe cei mai mulți dintre noi
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este, așadar, o existență de iad (chiar presupunând
că n-ar fi astfel cu nimic atinsă calitatea vieții
noastre). Și spun «de iad» fiindcă ni se va răpi una
dintre cele mai puternice și mai importante plăceri,
anume voluptas laborandi (cel mai adesea pierdută
din vedere datorită strădaniei). De fapt, se încearcă
de mult înlocuirea acestei voluptăți, a cărei energie
libidinală trebuie cumva potolită, cu altele, nu
tocmai neplăcute. Însă mă îndoiesc că înlocuirea
acesteia va reuși.

În limbaj academic: egalitatea clasică, cea în
care încă mai credea generația mea acum cincizeci
de ani, dintre timp liber şi libertertate, și care astăzi
abia dacă mai e valabilă, va deveni complet falsă.
Invers, timpul liber, deci cel al ne-muncii, va fi
perceput ca blestem. Şi în locul cunoscutului
blestem (Facerea 3,14), ar trebui să scrie: Şi toată
viaţa vei sta pe spate şi te vei uita la TV!”.

Înlocuirea lui voluptas laborandi e făcută
agresiv de lumea spectacolului, de sport etc.
Realitate pe care am prezentat-o, tot în acest spaţiu
al Convorbirilor (nr. 10, 11, 12/2018), sub titlul:
Comunitatea globală a spectatorilor.

O statistică americană din ultimul deceniu al
secolului trecut evidenţia timpul mediu acordat de
locuitorii SUA televizorului la circa 8 ore pe zi.

Inclusiv cei care, totuşi, vor avea voie să
muncească, să se bucure de cupidatem atque
voluptatem laborandi, vor fi simpli urmăritori ai
bunei funcţionări a unor automate, vor priveghea la
apariţia luminiţei roşii de avarie.

Timpul liber va fi un timp gol, vegetativ, unul
care ne va priva de viaţa adevărată. Vom asista,
asităm la pierderea sensului; pierdere tratată de
psihanalişti de cafenea, de aceşti numeroşi doctori
de suflete drept o boală, în refuzul de a devoala
realele rădăcini, ce anume a provocat pierderea
sensului, situaţie cu consecinţe catastrofice pentru
om.

Astăzi este tratată drept scandaloasă ne-
explorarea unei materii prime şi în aceeaşi măsură
omiterea acestei posibilităţi: „Lumea este
considerată o mină exploatabilă. Nu doar că
suntem obligaţi să exploatăm orice-i exploatabil, ci
suntem obligaţi şi să descoperim exploatabilitatea
care s-ar afla, chipurile, în fiecare lucru (chiar şi în
om). Sarcina ştiinţei actuale nu mai constă, aşadar,
în a descoperi esenţa secretă, deci ascunsă, ori

legitatea ascunsă a lumii sau a lucrurilor, ci în a
descoperi utilizabilitatea lor secretă. Premisa
metafizică (îndeobşte ea însăşi ascunsă) a cercetării
actuale este, prin urmare, că nu există nimic care să
nu fie exploatabil” (G.A.).

Totul trebuie să serveacă la ceva. La ce-i bună
Luna sau Marte etc.? Să le cercetăm, trebuie să
servească la ceva.

Am depăşit epoca de aur cînd foloseam
nemijlocit obiectele lumii „pentru noi”, ci le
utilizăm „pentru ceva”:

„«Lumea» nu este deci conceptul general a ceva
din care se poate face ceva, ci conceptul general din
care suntem obligați să facem ceva – prin care se
presupune tacit că, întrucât nu poate fi nimic din
ceea ce n-are voie să fie, nu există, în cele din urmă,
nimic din ce să nu se poată face ceva. Invers, este
valabil că celor din care nu se poate face nimic
trebuie să li se nege existența, că cele ce ne stau în
cale pot fi distruse. Analog «vieții nedemne să
trăiască» a național-socialismului există ființare
nedemnă de existență. Pe scurt: a fi materie primă
este «criterium existendi», Ființa este a-fi-materie-
primă – aceasta este teza metafizică fundamentală a
industrialismului” (G.A.).

Este teza pe care o va urmări Günter Anders în
paginile dedicate în continuare numeroaselor
obsolescenţe care au invadat lumea în cea de-a treia
revoluţie industrială.

Vorbind despre obsolescenţa aspectului sîntem
în situaţia de a constata decalajul între aspectul în
întregul lui şi în fiecare parte a aparatele complex
interacţionate şi interdependente, de tip reţea (a se
vedea întregul complex planetar IT) şi rostul lor –
aproape nimic din aspectul lor nu ne mai dezvăluie
scopul pentru care au fost create. Aspectul şi esenţa
lor nu mai coincid, ele, indiferent de dimensiunile
lor rămîn doar aparent vizibile, esenţa lor în
realitate este cu totul invizibilă.

Asistăm la un paradox, inclusiv materialismul
este obsolescent. Universul, nu foarte aglomerat, de
idei al lui Platon, astăzi a devenit unul inflaţionist.
Ideile, nu obiectele, planurile lor sînt protejate la
OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci): „În
comparație cu puținele idei din cerul lui Platon,
numărul ideilor noastre este astăzi infinit, și infinit
în creștere: datorită inflației de invenții (această
«producere de idei» nu apare nicăieri la Platon),
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numărul ideilor noastre crește zilnic în direcția
«infinitului». Dacă, mai devreme sau mai târziu, o
să dispărem (probabil că mai devreme), o să
dispărem ca victime ale acestui al doilea platonism”
(G.A.).

Şi mărfurile de serie au înscris tehnic în codul
genetic să fie perisabile, „mărfurile de serie sînt
născute pentru a muri”, mai exact pentru a fi ucise
şi înlocuite, producţia însăşi este autorul: „Pentru
că ea aduce intenţionat pe lume vechile exemplare
în condiţii de viaţă nepropice. Şi întrucât producţia
ne foloseşte pe noi, utilizatorii, ca aliaţi,
îndemnându-ne şi educându-ne să consumăm prin
uz exemplarele, să le exploatăm prin folosinţă, noi
preluăm de la exemplarele mai tinere sarcina
crimei, astfel încât acestea pot să-şi ocupe de
fiecare dată, nevinovate, cu mâinile curate, poziţia
efemeră” (G.A.).

Cum tot ce ne înconjoară este obsolet, mereu
depăşit moral, grija faţă de lucruri este la rîndu-i
obsoletă, depăşită. „Neglijenţa, constatăm alături de
gînditor, a devenit pentru noi o obligaţie morală”.
Sîntem îndrumaţi pe toate căile să ne cultivăm
neglijenţa, bineînţeles, cît se poate de subtil,
clandestin şi indirect, totul camuflat: „... Prin
«camuflaje» nu mai trebuie să ne imaginăm azi
traduceri în ceva care poate fi trecut cu vederea,
insignifiant – nu aşa se camuflează astăzi –, ci
traduceri în ceea ce e proeminent şi gălăgios,
augumentări care înăbuşă vocea adevărului. Ştim
deja de un sfert de secol că cel mai bun refugiu de
adevăr este larma. Şi în larmă constau de fapt
versiunile camuflate ale poruncilor. Vorbesc de
reclamă.

De ce sînt reclamele versiunile camuflate ale
poruncilor?

Pentru că fiecare reclamă, lasând la o partea
faptul că e lipsită de grijă (adică ne întrerupe mereu
viaţa, «se bagă în noi») îndeamnă mereu la
neglijenţă” (G.A.)

Prin fiecare reclamă sîntem îndemnaţi, chiar
somaţi să ne dispensăm de obiectele pe care le
utilizăm, care nu au altă vină decît că au apărut
altele, bineînţeles noi, şi dacă sînt noi obligatoriu
sînt şi mai bune decît cele deja obsolete, deşi cele
vechi ne serveau şi ele foarte bine.

„Fiecare reclamă este un apel la distrugere” şi

vedem, cum subliniază gînditorul, că omenirea
tratează lumea ca pe o lume bună de aruncat şi în
consecinţă se tratează pe ea însăşi ca pe o
umanitate „bună de aruncat”.

Grija de cele ce ne înconjoară este o virtute
depăşită, virtutea este acum neglijenţa.

În abesenţa destrucţiei producţia şi-ar pierde
esenţa de-a fi, „a distruge, remarcă şi filosoful, şi a
reconstitui nu sunt deloc opuse, ci provin dintr-o
aceeaşi rădăcină: tocmai principiul reproducerii; și
fiindcă acest principiu ca atare este destructiv,
respectiv interesat de ruina propriilor sale produse”.

Nouă ne rămîne, nu doar că ne rămîne, ci chiar
sîntem datori să ne sporim neglijența, una supusă
presiunii sociale care, prin atitudine ne impune să
ne lepădăm de cele învechite în favoarea celor noi
și mereu înnoite.

Obsolescentă devine și existența proprietății,
proprietarul este nedorit, realitate impusă de
producția de masă care ne propune noi și noi
produse, cu ușurință, firesc, înlocuibile: „Un bun
care vrea să devină proprietate are ca trăsătură
esențială timpul, adică durata pe parcursul căreia se
menține identic cu el însuși. Și ține de esența
proprietarului să aibă libertatea de a se întoarce la
acest bun în orice moment dorește. Bunurile care nu
oferă această posibilitate nu pot avea proprietari.

Însă bunurile de consum nu oferă această
posibilitate de «a reveni la ceva». Dacă ne-am
procurat un produs de consum, imediat ce l-am
folosit, l-am și epuizat, iar foamea noastră
izbucnește ulterior din nou – ne aflăm iarăși în
postura de non-proprietari, din nou vis-à-vis de
rien, trebuie să ne facem din nou rost de pâinea și
de laptele nostru, iar caruselul mizerabil o ia de la
capăt.

Desigur, e mizerabil doar pentru noi. Căci
tocmai această rotire a caruselului este cea care
asigură perpetuarea industriei bunurilor de consum.
Dacă această industrie își menține tempo-ul de
producție, e doar fiindcă noi, cei mereu în nevoie,
distrugem mereu și mereu produsele ei; o hrănim pe
ea hrănindu-ne pe noi fiindcă o săturam pe ea
săturându-ne. Pe scurt: fiindcă n-avem niciodată
timp să devenim proprietari.”

Situaţie explicată aplicat şi încărcată de un sens
pe care nu-l dorim, dar ni-l însuşim: „Dacă am
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deține un bun care putea fi folosit din nou în fiecare
zi fără a se consuma (precum o pâine infinită de
basm), acest obiect al proprietății l-ar sili pe brutar
să-și închidă prăvălia. «Proprietatea» noastră ar fi
ruina lui. Și lui i-ar veni pe buze, dintr-o dată,
cunoscutul dictum: proprietatea e furt, deci ar fi
rostit de producător, iar nu de proletar, și ar primi
un sens nou, nebănuit. Nu că proprietatea ar fi fost
furată. Ci că fiecare proprietate pe care o poate
păstra în mâinile sale cumpărătorul l-ar fura pe
producător: adică i-ar răpi șansa continuării
producţiei.

Esența mărfurilor de consum constă în aceea că
ele există pentru a nu exista” (G.A).

Toate se nasc sub semnul efemerului, contrar
viziunii platoniciene în care lucrurile lumii sînt
ontologic inferioare timpului, fiind în raport cu
ideile supuse timpului, implicit trecătoare. Pentru
„producătorii de azi, produsele normale sînt
considerate inferioare pentru că, în esenţă, ele
dispar prea încet. Idealul este acum, în locul
staticului aei (mereu, dintotdeuna – în elenă),
fulguraţia lui acum, durata care nu durează. –
Aceasta este ontologia epocii industriale, care pe
drept cuvânt ar putea fi numită ontologie negativă”.

Nici armele nu sînt scutite de a fi consumate,
vor fi lichidate spre a fi înlocuite de nou descoperita
aşa-zisă armă superioară, proces ce se desfăşoară
într-un tempo mereu mai accelerat.

Produsele ne sînt livrate cu imperativul de a fi
consumate imediat, spre a fi instant înlocuite, tot
spre rapidă dispariţie în burta iluzoriu înfometată,
în caz contrar calitatea noastră de clienţi insaţiabili
riscă să dispară, metamorfozîndu-se în proprietari,
realitate de nedorit, ba chiar refuzată de
producători.

„Fiecare costum, fiecare radio, fiecare frigider,
fiecare articol care, în loc să se epuizeze imediat,
durează cât de cât, se păstrează și se menține ca
obiect utilizabil al proprietății este (pentru a relua
un termen folosit anterior) o pâine infinită. Și, ca
atare, furt. Tempo-ul în care industria își schimbă
modele de sezon este o «metodă de răzbunare»; o
măsură prin care ea se răzbună pe prezervabilitatea
produselor ei. Neputând să le distrugă fizic, ea face
astfel paltoanele care încă țin de cald inutilizabile
social. Moda este metoda folosită de industrie

pentru a face ca propriile-i produse să necesite
înlocuirea.

Nici nu-i de mirare că toate ramurile industriei
privesc pline de invidie spre ramura ideală, cea ca
bunurilor de consum, ale cărei produse rămân într-
un mod atât de minunat improprii posesiunii, şi că
văd în acesta modelul ideal al tuturor produselor.
Nimic nu i-ar plăcea mai mult producției decât dacă
noi, cumpărătorii, nu doar ca mâncăi, ci tocmai în
calitate de cumpărători, i-am distruge toate
produsele, menţinând astfel tempo-ul producţiei.
Deci dacă am rămâne lipsiţi de proprietăţi, fără
avut, săraci” (G.A.).

Sînt pagini scrise şi publicate în 1958. Astăzi, la
mai bine de jumătate de secol este de domeniul
firescului să ne schimbăm telefoanele-mobile,
calculatorul, laptopul, tableta la intervale de timp
din ce în ce mai scurte, la fel ca locurile de mucă,
locuinţa, oraşul, Ţara...

Din proprietari de îndelungă folosinţă ne-am
trasformat în proprietari intermitenţi, conceptul în
sine de proprietar este nu doar modificat, ci cu totul
distrus.

„... Această distrugere nu este opera vreunui
socialism. Dimpotrivă, industria însăși este cea
care ne forțează să înlocuim stabilitatea
proprietății cu alternarea posesiunii şi a non-
posesiunii.

Desigur că asta nu însemnă că industria ne-ar
vrea lipsiți de mijloace. Dimpotrivă: întrucât are
nevoie de noi în calitate de consumatori constanți,
ea vrea să ne meargă cât mai bine cu putință. Visul
ei este o omenire alcătuită din săraci plini de
mijloace, din clienți care, spre deosebire de
proprietari, n-au nimic și le trebuie tot; tot,
deoarece, prin folosire, consumă tot; și care nu pot
niciodată, așa cum pot proprietarii, să taie ceva de
pe listă cu vorbele sabotoare: am deja” (G.A.).

O astfel de clientelă ideală n-ar fi cu putinţă
dacă producţia n-ar lucra întru acestea, fapt care nu
pare a fi prea dificil: „...Ea transformă, ca printr-un
hocus pocus magic, orice stare de proprietate într-
o stare de necesitate; într-o situație în care
cumpărătorul (și anume datorită mărfii pe care
tocmai a dobândit-o) resimte lipsa a atâtor și atâtor
bunuri; în care el încă nu are atâtea și atâtea bunuri
pe care, în calitate de proprietar al acestor bunuri, ar
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trebui să le aibă. Acest a nu avea este o consecință
a faptului de a avea. «Richesse oblige» spune
producția. «Dacă ai cumpărat marfa A, atunci ești
nevoit sau obligat să-ți achiziționezi și marfa B»”.

Prin utilizare produsele dispar; a fi utilizate şi a
fi distruse sînt echivalente. Idealul vizat de
industrie este să producă şi să vîndă fără oprire,
situaţie posibilă în măsura în care ne-ar putea
aduce să lichidăm imediat produsele prin utilizarea
lor.

Şi exemplul cel mai elocvent ni-l oferă industria
radiolului, a televiziunii, iar în prezent tot ceea ce se
întâmplă pe Internet: „În industria radioului şi a
televizorului, această formă itermediară lucrul nu
se mai regăseşte nicăieri” (G.A.). Trimiterea este la
emisiunile care ne sînt livrate non-stop, nu la
industria aparatelor. „...Spre deosebire de alte
marfuri (ca, de pildă, cărțile care ne sunt trimise),
care pot fi numite «emisiuni» în momentul în care
ne parvin, dar încetează imediat după aceea să mai
fie «emisiuni», devenind, din acel moment,
proprietăți și având, ca atare, consitenţă, emisiunile
radio și de televiziune au consistența doar câtă
vreme sunt emisiuni. Sau n-au niciun fel de
consistență. 

Într-un anumit sens, ele depășesc chiar și idealul
industriei de consum”.

Ca ascutător sau privitor al emisiunii nu mai am
calitatea de proprietar al emisiunii: „În comparație
cu cititorul, care se apleacă asupra uneia dintre
cărțile pe care le-a plătit, el nu mai e realmente un
proprietar. Mai degrabă el consumă ceea ce este
emis în timpul emisiunii, nefiindu-i oferite
posibilități de a «avea» în afara consumării. Îi
lipsește șansa de «a se întoarce la ele». Obiectul
este un obiect de consum care, întrucât se mistuie
imediat, face necesară livrarea imediată a unei alte
emisiuni; și tot așa ad infinitum.

Incapacitatea sa de a deveni proprietate se poate
formula și altfel: Dacă produsul transmis se lasă
consumat doar în clipa emisiunii înseși, aceasta
retează libertatea aproprierii. În felul acesta este
contrazis conceptul de proprietar. Aparține esenței
acestuia să poată dispune de proprietatea sa; deci și
de a dispune asupra momentului proprietății și a
duratei sale, precum și asupra modului de a se servi
de ea. întrucât noi, în calitate de radioascultători, nu
mai putem face asta, nu mai suntem, ca atare,

proprietari”.
Realitate depășită în prezent. Şi stadiul de carte

pe suport a fost depășit; oricare poare fi lecturată și
este lecturată pe tabletă sau oricare aparat dotat cu
programul adecvat. 

Aparatele sînt în proprietatea noastră (nu pentru
mult timp, vor fi lichidate prin impunerea altora
mai performante, mai adevcate etc.) nu și ce ne
livrează, mărfurile sub formă de emisiuni; sîntem
cum remarcă filosoful de la Breslau suverani ai
propriei noastre pasivităţi: „fiindcă ceea ce deţinem
este doar posibilitatea de a ni se furniza. Din
contră, mărfurile care ne sunt furnizate nu le
deținem, căci le consumăm înainte de a le putea
deține. Lăsăm crearea, forma, alegerea lor complet
la dispoziția furnizorilor, respectiv producătorilor.
Milioane dintre noi, întorcându-se seara acasă de la
muncă, răsucesc orbește butoanele, fără a ști
dinainte ce o să curgă din robinetul de cultură. Tot
ce contează e să curgă ceva; să ne aflăm la „pieptul
matern” acustic sau optic. Setea de a proteja şi
mândria de proprietar sunt în majoritatea cazurilor
satisfăcute deja prin deţinerea aparatului. De-acum
e o joacă de copii să fim deposedaţi ad libitum, prin
acest ocol, de această proprietate a noastră”.

Exemplele de mărfuri de unică folosinţă sînt
numeroase şi trebuinţa de înmulţire este tot mai
accelerată; ar fi suficient să ne gîndim de batistele
şi/sau prosoapele de hîrtie etc. etc.

Radioul, televizorul, Internetul produc o „a doua
lume”: „acea imagine a lumii în care omenirea de
azi crede că trăieşte. Şi pe lângă această „a doua”
lume, şi o a treia, adică lumea divertismentului, pe
scurt totul. Iar ceea ce e decisiv este tocmai faptul
că acest „tot” nu mai ia forma obiectului sau a
proprietății,ci rămâne mai degrabă fluid; ba nici
măcar nu „rămâne”, ci dispare imedit în această
formă fluidă în care curge din fabrică. Iar lucrurile
funcţionează atât de bine, încît de fapt nu mai poate
fi vorba în niciun fel de un act al receptării sau de
vreo „preluare” conștientă. Asta nu-i deloc o
exagerare. Știm foarte bine că există deja metode dc
a face emisiunile atât de „subliminale”, încât, deși
sunt percepute, nu sunt și apercepute. De exemplu,
așa își fac reclamă produselor proprii anumite
firme, introducând repetat numele mărcii în filme,
însă pentru un timp atât de scurt, încât ochiul nu
este capabil să-l detecteze.
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Această livrare pre-obiectuală a lumii nu poate
fi luată prea în serios. Căci ea este cu totul
caracteristică pentru starea contemporană de „ne-
libertate confortabilă” care domnește în lumea
conformistă de astăzi. Ea împiedică orice acţiune
posibilă, şi asta reprezintă astăzi deopotrivă şansa
leneviei şi a nelibertăţii” (G.A.).

În lumea conformismului care ne învăluie
confortabil, precum un mall, placentar, ne-am
pierdut inclusiv sentimentul, vigilenţa de a sesiza că
suntem furaţi, încât avem iluzia că am rămas
aparent liberi.

S-a răsturnat cu totul afirmaţia marxistă, în care
proletariatul prin revolta lui n-ar avea de pierdut
decît lanţurile. Astăzi filosoful crede îndreptăţit că
se poate spune: „Majoritatea crede, pe baza
lanţurilor (pe care nu şi le simte), că deţine totul.
Întrucât ţine de esenţa acestor lanţuri să nu fie
simţite de cei care le poartă (la fel cum nu se poate
simți vreun apriori), nu se ajunge niciodată la teama
de a le pierde. Dacă însă noi, cei de azi, am fi aduși,
dintr-o dată cumva, de plidă printr-o bruscă
rechiziționare a tuturor instrumentelor care ne
picură lumea în formă lichidă (deci prin
rechizițoonarea tuturor radiourilor și a
televizoarelor), într-o stare «fără lanțuri», într-o
stare în care am vedea în fața noastră dintr-o dată
lumea în forma obiectelor, într-o consistență care
nu s-ar mai lăsa lichidată imediat – chiar dacă n-am
fi atunci capabili să privim realmente dincolo de
dependența absolută de lumea prelucrată în care am
trăit până în acel moment, am intra cu siguranță în
panică, într-un fel de panică a foamei: în panica
celui fără dinți care, obișnuit cu piureul, aflat între
pâini, mere și salamuri, și-ar vedea moartea cu
ochii.

Care e morala pe care o putem extrage din
aceste reflecții?

Că termenul «reificare», cu care sunt
caracterizate de un secol tendințele epocii noastre,
nu mai este suficient pentru definirea situației
actuale; că suntem mai degrabă pe punctul de a
trece la un nou stadiu, care, invers, împiedică forma
obiectuală, fluidifică lucrul. Cel puțin că, pentru
acest stadiu, fluidificarea lucrului va fi tot atît de
caracteristică pe cât este și reificarea lucrurilor
non/obiectuale. Pentru această stare de lucruri până

acum neglijată de teorie propun termenul de
«lichidare»”.

Astăzi am fi uimiţi să constatăm, aflat într-o
astfel de situaţie, precum cea descrisă de Günter
Anders, la care s-au adăugat comunicările cu
aparate mobile, GPS-ul, Internetul, reţeaua globală
a calculatoarelor etc., că ne-ar fi aproape imposibil
să înţelegem, mai ales în cazul celor mai tineri,
născuţi la începutul veacului, că este posibil să
trăim, ba, mai grav, să supravieţuim.

Anders revine cu un apendice scris după două
decenii, în 1979, în condiţiile în care noile invenţii
gen „recorderul” sau „video-recorderul” asigurau
posibilitatea de a accesa, de cîte ori eşti interesat,
anumite emisiuni: „Acum consumatorilor
(întocmai, consumatorilor!) le stă în putință să
reproducă unicitatea temporală și să «reifice»
«fluiditatea» (un tip cu totul nou dc «reificare»).
Însă teza mea că cel mai mare interes al industriei
constă în a crea produse „lichide” destinate
consumului unic și imediat (instant consumption)
nu este astfel invalidată. Căci în cazul acestor noi
invenții nu este vorba (cel puțin nu în primul rând)
de a face invenții în interesul producției, ci, invers.
de proteste ale consumatorilor împotriva livrărilor
sale lichide. Aceștia se împotrivesc situației de a fi
condamnați la un consum unic, irepetabil și
inapropriabil; și doresc să dețină emisiunile în
formă solidă, precum cărțile sau tablourile. Iar acest
protest are într-adevăr succes, se vorbește pe bună
dreptate de «păstrarea» filmelor televizate și de
«conserve muzicale»; ba nu: pe nedrept, căci un
consumator poate să se bucure doar o singură dată
de o «conservă» (are doar libertatea de a alege când
anume să o facă), pe când o emisiune înregistrată
poate fi pusă de câte ori vrea”.

Este răspunsul industriei la refuzul
consumatorului de a fi frustrat de accesul la astfel
de lichidităţi, şi asta, se înţelege, tot în beneficiul
consumului de noi aparate.

Obsolescenţa produselor se multiplică şi se
amplifică în tandem cu obsolescenţa lumii, o lume
inundată de aparate, în care oamenii nu mai
relaţionează între ei, ci cu mecanisme şi/sau
facebook.
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George Motroc: Domnule Constantin Cubleşan,
în primul rând, vă rog să îmi daţi voie să vă transmit,
cu scuze pentru întârziere, 80 de urări aniversare, dar
şi să vă invit la un dialog despre clasici... Cu voia
dvs., o să încep cu Mihai Eminescu, despre care aţi
publicat mai multe cărţi, fapt pentru care vreau să vă
întreb: ce a mai rămas esenţial de spus astăzi despre
Mihai Eminescu încât aţi simţit nevoia să reveniţi
prin mai multe cărţi?

Constantin Cubleşan: Eu am revenit mereu
asupra lui Eminescu, citind şi comentând cărţile care
se scriu despre viaţa şi opera lui. Din 1989 am început
să urmăresc, cu toată seriozitatea, cam tot ce s-a scris
– cărţi în special – pe tema aceasta. Pe încetul s-au
adunat şi le-am publicat în zece volume de critică a
criticii, până acum. Făcând o simplă socoteală, anume
că într-un asemenea volum sunt vreo 30-35 de studii
comentate, rezultă că în cele zece volume am parcurs,
cu creionul în mână, vreo 350, poate chiar 400 de
volume. Deci, despre Eminescu se scrie în continuare,
indiferent de opinia celor care cred că s-a scris de
ajuns. Mă întrebaţi dacă a mai rămas ceva de spus în
legătură cu viaţa şi opera lui Eminescu. Răspunsul
meu e că încă mai e mult de studiat această imensă
operă, calitativ şi cantitativ deopotrivă. Vlahuţă zicea
că tot mai citeşte măiastra-i carte deşi o ştie pe
dinafară. Nu era o vorbă în vânt. Pe măsură ce îl
citeşti, din nou şi din nou, constaţi că descoperi noi şi
noi idei care să te entuziasmeze şi să te pună pe
gânduri, deopotrivă. Fapt îmbucurător este că în anii
din urmă, tot mai mulţi tineri se cufundă în studiul
Eminescului, realizând cercetări de profunzime.

G.M.: Trece 15 ianuarie, dar, ca de obicei,
controversa rămâne... Este aceasta cu adevărat ziua
de naştere a poetului şi, mai ales, cum trebuie, mai
bine zis, cum merită aniversată o astfel de zi? La
televizor, dar nici în presa culturală nu mai găsim

dezbateri de substanţă despre opera poetului,
eventual se rezumă sau se reiau câteva amănunte din
viaţa poetului, iar prin ţară aflăm că se întâmplă tot
felul de mici serbări... Nu e prea puţin pentru un poet
naţional?

C.C.: Despre data naşterii poetului s-au purtat de-
a lungul vremii multe discuţii în contradictoriu. Până
la urmă s-a convenit asupra zilei de 15 ianuarie,
trecută în mitrica bisericii Adormirea Maicii
Domnului (Uspenia), din Botoşani, act descoperit de
G. Călinescu… Amuzantă în această privinţă mi se
pare intervenţia lui Ion Filipciuc, neobositul
cercetător de hârţoage vechi în relaţie cu Eminescu.
El a aflat, prin nu ştiu ce întâmplare, că Episcopul
Bucovinei de la acea vreme a dat un ucaz tuturor
parohiilor să nu înregistreze nici o naştere în luna
decembrie întrucât aceasta ar arăta că pruncii au fost
concepuţi în vremea postului de Paşte din acel an, ori
asta era o abatere gravă de la dogma religioasă. Aşa
că, Mihai s-a născut în decembrie dar a fost înscris în
acte în luna ianuarie a anului următor. E o descoperire
amuzantă, în fond, dar ce importanţă are pentru
înţelegerea operei dacă poetul s-a născut în decembrie
sau în ianuarie?! Important e că Eminescu s-a născut!

G.M.: Am mai întrebat, dar nu pot rata ocazia să
vă întreb şi pe dvs.: dacă aţi fi numit într-o funcţie de
conducere din domeniul culturii cum aţi organiza o
astfel de zi în special şi, mai ales, cum aţi organiza o
campanie externă de promovare a clasicilor
literaturii române, în general? 

C.C.: Nu ştiu cum ar trebui să se organizeze
festivităţile de sărbătorire a poetului în luna ianuarie.
În orice caz, nu festivist. Nu pompieristic... În ce
priveşte însă promovarea lui Eminescu în străinătate,
am spus în mai multe rânduri, cu diferite ocazii, dar
înţeleg că propunerea mea nu pare interesantă. Totuşi,
reiau ideea: Dacă s-ar organiza, la nivel naţional, o
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promovare editorială, în sensul că la zece edituri, să
zicem, ar putea fi şi la douăzeci de edituri, să se
tipărească în fiecare an câte o carte despre Eminescu
(avem atâtea studii de interes major!) într-una din
limbile de circulaţie internaţională – engleză,
franceză, germană, rusă, chineză, spaniolă,
portugheză ş.a. – pe care să le trimitem apoi la marile
biblioteci de pe tot Globul, la marile centre culturale,
la marile universităţi din lume ş.a. (cheltuiala ar fi
aproape neînsemnată, faţă de risipa de fonduri care se
face acum în diverse domenii), s-ar aduna în rafturile
acelor biblioteci zece titluri fundamentale despre
Eminescu, într-un an. În zece ani, dacă am fi
consecvenţi, serioşi, şi am continua proiectul, s-ar
aduna o sută de volume. E mult? E puţin? În orice caz
ar fi incomparabil mai mult decât nimic, aşa cum e
acum. Și, nu îndrăznesc să cred că ar fi posibil să se
procedeze la fel şi în privinţa promovării altor scriitori
români clasici. 

G.M.: În ceea ce priveşte ,,Luceafărul”, au existat
multiple variante de interpretare, de la o posibilă
poveste autobiografică spusă de I. AL. Brătescu-
Voineşti, dar pe care Alex. Ştefănescu, în volumul
,,Eminescu, poem cu poem”, o consideră o
,,interpretare vulgară”, ,,falsă, inadecvată la natura
poeziei”, chiar dacă ,,a avut mare succes de public şi
a intrat în folclor” până la conceptul de voci lirice în
care se recunoaşte poetul însuşi, lansat de Nicolae
Manolescu. Dvs. pentru ce optaţi?

C.C.: Alex. Ștefănescu are perfectă dreptate.
Înţelegerea „Luceafărului” ca o banală intrigă de
alcov este de-a dreptul o inepţie. Cine vrea să reducă
exegeza eminesciană la nivel de bârfă este de-a
dreptul un imbecil. Spun asta şi nu mă tem de cuvinte. 

G.M.: După 1989, s-a spus că Eminescu a devenit
demodat sau chiar de neînţeles ca stare de spirit
pentru mai tinerele generaţii de cititori şi scriitori...
Oare chiar aşa de mult s-a schimbat publicul sau au
fost nişte exagerări de moment, deja depăşite astăzi?

C.C.: Dificultatea de înţelegere a operei
eminesciene începe de pe băncile şcolii când
profesorul nu ştie sau nu este capabil să explice
elevului ce e cu acea plimbare a tânărului amorez,
dintr-o foarte frumoasă poezie a lui Eminescu, pe sub
ferestrele iubitei cerşindu-i o oră de iubire. Astăzi
tinerii sunt mult mai eficienţi în relaţiile de amor, aşa
că li se pare de-o banalitate absolută poezia, înţeleasă
ca o lamentaţie a îndrăgostitului acela care aşteaptă ca

iubita să-i deschidă fereastra. Mă tem că citită şi
explicată astfel, poezia Pe lîngă plopii fără soţ nu are
nici o şansă de apreciere. De vină e, oare, doar elevul?
De ce nu vrem să înţelegem că totul pleacă de la
programa şcolară, de la atenţia care se dă, din partea
celor ce alcătuiesc strategiile de învăţare (mai degrabă
de neînvăţare) a literaturii române în şcoală, şi care au
minimalizat studiul limbii şi literaturii române, a
istoriei naţionale, a geografiei ţării şi aşa mai departe,
tot ce ţine de formarea conştiinţei de neam a unui
popor?! Acolo e hiba!

G.M.: Cu voia dvs., o să trecem la un alt
sărbătorit al lunii ianuarie, Ioan Slavici... Aţi publicat
despre acesta două volume de interpretări critice...
Rămâne Slavici moralistul de care avem nevoie,
indiferent de epocă? 

C.C.: Slavici e unul din pilonii fundamentali ai
literaturii noastre moderne. Dacă ar fi să ne imaginăm
un edificiu al acestuia, un templu, bunăoară, el s-ar
baza pe patru piloni fundamentali: Ion Creangă, I.L.
Caragiale, Ioan Slavici şi T. Maiorescu. Eminescu e,
fireşte, în centru ca un ax de susţinere a totul… Cu
vreo zece ani în urmă am realizat pentru Editura
Dacia, care încă mai funcţiona pe atunci, o cărticică în
scopuri didactice. O analiză a nuvelei Moara cu
noroc. Pentru asta am consultat, fireşte, manualele în
care este tratat subiectul. În clasa a zecea, când se
discută despre nuvela psihologică. Mi-am dat seama
cât de prost e conceput manualul. Toată discuţia se
poartă în legătură cu criteriile teoretice ale literaturii
psihologice astfel încât elevul nu află mai nimic
despre autorul acestei nuvele. Or, Ioan Slavici nu
trebuie studiat în şcoală pentru ca elevul să afle câte
romane, câte nuvele ş.a. a scris. În opera lui e o
întreagă lume, un univers pe care trebuie să-l cunoşti
pentru a cunoaşte societatea românească a veacului
lui, şi, evident care sunt calităţile prozei lui Slavici,
locul lui în literatura, în cultura noastră. Din păcate nu
există interesul pentru ca generaţiile tinere să ştie ceva
mai mult despre N. Filimon, Duiliu Zamfirescu,
Octavian Goga etc., etc. despre care abia dacă se
spune ceva în fugă. 

G.M.: În 2012, aţi publicat un ,,Dicţionar al
personajelor lui Caragiale”... De aceea aş dori să vă
întreb despre Zaharia Trahanache, un personaj mult
mai complex decât pare la o primă vedere şi despre
care dramaturgul însuşi a refuzat să ne spună dacă
este naiv sau mai şiret decât toţi ceilalţi... Zaharia
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Trahanache este un naiv zaharisit sau un ipocrit din
cale afară care se lasă înşelat pentru a-l putea
conduce pe prefect prin intermediul soţiei infidele?
Care este punctul dvs. de vedere în ceea ce priveşte
acest personaj? 

C.C.: Am coordonat acest Dicţionar, pe care l-am
realizat împreună cu colegii de catedră de la
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
unde am predat vreo cincisprezece ani. Fişa pentru
personajul Trahanache a fost realizată de altcineva, nu
de mine. Trebuie să citiţi, să vedeţi ce se zice acolo. În
ce mă priveşte, vreau să vă spun că de-a lungul anilor
am văzut multe spectacole cu piesa lui Caragiale. În
fiecare, Trahanache era văzut altfel de către regizorul
spectacolului şi interpretat ca atare de actorul
respectiv… Marea calitate a scrierilor lui Caragiale e
aceea că ea oferă toate elementele pentru
supravieţuire, fiind foarte actuală şi azi. Trahanache e
un personaj pe care îl putem găsi, recunoaşte,
identifica foarte uşor în Parlamentul nostru dar şi în
toate comitetele judeţene etc. E pe cât de odios pe
atâta de simpatic (Acum, nu vreau să spun că
parlamentarii noştri sunt simpatici, mai degrabă
caraghioşi şi penibili) şi de fiecare dată când vezi un
spectacol cu Scrisoarea pierdută îţi poţi pune
întrebările pe care mi le adresaţi dvs. mie acum.
Fiecare spectator însă îşi are un Trahanache al său, în
funcţie de modul lui de a percepe literatura şi viaţa, în
general. 

G.M.:  După 1989, spre deosebire de Eminescu,
Caragiale nu a fost demitizat sau demonizat...
Posibila explicaţie să fie că ieri, dar şi astăzi,
comediile lui Caragiale stârnesc râsul spectatorilor
sau cititorilor... Totuşi, aceasta este o lectură
adecvată? La atât trebuie să ne rezumăm sau mesajul
este mult mai profund şi chiar mai puţin vesel?

C.C.: Se ştie că Nenea Iancu lăcrima de fiecare
dată când asista la spectacolele cu piesele sale, în timp
ce sala era copleşită de hohote de râs… Citindu-l pe
Caragiale râdem de personajele lui dar, de fapt, ar
trebui să plângem pentru că racilele pe care le satiriza
el sunt actuale şi azi. Societatea n-a evoluat prea mult
în privinţa dobândirii unei moralităţi mai puţin
imorale. Că n-a fost demitizat în regimul trecut? Da,
pentru că se spunea despre el că ridiculizează şi
satirizează societatea burgheză. Judecată îngustă,
tendenţioasă, nici vorbă, pentru că opera lui este
valabilă oriunde în lume, acolo unde proliferează
miticii (fiecare naţiune îşi are miticii ei), moftangii,

Caragiale surprinzând esenţa fenomenului imoralităţii
în lume, cu atât mai mult la noi. 

G.M.:Ultimul dintre clasici, vorbind strict după
data naşterii, este Ion Creangă... Şi în acest caz există
controverse în ceea ce priveşte data naşterii, dvs. o
acceptaţi pe aceea de 1 martie?... Credeţi că se mai
poate face astăzi ceva pentru aflarea adevărului sau
există lucruri mult mai importante şi chiar mai grave,
spre exemplu că ,,Amintirile” sale devin tot mai greu
de înţeles din cauza limbajului şi nu mai sunt citite de
adolescenţii de azi? 

C.C.: Nu sunt singurul care crede că Amintirile
din copilărie sunt înţelese mai degrabă de adulţi decât
de copii. Creangă a scris pentru copii acele
povestioare pe care le-a introdus în manualele sale de
şcoală. Romanul Amintirilor e despre copilărie, Nică
a lui Ștefan a Petrei putând fi foarte bine înţeles ca un
copil de oriunde din lume. Copiii noştri de azi nu
înţeleg mare lucru din întîmplările eroului în
gospodăria sătească de atunci, în schimb oamenii
adulţi pot şi cred că trebuie să vadă ce-i cu adevărat
important în opera acestuia, ca ideatică, dincolo de
simpla factologie în care este implicat Nică. Creangă
este un mare artist naiv şi cred că trebuie judecat în
conjunctura acestui fenomen artistic. De altfel, pe
tema asta am scris o carte pe care o tot propun
diverselor edituri însă nu se îndeamnă să o accepte
spre publicare. Poate, cine ştie?, va citi acest interviu,
excelentul poet ieşean care are o editură cu o serie de
cărţi tocmai despre Creangă. Mai ştii?... Zic şi eu…

G.M.: În final, vă mulţumesc pentru această
discuţie interesantă despre clasici şi o să vă rog,
privind spre viitor, să daţi o predicţie mai mult sau
mai puţin optimistă, pentru deceniile şi secolele ce
vin: în literatura română, clasicii vor fi mereu la
modă? 

C.C.: Din fire sunt un om optimist. Cred că
viitorul se clădeşte zi cu zi prin operele celor care
scriu, astăzi, mâine, poimâine… Oricum, nu cred că o
să dispară cartea în favoarea internetului. Cine citeşte
azi ce s-a scris pe internet, pe facebook acum cinci
ani?! Pe când o carte o afli în Bibliotecă. Totul e să
vrei s-o cauţi şi s-o citeşti. Indiferent dacă e scrisă de
clasici ori de contemporani. Literatura e oglinda
societăţii noastre din totdeauna. 

Interviu realizat de George MOTROC
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Îndată după ultimul război mondial,
preşedintele Uniunii Compozitorilor din Romania
le propune la un moment dat muzicienilor ca
instituţia să trimită o telegramă omagială lui
Stalin şi atunci de alături, înfruntându-l şi
asumându-şi primejdii mari, Mihai Jora îi spune:
Aiasta s-o trimiţi dumneata! Replica este relatată
în cartea Annie Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat,
memorii, 1944-1959, Humanitas, 2019, p. 578.
Tot acolo, dar cu o pagină mai în faţă, este
consemnată, pentru a doua oară, o altă
semnificativă butadă a marelui boier moldovean
care, pe când în acel context al ocupaţiei
bolşevice adresarea cu formula tovarăş devenise
obligatorie, la întrebarea telefonică a cuiva dacă
este Tovarăşul Jora, îi răspunde apelantului: Jora
da, tovarăş ba! În aceiaşi amplă evocare a istoriei
noastre din comunism este cuprinsă şi o relatare a
şedinţei publice de demascare ideologică a
compozitorului Mihail Andricu (p. 774 şi urm.)
înfierat de la tribună pentru atitudinea sa
incorectă ideologic. Deşi atât de ataşată de Mihai
Jora, autoarei cărţii la care mă refer îi scapă un
episod care a făcut furori în epocă, conform
căruia cineva dintre vorbitorii vehemenţi i-a
îndemnat pe cei de faţă, în limbajul specific
politrucilor, să îl condamne şi pe acest burghez de
Mihai Jora, cuvinte la auzul cărora compozitorul
aflat în sală, ridicându-se din scaun aşa infirm
cum era, căci îşi pierduse un picior în primul
război mondial, fiind voluntar pe front, a protesta
indignat: Pardon, eu nu sunt burghez, eu sunt
boier! Ceea ce, din perspectiva marxistă, era de o
gravitate încă şi mai mare pentru că susţinătorii
ideologiei comuniste credeau fanatici într-un

progres liniar, deci a fi boier, aparţinând
feudalismului, presupunea ceva cu mult mai rău
decât a fi burghez. Îndată apoi, ca pentru a
completa tabloul politic al epocii, Annie Bentoiu
inserează în scrierea sa câteva informaţi despre o
altă similară şedinţă publică de demascare
politică în care era vizat un grup de femei din
jurul sculptoriţei Miliţa Petraşcu. Exacte ca
înţeles, ca din partea cuiva care a fost de faţă, dar
o persoană căreia peste ani îi scapă detaliile,
acestora le adaug câteva informaţii deţinute de la
cineva care nu doar că a fost acolo, în acea sală de
teatru, ci chiar a făcut parte din grupul de acuzate.
O am în vedere pe Dolores Botta, care
frecventase atelierul sculptoriţei cu intenţia de a o
convinge să-i facă un portret sculptat soţului său,
poetul Dan Botta care la acea dată nu mai era în
viaţă. După decenii mai târziu în mintea ei totul
era cum nu se poate mai viu. Îşi amintea că în
prezidiu trona Leonte Răutu avându-i deoparte şi
de alta pe actriţa Dina Cocea şi pe sculptorul Ion
Jalea care a tăcut tot timpul. Două personaje
despre care se presupunea că ar fi trebuit să le stea
alături în fruntea infamei adunări au preferat alte
locuri. Istoricul de artă George Oprescu s-a
ascuns într-o lojă laterală, iar profesorul
Alexandru Rosetti îşi făcuse loc lângă boxa
acuzatelor mişcându-se mereu, căutând să le
ofere mici servicii, şi cum se presupunea că,
întocmai cu unele precedenţe, după şedinţă
incriminatele vor fi duse în puşcărie, le-a luat
adresele însărcinându-se să le informeze familiile
despre întorsătura tragică a evenimentelor în
desfăşurare. Cei cărora li se dădea cuvântul, în
acelaşi ton grosolan vorbeau cu toţii,
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condamnându-le pe acuzate, iar când un muncitor
a ajuns şi el la tribună a clamat că pe aceste
năpârci capitaliste le-ar ucide aruncându-le în
cazanul cu fontă incandescentă dar nici atât nu
merită pentru în acest caz ar compromite
compoziţia şarjei, atunci impresionat de
afirmaţiile oţelarului, din loja în care se
ascunsese, s-a ridicat George Oprescu luând-o la
fugă spre ieşirea din teatru şi urlând: Nu mai pot
suporta, nu mai pot! A intervenit Leonte Răutu
explicând că acesta este proces ideologic şi nu
unul juridic şi deci nu putea fi vorba de altă
condamnare decât aceea a ideilor. Atunci Dolores
Botta a înţeles că totuşi nu va fi arestată şi de atâta
spaimă şi încordare prin câte trecuse a trăit o
descărcare instantanee a emoţiei şi a adormit pe
loc, acolo în boxa acuzaţilor.

Amintesc de toate acestea pentru a sugera că
noi, românii, nu suntem din aceiaşi plămadă, nu
suntem egali în demnitate şi că traversând
comunismul mulţi dintre noi s-au dovedit a fi
oameni excepţionali, o elită a acestui popor, că
există între unii şi ceilalţi diferenţe, grade, o
trecere treptată de la călăi la sfinţi. Perspectivă în
baza căreia putem contata că această carte de
memorii este una de o calitate rară. Din ce punct
de vedere şi prin ce caracteristici îşi asigură ea un
loc eminent în cultura noastră este ceea ce îmi
propun să analizez în rândurile următoare. Să
încep totuşi prin a-mi semnala un dezacord cu
autoarea, un reproş la adresa punctul ei de vedere
exprimat nu doar o singură dată în carte. Din
înălţimea condiţiei sale aristocratice, aceasta se
simte obligată la un obiectivism schematic în
virtutea căruia le ia apărarea opresorilor, afirmând
că aceştia aveau dreptul la o răzbunare din
principiu, îndreptăţirea de a fi resentimentari, de
a-i urî şi deci de a-i pedepsi pe norocoşii sorţii, ca
o compensaţie faţă de vitregia vieţii lor
precedente, la antipod cu privilegiile celor care
urmau să suporte pedepsele aduse de comunism.
Nu cred că distincţia etică a unor acţiuni ale
diverşilor inşi poate fi într-atât de relativizată
încât să ne simţim obligaţi să-i scuzăm pe călăi,
recunoscându-le o justificare de a fi nedrepţi.
Annie Bentoiu îşi împinge generozitatea nu doar

până la a se învinovăţi pentru condiţia prosperă de
care a avut iniţial parte dar le atribuie celor din
precariat un drept de a se răzbuna. A te simţi
vinovat pentru că te-ai născut în casta
privilegiaţilor şi apoi să accepţi o viaţă întreagă că
trebuie să fii pedepsită pentru originea ta socială,
aceasta este ceva ce nu pot accepta. Smerenia
nespus de demnă îi vine autoarei din chiar miezul
identităţii sale. Annie Bentoiu este o helveto-
româncă, fiică a unei elveţience venită la noi în
ţară pentru a fi guvernantă, căsătorită apoi cu un
medic român, cu studii de specialitate în
Occident, aparţinând lumii de condiţie socială
medie, din sudul ţării, oameni pricopsiţi prin
muncă, buni gospodari. La această practicantă a
credinţei ortodoxe, prevalează în carte o atitudine
profund protestantă, o etică probabil calvină, un
sentiment fatalist, vizibil până şi în titlul cărţii:
Timpul ce ni s-a dat, ceea ce presupune ideea unei
forţe superioare, de peste liberul arbitru
recunoscut nouă de unele denominaţii religioase.
Este convingerea că toate au fost hotărâte din
veşnicie şi trebuie acceptate, că este necesar să fie
trăite aşa cum ni s-au dat! Este presupusa
explicaţie a relativizării în carte a vinovăţiilor
politice, deşi distincţia dintre unii şi ceilalţi este
cum nu se poate mai limpede.

Scrierea memoriilor acestea este îndelung
premeditată de autoare. Ea se pregăteşte în
vederea acestui scop de-a lungul întregii sale
vieţi. La redactarea lor ulterioară se foloseşte,
putem uşor deduce aceasta, de consemnările sale
de zi cu zi, dar şi de o amplă documentare,
îndeosebi prin consultarea colecţiei ziarelor din
epocă ca şi a altor numeroase surse. Iar în final
scrie şi publică o carte de peste opt sute pagini, o
operă enormă, cu merite deosebite, misterioasă în
felul ei, lăsând la lectură o primă impresie de
insuficienţă artistică. Dar aceasta este o impresie
falsă! Integrând-o în contextul literaturii vom
putea să-i descoperim adevărata valoare,
unicitatea. Primul ei merit este acela de a arunca
în derizoriu literatura esopică, cea care manevra
şopârlele ideologice strecurate în pagina de carte
cu sau fără voia cenzurii comuniste, a securităţii.
Mai apoi putem constata, prin comparaţie,
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futilitatea scrierii artistice, ce excelează doar prin
performanţă stilistică, prin metafore şi alegorii. În
cartea acestei doamne este descrisă o viaţă în
comunism cum nu se poate mai dură dar acceptată
cu resemnare, nu cu speranţa că se va ajunge
cândva la revenire, la o aproximativă normalitate
ci scufundându-se în lipsa oricărei perspective de
viitor. Dăm aici încontinuu peste grohotişul
rostogolirii vieţii banale descrise în stil minim,
excesiv de arid, cu un vocabular sărăcăcios. E
resemnarea de a nu face literatură, de a nu
beletriza, de a nu fi nici o clipă calofilă sau
fastidioasă în erudiţie deşi amplu documentată.

Dar, s-ar putea ca toate aceste caracteristici să
nu fie decât elemente ale unei strategii literare, ca
sub aceste aparenţe, în subterana cărţii să se
desfăşoare o fantastică, adevărată operă artistică,
despre destinul unui personaj unic şi totuşi
exemplar. Îl am în vedere pe socrul autoarei, pe
juristul Aurelian Bentoiu, un erou al vieţii politice
româneşti. În lumea atât de blamată de la noi au
existat şi astfel de oameni, iar cartea este în fapt
un piedestal al statuii foarte convingătoare pe care
Annie Bentoiu i-o înalţă, cu discreţie, nu prin
afirmaţii directe ci mai mereu în mod neutru, doar
prin tehnica sugestiei iar în final prin ample
extrase din cartea unui precursor. Personaj totuşi
de plan doi în carte, el este într-un anumit fel dacă
nu o mare revelaţie atunci un simbol al unei lumi
lichidate de comunismul, o ciumă – cum s-a spus
– venită din Răsărit, nu ca altă dată, la Ion
Creangă, pe cozile cailor, ci de data aceasta pe
şenilele tancurilor invadatoare.

Deşi autoarea insistă mereu că s-a documentat
insistent, că ceea ce transmite prin scrisul său este
strict realitatea istorică, că toate acestea sunt
memorii şi nu ficţiune artistică, totuşi, oricât de
cinic ar părea aceasta, vom cântări adevărul cărţii
doar raportând-o la absolut, privind-o de parcă am
fi nişte extratereştri care o vizionează luând-o în
seamă ca realitate în sine, desprinsă de istorie, şi
abia astfel îi putem vedea valoarea ei completă. Şi
ea este considerabilă. Căci până la urmă, autoarea
însăşi, mai mult chiar decât că este autoare, ci
dimpotrivă ea devine în urma scrierii cărţii un
personaj fascinant al acesteia, cum personaje sunt

toate rudele ei din carte dimpreună cu toţi la
existenţa cărora se face referire, care sunt
reînviaţi, cărora li se conferă viaţă. În acest sens
este remarcabilă icoana din carte cu această
eroină care plânge pentru că o obligaţie a
sărmanei sale slujbe o împiedică să audieze un
concert cu Matthäus Passion. Şi alături, în aceiaşi
secvenţă rememorată, ţiganul generos, secretar de
partid care nu îi înţelege atât de disperata,
hohotitoarea ei dorinţă de a merge la concert
decât ca pe vreo obligaţie tenebroasă şi îi oferă
bani pentru a o scoate dintr-o ipotetică
încurcătură. Şi între ei doi zidul inexpugnabil,
etanş, care îi desparte până în absolut, oricât de
mult ei ar fi fost altfel alături în sărăcia cumplită
din comunism. Dar dintre toţi eroii din carte,
realitatea exponenţială, cea de maximă nobleţe
este aceea a lui Aurelian Bentoiu, socrul unic al
memorialistei, părintele renumitului compozitor
de muzică simfonică.

Annie Bentoiu şi-l aminteşte (p. 212) că pe
când l-a cunoscut acesta avea o statură, o
fizionomie ce par a aparţine unor neamuri
ţărăneşti foarte vechi, selecţionate în timp şi
înzestrate cu o deosebită dârzenie, dar şi cu o
conştiinţă precisă a propriei lor demnităţi. Fusese
discipolul favorit al lui Istrate Micescu,
subsecretar de stat, apoi ministru al justiţiei în mai
multe guverne liberale. Moşia pe care o avusese
în Făcăieni, satul lui natal, a fost confiscată de
comunişti şi transformată în ferma model,
intitulată „Prietenia româno-coreeană”. Arestat
duminică 31 octombrie 1948 (p. 371 şi urm.) după
ce s-a predat el însuşi pentru a-şi salva membrii
familiei din ghearele poliţiştilor. La trei săptămâni
după arestare i-a fost îngăduit un pachet de haine
şi alimente. Apoi timp de opt ani nu s-a mai ştiut
nimic despre el. Făcuse parte din lotul procesului
Popp-Bujoiu, alături de profesorul clujean de
psihologie N. Mărgineanu. Vinovăţia lui era că
cineva îl presupusese potrivit ca ministru al
justiţiei în eventualitatea unui guvern liberal. Iar
dacă psihologul din Cluj cu studii faimoase în
America a supravieţuit închisorii din care a ieşit
după şaisprezece ani, Aurelian Bentoiu a ieşit din
închisoare în iunie 1956, a fost liber un an şi patru
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luni, arestat din nou şi condamnat la 25 ani de
temniţă grea. Familia nu a putut asista la proces
şi nu l-a revăzut niciodată. A murit la închisoarea
Jilava după patru ani şi şapte luni de la această a
doua arestare, în vârstă de şaptezeci de ani. 

Există în această carte câteva scene de o forţă
şi o semnificaţie absolut extraordinare.
Referindu-se la locul ei de muncă în acea
întreprindere mai rea decât o ocnă, situată pe un
câmp, departe de oraş, undeva în direcţia
localităţii Jilava, cea cu faimoasa închisoare,
memorialista îşi aminteşte că Într-o dimineaţă de
toamnă,singură în birou cu un coleg în faţa
geamului deschis, mi-am exprimat perplexitatea:
unde o fi închisoarea, de nu se vede deloc? A venit
lângă mine şi mi-a arătat un fel de dâmb ierbos:
„E acolo, nu vezi?”, „Cum adică, acolo?”, „E
sub pământ, nu ştii? Toată...”. Faimosul Fort 13,
despre care au scris cărţi întregi Dragoş
Protopopescu, Marcel Petrişor şi atâţia alţii! Iar
acum, în această carte de memorii autoarea ei
adaugă ceva mai departe: actul de deces al
socrului meu a fost scris acolo (p. 534-535). 

Detalii importante despre acest personaj
recuperează Annie Bentoiu din Jurnalul fericirii,
al cărui autor, N. Steinhardt, şi-a târât şi el paşii
prin bolgia din Jilava. Ba chiar sunt citate aici
câteva pasaje care conţin parcă descrierea unei
operaţii pe cord deschis, cu toate viscerele
realităţii exhibate, revărsate peste marginile
istoriei, o descriere de o lacomă cruzime a
detaliilor, atât de diferită de imaginile vehiculate
de autoare şi care excelează îndeosebi prin
pudoarea exprimărilor. Din cele scrise de viitorul
călugăr de la Rohia reţin îndeosebi polemica
vehementă şi continuă a lui Aurelian Bentoiu cu
politicianul Radu Lecca aflat în aceiaşi infirmerie
penitenciară, şi el într-o condiţie a sănătăţii
extrem de precară. Pe când afară, din ideologii
mai rămăsese doar cea mai grotescă mecanică,
numai joc de păpuşărie infectă, acolo în
închisoare mai subzista duelul de idei politice, cei
doi protagonişti fiind egal de ireductibili în
poziţiile apărate cu toată forţa pe care o mai
aveau, până la ultima suflare. În legătură cu
aceştia nu informaţiile istorice contează, care

oricum sunt în parte cel puţin discutabile, ci faptul
că demnitatea, adică adevărul, nu mai există decât
în ţara refugiată în puşcării. În al doilea război
mondial, care a fost o nenorocire mare, noi am
suferit pierderi teritoriale incomparabile, dar pe
de altă parte violenţe încă şi mai teribile decât
cele de pe frontul propriu zis au avut loc în
războiul civil, politic şi crâncen, care au urmat ani
la rând, decenii chiar după încheierea
conflagraţiei mondiale. În acele lupte, pe viaţă şi
pe moartea, în care ocupantul comunist a încercat
să distrugă fiinţa neamului românesc, s-a vădit
marea diferenţă dintre elita de eroi şi sărmana
pleavă morală a celorlalţi. Cu adevărat nu am fost
şi nu suntem toţi la fel!
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O dezbatere despre indiferenţă ca trăsătură
etnopsihologică a noastră e oricând binevenită. În
ultimii ani, asemenea discuţii au umplut frecvent
coloanele presei, semn că exista o criză reală de
identitate, criză a cărei transgresiune reclama limpeziri
de această natură. Am încercat eu însumi să disting,
ocazional, între perspectiva critică, de tip cantemirian,
care presupune o pedagogie a redresării, şi discursul
justificativ, întemeiat pe lunga durată şi alimentând o
conduită oarecum sentimentală faţă de istorie. Să
căutăm, spuneam, ce e dincolo de crustă, de carapacea
pe care neamul nostru şi-a con struit-o, în timp, cu
îndelungă răbdare, pentru a rezista la presiuni de tot
felul (Cronica, 1991, 9). Nu e poate inutil să reiau
problema, acum, fie şi numai pentru a sugera că o
extensie de cadru e suscep tibilă a înlesni o mai bună
înţelegere.

Disputele pe tema specificului naţional au pus în
lumină, între alte trăsături caracteristice poporului
nostru, o anume indiferenţă în raport cu ceea ce se
întâmplă. Unii i-au spus destin, ca să claseze definitiv
problema, alţii s-au lăsat convinşi de nevoia unei
explicaţii de tip istoric. Sunt dispute mai vechi, care ne
duc spre epoca Junimii, dacă nu şi mai încolo, poate
chiar la Cantemir, din moment ce învăţatul principe
caută să contureze critic însuşirile moldovenilor, prin
analogie cu alte neamuri. Abia pe la 1900 se poate
vorbi însă de iniţiative articulate sistematic în acest
domeniu, dacă ne gândim la ancheta etnopsihologică
iniţiată de C. Rădulescu-Motru în Noua revistă
română, unde tânărul Pârvan sesiza tocmai dispoziţia
noastră, ca popor, spre un anume indiferentism socio-
moral şi chiar metafizic. Apelul la folclor îi părea
legitim, ca şi referinţa directă la mediul ambiant. Se
reluau, în fond, obser vaţii prezente şi în chestionarele
lui Hasdeu, Odobescu, Densusianu, pentru a nu aminti
decât aceste iniţiative din atâtea care, încă din secolul
trecut, marcau interesul cărturarilor pentru o mai bună
defi nire colectivă. De atunci, asemenea demersuri s-au

înmulţit şi diversificat, punând la lucru metode,
instrumente analitice, nuanţe inter pretative.

Suntem deja în posesia unei serii de observaţii
etnopsihologice şi a unui însemnat număr de studii pe
care se sprijină şi cele câteva sistematizări de un ordin
mai înalt propuse de C. Rădulescu-Motru, M. Ralea,
D. Gusti, M. Vulcănescu, Ernest Bernea, O. Papadima,
E. Cioran, C. Noica, L. Blaga etc. Lista se poate
extinde până în zilele noastre, cu încercări nu mai
puţin semnificative pentru nevoia unei mai bune
cunoaşteri-de-sine. Mai toţi remarcă un anume
indiferentism etnic, social, religios, care consună cu
nepăsarea faţă de propriul des tin a păstorului mioritic.
Ideea de fatum inexorabil domină creaţia folclorică,
adesea şi creaţia cultă cea mai elevată.

O pedagogie a exaltării colective, pe seama unei
istorii plină de frustraţii, dar şi a unei speranţe de
înnoire, se degajă din mai orice text de îndrumare a
spiritului public. Cu toate deosebirile de ton, aşa
putem citi azi textele paşoptismului nostru, ca şi pe
cele produse de cultura critică. Lui Eminescu, lipsa
puterii reactive îi părea un produs al împrejurărilor
nefaste, de natură a stimula lenea şi indiferenţa.
Atitudinea impasibilă în faţa schimbărilor ar avea un
temei istoric: „românul nu rezistă, dar nici nu le bagă-
n seamă”, conchidea poetul, intrigat că binele şi răul
au parte, la noi, de acelaşi tratament. Chestiunea care
se pune, pentru timpul său ca şi azi, e dacă fibra
morală a comunităţii trebuie situată într-o pa tologie
fără leac sau răul social care îl intriga atâta trebuie
gândit pe linia normalităţii.

N. Iorga, deşi a pus la lucru el însuşi o pedagogie
similară, menită a trezi şi redresa comunitatea, era la
fel de exasperat atunci când se întreba, aplecat peste
ultima filă de calendar, în prag de nou secol, dacă „se
va mişca oare ceva în Sybaris care doarme”? Pro
gramul său etnopedagogic era pe măsura
imobilismului social aparent şi a personalităţii sale
vulcanice. Nu ne mirăm că un discipol de talia lui
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Pârvan se comporta la fel, închipuind soluţii
regenerative de mare amplitudine, cu tendinţa de a
cultiva sistematic poporul şi a-l dinamiza pe măsură.
El însuşi lăsa impresia unui creator preocu pat a grăbi
pulsul umanităţii, începând cu sine desigur şi cu cei
apropiaţi. Nimeni nu s-a opus mai drastic
imobilismului colectiv şi n-a reclamat mai patetic
integrarea noastră în ritmurile creaţiei spirituale.
Somn, inerţie, moarte vedea peste tot în jur, ca produ -
se ale materiei nepătrunse de acel gând unic, capabil a
solidariza şi înnobila. Definind misiunea elitei, el a
vorbit de „spiritualizarea vieţii marelui organism
social-politic şi cultural-creator care e naţiunea”,
opunându-se nivelării, spiritului de turmă în
expansiune. Conştient că are de-a face cu „stabilităţi
psihologice milenare”, istoricul evită simplificările,
judecăţile prea rapide, care condamnă atât de lesne. El
ştie că „la popoarele prea chinuite de adversităţi (…);
se formează un fel de carapace spirituală, în care
sufletul se refugiază spre a se păstra intact.
Observatorul superficial vede numai carapacea
pietroasă şi inertă, în specie: fatalismul, insensibi -
litatea la nevoile unei vieţi mai omeneşti,
tradiţionalismul, neîn crederea faţă de orice om sau
lucru nou, asprimea şi necioplirea în diferite
manifestări individual-sociale. Dar observatorul
răbdător, care stă şi aşteaptă să iasă din scoica
colţuroasă adevăratul orga nism, adăpostit înlăuntru,
are bucuria de a vedea o fiinţă foarte fin şi complicat,
foarte delicat construită, cu nenumărate organe de
apercepţie mai variată şi puternică a lumii, total
nebănuite numai după aspectul crustei de piatră”.
Pârvan a avut curiozitatea şi pacienţa de a-l studia
atent, pentru a ne oferi apoi un memorabil portret
colec tiv.

Perioada interbelică în ansamblu a impus, din acest
punct de vedere, dezbateri asupra specificului
naţional, intense, vii, pole mice, alături de studii făcute
cu sistem, cu metodă, asupra realită ţilor noastre
etnopsihologice. Şcoala lui D. Gusti ambiţiona să
realizeze o „radiografie” cât mai completă a acestor
realităţi, iar paralel cu iniţiativele gustiene s-au
desfăşurat altele, convergente, însă mai puţin
sistematice, care au contribuit la înţelegerea ansam -
blului românesc, mai ales a lumii rurale. Pe un plan
mai înalt, punând problema în registru filozofic, Blaga
a făcut, în acelaşi sens, Elogiul satului românesc
(1937), ca garant al „veşniciei” noastre, fie şi
boicotând istoria, iar Rebreanu Lauda ţăranului
român (1940), pentru a indica aceleaşi însuşiri de

rezistenţă sui generis la presiunile istoriei. Somnolenţa
de care vorbea unul, toropeala evoca tă de celălalt nu
sunt decât reacţii defensive, pe linia unei conti nuităţi
clare de neam, limbă, cultură. Ca şi Pârvan în Datoria
vieţii noastre, L. Rebreanu sesiza închiderea
românului în sărăcie „ca într-o găoace indestructibilă,
unde trăsăturile specifice au putut lua con tur,
compunând o fizionomie naţională. „Lenea şi
visarea”, condamnate ca vicii la alte neamuri, mai
active în istorie, au ajuns aici sursă de artă şi rezistenţă
spirituală.

Nu toată lumea admite însă acest fel de a vedea.
Unii comentatori ai fenomenului românesc, de aici sau
de aiurea, îl resping cu vehemen ţă, recunoscând în
vechea noastră impasibilitate o piedică decisivă la
înnoire, modernizare, integrare europeană etc. Li se
poate obiecta totuşi că indiferentismul evocat de
Eminescu, Pârvan, Blaga nu este incompatibil cu
acţiunea cumpănită, măsurată, prudentă, cum s-a vădit
deja în unele momente din istoria noastră. Să nu-l
confundăm aşadar cu absenţa, cu demisia, cu
abdicarea de la rigorile demnităţii. Fără atitudini
energice în momentele decisive nu se putea rezista în
istorie. Străinii înşişi, de la Bonfinius la Klaus
Heitmann, au înţeles acest lucru, dincolo de scăderile
noastre fireşti. Dacă astăzi vorbim mai mult de apatie,
resemnare, pasivism, inerţie, leha mite, este fiindcă
trăim din nou o criză acută a identităţii noastre, ceea ce
nu e decât firesc într-o epocă de tranziţie ca aceasta. A
nu sesiza însă decât asemenea trăsături e un exces, o
nepermisă absolutizare, condamnată în consecinţă la
timpul lor de marile figuri ale culturii naţionale,
ajunge să-l amintim consensual pe Mircea Eliade, care
a reacţionat energic împotriva celor care îşi detestau
condiţia etnică, amintindu-le de „geniul acestui popor
românesc, bântuit de atâtea păcate, având nenumărate
lipsuri, dar strălucind totuşi cu o inteligenţă şi o
simţire proprie”.

Nu e de ales între pedagogia resurecţiei, degajabilă
din conduita atâtor cărturari de seamă şi discursul
critic emis de alţii. Sunt laturi complementare ale
procesului de autocunoaştere, implicând totodată efort
critic şi propensiune paideică, scepticism în
cunoaşterea de sine şi entuziasm pedagogic răsfrânt
asupra comunităţii apar tenente.

(Dilema, 22.12.1995)
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A simplifica, adică a te dărui vieţii necondiţionat,
întrucît şi ea ţi se dăruie. A complica, adică a flirta cu
viaţa, nădăjduind că aceasta ţi se va dărui.

*
Scriptor. O pudoare morală îţi cere să nu-ţi exhibi

vulnerabilitatea. Dar altminteri cum să scrii?
*

Metafora: o lacrimă ce nu se evaporă.
*

„Bucuria e sentimentul realului în deplinătatea lui.
Dar a suferi păstrînd sentimentul realului încă şi mai
bine. A suferi fără a te scufunda în coşmar. Durerea să
fie, într-un sens, pur exterioară şi, într-un sens, pur
interioară. Pentru asta trebuie ca durerea să se fixeze
numai la nivelul sensibilităţii. Ea e atunci exterioară (ca
în afara laturilor spirituale ale sufletului) şi interioară
(concentrată pe de-a-ntregul doar asupra noastră înşine,
fără a se răsfrînge asupra universului şi a-l altera)”
(Simone Weil).

*
O dimineaţă de mai cu firmamentul uşor tulbure la

început, apoi de un senin palid, cu nuanţa unei viorele.
Intru într-o încăpere cu geamul deschis. Valul de aer
proaspăt îmi dă senzaţia că aspir însuşi cerul. 

*
Am întîlnit o observaţie subtilă, dar într-un context

atît de mediocru, încît e compromis cum o podoabă de
bună calitate purtată de către o femeie înveşmîntată fără
gust. 

*
A ispiti: a dori într-un fel să ne eliberăm de viciul

nostru, proiectîndu-l asupra Celuilalt. 
*

O lume trează din neputinţă, din rea înţelegere, din
meschinărie. O economie a letargiei sale fundamentale. 

*
Scriptor. A fixa prin expresie o dificultate nu

înseamnă a o „rezolva”, ci a o eterniza.
*

„Orice suferinţă care nu este în acelaşi timp şi
cunoaştere este inutilă. De ţinut minte, întrucît este atît

de dureros să suferi. În loc să suferi pentru imensitatea
unei prăbuşiri, suferi pentru inutilitatea ei. Nu există
grozăvie care să se atenueze suferind-o ca un animal;
trebuie, dimpotrivă, s-o priveşti calm şi să-i faci utilă
inutilitatea cu ajutorul contemplaţiei. Rămîne mereu
actuală realitatea morţii care, distrugînd subiectul,
distruge şi contemplaţia. Dar atunci e şi mai inutil să
suferi. Sistemul cel mai practic rămîne tot acela de-a
contempla pînă în ultimul moment fără să clipeşti”
(Cesare Pavese). 

*
Nu putem simţi eternitatea în afara vieţii, o ciudată

sfială ne împiedică prea adesea a echivala viaţa cu
eternitatea. 

*
Satisfacţia de a-ţi mărturisi limitele, neputinţa,

umilinţa. Te degajezi de o povară mai mare decît fiinţa
ta, cum o furnică şi-ar lepăda grăuntele enorm pe care-
l poartă în spinare. Prin recunoaşterea slăbiciunii tale ai
simţămîntul de a te pune de acord cu un mecanism
universal sfidat mai înainte. Te întorci la viaţa ta care e,
în definitiv, imposibilitatea de-a atinge vreun ţel care s-
o depăşească. 

*
„Nu-mi plac secretele altora. Dar mă interesează

mărturisirile lor” (Camus).
*

Prin suferinţele tale neştiute, prin rănile tale
disimulate dobîndeşti, dacă nu o mai mare claritate a
spiritului, dreptul la o atare claritate, acel simţămînt
calm, muzical conform căruia poţi fi ceea ce eşti. 

*
„Lovitură ca în filme, la muzeul din castelul regal

din Dresda. Hoţii au provocat un incendiu care a produs
o pană de curent în întreaga zonă, apoi au pătruns în
«Seiful Verde», din muzeul german şi au plecat cu o
pradă estimată la peste un miliard de euro. Muzeul din
Dresda găzduieşte de zeci de ani cea mai valoroasă
colecţie de obiecte de artă, bijuterii şi comori de secolul
XVIII din lume. În ciuda faptului că edificiul este unul
dintre cele mai bine păzite din lume, doi hoţi au reuşit
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imposibilul, cu puţin înainte de ora 5.00 dimineaţa.
Acesta este cel mai mare jaf al secolului, de la al Doilea
Război Mondial şi pînă în prezent. (…) «Seiful Verde»
a fost creat în 1723 de regele Poloniei şi al Saxoniei,
Augustus cel Puternic. «Seiful Verde» e alcătuit din 10
camere în care sunt depozitate peste 3.000 de
capodopere şi bijuterii. Printre bijuteriile furate se află
şi o figurină de 63,8 cm. cu smaralde de 547, 71 de
carate” (Click, 2019). 

*
Prea multe cuvinte de relaţionare factice, de

preciziune exterioară. Diavolul ca scriptor.
*

Scriptor. Mi-e teamă de lucrurile ce nu se pot
încorda aidoma unui arc pentru a-şi ţinti expresia.
Lucruri de-o natură inclasificabilă, atît de străine încît
par ostile. 

*
Plăcerea de-a decupa cuvinte şi imagini, de-a

suprapune astfel, jocular, limita şi esenţialul. 
*

E insaţiabil de viaţă, dar şi viaţa e insaţiabilă de
sine.

*
Trăieşti în visul neîmplinit. Cel împlinit e un episod

de mortificare senină. 
*

Obişnuinţa cea atît de confortabilă, adică o asumare
psihosomatică a trecutului. Nu o dată o amintire topită
în reflex.

*
„Crede! Aceasta nu face nici un rău. A crede

înseamnă a te supune unei autorităţi. Odată ce te-ai
supus, nu poţi, fără a te ridica împotriva ei, s-o pui iar
în discuţie, şi apoi s-o găseşti din nou demnă de-a fi
acceptată. Un strigăt disperat nu poate fi mai tare decît
cel al unui singur om. Și, de asemenea, nici o mizerie
nu poate fi mai mare decît cea în care poate fi un singur
om. Un om poate de aceea să fie într-o mizerie
nesfîrşită şi să aibă nevoie de un ajutor nesfîrşit. Religia
creştină e doar pentru acela care are nevoie de un ajutor
nemărginit, adică numai pentru acela care simte o
mizerie nesfîrşită” (Wittgenstein). 

*
„Omul cu cît se ştie mai indestructibil, cu atît el ştie

mai bine că Dumnezeu e indestructibil. De aceea
duşmanii lui Dumnezeu se străduiesc să dovedească, în
primul rînd, destructibilitatea omului, ca apoi să se
ajungă la distrugerea valorii de Dumnezeu în om”
(Monseniorul Ghika). 

*
Îngînînd absolutul spiritual, erosul, odată declanşat,

mixează timpurile. Transformă taumaturgic prezentul
în viitor, iar viitorul în prezent. A.E.: „Dar trecutul?”
Trecutul rămîne în rezervă, amice. Nu iubeşti o femeie
prin mijlocirea altei femei. 

*
Anotimpuri morale. Din anii ’60, îmi amintesc doar

toamnele tîrzii şi iernile. Anii ’70 au fost în schimb o
vară continuă. A.E.: „Dar anii ’80?” Placiditatea lor mi-
a şters din memorie impresia oricărui anotimp. Doar un
vid meteorologic.

*
A.E.: „Dificultatea unui autor în cazul în care

constată că îl maimuţăreşte un veleitar. Citindu-l, poate
ajunge la oareşicari îndoieli cu privire la propriul său
text. Ce chef mai are în ziua cu pricina să mai scrie?”. 

*
Scriptor. Puterea de muncă? E comensurabilă prin

naturalul expresiei, prin fluenţa cu care ajungi de la A la
B, punctele anterior fixate. 

*
„Zidul e mai important decît cărămida” (proverb

francez). 
*

Carisma amintirilor se datorează gradului lor de
ficţiune, cum al alcoolului într-o băutură. 

*
Vis. Irealul se pierde intenţionat în real, spre a-i

putea confirma caracterul doloric.
*

„Joi, 28 noiembrie, în SUA se sărbătoreşte
Thanksgiving, Ziua Recunoştinţei. Preşedintele Donald
Trump (73 de ani) respectă tradiţia de-a graţia doi
curcani cu acest prilej. Cele două păsări oferite în acest
an de statul Carolina de Nord au fost cazate la hotelul
de lux Willard InterContinental din Washington pînă la
marele eveniment. Prima Doamnă, Melania Trump (49
de ani), le-a pus numele Bread şi Butter. La hotelul de
lux s-a organizat o conferinţă de presă pentru
prezentarea păsărilor pe covorul roşu. […] Amîndoi
curcanii au fost găzduiţi într-o cameră de lux care costă
200 de dolari (867 de lei) pe noapte. Pînă joi se pot
desfăşura în voie pe cearşafurile fine, de un alb
imaculat şi să-şi facă nevoile unde vor. […] Tradiţia
graţierii curcanilor datează din timpul preşedintelui
Abraham Lincoln (în funcţie între 1861 şi 1865). El a
graţiat curcanul primit în dar, în loc să-l mănînce,
fiindcă fiul lui a îndrăgit pasărea” (Click, 2019). 

*
Senectute. A primi acum un elogiu e ca şi cum ţi-ai
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număra banii din portofel, constatînd că au rămas
aceiaşi. 

*
Senectute. Lucruri trecute. Dar oare ce a trecut cu

adevărat?
*

Straniile imagini care-ţi apar tot mai frecvent în
momentele de relaxare, la diverse ore, cînd somnul încă
nu te-a cuprins, dar se află pe-aproape. Nici vis nici
amintire, nici imaginar nici real pe de-a-ntregul, ci o
asociere a lor de-o sugestivitate uimitoare: cele mai
impresionante trăiri de care poţi avea parte acum.
Preparative pentru ce va veni sau aspiraţii de întoarcere
la misterul unui trecut încă neconsumat? 

*
Scriptor. Visul diurn: o relaţie de ordin empatic cu

lumea, ca şi cum ai comenta cu tot elanul subiectivităţii
opera unui autor favorit.

*
„Incredibil! Tian Ving e cea mai bătrînă mamă de pe

planetă care a conceput natural un copil. Femeia, de 67
de ani, de profesie asistentă medicală, a născut recent,
prin cezariană, o fetiţă sănătoasă, de 2,5 kg. la un spital
din Estul Chinei. Soţul, Huang Heping, e avocat şi are
68 de ani. «Am numit fata Tianci, fiindcă e un dar de la
Dumnezeu. A fost un accident, dar o iubim», a spus
acesta” (Click, 2019). 

*
Inferior şi superior. A fi „inferior” nu înseamnă însă

uneori decît a fi altminteri faţă de „superior”, sub
unghiul unei clasificări care nu e unica posibilă. Poate
exista o varietate a criteriilor de relaţionare a factorilor
în cauză.

*
Nu eşti convins că lucrurile stau într-un fel sau altul,

din care motiv scrii. O sursă inestimabilă a scrisului:
incredulitatea.

*
Visul: o podoabă feminină a materiei existenţiale

care cochetează cu Neantul, încercînd a-l seduce. 
*

„Într-un fel noaptea, Marea Noapte, este permanent
deasupra noastră, – chiar şi ziua. Albastrul de zi al
cerului nu este decît un început de întunecare spre
negrul absolut, spre bezna cosmică” (Blaga). 

*
Scriptor. Ideal: a plana deasupra lucrurilor ca şi cum

ai participa la ele.
*

„Preţul timpului său ce ajunge dintr-odată drămuit îl
înalţă pe om, însă numai atunci cînd îi stătea în fire să-

şi lase foarte mult timp pentru toate. Felul în care i se
refuză deodată bunul său cel mai de preţ face ca el să fie
mai mult, de parcă şi-ar fi dăruit pînă la ultimul strop
întreaga avere, cerşetor rămas ca oaspete al propriilor
sale rămăşiţe” (Elias Canetti). 

*
Te confrunţi cu lucruri care n-ar putea avea loc, dar

care totuşi se petrec. Cavalereşte, realul te provoacă
prin marja sa de ireal. 

*
„Filosofii antici (şi asta pentru motive bine

întemeiate) meditau mult mai mult decît citeau. Iată de
ce erau atît de strîns legaţi de concret. Tiparul a produs
o schimbare. Citim mai mult decît medităm. Noi nu
avem filosofii, ci numai comentarii. O spune Gilson,
considerînd că epocii filosofilor care se ocupau de
filosofie i-a urmat epoca profesorilor de filosofie care
se ocupă de filosofi. Această atitudine conţine
deopotrivă şi modestie şi neputinţă. Iar un gînditor care
şi-ar începe cartea cu cuvintele: «Să luăm lucrurile de
la început», s-ar expune la zîmbete. Am ajuns pînă
acolo încît o carte de filosofie ce-ar apărea astăzi fără să
se sprijine pe o autoritate, citate, comentarii etc., n-ar fi
luată în serios. Și totuşi…” (Camus).

*
A.E.: „Să luăm aminte: dezordinea prejudiciază

ordinea, dar şi ordinea prejudiciază dezordinea. 
*

„Democraţia şi socialismul nu au în comun decît un
singur cuvînt: egalitate. Diferenţa este că, în timp ce
democraţia caută egalitate în libertate, socialismul o
plasează în restricţii şi supuneri” (Alexis de
Tocqueville). 

*
Norocul pare aleatoriu, nenorocul predestinat. 

*
Scriptor. O anume circularitate necesară de la o

vreme unei producţii literare în curs. Adiţionarea
momentelor sale pe o linie dreaptă riscă a nu-i putea
realiza satisfăcător condiţia distinctivă. Personalitatea
reclamă de la un punct un element de repetiţie. 

*
Scriptor. A scrie: a crea o intimitate cu lumea, ca şi

cum ai chema pe nume nu doar fiinţele, ci şi lucrurile. 
*

Senectute. Insesizabil aproape, te adaptezi la vîrstă,
nădăjduind totuşi cu tîrzie candoare că vei putea adapta
vîrsta la tine. 
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Mircea Eliade (1907-1986) este cu certitudine
una din personalitățile cele mai importante ale
secolului al XX-lea. Opera sa este imensă și
inovatoare. Fondator al istoriei moderne a
religiilor, el este și un remarcabil romancier.
Cărțile sale, traduse în toate limbile lumii, și
articolele sale ar umple o bibliotecă întreagă. El
cunoștea româna, franceza, engleza, germana,
italiana, ebraica, persana și sanscrita. Cea mai
mare parte a operei sale științifice este scrisă în
engleză și franceză. Limba română o păstra
pentru romanele sale.

Mircea Eliade a elaborat o viziune comparată a
religiilor, stabilind relații de proximitate între
diferite culturi și momente istorice. El considera
noțiunea de homo religiosus ca pe descoperirea sa
majoră în domeniul științific. În centrul operei sale
se află noțiunea de „sacru”: „Sacrul nu presupune
credința în Dumnezeu, în zei sau în spirite – scrie
Mircea Eliade. Este... experiența unei realități și
sursa conștiinței existenței în lume”. Potrivit lui
Eliade, sacrul nu este o etapă istorică a cunoașterii,
ci o parte constitutivă a conștiinței umane.
Noțiunile de hierofanie și de transistorie sunt și ele
fundamentale în abordarea sa.

Din 1925, Eliade a urmat cursurile facultății
de Filosofie a Universității din București,
magistrul său preferat fiind Nae Ionescu (1890-
1940), profesor de logică și filosofie, care a
exercitat o puternică influență asupra lui Eliade.
După obținerea unei licențe în Filosofie, în 1928,
cu o teză despre Campanella și Giordano Bruno,
pleacă în India la douăzeci și unu de ani. Petrece
trei ani la Calcutta, unde își pregătește doctoratul
sub conducerea lui Surendranath Dasgupta
(1882-1952), pe care Eliade l-a venerat

întotdeauna ca pe un adevărat maestru. India i-a
marcat pe veci ființa și opera. Dar, în 1930,
Eliade se îndrăgostește de Maitreyi, fiica lui
Dasgupta (Eliade era găzduit în locuința lui
Dasgupta), iar profesorul se vede obligat să-și
întrerupă relațiile cu Eliade. 

Acesta se întoarce în România în 1931, unde
începe redactarea tezei sale despre yoga, care va
deveni Yoga, nemurire și libertate. În 1933, își
susține teza de doctorat în filosofie, cu titlul
Yoga. Psihologia meditației indiene. 

În paralel, își începe o o carieră de scriitor
plină de succes. Romanul Maitreyi îi aduce
celebritatea. Eliade se afirmă repede ca lider al
generației sale prin activitatea în sânul
asociației Criterion, adevărat vârf de lance al
tinerilor intelectuali români, care va declanșa
ostilitatea mediilor naționaliste și antisemite.

În 1933, Nae Ionescu îi oferă un post de
asistent la catedra sa de Logică și metafizică de la
Facultatea de Litere și Filosofie. Din 1933 până
în 1940, predă filosofia indiană la Universitatea
din București.

Atras de ideile mișcării de extrema dreaptă ale
Gărzii de Fier, publică, între ianuarie 1937 și
februarie 1938, șapte articole favorabile acestei
orientări, pe care o considera purtătoarea unei
revoluții creștine și spirituale. Această scurtă
rătăcire a aruncat o umbră asupra întregii sale
vieți. 

De fapt, s-a dovedit că acuzațiile se fondau pe
niște aproximări grosolane de care au abuzat
detractorii operei lui Eliade. Discuția s-a purtat
asupra unor fragmente din viața și uriașa operă a
lui Eliade. Această stare de confuzie a fost
înlăturată de minuțioasa biografie a lui Florin
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Țurcanu1. Autorul a lucrat peste șase ani departe
de orice rumoare mediatică, studiind toate
documentele accesibile în Statele Unite, în
România, în Franța și nu numai. 

După părerea mea, cel mai mare merit al
biografiei lui Țurcanu este neutralitatea sa.
Țurcanu nu este partizan, nu este pro sau contra
Eliade. Cu inteligență, el evită orice polemică ce
ar fi categoric neproductivă. Țurcanu ne oferă
doar fapte și documente. Ne lasă nouă, cititorilor,
libertatea de a ne formula propria judecată. Iar la
capătul a peste 670 de pagini și nenumărate
detalii, miracolul se produce: în ciuda absenței
unei interpretări a faptelor și documentelor din
partea autorului biografiei, cititorul are în fața
ochilor imaginea de ansamblu a omului Eliade și
a savantului Eliade. 

Relația lui Eliade cu India este importantă
pentru înțelegerea vieții și operei lui Eliade.

Mircea Eliade pleacă în India la 21 de ani, în
1928, unde rămâne până în 1931. După lectura
cărții lui Țurcanu, apare cu limpezime că în India,
Eliade a ajuns să distingă clar între religie și
religiozitate: „cred că un singur lucru este
universal: religiozitatea – scrie Eliade.
Religiozitatea se află adesea în conflict cu religia.
Ea este sentimentul prim și fundamental în toate
experiențele religioase” (p. 196)2. Eliade însuși
nu era chiar credincios. Relația sa cu religia
creștin ortodoxă era mai curând o moștenire din
naștere și familie. Nu era bazată pe o convingere
personală. La moartea sa a fost incinerat, potrivit
dorinței sale, ceea ce este mai puțin obișnuit
pentru un creștin ortodox. 

„În India – scrie Țurcanu – dobândeşte Eliade
convingerea că orice revoluţie este spirituală.
Lucru pe care nu va înceta să îl repete în anii
următori” (p. 209).

Eliade este foarte impresionat de Gandhi și
mișcarea sa de neascultare civilă. „Din
încordarea aceasta – scrie  Eliade – se va naşte o
lume nouă. Această extraordinară nebunie a
Indiei, să iasă neînarmată în faţa tancurilor şi
mitralierelor europene. Dacă învinge, aşa cum
doresc din tot sufletul să învingă, începe o nouă

etapă în istorie. Spiritul se va dovedi încă o dată
invincibil” (p. 207). El adaugă: „Această mişcare
se asemănă […] creştinismului primelor veacuri”
(p. 209). Țurcanu se întreabă pe bună dreptate:
„Să fie deja tentația căreia îi va sucomba în 1937,
aceea a unei mântuiri colective realizată în inima
epocii moderne prin desfășurarea unui
voluntarism „spiritual” și „antipolitic”?” (p. 209)

Șederea în India este marcată și de puternice
experiențe interioare: mai întâi, dragostea pentru
Maitreyi, fiica maestrului său Dasgupta, dar și
mai multe șederi în ashramuri, unde se inițiază în
yoga și tantrism. Unul din mentorii săi, Swami
Shivananda, vede chiar în Eliade un al doilea
Vivekananda (p. 215).

E neîndoielnic faptul că tot în India, Eliade își
dobândește convingerea de neclintit în existența
destinului, a destinului său, bun sau rău, căruia
trebuie să i se supună orice-ar fi. În numele
acestui destin hotărăște să se întoarcă în România
pentru a deveni un savant. Ar fi putut deveni un
mare yoghin retras într-o sihăstrie din India, dar a
ales să urmeze calea științei. Forța destinului face
să se nască în Eliade o altă idee cheie a întregului
său itinerariu intelectual și spiritual: inițierea prin
cultură, idee cumva derutantă. Pentru Eliade,
inițierea nu se mai mai face astăzi pe cale
religioasă sau ezoterică, ci prin cultură. Această
contradicție fundamentală inițiere/cultură își va
pune pecetea pe întreaga viață și operă a lui
Eliade. Ea va fi cu certitudine greu de purtat, dar
va fi și sursa unei opere care a marcat secolul al
20-lea.

Capitolul despre asociația Criterion din cartea
lui Țurcanu este o mină de informații pentru a
înțelege personalitatea lui Eliade și atmosfera
care domnea în România în acea perioadă.
Reamintesc că, în 1933, Eliade își publică
romanul Maitreyi, care îl propulsează deodată în
vârful celebrității. În același an, își susține teza de
doctorat la Universitatea din București. Eliade
accede astfel la dubla celebritate de scriitor și de
savant, nouă contradicție – literatură/ știință – sub
semnul căreia își va plasa întreaga viață. Cum a
putut un tânăr atât de înzestrat, atât de inteligent,
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atât de cultivat și care avea în față o cale regală
deja așternută, nu doar pe plan național, ci și
internațional, cum a putut să cadă în capcana
fascinației pentru o mișcare de extrema dreaptă,
la câteva luni după ce denunțase „rasismul nazist
şi comunismul drept două forme moderne de
tribalism, idolatrie şi indolenţă” (p. 287). Data de
1 decembrie 1935 este fatidică: ea marchează
publicarea primului său articol favorabil
conducătorului Gărzii de Fier, Corneliu Zelea
Codreanu. Cum a putut un mare intelectual, atât
de neîncrezător în politica politicianistă, în orice
dezlănțuire de violență și în orice înregimentare,
să-i acorde credit lui Codreanu? Cu multă
prudență, Țurcanu se ferește să formuleze un
răspuns definitiv, dar ne oferă destule indicii
pentru a putea răspunde noi înșine la aceste
întrebări grave. 

Influența mentorului său Nae Ionescu, este,
desigur, importantă, dar nu suficientă pentru a
explica convertirea lui Eliade. Și influența primei
sale soții Nina Mareş, militantă a Gărzii de Fier
este de luat în considerație, dar nu a fost decisivă.
Argumentul esențial trebuie căutat în altă parte,
anume în experiența sa din India. 

Prin ce transfer misterios, de ordinul
subconștientului, a putut Eliade să opereze
identificarea Codreanu – Gandhi și India –
România? Încă din articolul său de pe 1
decembrie 1935, în care Codreanu nu este citat
nominal, șeful Gărzii de Fier îi apare ca un
personaj mitic, capabil să realizeze  o „împăcare
a României cu Dumnezeu” (p. 311). Să fi fost
Eliade mai curând sedus de figura carismatică a
lui Codreanu, decât de mișcarea însăși? Încă
tânăr (s-a născut în 1899), Codreanu este un
bărbat arătos. Avocat, a fost educat în Franța. „În
fruntea .partizanilor săi călare, [...] liderul
legionar ii convoacă pe ţărani în faţa bisericilor
din sate [...]. Li se adresează cu discursuri scurte,
dar electrizante, şi apoi pleacă din nou, in mare
grabă. Preferă atitudinile exagerate, gestica,
discursul nonverbal, [...] propria imagine şi
simbolurile pe care ţăranul moldovean le
cunoaşte bine. Deprinde călăreţii să poarte

căciulile cu pene de păun, care fusese semnul
distinctiv al marilor căpetenii militare moldave
sau valahe în lupta împotriva invadatorilor turci
[…]. Silueta se înalţă şi distinsă, împodobită de
costumul naţional, sus pe cal, şoca prin ea însăşi
imaginea ţăranilor. Înfăţişarea lui Codreanu, pe
care mărturiile şi fotografiile îl arată ca pe un
bărbat frumos, favoriza acest gen de teatralizare”
(p. 236-237). Scriitorului Eliade, Codreanu i-a
putut apărea ca un Gandhi român.

„În imaginaţia lui Eliade – scrie Țurcanu,
România este o colonie culturală a Occidentului
aşa cum ţara lui Ghandi este o colonie a
imperiului britanic. Nevoia de emancipare este
deci comună. India, România – aceeaşi luptă!”
(p. 354).

Multora dintre camarazii săi din Garda de
Fier, Eliade le părea probabil un extraterestru. Un
ideolog al Gărzii de Fier, Mihail Polihroniade, se
întreabă într-un articol publicat în 1933 „dacă d.
Mircea Eliade crede că se mai află în mănăstirea
din Himalaya […] Primatul spiritualului, pe care
nu-l împărtăşim, nu exclude o atitudine politică!”
(p. 283). Un jurnalist naționalist scrie în 1936,
despre „noile valori românești”: „Nu le-a trăit şi
încă nu le trăieşte aceste valori dl. Mircea Eliade
[…] Îl sfătuim pe dl. Eliade să nu ne mai scrie
despre aceste valori până nu şi le va apropria pe
deplin. Pentru că riscă să spună fleacuri” (p. 359).

S-a fantasmat mult, mai ales în presa franceză
și în mai multe cărți, pe seama rolului lui Eliade
ca ideolog al Gărzii de Fier. S-a spus și că a fost
unul dintre apropiații lui Codreanu. Care a fost cu
adevărat dimensiunea angajării lui Eliade în
Garda de Fier? Pentru a răspunde la această
întrebare atât de dezbătută dispunem în sfârșit de
datele riguroase furnizate de Florin Țurcanu.

Data aderării lui Eliade la Garda de Fier nu
este cunoscută cu certitudine, căci nu existau
carnete în această mișcare. Țurcanu scrie: „Cu
toate acestea, data aderării sale la Gardă înscrisă
pe această listă e serios pusă la îndoială de
scrisoarea din iulie 1936 în care Eliade se arată
«dezgustat» de asasinatul lui Stelescu. În plus,
deşi scrie începând cu 1935 mai multe texte care
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îl apropie progresiv de momentul aderării, Eliade
nu semnează decât în ianuarie 1937 primul său
articol direct favorabil Gărzii de Fier. Faptul că
membrii mişcării nu aveau carnete împiedicǎ
datarea precisă a aderării lor, dar, în cazul lui
Eliade, începutul anului 1937 rămâne perioada
cea mai plauzibilă” (p. 338). Poziția lui Eliade în
ierarhia mișcării este cu totul nesemnificativă:
„Care este poziţia ocupată de Eliade în mişcarea
lui Codreanu? Este sigur că nu a depăşit primul
stadiu, cel de membru, de care orice nou-venit nu
putea trece timp de trei ani. Numai după aceea
putea primi gradul de «legionar», căruia îi urma
categoria «instructorilor» şi aceea a
«comandanţilor»” (p. 338). Așadar, s-a alăturat
unei celule marginale, condusă de poetul Radu
Gyr. Eliade a scris întru totul șapte articole
favorabile Gărzii de Fier, care nici măcar nu au
fost publicate în revista ideologică a Gărzii de
Fier, Axa: „Nu ştim dacă Polihroniade a încercat
să-l atragă pe Eliade de partea Gărzii de Fier la
sfârşitul lui 1932 prin intermediul unei colaborări
la Axa. Dacă da, a eşuat cu siguranţă, dat fiind că
numele lui Eliade nu a figurat niciodată printre
colaboratorii acestei gazete ideologice a Gărzii”
(p. 246). În anul electoral 1937, activitatea de
propagandă a lui Eliade s-a limitat la o regiune
din jurul Bucureștiului și la orașul dunărean
Călăraşi. „Activ militant de periferie” – conchide

cu luciditate Emmanuel Le Roy Ladurie (p. 246). 
Țurcanu demonstrează clar că Eliade nu făcea

parte din anturajul lui Codreanu: „Rapoartele
informatorilor poliţiei care îl supravegheau în
permanenţă pe conducătorul Gărzii de Fier nu
pomenesc niciodată numele lui Eliade printre
persoanele pe care Căpitanul le primea le sediul
mişcării [...] E greu de crezut că a ajuns să facă
parte din anturajul lui Codreanu, aşa cum scrie în
memorii Julius Evola, care i-a întâlnit pe
amândoi la Bucureşti, la începutul lui 1938” (p.
339). Evola afirmă chiar, într-o carte a lui
Claudio Mutti3, favorabilă mișcării de extrema
dreaptă, că Eliade este cel care a organizat
întâlnirea sa cu Codreanu. Mărturia lui Eliade e
diferită: „L-am cunoscut în 19372, la Nae

Ionescu. În afara noastră, mai erau prezenți și
Octav Onicescu și prietena de atunci a
profesorului nostru. În aceeași dimineață, Evola
avusese ocazia să se întrețină cu Codreanu, și
această întâlnire îl marcase profund.”5 Probabil
că Julius Evola s-a răzbunat pentru că Eliade nu
l-a citat niciodată în opera sa științifică.

Rămâne întrebarea chinuitoare: dacă
activitatea lui Eliade în Garda de Fier a fost atât
de puțin semnificativă și limitată în timp (1937-
1938)6, de ce nu i s-a părut necesar să-și facă mea
culpa, precum prietenul său Cioran? De ce nu l-a
renegat niciodată pe Codreanu? Detractorii lui
Eliade au pus această atitudinea pe seama
dorinței sale de a minți, de a oculta complet
această perioadă. De fapt, angajamentul lui
Eliade față de Garda de Fier era secretul lui
Polichinelle. Mediul emigrației române din
Occident cunoștea foarte bine acest angajament.
De altfel, autoritățile române din epoca stalinistă
nu s-au dat în lături de la a face să circule în
Occident tot felul de documente care dovedeau
acest angajament. Catedra de la École des Hautes
Etudes din Paris nu i-a fost oare refuzată, în 1946,
pe baza unor informații furnizate de Ambasada
României din Paris? CNRS i-a refuzat în 1947,
din aceleași considerente, un simplu post de
asistent de cercetare. Eliade trăiește foarte greu în
Franța, din 1945 până în 1956. Ce era mai
simplu, în aceste condiții, decât să-și facă mea
culpa? Marele savant care era deja ar fi putut
profita din plin de o asemenea mărturisire.

Răspunsul la această întrebare dificilă nu
poate fi formulat decât ținând cont de
complexitatea personalității lui Eliade. Eliade a
afirmat neîncetat, de-a lungul întregii vieți,
credința sa în destin. În mod consecvent, și-a
asumat destinul în întregime, cu zonele sale
tenebroase și zonele luminoase. A-și nega
destinul ar fi fost pentru Eliade o adevărată
sinucidere. Referința la destin nu este politic
corectă în epoca noastră, care nu are nimic de a
face cu destinul. Dar ea este esențială pentru
înțelegerea lui Eliade. Eliade s-a înșelat, ba chiar
s-a înșelat amarnic în angajamentul său de
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tinerețe. Nici înger, nici demon, Eliade era o
ființă umană ca noi toți, cu multiplele noastre
contradicții.

Să revenim la cursul vieții lui Eliade.
În 1940, cu ajutorul prietenului său, marele

lingvist Alexandru Rosetti, Eliade este numit
atașat cultural al regimului Ion Antonescu pe
lângă legația României la Londra. A îndeplinit
aceeași funcție, din ianuarie 1941 și până la
sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, la
ambasada României din Lisabona. În 1942,
Eliade face ultima sa călătorie în România. În
septembrie 1944, este rechemat la București, dar
refuză să se întoarcă. Pe 1 noiembrie 1944,
Mircea Eliade este destituit din postul său de la
Lisabona.

În toamna lui 1945, se instalează la Paris, iar
Georges Dumézil îl invită la a V-a secție a École
Pratique des Hautes Études pentru a prezenta
primele capitole din ceea ce va deveni mai târziu,
în 1949, Traité d’histoire des religions (Tratat de
istorie a religiilor), publicat cu o prefață a lui
Georges Dumézil. Cărțile sale, Le mythe de
l’éternel retour/Mitul eternei reîntoarceri (1949)
și mai ales Le sacré et le profane/ Sacrul și
profanul (1956), îl fac cunoscut în Franța. Franța
îi acordă o viză de sejur permanentă. În această
perioadă, frecventează cu regularitate întâlnirile
Eranos de la Ascona, în Elveția.

Mircea Eliade se gândește să-și clădească o
carieră în Franța. Dar, în urma unei campanii a
autorităților române, prin intermediul
ambasadorului României în Franța,
matematicianul  Simion Stoilov, care îl prezintă
pe Eliade ca pe un „doctrinar al fascismului”,
cererea sa de intrare în Centrul național de
cercetare științifică (CNRS), ca asistent de
cercetare, este soluționată nefavorabil.

În mai 1957, Universitatea din Chicago îi
conferă titlul de profesor titular la catedra de
Istorie a religiilor. În 1958, devine șef de
departament. Obține cetățenia americană în 1970.
Începând cu martie 1983, iese la pensie ca
profesor emerit al Universității din Chicago. În
1985, a fost fondată o catedră de Istorie a

religiilor „Mircea Eliade” la Facultatea de
Teologie a Universității din Chicago. 

Mircea Eliade a fost editorul șef al celebrei
Enciclopedii a religiilor (Macmillan Publishing
Company, New York) – 16 volume, peste 2750
articole, peste 1500 contributori.

Și-a păstrat relațiile cu Franța și a cumpărat un
apartament la Paris, în piața Charles Dullin. 

Pe 14 februarie 1976, lui Mircea Eliade i se
decernează titlul de Doctor Honoris Causa al
Universității Paris-Sorbonne, în același timp cu
Yehudi Menuhin, o ceremonie la care am fost
prezent.

Vizitele sale în Franța sunt numeroase.
Remarcabil este faptul că își citește opera literară
în limba română, cam din șase în șase luni, la
Cenaclul de la Neuilly condus de scriitorul L.M.
Arcade (1921-2001). Mircea Eliade participă la
numeroase manifestări ale exilului românesc la
Paris. 

Mircea Eliade a murit pe 22 aprilie 1986 la
Chicago și a fost incinerat.

În 1990, a fost ales Membru de onoare al
Academiei române. În aprilie 2007, Academia
română a organizat o ședință solemnă pentru a
celebra centenarul nașterii lui Mircea Eliade.

În 1988, Nicolas Klotz a realizat filmul
Maitreyi (The Benghali Night), cu Hugh Grant în
rolul principal. Un alt film, Tinerețe fără tinerețe,
a fost realizat de Francis Ford Coppola. Filmul
este bazat pe nuvela În curte la Dionis, de Mircea
Eliade, rolurile principale fiind interpretate de
Alexandra Maria Lara, Tim Roth și Bruno Ganz.
A fost turnat în România între 2005 și 2006.

În încheiere, permiteți-mi să adaug câteva
note personale.

Am avut privilegiul să-l întâlnesc pe Eliade
încă de la sosirea mea în Franța în 1968, datorită
recomandării profesorului Alexandru Rosetti, care
îi trimisese anterior, la Chicago,  cartea mea
despre poetul și matematicianul Ion Barbu. M-a
primit în apartamentul său din Paris, situat în Piața
Charles Dullin nr. 6. Mi-a spus imediat că citise
cu încântare cartea mea, iar discuția s-a orientat
imediat spre fizica cuantică. Am fost plăcut
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surprins, căci unii membri ai exilului românesc
mă avertizaseră că era refractar la tot ce ținea de
știința contemporană. Aproape la fiecare două sau
trei fraze pe care le pronunțam, Eliade scotea din
sertarele biroului său, unde se aflau nenumărate
fișe, note cu citate din Heisenberg, Schrödinger
sau Planck. Mi-a pus întrebări precise despre
indeterminarea cuantică și vidul cuantic. De fapt –
am înțeles-o mai târziu, după lectura operei sale –,
interesul său pentru lumea cuantică era stimulat
de tentativa sa de a înțelege relația între istorie și
transistorie. Evenimentele cuantice sunt adevărate
epifanii. Eliade nu era împotriva științei
contemporane, ci împotriva dorinței acesteia de
separare totală de spiritualitate.

Ulterior, ne-am revăzut destul de des în
decursul activităților exilului românesc din Paris.
Ne-am revăzut mai ales la Cenaclul de la Neuilly.
Lectura lui Eliade a unor fragmente din opera sa
literară era de fiecare dată memorabilă. Avea un
debit foarte rapid, iar gesturile sale sacadate
dădeau impresia unui om grăbit, mereu hărțuit de
timp. Explicația era simplă: așa cum o mărturisea
adesea el însuși, se temea că nu va avea timp să-
și termine opera de istoric și filosof al religiilor. 

Am scris despre opera sa literară, iar
corespondența noastră, destul de bogată, a fost
publicată7.

Destinele noastre s-au încrucișat de mai multe
ori. Astfel, în martie 1986, am fost invitat de
UNESCO la Veneția ca animator al colocviului
„Știința în fața limitelor cunoașterii: prologul
trecutului nostru cultural”, organizat în
colaborare cu Fundația Cini, la care au participat
17 personalități ale lumii culturale și științifice,
precum laureatul premiului Nobel pentru
Fiziologie și Medicină, Jean Dausset, și laureatul
premiului Nobel pentru Fizică, Abdus Salam.
Acolo am cunoscut-o pe Maitreyi Devi, cea care
inspirase romanul lui Eliade cu câteva decenii
înainte, roman ce-mi înflăcărase adolescența.
Maitreyi Devi (1914-1990) era foarte cunoscută
în India, ca poetă și scriitoare, autoare a peste
douăzeci de cărți. Una din cărțile sale a fost
prefațată de Rabindranath Tagore, de care era

foarte apropiată. În 1974, Maitreyi Devi și-a
publicat propria versiune a întâlnirii sale
amoroase cu Eliade, It Does Not Die, roman care
a devenit imediat un best-seller și care a primit
premiul Academiei de Litere Sahitya. Ea era
foarte activă și în plan social și educativ. Maitreyi
Devi a fondat o școală pentru copiii defavorizați,
ghidându-se după ideile lui Tagore și Gandhi.

Ne-a legat o prietenie spontană și am discutat
mult cu ea despre Mircea Eliade care a fost, în
mod evident, marea ei iubire. 

În chip straniu, și Eliade era invitat la
colocviul de la Veneția, dar a trebuit să-și anuleze
participarea din cauza incendiului în care i-au ars
cărțile din Biblioteca Meadville. Puțin după
aceea, pe 22 aprilie 1986, Mircea Eliade părăsea
această lume. 

Note:
Conferință susținută la Espace Andrée Chedid, Issy-

les-Moulineaux, Franța, 4 aprilie 2019, în cadrul Sezonului
Franța-România 2019. Traducere din limba francezǎ de
Simona Modreanu.

1. Florin Ţurcanu, Mircea Eliade, prizonierul istoriei,
Humanitas, 2006, traducere din limba francezǎ de Monica
Anghel şi Dragoş Dodu, prefațǎ de Zoe Petre. Ediția origi-
nalǎ : Florin Turcanu, Mircea Eliade – le prisonnier de
l’histoire, La Découverte, Paris, 2003, prefață de Jacques
Julliard.

2. Nota autorului. Toate numerele din paranteze trimit
la paginile corespondente din cartea lui Țurcanu în limba
românǎ.

3. Claudio Mutti, Les plumes de l’archange – Quatre
intellectuels roumains face à la Garde de Fer (Penele
arhanghelului – Patru intelectuali români și Garda de
Fier), Editions Hérode, Chalon-sur-Saône, 1993, p. 80.

4. De fapt, după cum o precizează Țurcanu, în 1938.
5. Mircea Eliade, Fragments d’un journal II (1970-

1978)/ Fragmente de jurnal (1970-1978), Gallimard, Paris,
1981, traducere din limba română de C. Grigorescu, p. 193.

6. Florin Țurcanu, Note biographique sur Mircea
Eliade (Notă biografică despre Mircea Eliade), in Eugen
Simion, Mircea Eliade, romancier, Editions Oxus, collec-
tion « Les Roumains de Paris », Paris, 2004, traducere din
limba română de Marily Le Nir.

7. Traian D. Lazăr et Raluca Andreescu, Scrisori din
exil – Arhiva literară Basarab Nicolescu, Curtea Veche,
București, 2015.
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Trebuie să-i mulţumesc înainte de toate Ioanei
Diaconescu, care mi-a sugerat acest titlu. Iniţial aş
fi vrut să numesc acest text Universul Negoiţescu,
cum s-a şi numit intervenţia mea din cadrul
Colocviului de exegeză literară Insurgenţa lui Ion
Negoiţescu, organizat de Centrul de Studii `Mihai
Eminescu` al Memorialului Ipoteşti, din 13-15
iunie 2019. Fireşte, aveam în vedere, cum ar fi zis
Călinescu, schimbând ceea ce e de schimbat, „flora
şi fauna” lui, adică reconstituirea unei arhitecturi de
adâncime a spiritului lui Negoiţescu, problematica
lui definitorie, privită şi în diacronia ei, în fine,
suma de tensiuni care-l definesc etc. Nu-i vorbă,
intenţiile mele au rămas aceleaşi (şi acest etc., cu
care sfârşeam enumerarea anterioară, e cu adevărat
cuprinzător, în contradicţie cu formalismul său
inerţial indiferent, cumva nemilos); dar este
Negoiţescu un univers? Aş putea să-l numesc astfel
fără să risc o deformare în emblemă a spiritului său
creator? El e mai degrabă, literal şi în toate
sensurile posibile, un labirint – şi am în vedere nu
doar structura greu de prins într-o arhitectură
raţional-logică a personalităţii sale, a sinelui său (şi
scopul nostru ultim spre aşa ceva ar trebui să
năzuiască), ci şi natura lui misterioasă, histrionică,
celestă, purtând cu superbie (până când se va fi
dovedit fatal) nimbul eşecului. Negoiţescu e un
manierist, şi referinţa obligatorie ar trebui să fie, pe
lângă alţi câţiva cercetători de referinţă, Gustav
René Hocke, cu disocierile lui rafinate şi
substanţiale. Un manierist, deopotrivă captiv şi
constructor de capcane, rafinat cu metodă, dar şi o
natură subtilă până la autodistrugere, narcisist până
la devorare de sine, angajat în proiecte utopice şi
bătălii care nu-i pot fi decât fatale, tocmai de aceea
(şi nu numai) alese, Negoiţescu e devorat de gustul
eşecului, ca şi de acela al frumuseţii intangibile,

stranii prin artificialitate. Indiferent la ceea ce va
pierde în plan social (aproape tot ce ţine de social
aparţine unui natural pe care îl recuză), Negoiţescu
e un „om problematic” care-şi caută salvarea în
artă, beat de drogul artei, refuzând vulgul, ţintind
tot timpul spre lumi inaccesibile, eşuând chiar prin
proiectele care par să nu fie din lumea aceasta. Am
în vedere deci, finalmente, tragismul său. Oricum,
nu e un clasic (un romantic, nici atât, am continua,
atraşi, însă, mai degrabă de limbaj decât de adevăr;
ceea ce desparte un romantic de un manierist e
numai acuta conştiinţă a acestuia din urmă, care-l
împiedică să devină victima vreunei iluzii), ci un
baroc, adică un manierist. Să reţinem că E.R.
Curtius, mentorul lui Hocke, e cel care propune
folosirea conceptului de manierism; cuvântul baroc
i se pare că devenise deja prea confuz şi că nu
depăşise stadiul conotaţiilor peiorative (Hocke
citează din E.R. Curtius (Literatura europeană şi
Evul Mediu latin): „Multe lucruri din ceea ce
denumim manierism sunt înregistrate astăzi drept
«baroc». Dar cu acest cuvânt s-a pricinuit atâta
încurcătură, încât mai bine să-l eliminăm. Cuvântul
manierism merită a fi preferat şi pentru că în
comparaţie cu «barocul» nu cuprinde decât un
minim de asocieri istorice”. Pentru a preciza
ulterior: „Îl urmăm aşadar pe Curtius alegând […]
în locul denumirii de «baroc», conceptul de
manierism” – HOCKE 1973: 29-30). În fapt,
barocul ar rămâne utilizabil pentru sensul istoric, în
vreme ce categoria tipologic şi trans-istorică a
fenomenului e definită prin manierism.. Şi aici,
paradoxal într-un fel, căci Călinescu, în opinia
generală, i-ar fi fost lui Negoiţescu mai degrabă un
anti-model, simplificând foarte mult, tot la G.
Călinescu ar trebui să apelăm, dar şi la Tudor
Vianu, Adrian Marino sau Barbey d’Aurevilly.
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Deocamdată, în aşteptarea ipotetică a unui studiu
despre adevăratul labirint Negoiţescu, cu ezitarea
între hazard şi ordine, cu lumina lui orbitoare, îmi
propun să construiesc, în schiţă, câteva dintre
nodurile unei posibile dezbateri despre Negoiţescu. 

În fapt, cred că tocmai excepţionalitatea lui
Negoiţescu e ignorată de critica românească, iar în
enciclopedie, în sensul dat de Eco acestui cuvânt,
adică în percepţia general acceptată, el apare
deformat, prea coborât printre noi, „normalii”,
pentru a mai fi el însuşi. Imaginea despre el,
deturnată deopotrivă de admiraţie sau de ură
(cuvântul nu e prea tare, dar nu insistăm aici), e
fatalmente redusă la câteva clişee, cu conotaţii mai
degrabă, fie şi implicit, negative. Unul dintre ele,
expresia acelei superiorităţi a perfecţiunii sănătoase
şi, în fapt, perfide, acela că Negoiţescu nu şi-a
finalizat proiectele. Vezi chiar o analiză de ultimă
oră făcută poeziei lui Negoiţescu. După ce excursul
analitic pe care îl propune este cenzurat indecis de
o amendare rămasă în hăţişuri echivoce, în finalul
prezentării din Poezia românească neomodernistă,
Ion Pop conchide: „Coexistenţa elementelor de
imaginar şi structuri formale neoclasice cu formule
ale modernităţii diseminate pe parcursul de la
simbolismul «decadent» şi expresionism la
ermetismul de «joc secund» al expresiei învăţat de
la Ion Barbu (dar cu tulburări ale sintaxei verbale
mai puţin caracteristice Maestrului şi nu
întotdeauna fertile) caracterizează acest spaţiu al
creaţiei unui scriitor pentru care poezia n-a rămas
singurul proiect neterminat” (POP 2018: 52).
Părerea mea este că Ion Pop nu contextualizează
corect poezia lui Negoiţescu pentru a-i înţelege
miza şi e acesta un lucru asupra căruia voi reveni
cândva. Dar să vorbeşti despre poezia lui ca de un
proiect neterminat mi se pare eronat cu totul. Egal
cu sine de la primul la ultimul volum de poezii,
Negoiţescu ar fi rămas aceleaşi oricât ar fi publicat.
Aşa încât nici nu ştiu dacă putem vorbi în cazul
acesta de un proiect; dar dacă e vorba de un proiect,
el e terminat, adică se află în ipostaza sa cea mai
înaltă încă de la primul volum. Oricum, ideea că
Negoiţescu e autorul unor proiecte neterminate e
formulată explicit aici. Negoiţescu n-ar fi fost în
stare să definitiveze, adică să construiască ceva: tot
ce şi-ar fi propus a rămas într-un stadiu incert,
larvar. Dincolo de faptul că afirmaţia e eronată,
fireşte că e vorba despre un criteriu irelevant. Nici

Eminescu nu şi-a finalizat proiectele; să fie o
întâmplare că mulţi dintre cei care le-au finalizat
sunt insignifianţi?! Oricum, în stadiul în care au
fost duse, „proiectele” lui Negoiţescu sunt
semnificative şi relevante, deopotrivă pentru tema
propusă (în orizontalitatea lumii obiective, ca să zic
aşa) şi pentru fiinţa pe care aceste teme o exprimă,
în verticalitatea eului, deci. Eroarea este de a crede
că sunt nefinalizate proiecte finalizate, şi nu numai
în esenţa lor. Astfel de verdicte spun ceva despre
felul unora şi al altora de a înţelege ce înseamnă a
finaliza un proiect, dar şi despre uşurinţa de a
manipula astfel de verdicte în scopul folosirii lor
tendenţioase. 

În legătură cu ideea că Negoiţescu nu şi-ar fi
finalizat proiectele, să rezumăm, cu referire la
Istoria literaturii române, la Eminescu, ba chiar la
traiectul propriei deveniri, ce-i drept, de suprafaţă,
neptunice. Aşadar, Negoiţescu gândeşte o istorie a
literaturii din chiar momentul în care face primii
paşi pe terenul criticii literare. Trăieşte de la
început – şi ar trebui să încercăm să explicăm de ce
– cu această himeră. În 1952, pe 15 mai, îi scris lui
Radu Stanca: „Perspectiva spre literatura română s-
a fixat printr-o mare admiraţie pentru Titu
Maiorescu, pe care l-am cunoscut prin Lovinescu şi
apoi prin propria sa operă – redându-mi gustul de a
scrie mai demult proiectata: Istorie a literaturii
române, filtrată la esenţe” (NEGOIŢESCU 1978:
265). Fusese de la început fascinat Lovinescu, de
Titu Maiorescu. Îl influenţase, evident, şi
Panorama literaturii române contemporane pe
care o publicase în Franţa Basil Munteano, asupra
căreia, la 17 ani, şi face o prezentare în
„Luceafărul” (decembrie 1938), revista elevilor de
la liceul Gh. Bariţiu (Cf. NEGOIŢESCU 1997:
124). Că e de mult obsedat de ideea unei istorii o
dovedeşte corespondenţa cu Radu Stanca, de la
începutul anilor ‘50. Iată ce scrie în 26 noiembrie
1952: „Mult, mult mă preocupă ideea Istoriei
literaturii române ale cărui linii generale s-au
cristalizat în mine […] Va fi un volum dens, nu de
prezentări de scriitori, ci de dezvăluire a sensului
istoric şi a destinului literaturii române”
(NEGOIŢESCU 1978: 278). Reproşul, făcut chiar
de criticii afini (un Virgil Nemoianu, printre alţii),
că Istoria publicată în 1991 nu e „academică”, nu
foloseşte, adică, o bibliografie explicită, trimiteri
de subsol etc., faptul datorându-se elaborării ei în
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exil, este, evident, o fantasmă. Filtrată la esenţe,
urmărind sensul istoric al literaturii române,
Istoria publicată de Negoiţescu este chiar
împlinirea proiectului visat. Să revenim însă la
povestea ei, a Istoriei, pentru a aminti anii de
închisoare, dintre 1961-1964. Fusese încarcerat la
Jilava pentru că pusese la cale publicarea unei
antologii de poezie română, considerându-se că
submina literatura socialistă, după ce anterior, în
1958, fusese acuzat în „Scânteia” de estetism. Aici,
în închisoare, ca o revanşă faţă de interzicerea
antologiei, pune la cale proiectul Istoriei, pe care îl
va şi publica în „Familia”, în 1968. Cum ştim,
finalizează şi publică în 1990 primul volum al
Istoriei înseşi. În fapt, aproape tot ce a publicat
Negoiţescu face parte din şantierul Istoriei. E
suficient să analizăm ceea ce aş numi cazul
Agârbiceanu: amplul studiu „Valori stilistice în
nuvelele lui Agârbiceanu”, publicat în „Viaţa
Românească”, nr. 4, din 1957, este reluat în
volumul Scriitori moderni, din 1966, pentru a fi
condensat în Istoria din 1991. Un alt exemplu: În
nota introductivă a „romanului epistolar”,
Negoiţescu spune la un moment dat: „desigur,
Sadoveanu al meu (ca să dau un exemplu) e cel pe
care l-am definitivat pentru Istoria literaturii”
(NEGOIŢESCU 1978: VI), iar afirmaţia este, să
reţinem, din 1978. Mărturisiri şi dovezi în acest
sens sunt, prin urmare, nelimitate. Doar relei
credinţe trebuie să încerci să-i dovedeşti evidenţa.
Prin urmare, cred că putem afirma fără rezerve că
tot ce a scris Negoiţescu e făcut din perspectiva
întregului reprezentat de proiectata Istorie.
Reversul e la fel de valabil: văzute şi articulate din
perspectiva întregului, principii axiologice, şi nu
numai, scara de valori, criteriile de evaluare,
viziunea asupra literaturii, sistemul propriu la care
ajunsese foarte devreme, toate, structurante pentru
Istorie, funcţionează în analiza fiecărui caz în
parte. 

În paranteză fie zi, cineva trebuie să analizeze
atent, cu mână rece, cauzele pentru care planul din
„Familia” a fost un scandal; de asemenea, cineva
trebuie să recitească corespondenţa cu I.D.Sârbu,
cu Virgil Nemoianu, cu alţii (Negoiţescu era un
fervent epistolar) din ultimii ani de dinainte de
căderea comunismului, pentru a arăta efectiv cum
lucra Negoiţescu la Istorie. Părea atras de ea ca de
un miraj, de o flacără despre care ştia că poate să-l

distrugă. Îşi punea existenţa însăşi în joc – şi
aceasta era singura lui existenţă. Trăia efectiv
pentru elaborarea Istoriei. În paralel, ca
reverberaţie a altor proiecte „eşuate” (gruparea
„Euphorion”, revista „Euphorion”), efortul de a
realiza (necunoscută aproape în România) revista
„Dialog”, cu cele câteva numere, pentru care ardea,
însemnând o nouă angajare în concret, în istorie.
Un paradox, în fond: atras până la limitele
erotismului de frumos, o fantasmă de care se lasă
îmbătat şi pe care o concretizează în propriul text,
Negoiţescu se dedică celorlalţi, neamului, face în
mod deliberat exerciţiul de a vedea literatura
română în conexiuni cu literatura central
europeană, transformă Istoria într-un manifest al
europenităţii noastre, militează, prin sistemul de
valori pe care îl foloseşte, pentru europenizarea
literaturii şi, deci, a noastră, ca neam. Căci
literatură este expresia unui sistem de valori şi,
orfic, creează lumea conform acestui sistem de
valori. Iată-l nu doar fascinat (în singurătatea
globului de sticlă) de frumos, pe care, ca să zic aşa,
îl şi practică, ci şi un ipotetic, fantast constructor de
lume. Fireşte, Istoria se opreşte la 1945. Suficient,
însă, pentru a produce o viziune. Nu e o istorie
descriptivă – aviz amatorilor! – pentru că nici nu
vrea să fie astfel; împotriva aparenţelor, nu e nici o
istorie care să slujească doar literatura, căci
literatura este aici un instrument pentru a identifica
– şi implicit a construi – direcţia în care ar fi
avansat (şi ar trebui s-o facă în continuare)
literatura română. Că materia supusă investigaţiei
ar fi mers până în 1990 sau nu, faptul e mai puţin
relevant. Zarurile fuseseră aruncate, mesajul fusese
transmis. Fireşte, postum, se publică volumul
Scriitori români. Negoiţescu trăia cu fervoare
recuperare literaturii române; corespondenţa cu
Nemoianu e relevantă în acest sens. Dar, deşi
doreşte ca volumul să fie publicat în acelaşi format
în care fusese publicată Istoria, mărturiseşte clar că
acest volum nu e, fie şi în ciornă, ca schiţă, un
ipotetic volum II. Se poate verifica uşor că
axiologia Scriitorilor români se întemeiază pe
aceleaşi principii, asupra cărora voi reveni; dar
lipsea acestui volum nu atât perspectiva istorică (şi
ea, impediment evident, chit că nici Istoria nu îi era
cu totul datoare), cât sistematizarea pe câmpuri
tectonice ample. 

Aşadar, nu şi-a dus Negoiţescu proiectul
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Istoriei până la capăt? De eşuat a eşuat mai degrabă
în încercarea de a schimba lumea românească, în
felul de pune în acelaşi corp textual idei şi emoţii.
A elabora cu speranţa că fraza îi va da, cum îşi
dorea Lovinescu, sentimentul eternităţii, cu o
rigoare, permiteţi-mi acest oximoron, proustiană,
sofisticată, analitică, frază care pătrunde ca un drog
în minte şi în carne, expresia parcă a unui tip de
erotism suficient sieşi şi, în acelaşi timp, a pleda, a
milita, a propune un set de valori care, în absenţa
explicită a criteriilor, păreau să fie expresia mai
degrabă a dorinţei de a scandaliza (şi asta i se
reproşează lui Negoiţescu), ei bine, ce putea fi mai
contradictoriu? (Referitor la adjectivul proustian,
folosit mai devreme: Nu întâmplător, citim în
Hocke „Marcel Proust este unul dintre puţinii
romancieri de valoare ai Europei care a înfăţişat, în
Á la recherche du temps perdu – din punct de
vedere formal, o creaţie de vârf a literaturii
«manieriste» – nenumărate «inversiuni» (sexuale,
n.n.)” (Hocke 1873: 317-318). Nu ne interesează
aici relaţia dintre manierism şi inversiunile sexuale,
ci asocierea celebrului roman al lui Proust cu
manierismul.) Negoiţescu nu e un polemist (chiar
dacă trăieşte tot timpul în contradicţie cu ceilalţi, cu
sine chiar), e un narcisist. Războiul lui se poartă,
prin bibliotecă, în sine, iar cărţile sunt nu o dată
oglinzi. Or, dacă a eşuat, Negoiţescu a făcut-o prin
această ruptură care îi e definitorie. Scrie
deopotrivă pentru sine şi, proiectiv orfic, pentru
ceilalţi; neînţeles de cei care îi erau solidari, uşor de
demonizat de cei care, oricum, coborau până în
zona abjecţiei. În tot cazul, intervenind în cazul
Goma, susţinând explicit finalmente bătălia nu
pentru drepturile scriitorilor români de sub
dictatură, ci pentru drepturile omului, publicând
imediat după evenimentele din decembrie 1989
volumul cu textele politice numit În cunoştinţă de
cauză, Negoiţescu nu vrea să lase nici un dubiu: se
poziţionează ferm, radical, în probleme naţionale,
iar scopul nu este dorinţa de a scandaliza (lăsată de
mult în urmă), ci de a (im)pune câteva repere
pentru o lume balcanică, rămasă parcă
nestructurată, informă, tocmai de aceea mereu în
pericol. Verdictului dur care urma unui diagnostic
la fel de dur i-a urmat excomunicarea, una în plus.
Cam aşa stau lucrurile cu „nefinalizatul” proiect al
Istoriei.

Un alt proiect eşuat, Eminescu? Tema Eminescu

trebuie, la rându-i, problematizată şi re-
contextualizată. În 1968, Negoiţescu publică
volumul Poezia lui Eminescu, schimbând radical
perspectivele propuse de Maiorescu şi Călinescu.
Neptunicul şi plutonicul, conceptele lansate de el
(poate sub influenţa apolinicului şi dionisiacului
lui Nietzsche) redefinesc lirica eminesciană,
scoţând la lumină zonele abisale ale unui imaginar
vizionar. Dar dincolo de disocierile paradigmatice,
e aici un nou mod de a scrie despre Eminescu.
Ideea e slujită de o muzicalitate difuză; polemica se
resoarbe în explorare senzorială: un proustian,
aşadar, făcând critică literară. Or, şantierul
Eminescu este deschis de la începutul pasiunilor
sale literare şi o analiză care să înregistreze felul
cum evoluează edificiul acesta, pornind de
asemenea de la corespondenţa cu Radu Stanca, este
absolut necesară. Trebuie reconstituite în fond
metamorfozele relaţiei lui Negoiţescu cu
Eminescu, pentru a arăta înainte de toate că
„proiectul” îi angajează întreaga fiinţă. Se pare că
lucrul la Eminescu începe în 1943; pe 5 noiembrie
îi scria lui Radu Stanca: „Încep acum să lucrez la
Eminescu” (NEGOIŢESCU 1978: 8). Peste trei ani
precizează: „Eminescul meu, care mi-a luat un timp
neobişnuit de îndelungat, fiindcă am refăcut de zeci
de ori fiecare pagină, tot sporeşte (în adâncime şi în
suprafaţă) şi sper să-l termin luna viitoare”
(NEGOIŢESCU 1978: 45 – 23 august 1946). Pe 15
mai 1954 notează: „Cu mari sacrificii fizice
(lucrând la «cea mai înaltă tensiune!», suferind,
epuizându-mă după 3-4 ore de scris sau corectare,
am terminat alaltăieri Eminescu II”
(NEGOIŢESCU 1978: 306). Şi aici poate mai e
necesară o precizare, legată de des invocatul anti-
călinescianism al lui Negoiţescu. Nereluată în
ediţiile ulterioare, dedicaţia primei ediţii sună
astfel: „Închin aceste pagini memoriei lui G.
Călinescu fără de lucrarea căruia încercarea de faţă
n-ar fi fost cu putinţă” (NEGOIŢESCU 1968: 5).
De fapt, îi scrisese lui Radu Stanca pe 9 aprilie
1954: „Sunt de asemenea încântat că mi-ai citit
primul Eminescu. Fiindcă nu cunoşti pe Călinescu
şi pe alţii (Vianu, Streinu, Lovinescu) ce au scris
despre poet, îţi voi completa eu ansamblul critic de
care am pomenit. Întâi, i-am folosit pe toţi şi le
recunosc meritele alături de cele excepţionale ale
lui Perpessicius. Dar am urmărit să depăşesc
clişeele care totuşi pe ei i-au urmărit, conform
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primului, în fond magistralului, clişeu maiorescian.
Streinu a avut şi el intuiţia unui Eminescu mai pur,
în viziunea morţii, dar n-a reuşit să depăşească
esteticul şi astfel să surprindă pe vizionarul
Eminescu, marele vizionar ce poate fi alăturat celor
mai geniale figuri ale lirismului ca Hölderlin,
Rimbaud sau Blake. Călinescu a intuit importanţa
deosebită a materialului de laborator, căruia i-a dat
analize magistrale. El vorbeşte de neoplatonici, de
mistici, de marii romantici. Dar din haosul său
bogat în efulguraţii strălucitoare nu se desprinde
figura unitară a lui Eminescu. Eu l-am rupt de lângă
Schopenhauer, pentru a-l plasa la locul său, în
mijlocul marelui romantism german, – filosofic,
lângă Schelling. Chiar dacă Călinescu numeşte pe
misticii vechi şi pe filosofii şi poeţii romantici,
toate asocierile mele, de citate şi sugestii, sunt strict
originale. În plus, viziunea de adâncime şi
conturarea profilului spiritual al lui Eminescu, îmi
aparţin. Dacă enormul Călinescu descrie, adeseori
impresionant, tot laboratorul eminescian, eu
analizez, interpretez, restitui semnificaţiile
ascunse, numai prin fragmentele de înaltă valoare
literară, din conştiinţa că sufletul poeţilor
cristalizează în formele – chiar şi fragmentare – ale
realizării lor supreme” (NEGOIŢESCU 1978: 303-
304). Anterior, pe 6 martie 1954, scria: „Mă
gândesc cu emoţie la ceea ce ar putea să fie acel
studiu, după cum îl visez, ca cel mai perfect lucru
ce am scris până acum. Să scot din cunoscutul
Eminescu, din faţa lui comună, o mască de aur”
(NEGOIŢESCU 1978: 301).
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Publicist, dramaturg, nuvelist și romanciar,
scenarist, om al Teatrului (Național „V. Alecsandri” și
„Luceafărul”), al Radio-ului din Iași, al Uniunii
Scriitorilor – Filiala Iași, al Editurii „Junimea” și al
revistei „Cronica veche” și al presei libere de după
1989, dar, mai ales, un pasionat cronicar al
Basarabiei, Mircea Radu Iacoban este una dintre
figurile cele mai importante ale Iașului cultural din
ultimele șase decenii, cu bunele și relele lor. Mircea
Radu Iacoban stăpînește o întreagă papilosferă, unde
se adună piese de teatru (vă mai amintiți de Sâmbătă
la Veritas?) și scenarii de film (Dar de filmul Un
bulgăre de humă?), note de călătorie și pasionate
comentarii despre sport, mai ales, despre fotbal,
romane precum Oastea oștilor și Căminarul, schițe,
nuvele – peste treizeci de titluri, de la debutul, în
1962, cu Estudiantina pînă la Razna prin patru
continente, în 2019.

Cărţile de publicistică, proză şi dra maturgie,
tipărite de Mircea Radu Iacoban după 1990, au o
distinctă dimensiune memorialistică; Puterea ingrată
la români (1990), O croni că a Basarabiei (1995;
1999), Potcoave pentru purici (200), Uimiri (2001),
Cercul (2002), Noaptea asta nu cîştigă nimeni (2002),
Grădina lui Dumnezeu (2004), Să vezi şi să nu crezi
(2006), Printre cărţi (2009) şi Pompe funebre (2009)
adună fragmente din memoriile autoru lui, acoperind o
durată care începe cu anul 1957, cînd tînărul
bucovinean va fi venit  în dulcele tîrg. Intenţia lui
Mircea Radu Iacoban de a reconstrui istoria culturală
a Iaşului, pe care a dominat-o, insti tuţional,  între
1970 şi 1990, este cît se poate de explicită în toate
volumele amintite, pentru ca, în cel mai recent,
Printre cărţi, să-şi asume şi o proiecţie  în istorie;
memorialistul citează aici, în mai multe rînduri şi
deloc întîrnplător, cu preţuire şi simpatie neascunse,
pe N. Gane, Rudolf Şuţu, Eugen Herovanu, Aurel
Leon care „leagă” isto ria Iaşului de la sfîrşitul

secolului XIX pînă la mijlocul veacului trecut: de
acolo, de la Umbrele lui Aurel Leon, trebuia să vină
altcineva: un continuum care se regăseşte,  aproape
metaforic,  într-un gest al lui Aurel Leon care  îi
dăruieşte „urmaşului” monografia Oraşul Iaşi a lui
N.A. Bogdan: „În urma lui Leon,  ceva s-a surpat;  a
dispărut fireasca legătură între Iaşul de odinioară şi
trăirile urbei de azi. Cu puţină vreme înainte de a se
muta la «Eternitatea», m-a vizitat, aducîndu-mi o
carte. Era «Istoria Oraşului Iaşi» a lui N.A. Bogdan,
ediţia princeps. Opul, legat în piele, va fi avut, pînă la
el, mai mulţi proprietari,  între semnăturile cărora se
mai desluşeşte «diacon I.Gheorghiţă, Iaşi, 1939». Mi
l-a întins, fără alte desluşiri: – Na-ţi-o ţie. Ce i-o fi
venit? Mă încearcă un gînd (orgolios), dar îl alung cu
grăbire. Leon nu poate fi înlocuit. Niciodată. De
nimeni. Eventual, continuat – evident, în altă cheie”:
în adevăr, nimeni nu înlocuieşte pe nimeni, e loc
pentru toată lumea în isto ria culturală a Iaşului, pe
care,  însă, trebuie să o continue cine va. N.A.Bogdan
e, de altfel, „arhetipul”; n-a fost un istoric, un om de
ştiinţă. Cu el  începe,  însă,  istoria unui anumit tip de
inte lectual, prezent de mai bine de o sută de ani  în
peisajul cultural al oraşului; el cultivă o mitologie a
Iaşului ce se poate re cunoaşte în recurenţa unor
sintagme precum „capitală a culturii”, „oraşul marilor
zidiri”, al „marilor iubiri” etc. Linia descrisă de N.A.
Bogdan continuă cu memorialiştii „Junimii” şi ai
„Vieţii Româ neşti”, cu Ionel şi Păstorel Teodoreanu,
George Topîrceanu, Ana Conta-Kernbach, Sandu
Teleajen, Gr.T. Popa, Mihai Carp, Mihai Codreanu,
Rudolf Suţu, Eugen Herovanu, Nicolae Iorga, Mihail
Sadoveanu, pentru ca,  între contemporani,  să
regăsim numeroşi alţi scriitori, pictori, preoţi,
învăţători, oameni de teatru, medici, publicişti sau
oameni obişnuiţi, adunînd de-a lungul timpului
documente ale unei memorii colective, ale unei
memorii culturale; fie care are, de mai bine de o sută
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de ani, un Iaşi al său pe care îl comunică,  cu mai mult
sau mai puţin talent ori ştiinţă de carte,
cotemporanilor şi posterităţii.

Gîndul alungat cu grăbire de Mir cea Radu Iacoban
la întîlnirea cu Aurel Leon rămîne,  însă, pentru că,
iată,  autorul Potcoavelor pentru purici şi al
admirabilei Printre cărţi este Bădia de azi. În spiritul
celor de dinainte, Mircea Radu Iacoban caută „mesaje
de la cei trecuţi dincolo” pe care le extrage din
„maldăre de hîrtii vechi”. Proiectul acestei cărţi, ca şi
al înaintaşilor Gane, Suţu, Herovanu, Leon, rămîne
„luminarea cotloanelor” unei lumi dispărute din
istoria recentă, din care „e bine să nu uităm că ne
tragem şi ale cărei amintiri abia mai pîlpîie”. Atunci,
la începutul anilor ‘90, Aurel Leon îi înmîna lui
Mircea Radu Iacoban un atestat, un certificat (prea
mult un „testament”  şi prea puţin o „ştafetă”), o carte
de vizită,  în dublul înţeles al sintagmei: darul era
făcut într-o vizită, cu destinaţie precisă:  să certifice
identitatea urmaşului.

O mărturisire făcută într-unul din incisivele texte
din volumul Printre cărţi explică o opţiune de lec tură,
dar şi apelul la anume specii epice: „Literatura de
ficţiune continuă să piardă teren în favoarea prozei-
document: dacă am de ales între un roman şi o relatare
întemeiată pe probe de arhive, mai ales ale Securităţii,
prefer cartea-document. Prea multe nu ştim despre
«vremea aceea» şi, pînă la plusul de cunoaştere
nuanţată şi rafina tă, apanaj al ficţiunii, rămîne să
astupăm găurile-hău din care se înfiripă ignoranţa
noastră suverană”: aceasta e ceea ce francezul nu -
meşte la qualité maîtresse a publicisticii şi prozei lui
Mircea Radu Iacoban de după 1990: să astupe
„găurile-hău din care se înfiripă ignoranţa” multora,
ignoranţa vinovată a acelora care ştiu dar nu vor să
spună sau, mai grav, falsifică adevărul de pe poziţia
unor iacobi ni demagogi, dar şi ignoranţa mai tinerilor,
a acelora care chiar nu ştiu ce şi cum va fi fost înainte
de a se fi născut. Căutînd tot ce e semnificativ spre
aducere-aminte din Iaşul cultural al celei de-a doua
jumătăţi a secolului trecut, Mircea Radu Iacoban
povesteşte cu umor şi o ironie caldă, cordială, adesea
implicat sentimental, tot timpul,  însă,  cu voluptatea
celui care (re)descoperă oameni, locuri, lucruri,
evenimente uitate prin maldărul de hîrtii vechi:
plăcerea nedisimulată a povestirii, forţa de sugestie a
amintirii şi formularea fericită ieşită din condeiul
aprig al publicistului dau farmec evocărilor şi
incursiunilor în memoria culturală a Iaşului. Iată
cîteva „puneri la punct” pentru ignoranţa (ne)vinovată

de azi. Relatînd, de pildă,  împrejurările înfiinţării
Editorii „Junimea”, pe care a „moşit-o”  în decembrie
1969, Mircea Radu Iacoban îşi aduce aminte despre
cartea-speraclu a lui Lesnea: „Într-o perioadă în ca re
se spera într-o anume deschidere şi păreau a se arăta
semne ale unei destinderi în plan cultural,
intelectualitatea ieşeană a grăbit înfiinţarea unei
edituri printr-un... fals. Casa de creaţie populară a
scos de sub teasc un volum de poezie semnat George
Lesnea, si inscripţionat cu sigla unei case de presă.,
inexistente: «Junimea»”. Înce putul editurii ieşene stă,
însă, sub semnul istoriei şi culturii: primul titlu apărut
a fost Spiritul critic în cultura românească de G.
Ibrăileanu.

Mulţime de „amănunte” care dau,  însă, contur
unei întregi epoci se află în Printre cărţi, recentul
volum al lui Mircea Radu Iacoban. Povestea Cronicii
de la Arbore, descrierea sistemului cenzurii şi
modurile de a-l păcăli pentru ca să apară, to tuşi,
cărţile „cu probleme” (Jurnalul lui Traian Chelariu,
Clar de inimă, Măreţia frigu1ui şi Epica magna de
Nichita Stănescu, Steaua de vi neri a lui Grigore Vieru:
aceasta din urmă, primul volum cu litere la tine al unui
poet basarabean, a fost inclusă,  în planul editorial,
în tre nişte cărţi S.F.), Petru Caraman şi episodul,
excepţional, al refu zului unei medalii în 1970,
întîlnirea întîmplătoare, pe un aeroport din Turcia, cu
Pamfil Şeicaru, George Mărgărit şi tribulaţiile
monumentului funerar de la Bîrnova, împrejurările
morţii lui Cezar Ivănescu, topitoria de cărţi de la
Molid, regretul tîrziu, dar, iată, mărturisit cu francheţe
al refuzului de a tipări opera dramaturgică a lui Ion
Luca – mulţime de întîmplări cu „cărţari” de ieri (cum
le spune Magda Ursache, şi ea „încondeiată” în
memoriile autorului) oferă imaginea unui spaţiu
cultural contestat vehement de unii (caracuda, de
obicei), „iconizat”  într-o retorică găunoasă de alţii;
dreapta măsură caută a păs tra memorialistul din
Printre cărţi, care nu-şi poate ascunde amărăciu nile,
editorul de ieri şi autorul de azi contestînd
enclavizarea căr ţii româneşti („e la îndemîna oricui
constatarea că destinul cărţii ro mâneşti este
primejduit de o păguboasă enclavizare; nu se ştie, la
Cluj, ce s-a tipărit la Iaşi, la Timişoara, ce apare la
Focşani, la Suceava, ce titluri ies de sub teasc la
Craiova ori Baia Mare”), nici dispreţul, perfect
motivat, la adresa „trogloditului” Al.Grama de la Blaj
şi a urmaşilor săi; Mircea Radu Iacoban demontează
tot felul de făcături gazetăreşti în legătură cu biografia
Iui Eminescu (pe aceia care au susţinut, de exemplu,
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că Eminescu este tatăl Valeriei Sturdza şi, deopotrivă,
pe cei care vor ca ziua naţională a României să fie pe
15 ianuarie)  şi ia drept ţinte ale ironiei sale
demolatoare (iar ironia este ininteligibilă prostiei,
cum ne învaţă P. Fontanier, părintele figurilor retorice
ale limbajului) pe Costi Rogozanu, Călin Cernăianu,
Nicolae Georgescu, dar şi proiectul „Mari români” de
la T.V.R., despre care ne-am amuzat cu toţii la vremea
lui (nefericită). Nu scapă de furia amuzată a autorului
nici hackerii de azi care i-au virusat calculatorul,
punîndu-i în pericol cartea, gata să dispară în neantul
de dinainte de descoperirea tastaturii şi ecranului
magic: „Calculatorul meu e virusat. Villon ura de
moarte crîşmarii care toar nă apă-n vin. Eu,
reprezentant al veacului XXI, i-aş strînge de gît pe
şmecherii care vîră tot soiul de porcării în
nevinovatele calcula toare ale simplilor cetăţeni, dar
mai întîi i-aş băga cu degetele în priză şi i-aş pune să
înghită grămăjoara de şurubele, cu şurubelniţa în
cruce cu tot !“.

O frază despre Aurel Leon dintr-unul din textele
tipărite în volumul Printre cărţi caracterizează arta
portretului din proza lui Mircea Radu Iacoban: „Leon
poseda ma rea ştiinţă de a specula amănuntul
caracterologic şi a înfiripa por tretele din două-trei
linii. O replică îi era prea de-ajuns pentru schiţarea
convingătoare a portretului psihologic”. Chiar dacă
întîmplarea şi anecdota primează,  în buna tradiţie
junimistă, portretistul face risipă de talent, restituind
figuri dintre cele mai diverse, de la „exoticul” Toader
Hrib, la savantul Th.Sirnenschy, cane vor fi mar cat
istoria culturală a spaţiului ieşean şi bucovinean. Iată-
l pe Toader Hrib de numele căruia se leagă uitata
Cronică de la Arbore: „Parcă văd şi acum ochii lui
mari, albaştri, ochi de cine-vedetă, uşor osteniţi,
totuşi,  luminoşi şi pătrunzători”. [...] „Cînd a apă rut,
falnic, în uşa librăriei, îmbrăcat în bundiţă tivită cu
jder, un murmur de surprindere s-a prelins dintr-un
capăt în altul al sălii: era cel dintîi ţăran, autentic
invitat să-şi lanseze o carte la Iaşi”. Corneliu Sturzu,
universitarul, apoi editor, redactor-şef al
„Convorbirilor literare” şi director al Teatrului
Naţional; în peisajul uniformizat al obsedantului
deceniu şase, „asistentul apărea cu un impecabil
costum maron, cămaşă albă şi cravată asortată. Purta
oche lari cu ramă subţire, aurie; blonduţ, delicat,
distins, sugera fete lor amorezate la grămadă posibila
existenţă a unui alt tip de ideal masculin decît mult
mediatizatul muşchiulos cu cizme şi bască, vede ta
întrecerii socialiste de la Bumbeşti-Livezeni”; cine o

cunoaşte, personal, pe Magda Ursache „s-a obişnuit
de mult cu neastâmpărul juvenii, ubicuitatea-i
proverbială şi agitaţia colocvială ca adevărată stare de
agregare. Pînă şi ritmul fragmentat şi nervos al
textelor sale trădează o ne-stare, să-i zic astfel,
funciară”; medicul Dorel Schor, „un. blajin înzestrat
cu ascuţit simţ al umorului, deosebit de sensibil,
capabil să dibuiască cele ascunse dincolo de aparenţe,
mo ralist «cu mănuşi», care nu apelează la sentinţe
contondente, ci la terapia subtilă, inteligentă, a
umorului fin – pînă la urmă, tot coroziv”;
Th.Simenschy: „Potrivit de statură, arborînd mereu
acelaşi modest şi ostenit costum bleumarin cu
dunguliţe gălbui, şi vesta tra versată de lanţul ceasului-
ceapă, cu capac clămpănitor, Simenschy a fost
singurul profesor care îşi. ţinea cursurile fără nici o
foaie de hîrtie în faţă”.

Dacă portretele interesează mai ales prin
dimensiunea lor psihologică, explorînd amănuntele
care pot oferi imaginea personalităţii evocate, cărţile
comentate de Mircea Radu Iacoban. sînt selectate nu
în perspectiva stabilirii unei ierarhii de valori – el nu
face liste de critic şi istoric literar-, ci în aceea a
efortului conţinut chiar în proiectul memoriilor sale:
citeş te ceea ce îi (re)desenează epoca, completînd
propriul demers: colcţii de documente despre
anchetele anilor ‘50, caietele lui Labiş, monografia
Cimitirului „Eternitatea”, o carte despre fiorosul
Beria, călăul folosit de Stalin, Jurnalul lui
Th.Codreanu,  consemnările lui Lucian Dumbravă
despre Asociaţia Scriitorilor din Iaşi, o carte despre
Lucreţiu Pătrăşcanu şi o alta despre  Mao, scrierile lui
Jeni Acterian şi o carte a „şarlatanului” dr.Popescu
Aurel-Bălceşti – titluri le par alese la întîmplare, dar,
în fapt, proiectul prim – cel al me moriilor – dă
coerenţă şi structură lecturilor lui Mircea Radu
Iacoban ; despre felul cum alege cărţile, iată o frază
antologică, foarte semnificativă: „Cine-l mai citeşte,
astăzi, pe Hasdeu? Iaca, eu!“.

Într-un text din Printre cărţi, Mircea Radu
Iacoban proiectează substanţa şi formula cine-
romanului Pompe funebre (Editura Dana Art, 2009):
„Continuă să surprindă mai ales documentele
referitoare la relaţia dintre partid şi intelectualitate.
Domeniu delicat: nu se putea utiliza toroipanul,
trebuia apelat la nuanţe şi fineţuri psihologice”: e
vorba, se înţelege, despre parti dul comunist şi
intelectualul vremii, dar cartea lui Mircea Radu Iaco -
ban e de mare actualitate pentru că, se vede,
raporturile au rămas,  în bună măsură, aceleaşi. Cine-
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romanul, multă vreme pronunţat, la noi, franţuzeşte
pentru că specia dobîndise,  în anii ΄70, notorietate
prin scrierile unor cunoscuţi prozatori francezi,
rămîne, în proza noastră contemporană,  o formulă
marginală pentru că puţini sînt, printre scrii torii
consacraţi,  cei care pot, cu adevărat,  s-o folosească.
„Reţeta” cine-romanului se regăseşte la un personaj
din Pompe funebre, paznicul – braconier Cioacă:
„Povesteşte ciudat; din trei propoziţii, sare două şi
rămîne numai cea din mijloc – de fapt, esenţa
comunicării. Narează eliptic şi lasă loc de puncte-
puncte, contînd pe imaginaţia ascultătorului”. Cioacă
din roman contează pe imaginaţia celui care îi ascultă
povestea; urmîndu-l, autorul mizează, deopotrivă, pe
imaginaţia celui care îi citeşte cine-romanul, dar, mai
ales, pe aceea a regizorului care, poate, atras de
poveste, va construi de aici un scenariu pentru film.
Alternarea rapidă a planurilor constituie unul dintre
cele mai importante elemente tehnice; întîmplările de
la cantonul de vînătoare al lui Cioacă, profilul
„tovarăşilor” veniţi la vînătoare de mistreţi şi lumea
artiştilor de pe platoul de filmare – acestea sînt
nivelele epice ale textului, în succesiune rapidă sub
ochii cititorului/ scenaristului/ regizorului.

Epoca şi protogoniştii evoluează în două repere
temporale; în toamna lui 1989 şi, apoi, în 22
decembrie, la „evenimente”. Într-un asemenea text,
contează,  în primul rând, întîmplările povestite şi
tipologia personajelor. Guriţă, mecanicul de
locomotivă cu ascensiunea politică bazată pe o
minciună, Frăsineta,  soţia lui Cioacă, ajunsă delegată
la Congres, Velcescu, „o mare cutră”, cum i se spune
şi nu se supără, o anchetă a procurorilor ori o vizită a
Conducătorului, cînd se leagă, cu aţa,  ştiuleţi pe
strujan, să pară recolta bogată,  întrecerea socialistă,
înainte; după, aceiaşi ajunşi revoluţionari, după
sentinţa lui Velcescu:  mereu în picioare, cine nu dă
din mîini, se duce la fund. Astfel, primul secretar,
Guri ţă, după „evenimente”: „Lui Guriţă nu-i vine a
crede; aşteaptă anul nou pe-o prispă, cu un motan în
braţe, alături de un biet idiot. Şi se bucură că nu-i mai
rău”. Şi altfel, după aplicarea regulii Velcescu; cade în
picioare, devenind patronul prosper al unei firme de
pompe funebre; „Ultimul prim-secretar ante-
revoluţionar şi primul prefect post-revoluţionar s-au
aşezat la taclale, sorbind cafeaua într-un bar de ţară
aflat la limita dintre cele două judeţe. Bineînţeles că
locan ta, dotată cu trei mescioare pătate şi scaune din
plastic desperechiate, poartă nume pompos:
«Europa»”: nimic nu se pierde, totul se transformă –

o regulă a dialecticii care funcţionează fără greş înain -
te şi după 1989. Să se stingă luminile, să se ridice
cortina, rulează filmul artistic Pompe funebre, după
un excelent cine-roman de Mircea Radu Iacoban.

După dispariţia lui Eminescu, în 1889, a urmat un
şir neîntrerupt de biografii romanţate, pentru ca
romanele lui E. Lovinescu, Mite şi Bălăuca, să facă
din marele poet un personaj literar; „breşa” lovines-
ciană n-a avut un impact imediat pentru că, ia tă, mai
ales biografii poetului au explorat în continuare surse-
le docu mentare, adesea, deloc sau puţin credibile, din
literatura memorialistică de la începutul secolului tre-
cut. În vremea din urmă, însă, Lovinescu îşi găseşte
continuatori, Eminescu devenind, iarăşi, personaj lite -
rar; dintre ultimele apariţii notabile trebuie semnalate
romanele Vieţi le paralele de Florina Ilis şi Căminarul
(Editura Junimea, 2012) de Mircea Radu Iacoban.
Prozatorul ieşean se apropie de Eminescu printr-o
frescă de felul acelora publicate de Paul Zumthor în
anii ‘70; Moldova în vremea lui Eminescu s-ar putea
numi, altfel, cartea lui Mircea Radu Iacoban care
foloseşte intens arhivele, se documentează riguros,
dar, în acelaşi timp, construieşte o naraţiune care
completează ceea ce docu mentele din epocă nu spun:
firea omului şi epoca sa reprezintă ţintele lui Mircea
Radu Iacoban. Dar Eminescu? I se scrie o singură
dată numele, la final, consemnînd momentul naşterii
poetului, dar romanul este despre Eminescu pentru că
aici aflăm (prin documente şi, deopotrivă, prin ima -
ginarul scriitorului de azi) cum vor fi fost mediul,
părinţii, gena, epoca pe care autorul Odei în metru
antic o va înnobila, în fond.

Prozatorul din Căminarul trebuie căutat în spaţiile
mute dintre documente: „Această proză – precizează
autorul într-o Lămurire – se întemeiază pe fapte,
întîmplări şi documente în bună parte reale. Ea nu-şi
propune, însă, o reconstituire şi restituire exactă a
unor evenimente şi destine din Moldova veacului
XIX, aşa cum le-a păstrat şi fixat memoria arhivelor.
Autorul şi-a permis să propună atît completări ale
spaţiilor mute dintre o informaţie şi cealaltă, cît şi
interpretări care nu urmează numaidecît linia devenită
tradiţională. Este motivul pentru care cea mai mare
parte a personajelor apare cu nu me schimbate; citi-
torul este rugat să vadă în aceasta încercarea autoru lui
de a obţine o anume libertate în re-ordonarea materi-
alului atestat documentar, respectat în spiritul său, dar
nu totdeauna şi în litera sa”. Personajul central nu e
Eminescu, ci tatăl său, Căminarul, iar re constituirea
se bazează pe document şi intuiţia prozatorului,
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ţintind atmosfera epocii, „culoarea” sa, dar şi legen-
dele şi, mai cu seamă, pro filul lăuntric al unui om
despre care Dicţionarul literaturii române spune că
era „instruit”; Mircea Radu Iacoban nu face, însă,
inventarul cărţilor citite şi al limbilor străine ştiute de
acesta; Căminarul, ne spune prozatorul, era un om
instruit pentru că ştia să judece oamenii şi epoca şi
pentru că era în stare să analizeze ceea ce e în jur.
Căminarul e un boiernaş în Moldova lui Sturza şi
Ghica, care trăieşte, măsoară cănile cu ţuică şi vin, e
sensibil la nurii Evlampiei, dar îşi respectă soţia, pe
Raliţa (mama poetului, desigur), face tot felul de afac-
eri păguboase şi averea îi este pusă „la sefchestru”:
iată cum îşi evaluea ză drama şi necazurile, în unul din
dialogurile antologice cu cumnata sa, Achilina:
„Cumnată – iese Căminarul din muţenie – eu am
greşit cu ceva. Nu ştiu cînd şi cum. Poate rînduiala
lumii acesteia n-am ştiut s-o urmez cum se cuvine.
Poate am jinduit mai mult decît mi se cade. Da’ la
faptele Apostolilor scrie că Pavel i-a întrebat pe
sutaşi: «Vă îngă duiţi să bateţi un roman care nu este
osîndit?» Nimeni nu m-a osîndit, toţi lovesc în fiinţa
mea şi mă-ntreb, Achilină, dacă nu-i o încercare ce
poate fi trecută prin răbdare, înţelepciune şi isteţime.
[...] N-am furat, n-am siluit, am urmat poruncile, m-
am rădicat prin puterile mele, am adus suflete pe lume
şi, cu ajutorul celui de sus, oi mai da viaţă şi altora.
Cei ce mă împresoară sunt de partea binelui, ori de
cealal tă? Asta vreau să ştiu. Se cuvine să mă plec, ori
să mă sumeţesc? Cine-mi spune?”.

Prozatorul Mircea Radu Iacoban excelează, în
romanul Căminarul, în analiza psihologică, în contu-
rarea profilului interior al personajului său; epoca şi
condiţia umană textura relaţiilor sociale şi, iată, felul
cum se instalează amurgul în fiinţa Căminarului: „La
vîrsta cînd alţii se laudă că izbutesc ceea ce n-au putut
întreaga tinereţe, Căminarul a dibuit un semn: aşa o
undă de lehamite, mai îngrijorătoare decît toate
beteşugurile trupeşti. Dumnealui, munte de om,
deprins a lua viaţa în piept, a chefui zdravăn şi a
munci cît şapte, a născoci fără contenire încă şi încă şi
încă o afacere, un negoţ, o nouă putinţă de a se des-
curca mai acătări mîine decît azi, ei bine, chiar dum-
nealui aude vocea aceea leneşă, acrită şi unsuroasă,
şoptindu-i mai ales serile, înainte de tihna somnului:
«las-o baltă, ajunge, dă-o-n pustii, n-ai să iei cu tine
dincolo nici case, nici acareturi, nici pogoane de ară-
tură…»”. Apoi, în viziunea personajului, soarta omu-
lui; „Vă naşteţi şi muriţi – ar fi spus Cohen – ca firul
de iarbă. Sorocul e so roc, moartea e moarte, nimeni

nu se sumeţeşte împotriva acestei alcătuiri, plecaţi pe
lumea cealaltă cum aţi închide o uşă după voi şi gata”.
În sfîrşit, epoca şi vremurile: „Asta-i soarta Moldovei,
şi nu de ieri, de azi. Se pare că suntem aşezaţi cum îi
mai rău: un fel de pai înfipt în trei ochi deodată. Într-
un singur an, în ‘787-’788, ienicerii veniţi să ne apere
au început prin a da foc caselor din Tătăraşi, să aibă
tăciuni de aprins pipele peste noapte. Cîte morţi şi cîte
siluiri şi cîte hoţii au fost atunci, nimeni nu mai ştie.
Ies turcii, vin «să ne apere» austriecii lui Fabri.
Rechiziţii, foame şi lipsă. Pleacă Fabri, vin tătarii.
împilare şi asuprire. Noroc de fîn: fiind vremea strîn-
sului, tătarii s-au întors în Bugeac, turcii rămîn prea
puţini, austriecii îi bat la Belceşti, altă ocupaţie, iar
pedepse şi răzbunări. Pleacă austriecii, vin armatele
lui Rumianţev. Fiecare cum intră «să ne apere», are de
pedepsit pe cel ca re nu-i fusese destul de supus în vre-
mea trecutei ocupaţii. Fiecare cum pleacă, ia cu sine
cît poate duce”.

Într-o astfel de vreme, între aceşti  oameni din
gena Căminarului, se naşte Eminescu: „Într-un astfel
de miez de iarnă avea să se nască Mihai” – atît e
Eminescu în romanul lui Mircea Radu Iacoban. În
fapt, propoziţia care închide textul epic proiectează
mai mult decît un eseu ori o abordare istorico-literară
profilul poetului, sursa „pesimismului” său şi a pub-
licisticii de la Timpul, să zicem. Sînt, apoi, descrierile
fastuoase din roman, unde se exprimă, cu vorba lui
Tudor Vianu, arta prozatorului; interioarele unor case
(a evreului Moişe Cohen din Botoşani, de exemplu,
unde Biblia stă pe acelaşi raft cu Talmudul), o listă de
medicamente mirobolantă dim epocă, Spitalul
Sf.Spiridon din Iaşi sau biserica Uspenia şi
Mănăstirea Agafton de la Botoşani, de pildă, reconsti-
tuie epoca dincolo de documentele mute din arhive. În
secţiunea finală a cărţii, La Eminescu, se adună inter-
venţiile publicistice, polemice ale lui Mircea Radu
Iacoban în legătură cu actualitatea poetului, de atîtea
ori pusă  în cauză în diverse contexte, de tot felul de
oameni; teza asasinării, sifilisul şi integritatea men-
tală, „continuitatea negării”, fiica nelegitimă, prezenţa
lui Eminescu la emisiunea de tristă amintire a TVR,
„Mari români” etc. – acestea sunt subiectele inter-
venţiilor polemice, sarcastice, adesea, în tonalitatea
ascuţită a pamfletului, care întregesc sumarul unei
cărţi de referinţă din bibliografia conexă operei şi fig-
urii marelui poet.
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Mai 1899

Sâmbătă 1 / 13 mai. Sculat la 6¾. Plouă de ieri
întruna. Alaltăieri se făcuse primblarea moaştelor lui
Sf. Dimitrie prin Bucureşti pentru ploaie, şi a şi venit
ieri. Marie Olănescu, Coralie1 şi Lena Budişteanu
convinse că Sf. Dimitrie a adus ploaia. 

Între 6 şi 7½, vizite electorale pe la profesori. De
la 9½ la 12¾ sara, în teatrul Băilor Eforiei (1/3 gol,
preţuri prea scumpe, lojă 50 şi 30 franci) la revista
fraţilor Bacalbaşa Pardon, cu 1/3 prea lungă, rău
jucată.

Duminecă 2 / 14 mai. Soare splendid, dimineaţa 7
ore, +13° R. Vizite electorale cu succes la Pimen
Georgescu2, Nitzulescu, Erbiceanu, Grig. Tocilescu
(care îmi spune că a refuzat ministrului prezident Gr.
Cantacuzin de a-şi pune candidatura la universitate
contra mea şi va vota pentru mine). La masă, Petre
Missir din Iaşi, care expune pesimistului Jacques
Negruzzi situaţia opoziţionistă în Iaşi şi îmi vorbeşte
de marea simpatie ce au Delavrancea şi Panu pentru
mine.

Cuvintele d-nei Irina Mavrocordat, născută
Blaremberg, despre d-na Zozo Sturdza; „Ea nu a
păstrat din cabinet decât mirosul”3.

Luni 3 / 15 mai. Sculat la 5½. Termometrul, +9°
R. Soare, la 7¼ termometrul, 11½° R. Scriu ultimele
articole trimise de Diaconovici pentru Enciclopedia
din Sibiu.

Dimineaţa, vizite politice (Vârnav, Stavri
Predescu, Mişu Săulescu, Policrat şi Ştefănescu,
ginerele lui Faur, din Craiova etc. Policrat s-a întîlnit
azi cu N. Filipescu, care i-a zis amărât că aşteaptă
moartea lui Carp pentru a se face unirea cu junimiştii!
– 

De la 6 la 7½, eu vro 10 vizite electorale pe la
profesorii universitari. La Vlădescu, în grădina

botanică de la Cotroceni, pe la 6½, m-a muşcat un
câine în pulpa piciorului stâng, au rămas 2 semne de
dinţi, împunsuri sângeroase. La masă la noi, Blanc cu
Iriniţa, Mitică cu Alexandrina şi P. Misir din Iaşi.
Acesta la Bucureşti, ca avocat a Evei Basily, care e în
proces cu maică-sa Grazia Callimachi-Catargi, pe
care zice că vrea să o puie sub interdicţie etc. Ce
femei grozave şi cum trebuie să fi înjosit ele viaţa
bietului Calimachi-Catargi!

Pe la 11¼ sara, am arătat Anicuţei mica
muşcătură şi am legat cu coaltar saponiné.

Marţi 4 / 16 mai. Sculat la 5½. Timp splendid,
+10° R la această oră matinală. Am schimbat
compresa cu coaltar la pulpa stîngă.

Scriu lui Duiliu Zamfirescu la Roma şi filologului
Popovici la Viena.

Mercuri 5 / 17 mai. Soare – arşiţă peste zi. La
cafea, Marie Sander şi Sander Bailoi şi T. Rosetti.
Dimineaţa, vizite politice, pe la 3 ore fabricantul
nostru de mobile din Bruxelles, F. Rosel, cu care mă
duc la Rigler, la un ponche glacé şi cumpăr la Capşa
o cutie de bomboane pentru fiică-sa, la 4¼ vizită
electorală la milionarul profesor Cantilli, în chiţimiile
sale de 3 odăi pe gang, în str. Academiei No 4, 5-6
examen la Universitate, de la 6-7 la noi frumoasa
(redevenită frumoasă la faţă, cu tot vărsatul anterior),
inteligenta, mincinoasa Helene Perticari4, născută
Davila.

Sara, Vârnav la noi, cu ştiri politice din Botoşani
(Jean Miclescu) şi din Bârlad, de la Lupu Kostaki,
care scrie că Nicorescu trece la guvern. Vârnav
merge întruna la Carada pentru alegeri.

Joi 6 / 18 mai. Mă scol la 4½, termometrul +9° R,
dar cer senin. Peste zi, va fi iar arşiţă. De vro 5 zile,
trandafirii noştri cei albi din grădină – în floare.
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Sâmbătă 8 / 20 mai. La 8 ore dimineaţa, +18° R.

Duminecă 9 / 21 mai. Profesorul dr. Grecescu,
botanicul, roşu-liberal, vine la mine şi mă asigură de
votul său. Idem dr. Felix.

Sara 9¼-11½, P. P. Carp sosit azi sara la 8 ore din
Tzibăneşti, Men. Germani, Sc. Vârnav, Alex.
Marghiloman (răguşit) şi la sfârşit Elisa
Marghiloman. 

Mai întâi plângerea noastră contra lui T. Rosetti
care este acelaşi ca la 1888. De frica gen. Manu, care
a demisionat de la Banca Agricolă, nu destituie pe
Călniceanu5 de la Târgul-Jiului, care face pe faţă
hatâruri electorale, dar şi potlogării, fiind pus de
prostul prefect Petroni candidat conservator contra
lui Cămărăşescu.

Prevederi:
După A. Marghiloman, vom fi în cameră 21

junimişti, în caz extrem de favorabil, 33.
Dar liberali 16.
Nu s-a realizat, au fost puţini. 
După P.P. Carp, în amândouĕ corpurile

legiuitoare, 25 junimişti, dacă merge rău, 58 dacă
merge bine.

Luni 10 / 22 mai 1899. Dimineaţă la 8 ore, 17° R.
M-am înscris la palat. Defilarea militară (la care s-a
poticnit calul principelui Ferdinand, aşa încât acesta
a căzut, dar s-a putut suì iar pe cal şi s-a întors călare,
cu regele Carol, înapoi la Palat), pe la 11½ ore a fost,
ca totdeauna, splendidă, apoi între 5 şi 8 bătălie de
flori la şosea, aranjată de prinţesa Maria, ca
prezidentă a „obolului”. Noi nu ne-am dus la niciuna
din aceste. 

Telegramă
Toma Cămărăşescu,

Târgu-Jiului
S-a făcut.

Maiorescu

Adică destituirea agentului Băncei Agricole,
Călniceanu.

De la 4-6½, la mine Carp, Marghiloman
Ghermani, Sc. Vârnav, junele principe Barbu Ştirbey,
Jacques Negruzzi, Matache Dobrescu şi apoi, adus de
mine, Mişu Săulescu. După ce slabii Făruţă Pleşa,
Coandă, Cernătescu, în absenţa lui B. Stirbey, se
hotărîră cu conservatorii. Nicu Economu să

primească la Craiova numai 4 deputaţi şi senatori, şi
nu 5 (cum zise Marghiloman şi Barbu), sacrificând
astfel pe Săulescu (contra căruia mai ales e Take
Ionescu, de altminteri vechiu „prietin”), dar, ce e
drept, cu rezerva ca să fie aprobaţi de noi junimiştii
de la Centru. – Însă la depeşa lui Economu, anunţând
acest rezultat bun pentru conservatori, ministrul
(Take Ionescu) răspunde că e prea târziu, că guvernul
nu primeşte. Vechea tactică: îndată ce junimiştii fac o
concesiune, guvernul vede în aceasta o slăbiciune şi
atunci refuză. – Se hotăreşte dar la noi lupta în contra
guvernului, menţinerea cu orice preţ a „dictaturei” lui
Săulescu. 

Săulescu bine în hotărârea lui, tot aşa Barbu
Ştirbei. 

Chiar dacă guvernul ar mai primì acum, noi să nu
primim fără al 5-lea deputat, Mişu Săulescu.

Take Ionescu, cu cinism pe faţă, să bizuie pe
târguirea caracterelor slabe. Se zice înţeles cu
Stolojanu, poate şi cu Coandă al nostru.

La masă, Blanc cu Iriniţa, Mitică şi Alexandrina.

Marţi 11 / 23 mai. Puţin a ploaie, apoi iar cald. –
4½-7½, la clubul nostru, foarte animat. Toţi noi, afară
de C. C. Arion, care de vreo 10 zile nu mai dă pe la
noi. Arion i-a spus Iriniţei că poate de toamnă îi oferă
casa lor de locuit, căci dacă până atunci nu se va face
înţelegerea între junimişti şi conservatori – Arion va
primì de la conservatori legaţiunea Berlin. 

Cu general Dunea (nou în clubul nostru)
panzarolă.

Vine şi dr. Rădulescu din Piteşti, fratele
răposatului Ion, şi cu un fiu al acestuia, să aibă sprijin
la alegeri.

Înţelegere între Guţă Olănescu al nostru şi
Lăzărescu în privinţa îndoiosului Dimitropolu din
Târgovişte.

La masă, 7¾, Carp şi Gr. Buiucliu. De aici îl
însoţesc pe Carp la gară, care la 9¼ pleacă la
Tzibăneşti.

A murit alaltăieri copila lui Iorga de difterie.
Văd pe bătrânul Voinov. Ramollisement cérébral.

Nevasta fiului său, prof., l-a părăsit şi e în divorţ. 

Mercuri 12 / 24 mai 1899. Sculat la 5½, va fi
plouat puţin peste noapte. Acum iar senin.
Termometrul +12° R.

Scriu lui Cămărăşescu la Târgu-Jiului, pentru
candidatura lui Matache Dobrescu.
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Scriu lui Cămărăşescu că, după Carp, vom
pătrunde în amândouă corpurile legislative, sigur 34,
probabil 42, posibil 50, dar imposibil. Iluzii!

Pe la 2½, vine Jacques Negruzzi, furios contra lui
Carp, fiindcă de acesta a fost lăsat la o parte de pe
lista celor 5 candidaţi la alegerile de la Iaşi (Ianov, dr.
Bogdan, Eug. Ghica-Budeşti, G. Catargi, şi la
universitate Missir); primiţi de guvern – contra
părerii lui Carp, care insista pentru 6, în care caz ar fi
fost admis şi Jacques. Mă duc la Buiucliu să mă
informez, apoi la Jacques acasă, de nu-l găsesc, dar
vorbesc cu Natalie Negruzzi ca să-l calmeze, îl caut
la club şi nu-l găsesc, dar îi spun lui Mitică Rosetti
să-l calmeze.

Apoi examen la universitate, sara 8½-10, senat
universitar.

Joi 13 / 25 mai. Sculat la 5½, senin (după ceva
ploaie scurtă aseară), termometrul +14° R. Scriu unui
avocat N. I. Petrescu din Galaţi, pe care Filotti l-a silit
să demisioneze din clubul nostru, aratând o scrisoare
a mea de „scuze” că l-am admis după propunerea lui
Socec fără a consulta pe cei din Galaţi. 

Telegramă
Vârnav,
Hotel Bristol,
Focşani.
Voi fi la dispoziţia dumneavoastră Focşani

Duminecă la amiază. Voi lua trenul de întoarcere ora
trei şi jumătate. Dejun vagon restaurant.

Maiorescu6

Între 11 şi 12, D. Ollănescu (Ascanio)7 să mă
consulte dacă să primească propunerea lui Fleva
(ministru de Domenii), ca să fie numit comisar
Expoziţie Paris, rezervându-i-se locul în cadrele
diplomatice. I-am răspuns: să primească.

Examen la universitate, 5-6½. Pe la 7¼, ministrul
de justiţie Dissescu, spre a-mi propune să iau eu un
proces la Casaţie din partea statului, pe care îl
avusese el mai nainte. Am primit, fireşte. – Mi-a spus
că guvernul nu mă combate la universitate. Parcă i-ar
folosì ceva dacă m-ar combate!

La masă, Costache L. Negruzzi, care într-un acces
de susceptibilitate-grandomană, şi-a dat dimisia de la
lucrările portului Constanţa şi acum umblă în zadar
după alt post. 

Sara la universitate, unde Senatul cu Facultatea de

Drept împreună, pentru a decide asupra ocupării
catedrei de economie politică de la Iaşi şi de finanţe
de la Bucureşti. Ultima discuţie se amână. În ceailaltă
(candidaţi 2 Radu, Alexandru C. Cuza8 şi Scarlat
Arion) stupidă discuţie a lui Daniileanu9, Crătunescu,
Nacu10, care are simplu concurs cu respingerea (fără
cetire şi raport) cărţilor prezentate. Apoi Nacu
încearcă a propune pe un Radu. Toate se izbesc de
rezistenţa legală a lui C. Dimitrescu, Pangrate,
Theodori şi a mea, care cerem – conform legii –
prealabil raport conştienţios asupra cărţilor
prezentate. În acelaşi sens, Basilescu. Mai nainte, îşi
daseră acceaşi părere Mârzsecu şi Stelian, dar
plecaseră de la şedinţă. În fine, după propunerea mea
(cu excluderea lui Basilescu, care avea duşmani de la
un proces cu Sc. Arion), se aleg Urianu, Bogdan şi
Stelian în comisia de raport. 

Şedinţa se termină la 11 ½. Ajung eu să apăr
spiritul legii lui Haret contra „liberalilor” Crătunescu,
Nacu, Daniileanu!

Note:
1. Coralie Sevescu. 
2. Pimen Georgescu (1853-1934), mitropolit al

Moldovei (1909-1934), membru de onoare al Academiei
Române. În acea perioadă, era profesor la Facultatea de
Teologie a Universităţii din Bucureşti.

3. Întregul paragraf în limba franceză în manuscris.
Textul continuă în limba română.

4. Helene (Elena) Perticari, fiica lui Carol Davila.
5. Ion Câlniceanu, proprietar, om politic român, deputat

şi senator.
6. Deasupra paragrafului, T. Maiorescu adaugă ulterior,

cu altă cerneală: mult mai puţini. 
7. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul

continuă în limba română.
8. Dumitru C. Ollănescu-Ascanio.
9. Alexandru C. Cuza (A.C. Cuza, 1857-1947), om

politic român, profesor de economie politică şi decan al
Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, publicist şi deputat, ministru, membru al
Consiliului de Coroană, membru al Academiei Române.

10. D.G. Daniileanu, avocat, profesor de drept.
11. Constantin Nacu (1844-1920), avocat şi om politic

român, procuror la Curtea de Apel din Bucureşti, profesor
de drept civil la Universitatea din Bucureşti, ministru al
justiţiei (1885) şi ministru de finanţe (1885-1888), deputat.
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*
Ministerul sănătăţii publice,
Muncii şi ocrotirii sociale

Direcţia publicaţiilor şi Muzeul social
Cabinetul Directorului

[Bucureşti], 22 decembrie [1]923
Stimate domnule Mugur,
Îmi iau îndrăzneala să-ţi trimit un volum din lucrarea

mea, apărută în sfârşit ~ Românii dintre Vidin şi Timoc.
Am pus în ea mai multă iubire, poate, decât informaţie şi
doctrină. Dar prietenii nu vor fi prea aspri cu ea.

Te rog, în acelaş[i] timp, să ai bunăvoinţa să pui pe
cineva să dea prietenilor Crainic, Voiculescu, Cezar
Petrescu, Cizek şi colonelului Condiescu2, de asemenea,
câte un exemplar.

Fiind nevoit să plec iară din Bucureşti, nu pot veni
să-i găsesc însumi. Iertarea cred că le va fi uşoară, când
le vor primi printr-o atât de preţuită mijlocire.

Cu deosebite mulţumiri,
Emanoil Bucuţa

*
Bucureşti, 31 iulie 1925

Dragă domnule Mugur,

Cred că scrisoarea aceasta te mai găseşte la Paris şi
pun în ea tot felul de amănunte în legătură cu viaţa
noastră de-aici. Trebuieşti şi pregătit înainte să te întorci
din nou în ea.

Ți-am mai scris acum câteva zile, cam fără milă
pentru ochii d[umi]tale. Încerc de rândul acesta să
măresc literele şi să măresc şi cadrul, ieşind din acela
strict de director canicular al culturii poporului.

Suntem acum în dârdora expoziţiei de la Geneva.
Trec zilele, ne zbatem şi nu ştim nimic. Să ţi le înşir, dacă
vrei, la rând.

Întâia mea întrebare, după ce am auzit că expoziţia
totuş[i] se va face, a fost despre numele şi naşii ei.
Nimeni nu ştia să-mi spuie ceva.

Tzigara3, cum e el, om inimos, s-a repezit la Sinaia,
a dezlegat, în parte, această problemă şi altele, a căpătat
de-acolo un automobil cu care a ajuns la Borsec, la
Domneni, şi a dat şi o raită prin Ardeal, venind acasă cu
vreo şase saci de cumpărături de lucruri de artă populară
şi cu tot felul de împrumuturi de la muzee săcuieşti,
săseşti şi româneşti. Ştii că ar vrea să ducă la Geneva şi
troiţa cu şatră a lui Vuia?

Părerea mea era că expoziţia trebuie să aibă şi
patroni locali, legând-o puţin de ei şi ca să i se ia din
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Un scriitor însemnat care nu a suscitat, în ultimele decenii, interesul şi preţuirea ce i se cuvine din partea cercetătorilor
şi istoricilor literari este, desigur, şi Emanoil Bucuţa (1887-1946), poet, prozator, eseist, memorialist şi traducător.

Autor al câtorva cărţi fundamentale, printre care menţionez, Românii dintre Vidin şi Timoc1 (1923), precum şi Pietre
de vad, I-IV, (1937-1944) la care se adaugă un excepţional Jurnal, rămas până în acest moment în manuscris şi care se
află într-o bibliotecă particulară din Bucureşti.

O sursă privind biografia şi bibliografia lui Emanoil Bucuţa o constituie literatura sa epistolară, extrem de interesantă
şi bogată care, încă, nu a fost adunată în câteva tomuri.

Revelatoare sunt epistolele trimise lui Titu Maiorescu, N. Iorga, Const. Rădulescu-Motru, Nae Ionescu, Vasile Pârvan,
Perpessicius, G.T. Kirileanu, George Vâlsan, Constantin Matasă, Luciei Borş-Bucuţa şi altora.

Remarcabile prin informaţiile şi notele pe care le conţin sunt şi epistolele expediate prietenului şi colaboratorului său,
Gh. D. Mugur (1878-1946), poet şi prozator, publicist şi autor, în colaborare cu Vasile Voiculescu, a două cărţi care au
făcut carieră ~ Proverbe (1924) şi Cartea misionarului (1930).

Epistolele pe care le transcriu aici trimit, în special, la unii dintre confraţii săi, intelectuali autentici, ce se aflau
angajaţi, interni sau externi, ai Fundaţiei Principele Carol, instituţie deosebit de valoroasă în ceea ce priveşte
redescoperirea şi revalorificarea patrimoniului cultural românesc.

Informaţiile, ştirile şi acoladele din aceste epistole contribuie la o cunoaştere mai bună a epocii, a oamenilor şi, mai
ales, a înfăptuirilor spirituale din acele vremuri.



caracterul prea izbitor şi inopinat de propagandă.
Se pare că cel care se gândise mai slab la toate

acestea, le-aş zice, pregătiri diplomatice era Comneni4.
Prinţul negreşit că a prins numaidecât lucrul şi a fost de
părere ca expoziţia să fie ca la Paris, pură, dacă se va
putea, sub patronajul Regelui şi Reginei şi a Sa, precum
şi al Preşedintelui Confederaţiei Elvetice şi al oraşului şi
cantonului Geneva.

Un comitet de onoare a cărei listă cuprinde, între
alţii, pe Eric Drummond, Albert Thomas, Noëlle Roger
şi va fi supusă ca propunere, împreună cu un etcaetera,
lui Pittard5, a fost şi expediat într-un plic acestuia de
Tzigara.

Pittard e numit comisar general. Voi înainta la iscălit
Prinţului numirea, luni, după amiazi, când vine în
Bucureşti (ai auzit de groaznicul accident de automobil
din care a scăpat?).

Cu aceasta partea întâi de introducere bucureşteană
ar fi încheiată. Greul va fi în Elveţia unde nu ştiu dacă
intervenţiile se vor face destul de repede pentru că
problema patronărilor şi a comitetului să fie dezlegată la
vreme.

Cred că până atunci vei fi acolo şi vei putea face şi
dumneata ceva pentru grăbire.

Închipuie-ţi în mijlocul acestor griji ce binefacere
erau câte o telegramă şi scrisoare de la domnul
Drăghiceanu6, care după ce primise de la noi ordine de
închiderea expoziţiei la 1 august şi ne răspunsese că
luase toate măsurile cuvenite, ne arată că s-a legat mai
apoi de francezi s-o prelungească până la septembrie,
amesteca vag şi cuvântul Regelui şi era de părere că am
jigni pe toată lumea, făcând altminteri. Când primise
ordine şi trebuia să fie de la început răspicat negativ.

Telegramele voastre au umplut Elveţia că lucrurile
sosesc la 15 august la Geneva. Peste acest fapt nu se
poate trece.

Mi se pare că au fost intervenţii şi pe la Ministerul de
Externe de la Legaţia din Paris pentru prelungire. A
trebuit să resping târguieli de cel puţin încă 15 zile.

Artiştii Stoenescu7, Ştefan Popescu8, sunt împotriva
întreprinderii de la Geneva. Argumentele făţişe sunt că
după Paris şi numai un fragment din ce-a fost acolo, e o
coborâre.

Gândul mai interesat şi mărturisit ar fi un turneu al
actualei expoziţii în America, probabil pe urmele
dolarilor! Altul, ascuns, şi poate aflat şi în hotărârea, la
început negativă, a consiliului de miniştri, e poate
amestecul, de rândul acesta mai hotărâtor, al fostului
prefect de poliţie sub nemţi.

Destul că din toate acestea şi din altele iese o
frământare şi o lucrătură dosnică din cele mai hazlii.

Ceva care mă îngrijeşte întrucâtva pe mine, e alt

lucru. Pittard, am văzut-o şi dintr-o scrisoare trimisă lui
Vuia şi mi-a arătat-o şi într-o scrisoare scrisă lui Tzigara,
se gândeşte la „o oglindă etnografică“ a poporului
român.

Şi iată-l comisar general al unei expoziţii de artă
religioasă, care probabil nu-l interesează deloc, şi de artă
populară, care pentru un etnograf adevărat e o latură, şi
nu cea mai simpatică, a ştiinţei lui!

Mă bizuiesc pe Tzigara, care-mi spune că-l cunoaşte
destul ca să-l convingă, şi pe d[umnea]ta.

Neştiind de gândul umblător al lui Tzigara,
trimisesem un curier special la Borsec (eu vorbeam
atunci la Deva), ca să întreb pe ministrul de la Berna
despre felul cum înţelege el să lansăm expoziţia în
Elveţia şi ce pregătiri şi legături în acest domeniu are.

În loc de răspuns am primit o scrisoare deschisă către
Pittard ca să iau cunoştinţă şi eu din ea despre ce mă
interesa şi cheltuisem cu un om anume ca să-l întreb, şi
după aceea s-o expediez.

Scrisoarea, însă, am oprit-o şi l-am înştiinţat că,
luând înţelegere şi cu Tzigara, nu puteam face altfel.
Erau în ea lipsuri sau afirmări, la care nu li se puteau da
drumul.

Se spunea de pildă, că principele şi principesa vor
veni la inaugurare şi vor pleca la 12 septembrie. Prinţul
spusese, pe de altă parte lui Tzigara, că, dacă ar putea fi
vorba de un drum la Geneva, în tot cazul ar trebui să ia
întâi înţelegerea cu Ministerul de Externe.

M-a speriat apoi aproape îndemnul la cheltuieli largi
dat lui Pittard, când eu ştiu că tot ce avem e un milion,
încă nu întreg în mâinile noastre (23.000 – 24.000 de
franci elveţieni!).

„La venirea mea îţi voi da pentru cheltuielile
dumitale 5000 de franci“. „Toate cheltuielile necesare ne
privesc“. Şi altele, care atât prin spirit cât şi prin literă,
arată ca haznalele unui stat oriental cu petrol şi muncă de
robi prost plătiţi, stă de-acum la dispoziţie.

Fundaţia nu apărea, în sfârşit, nicăieri, ci numai
cineva, căruia înţeleg să-i folosească expoziţia, întrucât
reprezintă ţara şi-i foloseşte prin urmare ei, şi înţeleg să
se ostenească mai mult decât oricine, dar nu să treacă în
întâiul plan.

Chiar pentru buna ieşire a expoziţiei, nu! Mi se pare
că la Geneva, unde e un comitet al cooperării intelectuale
internaţionale, care caută legături cu tot felul de asociaţii
culturale din toate ţările, Fundaţia are interesul să arate
că există.

La Paris ea a fost a cincea roată la căruţă. Fie! Aici
trebuie să fie carul şi toate patru roţile. Pittard şi ceilalţi
să tragă! Le vom fi recunoscători şi-şi vor avea şi ei
satisfacţiile lor.

Probabil că până acum ştii şi rezultatul financiar al
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Expoziţiei de la Paris. Stoenescu ştie de încasări de
25.000 de franci, până la plecarea lui. Spunea că i se pare
că nici toţi banii trimişi din Bucureşti nu s-ar fi cheltuit.

Domnul acesta am auzit că a dat, ca să fie expuse la
Julieta vederi de interior ale expoziţiei. Mă voi feri să mă
duc să le văd, cu toată dorinţa. Mi se pare că altcineva
trebuia să le aibă întâi, iar pe-acolo insul nici nu s-a
ostenit să dea.

Despre Drăghiceanu şi posibila lui rămânere la
Geneva n-am făcut nici intervenţie, nici nu i-am scris lui.
Voi întreba şi pe Alteţa Sa. Lui spune-i dumneata ceva.
De la Ministerul Cultelor am primit hârtia prin care se
încuviinţează ca obiectele de artă populară şi sfântă să
treacă în Elveţia.

Tzigara a primit şi el, ca delegat al Fundaţiei, dreptul
să mai împrumute obiecte necesare de la muzee. El o şi
făcuse, înainte să-i vie împuternicire la mână!

Zilele acestea pleacă omul de la Căile Ferate
Române care vine cu vagonul de artă modernă în ţară.
Cum al doilea vagon trece şi el prin Elveţia şi are să fie
la acelaşi tren cu Drăghiceanu, al doilea om nu mai e
necesar şi nu mai vine.

Spune-i lui Nedelcu9 că lipseşte de la mari
manifestări cercetăşeşti. Mi-a lăsat numai sarcina să
mângâi pe cercetaşii rătăciţi pe la Fundaţie, şi eu m-am
apucat să-i răscolesc şi să-i pun pe drumuri. Sper că nu
va privi-o ca un amestec în atribuţii.

De la 10-15 e un congres al tinerimii la Sibiu, sub
patronajul Prinţului. Am fost poftit să ţin şi eu o conferinţă
şi pentru că mi se părea zgomotos şi nemodest să refuz,
am primit să vorbesc despre ~ Tinerimea, factor social.

Congresul e organizat în tabără cercetăşească şi mi s-
a cerut şi am trimis cercetaşi din mai multe cohorte din
ţară.

Ieri au sosit la Giurgiu şi mâine vor fi în Bucureşti 7
cercetaşi cehoslovaci veniţi cu barca pe Dunăre de la
Bratislava. Am organizat primire sărbătorească în
Giurgiu şi am concentrat cercetaşi pentru întovărăşire,
masă şi casă aici.

A trebuit, apoi, pentru cererile curente, să
descoperim sau să născocim foi şi sigiliu. În
„mângâierea“ cercetaşilor, fratele Nedelcu uitase acest
element primordial.

Am vorbit cu Berceanu şi am colindat o dimineaţă
întreagă pe la creaţiile lui laice-şcoli, sfinte-biserici şi
sociale-dispensare. Clemenţa n-o desfiinţează, ci o mai
urcă cu un cat sau două, din care putem lua şi noi unul
pentru nevoile noastre: o aripă bibliotecă, alta muzeu al
Renaşterii.

De la Filodor, pe care l-am vizitat la Minister, cu
puţin înainte să plece la Carlsbad, am auzit că Prinţul a
ascultat numai cu o ureche distrată vechiul plan al

Muzeului şi a fost de părere să mai fie amânat.
Propunătorul, însă, stăruie şi vrea să lucrăm discret şi

să punem deodată în faţa faptului împlinit.
Cea mai nouă colaborare a Fundaţiei e aceea cu

Albania şi cu ministrul nostru universitar. Ne-am
întâlnit, după dorinţa Alteţei Sale, şi mi-am luat
însemnări. Ni se cere un cinematograf, cu motor, filme,
operator, sală, şi aproape şi public, la Tirana. Toate ar
trebui să fie acolo la 15 septembrie. Dacă îl întâlneşti pe
Mândrescu10 pe-acolo, căci îmi spune că se duce în
Franţa, ai să vezi cât de aprins e de idee şi cât de sigur că
o voi înfăptui. Mie mi-ar plăcea mult, dar tare mă tem că
Albania nu ne va vedea.

Dar cum se poate să nu-mi fi scris nimic despre
soarta cărţilor de la Târgul din Florenţa?

În Bucureşti zilele sunt de cuptor. Niciodată n-am
stat în oraş pe vremuri ca astea şi el mi se pare van şi
exotic. Fundaţia e în zodia concediilor. Cei rămaşi
lucrează însă îndesat. La Minister nici într-o săptămână
nu primesc, nu scriu şi nu semnez atâtea hârtii.

Cu salutări prietenilor şi o strângere de mână,
Emanoil Bucuţa

Note:
* Originalele acestor epistole inedite se află la Biblioteca

Academiei Române. Cota S 9 (1 şi 3)/ CMLXXXIII.
1. Emanoil Bucuţa ~ Românii dintre Vidin şi Timoc.

Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1923, 132 pagini + 8
planşe alb/negru + 2 hărţi.

2. N.M. Condiescu (1880-1939), prozator, publicist şi
memorialist. În anul 1923 făcea parte din redacţia revistei
Gândirea.

3. Al. Tzigara-Samurcaş (1872-1952), istoric de artă,
eseist şi memorialist, director al Fundaţiei Universitare
„Carol“ între 1914-1946.

4. Nicolae Petrescu-Comnen (1881-1958), diplomat,
publicist politic şi memorialist.

5. Eugène Pittard (1867-1962), antropolog şi cercetător al
artei europene. A publicat câteva contribuţii esenţiale despre
arta din Transilvania.

6. Virgil Drăghiceanu (1870-1964), istoric şi
memorialist. Autor al unor însemnate cercetări de arheologie
şi istorie.

7. Eustaţiu Stoenescu (1885-1957), pictor, desenator şi
grafician.

8. Ştefan Popescu (1872-1948), pictor desenator şi
gravor.

9. Constantin Nedelcu (1885-1967), profesor, instructor
de cercetaşi.

10. Simion Mândrescu (1868-1947), profesor şi istoric
literar.
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Continuându-şi elogioasa epistolă din 7/19 nov.
1899, prin care, la aproape o lună de la „marele act
pentru binele şi interesul românilor”, organizat de
ferventul cărturar şi om politic V.A. Urechia în urbea
lui Romulus şi Remus prin depunerea festivă a unei
coroane de bronz la picioarele columnei strămoşului
împărat „cu nume de Traian”, diplomatul Constantin
I. Mitilineu îl informa pe iniţiatorul vibrantei
manifestări din 12 oct. 1899 şi asupra evoluţiilor din
media italiană, parte din ele fiind în consens şi cu
frământările naţionaliste ce colorau pe atunci scena-
mamă din vecinătatea Balcanilor: 

S-a vorbit zillele1 acestea de transformarea şi
contopirea a două ziare – Fanfulla şi Don Chisciotte
– cu un mare ziar ce va apare peste o lună de zille, cu
titlul Il Giorno. Noul ziar va avea program
ministerial şi va servi, zice-se, pentru a face
concurenţă ziarului Tribuna. Se mai vorbeşte şi de
nuoi alegeri, deoarece zice-se că socialiştii şi
republicanii de la Cameră vor reîncepe tumultul şi,
prin consecinţă, guvernul va dizolva Camera. În celle
din urmă, după cum aflai, Fanfulla a rupt trattativele
cu noul proprietar al noului ziar, D[omnul] Obleicht
(proprietar şi al ziarului L’Italie). Tutto queste sono
dicerie [Toate acestea sunt zvonuri]. În orce caz, şi
dacă Fanfulla va înceta sau se va contopi cu noul
ziar, veţi primi şi Domnia Voastră, în schimb la
Fanfulla, marele ziar în şasse pagini, cotidian, Il
Giorno. Cu modul acesta Ziua [Il Giorno] va traversa
poate munţii şi va lumina şi pe cei de la Bucuresci.

O altă noutate este retragerea violentă a D-lui
Arbib de la ziarul L’Italia şi numirea deputatului şi
Prof[esorului Enrico] Panzacchi2 ca director cu
program ministerial. Guvernul se întăresce peste tot
locul; deoarece este decis a nu provoca nici o
schimbare ministerială. Am fost să depun omagiile
mele la noua direcţiune şi i[-]am rugat ca să

continue, în ceea ce ne priveşte pe noi,
românii, aceeaşi politică de afecţiune şi
bunăvoinţă. D-l Cav[aler Arnaldo] Mengarini,
il factotum al nuoei Direcţiuni, mi[-]a
mulţumit şi [m-a] felicitat de sentimentele
melle patriotice şi prevăzătoare şi mi[-]a dat
asigurarea că El este amic al românilor şi că va
da şi ziarului l’Italie, ori de câte ori se va tratta
de România, impronta [amprenta]
prieteşugului şi rudeniei cu quari sunt legate
celle două ţări surori: Italia şi România. În
ceea ce privesce pe noul Director pro forma,
fiindcă D[omnul] Mengarini va fi totul, mi[-]a
promis că se va ocupa cu întărirea şi mai mult
a prieteşugului cu românii.

Del resto, D. Panzzacchi (Comandor şi
Professore) este unul din cei mai cu vază pentre [sic]
publiciştii de la Fanfulla, unde scrie foarte des.
Panzacchi este deputat guvernamental.

Profesorul Varda se află în voiagiu la Juda Peste
(cum o chema mai zillele trecute La Roumania) şi la
Vienna, pentru afaceri cu privire la Popolo Romano.
Am consiliat pe amicul nostru Varda ca să facă pas
mai înainte, până la Bucuresci, unde va fi bine primit
de către Domnia Voastră şi de către D[omnul]
Tocilescu3.

Nu sciu însă dacă va reuşi ca să pună în practică
ideia ce i-am dat şi la care s-a associat şi Varda cu
plăcere la ideia de a veni la Bucuresci. Ascept
reîntoarcerea la Roma, pentru a face şi abonamentul
la ziarul l’Illustrazione tot prin intermediul lui
Paolocci.

Am aflat şi prin Doamna Leria quă sănătatea D-
voastră s-a ameliorat, ceea ce mi[-]a făcut multă
plăcere; deoarece Domnia Voastră sânteţi unul din
stâlpii sau pivnicerii românismului. Domnia Voastră
susţineţi astfel Marele Pod istoric al românilor, care
unesce pe fraţii noştri de peste tot locul cu România
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liberă.
D[omnul] Dervish4 a profitat şi el de Marele pod

pentru a-l trece şi, sosind la Roma, a decis de a
rămânea, imitând şi Dervish pe V. Emmanuel5: ci
siamo e ci resteremo. D. Dervish, în unire cu Anselmo
Lorecchio6 şi Mehmed beg Frasheri, va publica un
ziar în limba albaneză şi franceză: trei pagine în
limba albaneză şi una în limba franceză. Ziarul se va
chema Zen’i Shqipenise (Echo d’Albanie). D.
Dervish mi-a spus că va sosi la Roma un mare
albanez, rudă cu Darvish, pentru a prezenta un
memoriu Guvernului italian. În ceea ce mă priveşte
pe mine, nu cred că ziarul în cestiune va putea
continua la Roma; deoarece ambasadorul turcesc
nu-l va lăssa – după cum nu a permis nici celluilalt
ziar albanez care astăzi se publică în Calabria.

Am aflat acum cu plăcere quă D[omnul]
Tocilescu a sosit la Bucuresci. Mi place a spera că
amicii ţărrei vor avea onoarea de a primi ceea ce le
compete [îi stimulează]. Ar fi bine, ar fi politic, ca
ministrul Baccelli7, ca Galluppi8, ca Barnabei
[director general al monumentelor antice din Roma]
etc., etc. să fie decoraţi. Depinde aceasta de la
Domnia Voastră. – D. Tocilescu ar putea, ca senator,
să propuie la Senat votarea unei moţiuni de
recunoscinţă pentru Parlamentul italian etc de
frumoasa primire ce s-a făcut delegaţiunei românilor
[450 români din Transilvania şi Macedonia] la Foro
Traiano cu occazia depunerei Coroanei etc. Prezenţa
ministrului Baccelli, prezenţa numeroşilor deputaţi
italiani şi senatori ai Regatului, profesori de
universitate etc., etc. ar putea da occaziunea D-lui
senator şi prof[esor] Tocilescu sau şi la Cameră,
vreunui alt deputat, ca să provoace o nouă
manifestare de mare importanţă pentru România. Și
apoi, ar fi indicată această moţiune deoarece
Domnia Voastră aţi primit adressa a peste 100 de
deputaţi şi senatori etc. la Roma. Un salut vaut un
autre [Un salut merită un altul].

[Î]mi iertaţi, vă rog, respectabile Domnule
Urechia, dacă mi[-]am permis de a vă face o
scrisoare aşa de lungă şi „înşirite mărgărite”. Mă
opresc şi vă rog ca să binevoiţi a prezinta
respectabilei Doamne Urechia omagiile melle
respectoase, iar Domnia Voastră a primi assicurarea
profundului meu respect.

Al Domniei Voastre,
Cu toată stima,
C. I. Mitilineu.

P.S. Amicul nostru Cav[aler] Attili9 a cerut
ziarului Tribuna (Sibiu) ca să-l numească
correspondent ad honorem. Cu modul acesta Tribuna
va primi din când în când corrispondenţe de la Roma
cu privire la afacerile ţărrei. D’accord cu D-l Attili,
vom tratta afacerile românismului.

–
Pe aici se vorbesce cu mâhnire de interzicerea ce

pune Guvernul nostru de a numi un ministru la
Roma. Ar fi bine ca să vorbiţi Domnului Tocilescu. El
ar putea să remedieze sau cel puţi să ceară a fi numit
la Legaţiunea de la Roma ca ministru al ţărrei. Cu
modul acesta ar putea să se întoarcă la Roma cu
decoraţiunile DD[omnilor] Baccelli, Galluppi,
Barnabei etc.10

*
Roma, 14 marzo 1900

Respectabile Domnule Urechia,
Neavând nici un răspuns la epistola mea cu

privire la Coroană [cea depusă la baza Columnei] şi
la întrevederea cu Contele de Gubernatis11, vin acum
a vă saluta respectuos şi a vă ruga ca să binevoiţi a[-
]mi da un vot de încredere cu privire la ziarul ce veţi
primi. Doamna Attili vă mulţumesce din toată inima.
D-l Comm[isar] Barnabei a cerut a fi pus în
pensionare. El va fi ales deputat. Cu Barnabei la
Cameră vom putea obţine orce vom dori. Voi obţine
desigur reîntoarcerea bronzului [pentru coroană] şi
alte multe şi mărunte. Paolocci ar fi fericit de a primi
Darea de seamă12 cu dedicaţia Dv. Il Popolo s-a
îndreptat: se introdusese, pe furiş, o voce tristă
contra noastră. Il Nuovo F. nu cred a merge mult
înainte. Am opinat în scrisoarea mea de a vă abona
pe trei luni. Il Giorno se consolidează.

Al Dv. devotat,
Mitilineu. 

[Cartolină poştală.] A Son Excellence Monsieur
B.A. Urechia, ancien Ministre, Bucarest, strada
Brezoianu 28, Roumanie.

*
Roma 15 martie 1901

Respectabile şi mult iubit al românilor Domn
Urechia,

Câteva zile după primirea scrisoarei Dv. cu data
13 febr., am răspuns că mă voi occupa cu fotografiile
ce mi-aţi cerut [pentru realizarea unui tablou
memorial dedicat festivităţii de la Roma] . Răspunsul
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privea mai cu osebire datoria ce aveam de a vă
mulţumi din toată inima mea pentru partea
binevoitoare concernând [privind] afacerea cărţilor,
a fotografiei, a consiliului [sfatului] cu
„Fundaţiunea Carol” etc. Datoria mea era de a
răspunde pe dată, deoarece Dv, mi[-]aţi scris în
termini adevărat părintesci şi cuvinte măgulitoare
cari mă puneau la o înălţime ce nu merit şi adică:
„În calitate de sincer amic cum şi sunt, pot să pun la
dispoziţiunea dumitale, din golita mea pungă, câte
100 lei în luna aceasta şi sper şi în luna viitoare”.

Situaţiunea mea economică fiind grozav de
dureroasă, neavând adeseaori îndestul pentru
necesariul zillei, fiindu[-]mi viaţa de povară, vă
răspundeam că primesc cu recunoscinţă propunerea
D-voastră şi mă recomandam la bunătatea şi pe
viitor a soluţiunei. În scrisoarea mea vă mulţumeam
de consiliul cu prezentarea propunerei melle, ce
alăturam în scrisoarea mea adressată „Fundaţiunei
Carol” şi care propunere [î]mi ziceaţi Dv. „o voi
duce însumi şi voi stărui cu toate puterile”.

Vă mulţumeam de marea şi nemeritata onoare de
a cerea fotografia mea pentru tablou etc. şi, cu celle
din urmă, vă rugam respectuos ca să binevoiţi a[-]mi
trămitte suta de lei în mod sigur prin mandat poştal
[subl. I.M.] la adressa mea obicinuită – „ferma in
posta, Roma” – unde primesc orice correspondenţă
poştală, telegrafică şi mandate poştale sau avis de la
Banque etc. (adeseaori familia [î]mi trimitea prin
banchieri [sic] sumele la adressa ferma in posta
[opreşte în poştă]. De aproape 27 ani de când mă aflu
la Roma adressa mea a fost întotdeauna la Poştă.
Mai toate legaţiunile şi ambasadele primesc
correspondenţă la Poştă, unde au cutii de abonament
etc.

– Cu privire apoi la „golita mea pungă” vă
ziceam:

Sănătate, la mulţi ani!
Și mii saci plini cu bani!

– Acum îmi permit de a vă felicita pentru alegerea
din nou la Senat [fusese vicepreşedinte al Senatului şi
în legislatura 1896-1897] şi a vă ura şi sosirea la
Minister, unde veţi putea îndrepta multe şi mărunte
[fusese ministru al Cultelor şi Instrucţiunii în
guvernul Ion C. Brătianu din 9 iun. 1881 – 31 iul.
1882, demnitate din care îl numise pe I.L. Caragiale
revizor şcolar în judeţele Neamţ şi Suceava].

– Amicii noştri m[-]au tot amânat mereu cu
fotografiile, de la o zi la alta etc. În celle din urmă,

am adunat vreo câteva şi le[-]am expediat ieri, cu
raccomandată, la adresa D-voastră. Dacă D-voastră
aţi binevoi a mai amâna cu tabloul, aş putea avea
fotografia comis[arului] Crispi – vărul ministrului
Crispi – şi care, invitat de Dv. prin mine, ca
representant la Foro prin vărul său, după cum veţi
putea vedea în Fanfulla, 10 ottobre 1899, în darea
mea de seamă.

– Assemenea asceptam fotografia Cav[alerului]
Sasi (amicul nostru) de la Campidoglio [Capitoliu] şi
fotografii [ale] comandanţilor de pompieri şi
guardişti cari erau de serviciu la Forum, precum şi
fotografia Căpitanului Nissi, în mare uniformă, etc.
Tabloul ar câştiga, cred, o altă importanţă
decorativă. Ar fi bine ca artistul să pună în tablou o
stea sau un soare (mi-a dat această idee amicul
sincer) etc.

– 24 deputaţi şi senatori au dat un banchet în
onoarea D-lui Fleva13. Profitând de occasiunea
aceasta, am trimis lui Villa, Preşedinte al Camerei şi
care presida banchetul o scrisoare cu privire la Dv.
[...]14

Vedremo stimabile D-le Urechia dacă Villa va
putea interveni. Cu a doua occasiune vă voi trimitte
copia esactă a scrisoarei ce am adresat Preşedintelui
Camerei cu occasia banchetului Fleva.

D[omnul] de Gubernatis a cerut lui Fleva ca să
intervină pentru D-voastră. Fleva a răspuns negativ;
D[omnul] Fleva a spus că, neavând el decoraţiuni şi
nefiind un diplomat de carieră, nu poate face nici un
pas. Tot aşa şi cu bietul Attili, căpitanul Nisi etc.
Attili ascepta ordinul de Cavaler de aproape 17 ani!!
de pe timpul ministrului [Petre S.] Aurelian, care i-a
dat Bene Merenti clasa II, în loc de Cavaler. Se
recomandă Dv. pentru a repara această eroare.

– Vântul ce suflă peste ţearră s-a schimbat şi[-
]mi place a spera Domnule Urechia că multe
neajunsuri se vor îndrepta cu privire la
persecuţiunea contra D-voastră.

– Se formează aici un Comitet Latin. Mai mulţi
profesori şi publicişti (Attili este unul din iniţiatorii
serbării) au decis ca în ziua de 21 aprile (aniversarea
fundărei Romei) să fie sărbătorită de lumea latină. Se
va ţine discursuri (De Gubernatis va vorbi), se vor
publica toate „inni latini” etc. Eu am dat ide[e]a
publicărei unui N[umer]o unico şi să vă ceară şi Dv.
un articol pentru occasiunea aceasta.

– Serbarea latină ce se va face este indipendentă
de „Congresul studenţilor”, ce va avea loc mai târziu
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[probabil, Congresul Uniunii Studenţilor Latini].
– Vă rog a mă ierta de desordinea ce am pus în

scrisoarea mea şi, în aşteptarea unui răspuns de la
Dv. cu privire la fotografii etc., cu cestiunea
Fundaţiunei Carol (dacă aţi primit sau nu scrisoarea
mea unde ficsam preţul la patru sute lei) şi rugându-
vă din nou de a da curs propunerei cu trimitterei
sumelor ce aţi promis fiind foarte, foarte strâmtorat.

Al D-voastră devotat amic,
C.I. Mitilineu.

Respectuoasele mele salutări Doamnei Urechia şi
Doamnei Leria. 

Vasile Alexandrescu-Urechia, ambiţiosul,
freneticul şi controversatul spirit enciclopedic pornit
în viaţă ca fiu al clucerului Alexandru Popovici din
Piatra-Neamţ, se va stinge din viaţă la 67 de ani, în
tomna anului din care datează şi această ultimă
scrisoare, dar nu mai înainte de a fi reuşit să-şi
adauge în panoplia numeroaselor sale titluri şi pe
acela de (ne atenţionează şi Călinescu!) consul
general al României în Ecuador!...

În amintire, să-i reproducem câteva febrile
rânduri, rememorând emoţiile ce a trăit la Roma, în
Foro Traiano, sub semnul înălţătoarei zile de 12
octombrie 1899:

Luai în trăsură pe compatriotul meu [Badea
Cârţan], împreună cu coroana, şi mă întorsei [de la
Universitate] la Forum. Aici lumea se îngrămădea
mereu în jurul balustradei care înconjură Forumul.
Balcoanele şi ferestrele caselor erau pline de
spectatori, iar în Forum nu străbătea decât invitaţii
şi autorităţile. La 8 şi ¾ ore sosi Sindaco [Primarul],
care fu primit cu onoruri militare. Împreună cu el, cu
Domnii colegi Tocilescu şi Holban [consulul român],
la semnalul dat merserăm să primim pe D-l Ministru
Baccelli, care sosi însoţit de D-nul Barnabei,
directorul general al antiquităţilor din Roma şi de
numeroşi împiegaţi [funcţionari de stat] superiori.
Guarzii municipali prezentară armele; musicile
intonară imnul regal italian. D-l Ministru ne strânse
la toţii delegaţii cordial mâna şi merse să ia loc pe o
ridicătură de peatră în faţa Columnei. Toţi românii
erau în haine de gală, cu capul descoperit. Un ura!
bine nutrit prin unirea filoromânilor italieni şi a
numerosului public salută autorităţile. Imediat corul
execută cântul Gintei latine, care fu lung aplaudat de
toată asistenţa. Apoi eu, luând loc în faţa Ministrului

pe altă ridicătură de ruine, rostii următorul discurs
în limba italiană...15 Viva Roma latina, eterna ed
intangibile! (neterminabile aplauze).

La finea discursului, ajutat de Cârţan, depunem
Coroana la picioarele Columnei. Era în adevăr
mişcător spectacolul. Se părea că una din figurile
după Columnă înviase şi descinsese la baza ei. 

Note:
1. Reamintim cititorului că, pe lângă unele

particularităţi specifice epocii, am păstrat şi influenţele
italienizante din grafia lui C.I. Mitilineu. 

2. Enrico Panzacchi (1840-1904) – critic de artă,
jurnalist, scriitor, orator şi om politic italian.

3. Grigore Tocilescu (1850-1909) – istoric, arheolog,
epigrafist şi folclorist. 

4. Dervish Hima (1872-1928) – om politic albanez,
înfocat luptător pentru independenţa ţării sale.

5. Probabil, referire la viitorul rege Victor Emanuel al
III-lea (1869-1947), urcat pe tron la 29 iul. 1900, după
asasinarea tatălui, Victor Emanuel al II-lea.

6. Anselmo Lorecchio (1843-1924) – avocat, jurnalist,
scriitor şi om politic albanez.

7. Guido Baccelli (1830-1916) – de mai multe ori
ministru al Educaţiei; viitor membru de onoare al
Academiei Române.

8. Enrico Galuppi – medic şi om politic; primar adjunct
al Romei, prezent la festivitatea din 12 oct. 1899.

9. Severino Attili, filoromân italian, soţul poetesei de
origine română Clelia Bertini Attili, cea care a citit la
festivitatea din Foro Traiano o poezie-manifest „către fraţii
din România”.

10. Ca şi scrisorile ce urmează, această epistolă se află
în colecţiile Bibliotecii Academiei Române (S
6/DCCLXIII).

11. Angelo de Gubernatis (1840-1913) – scriitor;
etnolog şi lingvist; frecvent nominalizat (de 14 ori!) la
Premiul Nobel pentru Literatură.

12. Vezi: Festivitatea română de la Roma. XII octobre
1899. Dare de seamă de V.A. Urechia. Bucuresci, Înstitutul
de Arte grafice şi Editură „Minerva”, 1899, 126 p.: foto.

13. Nicolae Fleva (1840-1920) – jurist şi om politic;
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Roma din
febr. 1901 (până în iul. 1909).

14. C.I.M. propunea decorarea câtorva personalităţi
române de către autorităţile italiene, precum şi un amical
gest de reciprocitate.

15. Vezi cuvântarea în: V.A. Urechia, op. cit., p. 32-35. 
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Despre acest eveniment s-a scris mult şi din
felurite perspective.

Eu voi povesti cum s-a desfăşurat ea în
Vorniceni numai din amintirile mele, foarte vii,
de copil de cinci ani şi jumătate, cât aveam pe
atunci.

De cum a început să se topească zăpada, a
prins să se audă că este revoluţie în ţară. Era un
lucru nemaipomenit pentru România, care trăia în
stabilitate de la sfârşitul războiului pentru
Independenţă.

Parcă-1 văd şi acum pe tata, om chibzuit şi
stăpân pe sine, cum se plimba agitat prin casă,
spunând: „Până mâne ruşii sau austriacii pot să
ne ocupe ţara!“ Era, în adevăr, un lucru
nemaipomenit ceea ce auzeam acum!

De asemeni, revăd şi aud pe mătuşa Saveta
Huţanu, femeie de casă „la curte”, foarte
pricepută la toate, chiar şi moaşă, şi care avea un
dar de a istorisi şi de a spune poveşti cum n-am
mai întâlnit în viaţa mea. Ea îi spunea mamei:
„Cucoană priuteasă! Vin studenţii!” Iar mama îi
răspundea: „Dar dumneata ştii ce sunt aceia
studenţi?! Sunt tineri care învaţă carte înaltă. Iată
şi eu am doi băieţi studenţi!”. Nu ştiu de unde
ieşise acel zvon care-i asemuia pe bieţii studenţi
(atunci foarte puţini la număr, la Iaşi sau la
Bucureşti) cu tătarii de odinioară, care pârjoleau
totul pe unde treceau...

Revoluţia din 1907 în Vorniceni nu a fost
deloc asemănătoare cu zvârcolirea sângeroasă a
satelor de prin alte părţi, mai ales în Muntenia şi
Oltenia. Aici nimeni nu fost atins nici măcar cu
un deget; nu au fost victime şi nici nu s-a atacat
curtea boierească.

Totuşi revoluţia s-a simţit puternic şi la

Vorniceni.
În primul loc, cei câţiva ovrei care ţineau

dugheni şi crâşme, prinzând de veste la timp de
desfăşurarea evenimentelor în ţară, au plecat cu
toţii la Botoşani (de unde erau veniţi), fără să-i
simtă nimeni.

Apoi agitaţia din sat a sporit, fără să se poată
şti care-i era originea şi pentru ce avea loc.
Oamenii se strângeau cete-cete, nu puteau
rămâne în case!

Astfel s-au dus la „curte” unde au rupt firul de
telefon care o lega de primărie şi de restul reţelei.

În scurtă vreme după aceea, gândurile vagi şi
dorinţele de schimbări ale mulţimii au prins a lua
formă mai precisă: să-l dea jos pe primarul
Toader Fasolă! În adevăr, el era primar „ales“ în
comuna Vorniceni de vreo douăzeci de ani fără
întrerupere. Puterea lui părea deci multora prea
autoritară şi fără de capăt. Apoi, erau împotriva
lui şi unele nemulţumiri, de ordin material, de pe
urma cumpărării de către el, pentru sătenii din
Vorniceni, a moşiei Ibăneasa.

Prin urmare, întâiul lucru pe care l-au făcut
oamenii în acea marţi a primei săptămâni a
postului mare a fost să ocupe primăria (localul de
acum) şi să ceară demisia primarelui. Acesta –
inteligent cum era – n-a opus nici o rezistenţă: şi-
a dat demisia în scris, dar, fără a fi auzit de
nimeni, a anunţat prin telefon prefectura din
Dorohoi, capitala judeţului.

La o zi după aceea, preoţii şi învăţătorii din tot
judeţul au fost convocaţi la Dorohoi spre a li se
da instrucţiuni pentru pacificarea satelor,
contându-se pe autoritatea lor morală. S-a dus și
tata, preotul paroh al Vornicenilor.

Era, cum am spus, în ruptul ometelor. Când
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tata ieşea cu sania din Dorohoi, spre satul
Broscăuţi, a întâlnit delegaţia de săteni din
Vorniceni care pleca să aducă la Dorohoi demisia
scrisă a lui Toader Fasolă. În frunte aveau pe
moşneagul, dârz şi pieptos – om cinstit şi
gospodar de altfel –, Costache Vatamanu. Mai
avea cu el pe frate-său, Toader Vatamanu, pe
Gheorghe Pavăl, pe Dumitru Băgu, pe Dumitru
(Mitriţă) Bădărău şi alţi oameni din Vorniceni.
Când l-au întâlnit pe tata, l-au salutat respectuos
cu „Săru’ mâna, naş părinte!”, cum obişnuiau să-
i zică tatei sătenii din Vorniceni. Iar Costache
Vatamanu, bătând cu palma peste ciubota lui
răsfrântă – lucru foarte rar, căci oamenii purtau
mai toţi opinci, nu cizme –, unde avea demisia
primarului, a zis: „Pe Fasolică îl am aici, naş
părinte!” Bieţii de ei, şi mai ales de moşneagul
Costache! S-a aflat mai târziu că la rohatca
(bariera) Dorohoiului îi aşteptau jandarmii. Şi
cum au trecut bariera, au fost umflaţi, duşi la
poliţie, bătuţi bine, mai ales Costache Vatamanu,
şi ţinuţi la zdup încă vreo câteva zile, după care li
s-a dat drumul să se întoarcă liberi în sat.
Bineînţeles că demisia lui „Fasolică” n-a fost
luată în considerare de autorităţile din Dorohoi!

Urmarea a fost că, la câteva zile după aceea,
când s-a simţit că revoluţia a fost înfrântă în ţară,
„oamenii” lui Toader Fasolă s-au dus în capătul
de sus al satului şi au stricat acoperişul casei lui
Toader Vatamanu, fratele mai mic al lui
Costache. În adevăr, cu vreun an mai înainte,
acestuia arzându-i casa, primarul Fasolă îl
ajutase, din partea comunei, să şi-o refacă.
Văzând întorsătura pe care o iau lucrurile,
Costache Epure, fruntaş din Vorniceni şi prieten
cu Toader Fasolă, împreună cu alţi oameni, s-au
pus în genunchi în faţa primarului şi l-au rugat să
ierte neamul Vătămanilor, ceea ce s-a şi
întâmplat. Atunci sufletele s-au îmblânzit, ura s-a
potolit şi liniştea a revenit în sat.

Cam la atât s-a redus revoluţia din 1907 la
Vorniceni!

Totuşi, autorităţile superioare nu au întârziat
să ia măsuri şi pentru Vorniceni.

Astfel, a fost adus un escadron de cavalerişti

roşiori, care au cantonat „la curte”; şi o companie
de infanterişti din Regimentul „10 Putna”, cu
baza la Focşani, care au fost încartiruiţi la şcoală
şi la săteni.

Aceşti militari, cu ofiţerii lor, au rămas cam o
lună şi jumătate la Vomiceni, roşiorii petrecând
aici şi Paştele. Era acum primăvară de-a binelea,
prin aprilie, frumos şi cald, eu cărări uscate şi
firicele de iarbă pe tăpşane. Pe dealul de la curte,
pe povârnişul ce dă spre sat – înspre „Tomachi”,
cum se spunea atunci – roiau cavaleriştii înalţi şi
voinici, în tunici roşii şi pantaloni negri. Mergeau
cu căldări la fântânele din vale, ca să-şi adape caii
pe care îi ţineau în grajduri. În sat se vedeau
infanteriştii, mai mici de stat, aşezaţi la şcoală şi
pe la casele oamenilor.

Nici un incident n-a avut loc între militari şi
săteni. Dimpotrivă, toată lumea din sat îi privea
cu simpatie, ca pe nişte musafiri. Părinţii care
aveau fii la armată îi tratau ca pe feciorii lor.
Toată lumea le făcea daruri. Aşa mic cum eram,
îmi amintesc perfect câţiva dorobanţi din
Regimentul „10 Putna” în casă la noi, pe care tata
şi mama îi încărcau cu de-ale gurii, printre altele
şi ouă proaspete, căci era primăvara. Tata le-a dat
şi câţiva gologani de buzunar.

În săptămâna dinaintea Paştelor, cavaleriştii
roşiori – care au stat mult în Vomiceni – au mers
la biserică împreună cu comandanţii lor şi s-au
împărtăşit; iar în zilele de Paşti s-au dus la horă
unde au jucat cu fetele din Vorniceni şi s-au dat în
scrânciob cu ele.

Când au plecat militarii, nici nu s-a ştiut bine.
În urmă, au rămas sătenii din Vorniceni la

gospodăriile lor, ducându-şi viaţa ca şi înainte.
Revoluţia din 1907 trecuse...

(din volumul Octavian Ionescu, Însemnări
istorice despre satul Vorniceni din ținutul Dorohoi,
Botoșani: Axa, 1999)
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Şi aici...
E ceva putred în Danemarca.

Dar 
din păcate 
şi aici 
unde mă aflu eu...

În plus

Când privesc adânc 
şi îndelung
în sus 
multe lucruri îmi par
de-a dreptul
în plus. 

Chiar şi lucrurile care nu au fost 
şi nici nu-s. 

Audio-book

Fantastic!
Ce s-a mai schimbat lumea 
ce diferite sunt marea 
şi plaja – 

iată
la un moment dat 
vecinul meu pe nisipul plajei
mă roagă să nu fredonez prea tare
să nu fluier a bucurie
dar mai ales a pagubă
pentru că el are dreptul 
să asculte în linişte 
Franz Kafka audio-book.

Spre ora 00 fără 2 minute

În unele zile 
chiar doldora de filosofie
sunt atât de limpezi ideile

subiectele
predicatele toate
încât abia spre miezul nopţii
la ora 00 fără două minute
parcă ne-ar prinde o spuză de regret
că nu a existat ocazii anume
să folosim proverbe
zicători 
cuvinte înaripate

pentru că a fost o zi atât de clară ca după
curăţirea edenică de păcate
greşite cum zice/ interzice Biblia
cu vorba (scrisă)
şi cu fapta (scrisului) – uite că revin
proverbe
zicători
cuvinte înaripate
psalmi cuneiformi.

Gata!
Dormi!

Iarnă

Iarnă. 
Zăpada abundentă a înălţat cât de cât colinele spre cer 
de unde 

se pare
s-ar întrevedea deja nişte schiuri 
pe care şi le pregătesc îngerii 
ce vor coborî în slalom uriaş
în văile bucuriilor
foste văi ale plângerii.

Marea iubirii
1
Odată ce seacă până şi mările pământului
nămolindu-se 

(de pildă Aral)
şi corăbiile care le cutreierau rămân
captive-n nisipul pustiirii –
ce să mai zicem, ce
despre mica mare a omului
marea iubirii?...

2
– Dar, iubitule, mai ştii tu oare 
şi despre alte mări moarte, oceane? 
–  Iubito, ajunge, ne oprim aici. Viaţa
şi aşa e necruţătoare...

4949CONVORBIRI  LITERARE

Leo BUTNARU

P O E Z I E



Mireasa

Mă simt părăsit
Degeaba răscolesc prin dulapuri, sertare
După un înţeles al lucrurilor
Cărora le-a venit timpul
Nu sunt decât farfurii, tacâmuri, vechituri
Ce-a fost mai de preţ s-a furat sub ochii ei orbi
Una după alta s-au perindat îngrijitoare, femei nevoiaşe de
la ţară
Unele au mai pus deoparte câte ceva
Un inel, un lănţug, o broşă, un cercel de aur
Un vas de porţelan, o linguriţă de argint
Sănătatea ei s-a tot agravat, a căzut la pat
Și de atunci am internat-o într-un azil 
Unde a îndurat totul în întristare
Încerca să fie prietenoasă cu infirmierele, de frică să nu fie
dată afară
Pentru că se credea o povară
A avut o bună îngrijire, a fost chiar răsfăţată, cum am scris
şi-n ferpar 
Puţini l-au citit şi mai puţini au venit să-i ridice coliva la
cimitir
Când te uită Dumnezeu pe lume, te uită şi oamenii
A căzut pe mine, nepot oarecare , mai ales că nu a avut
parte de copii
Biserica era goală, făcea ecou
Și mirosea înecăcios a tămâie, prevăd o cefalee, o ameţeală
Am împărţit prosoapele, batistele înnodate cu lumânări,
pomenile
M-am tocmit pentru doi gropari, m-am trezit cu patru
Că aşa lucrează ei, în echipă, ca în orice industrie
Și prind mai multe comenzi
Stăteam acolo, cu capul în jos, cu mintea amorţită, cu
bulgării căzând pe capac
Și mă gândeam că mai am de achitat biserica, primăria,
pompele funebre
N-ai ce face, încep să se adune
Dar nu-i momentul să mă zgârcesc
Nu mai rămâne decât să lichidez casa pustie, roasă de
igrasie până-n tavan
Am s-o iau pe rând, cum ar fi făcut chiar ea

A fost un om ordonat, a trăit îngrijit
Nu ca mine, în viteză
Mai întâi am oprit curentul, apa, gazul, măcar să nu mai
mai vină facturi
Până s-o găsi un cumpărător chior
Mi s-a cerut un instalator atestat, să sigileze robineţii
I-am dat lui vechea plită pentru clătite, mirosul copilăriei
mele...
A plecat bombănind, era mai interesat de jaluzele
Căruţul rabatabil l-am donat la azil, aşa cum era, cu roţile
dezumflate,
De când încă se târa prin curte
Și eu n-aveam niciodată timp să le umflu
Azi am orbecăit împachetând vesela în ziare de pe vremea
ei
În mijlocul încăperii se strânse parcă de la sine, un munte
de straie
Lenjerie, textile, pălării, eşarfe, rochii de petrecere
demodate, decolorate
Zici că e un business de haine vechi
Le adun în saci negrii de plastic, ceva trebuie să împart şi
la patruzeci de zile
Aşternuturile le-am vârât în portbagaj, cu molii cu tot
Mă grăbeşte echipa de dezasamblare
Doar aşa pot înghesuii toată mobila într-un camion, am
bani de un singur transport
Patul cu ladă, noptierele de mahon, dulăpioarele, lustrele,
covoarele cu ciucuri
Până la groapa de gunoi a oraşului
Șeful mă claxonează, ne apucă noaptea
„I-am tăiat şi factură, ce naiba face faţa aia de lungă
Am părerea că morţile sunt neplăcute, chiar depresive, dar
să nu exagerăm
Băieţii care s-au spetit trebuie să mănânce şi ei 
Că nu le-a dat decât apă plată
E gata trebuşoara, ce mai aşteaptă?“
Dacă mă mai claxonează o dată nu ştiu ce-i fac 
Nu e un decor, sunt bucăţi de viaţă de  om
Și nimic nu mai poate fi reasamblat
Șed răvăşit pe podele goale, ca la un bilanţ
Ce rămâne după un om?!
Stau cu fotografia ei de mireasă în mână, mângâi rama, 
Hârtia care păleşte, contururile estompate, întunecate 
Doar în ochi încrederea tinereţii
A rămas acolo, înfiptă!
Ce să fac, s-o duc în garaj?! 
E mai bine să nu mă gândesc, mă ia cu vertij, sunt atât de
imprecis
Aş vrea să fiu un scamator, să pocnesc din degete, să fac
lucrurile să dispară
Să fac amintirile să dispară... 
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Iernatice zăpezi

Iernatice zăpezi de altădată
Purtăm încrâncenați în amintiri
Ne adunăm sub cerul fără pată
Strivind cu duioșie o lacrimă-n priviri.

Nedumeriți acum în prag de iarnă, 
Discursul ni se pare tot mai vid,
Ne mai uimesc cântările în strană,
Dar porțile istoriei se-închid.

Flașneta de serviciu cântă-n stradă,
Lumini înșelătoare se aprind,
Se spală bulevardul în zăpadă
Şi cețuri umede pe suflete se-ntind.

Slinos, apasă veacul pe cetate,
Iar timpului zăgazuri i s-au rupt.
Se risipesc secundele în toate,
Iar ceasul ni se pare mai corupt. 

Mandala

Prea hulpav, timpul își devorează coada,
Ce-a fost va fi, ce este a mai fost,
Indiferente epoci își digeră prada,
Agonizând în curgeri fără rost.

Mă scald în apa fluviului în grabă,
Îmi pare că eu însumi sunt un altul,
Mă ispitesc din umbră și mă-ntreabă
Doi îngeri rătăciți sfidând înaltul.

Ce astăzi e deasupra, mâine-i dedesubt
Se clatină din temelii zidirea
Surparea ne alungă peste drumul rupt,
Și se destramă-n cețuri amăgirea.

Devastatoare plasme îngurgitează spații
Purificând materii spre noul început,
Se răsucesc în hăuri și se ridică-n grații,
Dând formă nouă beznei, cum spațiul n-a avut.

Plutesc imponderabil

De azi totul mi se pare a fi fost o poveste
Cu vise furate pe căi neîncercate,
Când basmul minciunii îmi dă iar de veste,
Iar căile mele le vreau descurcate.

Visărilor ucise, azi cer învierea,
Mă minte iar speranța trimisă-n patru zări,
Pe câmpul Elizeu m-așteaptă mângâierea,
Când obosit mă-ntorc pe-a cerului cărări.

Simt carapacea cum crapă și destramă,
Iar eu în noi implozii mă prăbușesc în mine,
Păstrând ca pe-o comoară portretul fără ramă,
Amplificând căderea spre veacul care vine.

Cu ploaia de lumină în haos mă petrec,
Mă-ndrept impetuos spre veșnicul apus,
Și simt cum secoli reci prin aripile-mi trec,
Plutesc imponderabil în cuante recompus.

Amăgire

Îmi reazem amăgirea prin universuri stranii,
Și-ascult chemările scrâșnite, ca atunci,
Galacticul zaraf când cântărește banii,
Tomnaticii cocori când țipă peste lunci.

Mă oglindesc o clipă în întâmplări sau vis,
Trecutul mi se pare un mozaic dispers,
Reconstruind anarhic preasfântul paradis,
Pulsându-și agonia în ritmul unui vers.

Mai caut prin ruine doritul adăpost,
Dar mi se pare noaptea mai beznă și mai rece,
Mă-îmbrac în catifeaua iubirilor ce-au fost,
Și lacom mă adap din timpul care trece.

Nu mai primesc în vreme nici hrană, nici simbrie,
Hambarele tristeții le-am devorat demult,
Aștept pe Vestitor portalul să-l reînvie
Și șoapta chinuită în taină i-o ascult.
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Între zi şi noapte

Mă cheamă fulgerul drept mărturie
În paşii repezi şi tîrzii
Lunca îmbobocită în lucernă
Îmi răscoleşte sufletul de multe bucurii.

Vara, desculţă între umeri
Privirea mi-o ridică cît mai sus
Cu dreptul de-a călca pe suflet.
Într-o lumînare aprinsă de Iisus.

Mă mîngîie durerea adormită-n vis
Rugîndu-se de nori în jocul care
Un simplu călător ce-a fost răpus
În brazda lui fără cărare.

Mă ştiu de mult abandonat
Şi timpul mă calcă în picioare.
Legat am fost cu o funie de vînt
Să cresc în viaţă, într-o lumînare…

Iubire fără grai

În urma tăcerii mă închin
Cu multă trudă şi răbdare
„Lupta cu inerţia” în suspin
Pasărea cu clonţul de rubin
Iubirea fără grai mă doare…

Satul în doliu la Mălini
Curat simbol fără izvor
Îţi sărutăm şi roua dintre spini
Dăruindu-ne o veşnică chemare.

Acolo-i casa poetului rănit

Şi stelele se ridică în picioare,
În albatrosul tău ucis
Rămîne pe vecie „Moartea căprioarei”.

În pădurea cu rădăcinile în cuvînt
O fiinţă vie în puşca-ntunecată.
Cu privirea rătăcită-n vînt
A venit şi ea să se adape
În setea ce-o durea demult
Nu ştia că glonţul o aşteaptă…

Tunet îngheţat

Se-aude prada printre vînători
S-o rătăcească-n propriile puşti
Tu! Nicolae nu mai poţi sî mori
Nici setea căprioarei să împuşti.

Te-a sfărtecat o pasăre unealtă
De mers pe jos cu ochi îngrozitori;
Statuia ta se sprijină în daltă
Şi puştile împuşcă vînători.

Abia mă tărăi printre mărăcini
Să cunosc şi puşca ce ucide.
Aş întîrzia pe la MĂLINI.
Dar moarte nu se poate vinde.

Simbol
Tatălui Emil la 97 de ani

Se-ncoronează ramurile cu muguri
Ciutura scoate apă din fîntînă
Îţi cîntă-n tine un greier şi te bucuri
Nu ţi-a murit ţărîna ta bătrînă.

În ea-ncolţeşte iarăşi visul, gîndul
Şi chiar dacă ţi-i viaţa cam aiurea
Tot nu te laşi să te destrame vîntul
Să-ţi bată toaca-n tine ca securea
Apusul care-ntunecă pămîntul.

Cîmpiile au pleoape-nrourate
În doină vin şi înnoptează cerbii
Te culci cu faţa către cer, pe spate
Aştepţi să te străpungă firul ierbii
Şi nu lunina care-n moarte cade.

5252 CONVORBIRI  LITERARE

Dan MOISII



Vântul
Vântul cade
dinspre cascade.

Vine lejer
tocmai din eter.

Ori vine – pe bune,
dintr-o altă lume.

De la ani lumină
a-ndrăznit să vină

să ne dea răcoare,
să ne împresoare…

Vă spun pe cuvânt
vorbim chiar de vânt.

Din poveste
Nu este
nicidecum
adevărat

că femeia

m-a alungat 
din visele sale.

Martori
îmi sunt
primăvara,
floarea de câmp,
albastrul.

Reuniunea morţilor
O reuniune
a morţilor
va avea loc în perspectiva
înmormântării
ultimului tronson
al căii ferate.

Va fi îngropat
atunci
şi trenul
de aur
plecat din Roşia,
de la Baia 
azi… în eternitate.

* * *
între oglindă și moarte așez chipul Tău Doamne
spune să treacă și paharul acesta de lacrimi
care frânge în două cuvintele

pâini incolore de liniște
vândute nostalgiei rămase
prin visul hrănit cu lapte ceresc
în colțul odăii dinspre uitare

cum un capăt de lume unde vreau să mă-ntorc
ascunsă în singurătatea propriei spaime

unde culoarea îndoielii pare o pradă ușoară
iar deșertăciunea goală aproape
dansează în bâlci spunând nimănui o poveste 

pe care nimeni nu o mai gustă
pe calea îngustă dintre oglindă și moarte

unde doar chipul Tău încolțește târziu
pe o pânză frământată a cerului

salvând pentru o vreme paloarea ruinelor

complicând un rost pierdut de la naștere
prin care fiecare moare singur
vegheat de propriul lui înger

un timp istovit fiindu-i aproape
printre iscoditoare secunde cu umerii vineți

monede de schimb pentru încă puțină lumină
monade prăfuite într-o zi de duminică

unde vindecarea de lacrimi promisă de Tine
ar putea salva de la nimic îndoiala
într-un spectacol al privirii din valea cenușii

prin jurământul Tău de jertfă pe cruce

ca despărțirea de mine să implore lumina să tacă
vestejind carnea lumii printr-un gri vinovat

așezând între oglindă și moarte numele Tău
cum un capăt de lume unde vreau să mă caut
ascunsă în singurătatea propriei taine
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***
un şir de tăceri albastre
câteodată 
noaptea o ia razna
ruginind aşteptări
tu-prima şi ultima întrebare
prin respirări de început
te simt mai aproape
ne întâlnim
în contraste
în aşternutul cald al poeziei
într-un spaţiu interzis
pentru muritorii de rând
uitare, dulce şi incoruptibilă uitare
de tot ce-i frumos şi pur
te insinuezi în colţurile albe
plăpând
ne întâmplăm
neirosiri
înfometaţi de noi
rătăciţi
printre toamne
suntem primăveri.

***
În stejarii solari rotunjesc depărtarea
pe câteva felii de pământ îmi întind cerul ca apa
limpede
luna pe
ruguri de mur
prin păduri
colţi hrăpăreţi

un iepuraş în fugă îşi zbate inima
ţepuşe înfipte din loc în loc 
prin  locuri neumblate de ghindă capcane testând
libertatea
cotituri încete prin iarbă cu
tricolici  ce se plimbă după o noapte de ploaie
Nu-mi mai ajunge potirul să torn vin
Nici sufletul să-l înalţ în soare
Libertatea nu poate fi negată de ură
în somn adânc
îmi odihnesc  pământul.

ACORD DE GREIERI

Acord de greieri. Înăuntru-i pace?
Se unduiesc fruntariile-n grâne,
Mai zburdă mielul nenăscut în stâne
Și ține-oierul taine sub cojoace?

Nesigur rost! Desprinse din țâțâne,
Se prăvălesc vâltori și se preface
În tropot aprig lenea din hamace,
Iar scama ceții-n neștiut rămâne.

Nimic întreg și tot prelins în fiere,
Pe roib zălud, cu arcuri la oblânc,
Învolburându-mi tihna din artere.

Un cuget  grav în trup firav de țânc.
Doar în apus, ființa când va piere,
Se va curma și lupta mea-n adânc.

AGONIZEZ

Agonizez, dar nu-i decât o sfoară
Pe care trec speranţe-nşelătoare.
S-au prăbuşit în smârcuri şi duhoare,
Iar izul lor netrebnic mă doboară.

Frânturi de voci, mereu neiertătoare,
Sădesc aprins în trupul de fecioară,
Ce-n trigăt lung şi dornic se-nfăşoară,
Tăcerile de duh izbăvitoare.

Şi serile s-au dezbrăcat de frică,
Iar gândul mut în  taină îl înjug 
La carul clipei ce un val despică

Spre închinări arzând mocnit pe rug.
Pe zidul tihnei îngeri se ridică.
Tăcut şi drept de moarte nu mai fug.
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Arhanghelul nu s-a recunoscut niciodată drept
fiul lui Filip, el era fiul nimănui, făcut din duh şi
pămînt, iar cînd a murit tovarăşa Sisica s-a aruncat
în mormînt, şi-a dat s-o smulgă ţărînii, ca s-o ridice
la cer, printre nemuritori. Cei tineri, bătrînii şi
femeile, respirau cu dificultate, la sfîrşitul
sfîrşitului, (după ce toţi tovarăşii şi-au expus
politica la tribuna din faţa Cortului). Primindu-şi
raţia de pîine şi sare din palmele lui, li se citea în
ochi îndîrjirea şi refuzul cunoaşterii. Pînă prin 62,
lumina difuză şi inconcretă se menţinuse trează
peste sat şi aiurea, alungînd întunericul, ţintuindu-i
pe oameni într-o perpetuă vigilenţă. Problemă aflată
pe ordinea de zi a Congresului, dar care iarăşi a fost
trecută cu vederea spre nemulţumirea maselor.
Mulţimile vociferau spre buna ştiinţă a lui
Demistofele, care comanda din umbră toată această
tărăşenie. Nu ştiau că de la Cortul Roşu se
aprindeau luminile viitorului. 

Cu adevărat lumina fusese creată de el, şi
Manifestul o spunea cu claritate în versetele din
urmă: istoria tuturor societăţilor de pînă azi este
istoria luptei de clasă. La care Colonelul a tresărit,
şi-a smuls barba înspicată, a tuşit sec şi a adăugat
adresîndu-se poporului homicenian:

– ... şi, această sintagmă valorează cît volume
întregi: în spiritul ei trăieşte şi se mişcă întregul
proletariat organizat şi luptător al lumii civilizate,
iar soarele e bătător la ochi şi duşman al
poporului, de aceea trebuie închis într-o cuşcă,
organizate armatele industriale şi proprietatea
desfiinţată. 

Era cea de-a doua zi a Congresului de la Cort.
Acele cuvinte preexistau Legii şi tuturor gîndurilor,
deviza organului suprem regăsindu-se în cugetările
lui Garibaldi şi în tăcerea angoasantă a tătucului
Stalin: Să schimbăm totul, ca să nu se schimbe
nimic! Cei din sat s-au gîndit să-şi întîmpine

invitaţii cu pîine şi sare şi cu apă neîncepută de la
Şipote, să le găsească un adăpost sigur în chiliile de
la Schitul Orbului, printre năluci şi vedenii, dar ei
veneau pe calea aerului şi prin gîndurile risipite, pe
căi neştiute, refuzînd să se amestece cu aceşti ţărani
soioşi, găsindu-şi un loc al lor, inconfundabil, în
pădurea lui Chiric, dinspre borna a cincea, unde
cîntau pitulicile. Străinii şi-au ridicat corturi mici
din pîslă şi aer gonflabil, au mîncat pîinişoare şi
hirbi tineri, au prins din zbor stăncuţe şi mierle, (la
concurenţă vînătorească cu Ponţiu Pilat) pe care le-
au fript pe nişte grătare minuscule, pentru a nu bate
la ochi, au băut vin din struguri dulci, şi-au ghicit în
palmă trecutul, şi mai ales viitorul, descoperind
jocul sorţii şi stingerea aştrilor, au jucat stos, bacara
şi şeptic, ca să ştie Conducătorul cum se distrează
activiştii patriei, după care s-au odihnit în grupuri
simple de doi cîte doi, făcînd dragoste nevinovată,
pentru a nu împiedica mersul stelelor şi vînătoarea
de vulpi. S-au întrunit în anticamera vieţii de la
palatul Congreselor, din Cort, unde hălăduiau
bolşevicii din primul mandat, scornind poveşti
neverosimile despre eroii de la Cotul Donului. Spre
dimineaţă, după ritualul secret al păcatului originar,
au pus în discuţie probleme naţionale şi
internaţionale, politica aflîndu-se pe ultimul loc la
ordinea zilei, pentru că puterea se afla în mîinile lor,
o manevrau cu pricepere, iar poporul credea în
astfel de bazaconii propuse de ei. În primele ore de
la sosire, aceşti haiduci şi haiducese proletare l-au
linşat pe pe Cristul de la schitul Orbului, au mîzgălit
îngerii din catapeteasma bisericii, iar pe sfinţii
părinţi i-au deferit justiţei proletare pentru ingerinţă
în treburile unui stat socialist. La sfîrşitul
programului de cuvîntări, au ars biblioteca de la
Chiric, i-au trimis în exil pe învăţători şi-au
surghiunit-o pe Doamna Vetruvia, interzicînd
poporului din Homiceni, pe o perioadă nelimitată,
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manifestarea prin scris şi pictura.
– Gata, cu arata burgheză, tovarăşi, strigă Mahla

Linkenstein, o femeie micuţă, cu pungi ca de guşteri
sub ochi, de care Licadon îşi va aminti veşnic, la
orele de trigonometrie stelară.

În acest timp, pe Sile Guţui l-au introdus într-o
literă moartă, i-au luat pămîntul, soţiei lui i-au
închinat două monumente funerare, în uşa bisericii,
alături de mormîntul mamei Anastasia, pentru ziua
cînd nu va mai fi printre noi, iar lui Chiric i-au
smuls focul din vatră, ochii din cap şi vederea din
umbră, ca să rămînă cu înţelepciunea. Pe Lepte
Argatu l-au îmbătat cu ambrozie şi nectar ca să
poată trece Styxul, improvizaţie artificială, pentru
că acest ins nu dădea seamă la nimeni, doar vitelor
sale, furîndu-l somnul, ca să treacă apa morţii.
Printre participanţi la Congres se evidenţiau
guralivii Stoica Chivu, Leon Marcuţiu Popescu şi
Sandu Minel, care dominau adunarea, din ungherul
luminii, mai venea din partea naţionalităţilor
conlocuitoare această Mahla Linkenstein,
profesoara de matematici a lui Licadon, Barbara
Borilă, o luptătoare sosită direct din ilegalitate cu
tot cu copii şi nepoţi, Ştefan Foris, cu numele
schimbat de forţele răului, şi Sanda Moghioroş, din
partea femeilor iluminate de licurici. (de la locul
numit 12 stejari) 

Către seară, Tînăra Gardă s-a retras în codrii de
sub Turtea, loc de suspin şi tristeţe, unde Filip i-a
descoperit pe ucigaşii Aspaziei Mendescu. Tinerii
revoluţionari au cercetat locul, au descoperit
modelele vii ale lanţurilor şi cătuşelor cu care au
fost posedaţii criminalii, în jocul lor absurd de-a
revoluţia. Fără să cunoască motivele crimei, au
refăcut legătura de siguranţă dintre trecut şi prezent,
Iosif Rangheţ şi Leonte Năutu n-au fost
recunoscuţi, în uniformele clasice, deoarece au
devenit, peste timp, fraţii Oişteanu, organizînd, în
noaptea dintre luceferi, acea deconspirare a poeţilor
şi criticilor decadenţi, pe care-i va conduce către
mormînt, în viitorii cincizeci de ani. Îl cunoşteau
bine pe Ponţiu Pilat, şi-l apreciau ca pe-un adevărat
luptător pentru dreptate, un erou al neamului
românesc. Care, dimpreună cu Cernaoschi, un
lipovean ucigaş de moşieri şi chiaburi, au haiducit
prin munţii Neamţului, vînînd cu arcul stăncuţe şi
ciori, ca să poată supravieţui. Aşa au dedus faptele,

din suferinţa foamei şi dezrădăcinarea acestor
minunaţi patrioţi. Ponţiu căpătase deja puteri
nelimitate în Colectiv, şi se războia cu Mariţa, fosta
sa soţie, trecută în lumea drepţilor, pentru aceleaşi
drepturi la violenţă, moştenite din tată în fiu. Năluca
ei s-a desprins, şi-a mai coborît o dată din ceruri, în
siliştea Cortului, întîlnindu-l pe holurile iluminate
de glorii măreţe. El a dat s-o lovească cu muchea
baltagului, ca-n tinereţe, dar zborul ei lin l-a făcut să
tremure în faţa veşniciei.

– Fugi, nebunule, în iad toţi sunt egali!
Ceea ce-l determină pe haiduc să tragă încă o

dată cu arcul, lovind în aripi sturzii şi vrăbiile, ca
poporul muncitor să aibă ce mînca. Invitaţii se
deşertau noaptea în lăstăriş şi tufari, compuneau
mici operete de conjunctură cu revoluţionari şi
mîndre fete sacrificate pe altarul esteticii muzicale,
ascultau vocea de bas a lui Manicatide,
îmblînzitorul de fiare, trezit din somnul istoriei, ca
tovarăşa Vetruvia Manicatide Chiric să ştie că e
fiica acestui nemernic burjui, şi nu urmaşa unor
boiernaşi de ţară, cum pretindea ea. După somnul
de frumuseţe, musafirii, uşor ebrietaţi de briza
autumnală, lecturau, în canon, tezele din aprilie, în
varianta calmucă, deshumau cele zece vaci ale lui
Chiric de la locul celor 12 strejari ca să le caute-n
coarne, subminau economia naţională cu nesaţiul
lor vitalist şi semnau în locul ţăranilor cererea de
trecere la Colectiv. Se trezeau dimineaţa în glasul
privegherilor, cîntau aceeaşi Internaţionala, în pas
săltat, războindu-se cu penajul castaniu al orchestrei
şi ajungeau beţi şi pe şapte cărări în Sala
Congreselor. O zăpuşeală ucigătoare cu gust de
fiere îi întîmpina, tovarăşa Sisica Filip conducea
lupta de clasă din amvonul puterii, Colonelul
Patriciu se războia cu Sile Guţui pentru pămîntul
din Bahnă, numindu-l şovin social, pentru că acest
ins era favorabil războiului de gherilă, dar l-a
convins, pînă la urmă de justeţea argumentelor sale,
publicînd lucrarea Revoluţia continuă, asigurînd,
astfel, principalul fundament ideologic care a dus la
cucerirea puterii de către masele populare. A dedus
că Sile Guţui, în adîncul sentimentelor sale, e om şi-
un profund comunist, pentru el proprietatea privată
fiind un moft al reacţiunii, de aceea trebuie abolită
şi redefinită ca proprietate comună asupra
mijloacelor de producţie. Ziua a doua şi
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următoarele patru zile s-au terminat fără nici o
decizie, la cei 12 stejari tinerilor înflăcăraţi de
marxismul laudatoriu li se pregătea o cină
romantică, cu rachiu de prune şi carne crudă. La
bucătăria de campanie prezentîndu-se din proprie
iniţiativă Flinta, Ierneasca şi Ghitla, toate aceste
femei fiind recunoscute de tovarăşul Ile ca metrese
ale soldaţilor din Compania a VIII, s-au sacrificat,
pentru care au pătimit, şi-au purtat cu necinste
banderola albă la picior, cum că ar fi fost bolnave de
şancăr.

Flămînziţi de munca politică şi angoasaţi de
prezent, tovarăşii se dădeau la adevărate ospeţe,
hăpăiau din carnea de miel, strecurată subtil de
Arhanghel şi Ponţiu Pilat, pe căi lăturalnice, la masa
de seară, mai mult din milă pentru aceşti oameni
minunaţi şi minciunile lor zburătoare. În ziua a
şaptea tinerii comunarzi au pornit darabana prin sat,
ca să conştientizeze vitele şi găinile ouătoare că
lumina dăruită de acest fiu şi frate al comunităţii nu-
i deloc o iluzie a prezentului, ci marea descoperire
a viitorului.

Prin forţa lor moralizatoare, lucrările
Congresului au luat calea întoarsă, Arhanghelul a
eliberat-o pe femeia sa de grijile cotidiene oferindu-
i o masă de scris şi tăbliţa de ardezie, dar ea a
refuzat cu încăpăţînare arta scrisului, cînd eram eu
mică, povesteşte Aristiţa, nu se scria pe hîrtie, ci pe
tăbliţă, şi dacă un copil sărea în sus şi strica tăbliţa,
scria pe ce rămînea, aşa m-a izbit Ion al lui Donţu
de bancă şi-a mi-a zdrobit tăbliţa, au rămas
bucăţele, şi scriam pe acele bucăţele că nu era hîrtie,
puneam tăbliţa în traistă şi creioanele anume pentru
tăbliţă, eram obraznici, de cînd lumea a fost aşa, şi
după ce mă bătea măica, cumpăra alta, că trebuia să
învăţ carte. Femeia Arhanghelului a fost şi ea la
alfabetizare, ştia numai două clase, şi-a completat
studiile la şcoala lui Arghir cel Frumos, dimpreună
cu toată protipendada femeilor din Huci, înainte ca
Anica Filip să-i izgonească pe nevrednici şi venetici
din casa tatălui său, dar Arhanghelul nu vroia să
recunoască, el zicea că femeia lui e deşteaptă, a
studiat la Cairo cu Manicatide legile circului şi toate
măscările vieţii, şi ea vine la cursuri numai ca să
verifice prezenţa împricinatelor, pe Ileana şi pe
Anica, hututuie femeie! Dar se ţinea tare şi se
întrecea în cuvinte cu Doamna Vetruvia, care n-o

lua la nici o seamă, fiecare era nebună în felul ei,
Doamna, bolnavă de cuget, Arhangheliţa, de cur,
tare-i mai plăceau bărbaţii, se culca cu ei de plăcere,
şi toţi rîdeau, numai Ion nu credea din ceea ce
auzea. A făcut-o la balul de la Cortul Roşu, de ziua
muncii, prin bălăriile de la Tulan, aşa era, se
înturlucau între ei, ca cîinii, nu ţineau cont de
ruşine, şi aşa a fost şi cu Musculiţa, şi asta a fost o
mîndruţă dată dracului, s-a dat cu învăţătorul
Domonco în veceul şcolii, ăsta, taur comunal îşi
propusese să le calce pe toate precum cocoşul
găinile, că doar era singur şi necăsătorit, şi cu
Giculeasa a fost la fel, după ce s-a instalat la ea în
gazdă, cei doi trăiau ca femeia cu bărbatul ei, şi
Gicu, soţul gazdei, era mai mereu plecat după
marfă, că ţineau dugheană cu de toate, şi cu alte
femei s-a înturlucat. Colectivul le-a stricat pe toate,
era timpul minciunii şi făţărniciei, că ajunsese
inflaţia de luai o pîine cu un sac de hîrtii, Chiric a
vîndut un porc pe nimic, dar nu şi-a dat seama cum
a fost păcălit. A venit la el acasă unu’ Neculai Onţu,
din Guţuleşti, acesta fiind funcţionar la primărie a
auzit de situaţie şi l-a înşelat pe bătrîn, animalul
avea peste 200 kile şi l-a dat cu 25 de milioane, a
doua zi a venit stabilizarea şi n-a mai avut ce face
cu banii. După aceea, Chiric a dat foc la sacii cu
bani, statul schimba numai 50 de lei, cu ce să te
descurci, gata-i, am schimbat 50 de lei pentru
cheltuiala casei, după vînzare îi părea rău lui Chiric
că a vîndut porcul, pe atunci, fiind orb şi surd, dar
văzător cu duhul.

După Congres, s-a primt indicaţia ca balurile de
la Cortul Roşu să se ţină de sîmbătă pînă luni,
Anastasia n-a mai apucat, a murit în ziua de
Bobotează, pe drumul Chiciorei, venea de la
Bîrgăoani, de la fraţii săi, flăcăii chiuiau de mama
focului, era joc la casele lui Ion a Mărioarei şi
hamarlic la Cort. Gheorghe plîngea că a murit
măica, şi Vasile a Laiului stătea mut, în ceardac,
bîiguia de obidă, şi citea ziarul. Ce durere a fost în
casa noastră, dar trece vremea şi vînturile se
răscoală, şi anii se duc, şi Licadon, zicînd că
vorbeşte nemţeşte, cercetează locul şi timpurile ca
să descopere legăturile bunicilor săi cu acel
Demistofele, aflînd că nimeni din sat nu-l
cunoscuse pe acel străin. Erau numai basme de
adormit copiii. Înnebunit de durere, Goangă a
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început să plîngă la capul femeii sale, dar să vezi,
din senin a apărut acel vagabond cu părul negru, de
mă minunam cum de se întîmpla asta, şi-au ieşit ca
să-şi vorbească în spatele grajdurilor, şi parcă erau
prieteni de-o veşnicie, iar Gheorghe a dus-o pe
Anastasia în casa cea mare, şi-au venit mai multe
femei din sat şi au îmbăiat-o, şi era frumoasă, ca
vie, de tînără ce-a fost, cu părul de aur, iar acel
străin s-a împăcat cu Vasile a Laiului, după ce-au
discutat, el a intrat în camera moartei şi a stat aşa o
vreme şi a vorbit cu ea, ca doi soţi, care au trăit
împreună o viaţă, şi la urmă s-a făcut o scînteie, şi
după aceea a înflorit lumina la geamuri, răsărea
soarele, în noaptea deplină. Vasile a Laiului a plîns
la capul Anastasiei, iar noi plîngeam mai puţin,
fetele Savinei se ocupau de pomeni şi de curăţenie,
iar lumea ca la priveghi, bîza, şeptic, şarpele-n casă
şi, dincolo, nebunia de la curţile dorului, aşa-i
ziceau la Cort, unde se veseleau.

Lucrările Congresului au luat sfîrşit în ropote de
aplauze şi cuvîntări gratuite, (o dată cu trecerea în
nefiinţă a Anastasiei) sensurile literare se asociau, în
chip bizar, cu sonoritatea emisă de gîştele din Ceri şi
grohăitul mistreţilor din pădurea Grochilor, păsările
neştiind că lipsa morfemului este şi ea un morfem şi
că fonemul nu poate fi studiat ca o abstracţie, ci
numai integrat în complexul cuvintelor, cel mai mic
sunet, o mişcare de aripă, ruperea unei foi, un rîs
gîlgîit, plînsul Vetruviei şi moliciunea căldurii, se
auzeau cu claritate pînă sub poala Turtelei, vocea
Arhanghelului plutind moale şi catifelată, în
rezonanţa injuriei, ca să declanşeze îndemnul şi
patima lămuritorului. Colonelul, fiind vexat de
întorsătura acordurilor, din graiul celor umili, simţi
cum promisiunile şi făgăduinţele se conjugau cu
bătaia de joc şi ocara, dispoziţiile de la tribună
deveneau adevărate poeme în proză, cei mici, din
rîndurile din faţă, acceptînd să li se şoptească: am
învins, am învins, şi pax redivivus, sintagmă pe care
n-o vor pricepe, pînă ce el, dominatorul, din
anturajul tăcerii, nu va uni cuvintele derivate cu
gluma şi jocul arhaic al sunetelor. 

Copiii vor fi impresionaţi de modul cum tonurile
măreţe sunt transmise în toate colţurile acestui
infinit auditoriu. Pe Coasta Saftei se auzea lătratul
unui cîine, se dovedea că lupii sunt adevăraţii spioni
din anturajul lui Borulea, miliţianul Şef, la Congres
el numindu-l pe Nuca Băiete în funcţia de omul

cuminte al naţiei şi atotvăzătorul, pentru că Nuca,
versat şi umil, ştia firea acestor oameni, veselia lor
disimulată, cîntecul vociferat, spaima mărturisirilor
şi loviturile insidioase la palme. (în fapt, un delator
nenorocit, spunea Aristiţa, a trăit pînă la o sută doi
ani ca un trîntor, din ghioagă şi gură mare) Acustica
de la Cort a fost decretată drept cauza măcelului
dintre cuvinte, toţi membrii de partid conchizînd că
aceasta se datora formelor circulare care dau naştere
claritatăţii luminii, fenomenul permiţînd vibraţiilor
să se propage cu acelaşi volum şi intensitate în
spaţiile virtuale ale fărădelegilor. Alţi factori au fost
introduşi în scenariu de însuşi Arhanghelul care
urcă pe calul lui alb, strunind zăbala şi reflectarea
sunetului în uşile coteţelor, deoarece razele umede
se loveau nebuneşte de căciulile monştrilor
deghizaţi în femei luciferice şi de scaunele de lut
proaspăt ale logiilor, cu această ocazie surprinzînd
calitatea bună a marmurei de Carrara, cadrul lipsit
de zgomot al amplasamentului şi bizareria
simbolurilor care au speriat codobaturile.
Fenomenul fiind provocat, în clipele de absolută
magie, cînd nimeni nu mai spunea nimic, de
mişcarea ondulatorie şi elastică a crengilor de nuc,
lovind auzul, în bubuieli, trăsnituri, detonaţii şi
vaiere, pînă la mormîntul Anastasiei, cînd preotul
Hogion Cămătaru îşi încheiase dizertaţia despre
sfinţii părinţi, compunînd primul cvartet de coarde,
în tonuri liturgice, numai s-o încînte pe Anastasia,
în drumul ei către rai, ca astfel frecvenţa
spectacolelor orgiace şi influenţa sărbătorilor
dionisiace din toată ţara să declanşeze căutarea unor
subiecte noi pentru prelaţi, comunişti de profesie şi
aplaudaci, pentru fiecare spectacol conţopiştii din
primărie avînd nevoie de un cor. În semn de protest,
bătrînii din sat au refuzat alinierea la patru voci şi
canonul, ei preferînd corogheasca pe furate şi sîrba-
n căruţă, ca modele ideale pentru compunerea
primei simfonii săteşti.

Dezbaterile, în urma Congresului, au continuat
peste timpul efervescent, grupuri, grupuri, adunate
la Poarta Ţărnii discutau aprins despre căile
întoarcerii în trecut, viitorul fiind planificat de
partid, lipsindu-i pe ţărani de grijile cotidiene. Şi era
de tot rîsul, nunţi peste nunţi, şi botezuri peste
botezuri, aşa se întîmplă după marile catastrofe,
lumea o ia razna, şi cînd a venit moartea acelui tînăr
cu părul de aur, din Măncăşăni, s-au dat la o parte,
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şi-au pus-o pe baza întîmplării şi nu a angoasei care
circula veselă pe toate drumurile, iar cînd a fost cu
Neculai al lui Mancăş, l-au cules îngheţat din pîrîul
Brezei, în dimineaţa de după concluzii. Sufletul
Anastasiei se urcase la cer, băiatul era singur,
împlinise 23 de ani şi nu se maturizase, aşteptînd
ploile de primăvară şi întoarcerea tatălui său, ca poet
de balade, să încînte satul cu cîntecul lui Toma
Alimoş. Se născuse din ambii părinţi, printre şapte
fraţi şi surori, tatăl său îl învăţase prin viu grai cum
se cîntă balada lui Toma la tilincă. Sedus de muzica
astrală şi de incantaţii liturgice ( pe atunci, la Cort se
desfăşurau numeroase activităţi culturale, conduse
de Lepte Argatu, fostul administrator de la Chiric)
de aceea n-a mai suportat suflul sărbătorilor de iarnă
şi măreţia Congresului, a băut, şi a băut, şi s-a
aruncat în apa îngheţată a pîrîului Alb, şi era totul
alb în jur. A doua zi, cei ai lui Purdel, din Breaza, îl
trăgeau afară cu o cange, şi nu-l puteau rupe din
gheaţă, atît de alb şi de frig se făcuse, iar lor nu le
păsa, proslăveau pe omul nou, decedat din
imprudenţă.

Şi această chestiune a fost discutată cu pathos,
dar numai după ce au închis poarta dinspre apus:
problema celor care pleacă şi nu se mai întorc.
Copiii de paisprezece ani plecau la oraş, ca să
înveţe o meserie, se înregimentau într-un elan
patrotic biruitor, amestecînd faptele cu vorbele,
într-un iureş nebun, munceau şi munceau, mai întîi
pe post de fierar betonist şi cazangiu la fabrica de
unelte speciale din Săvineşti, ajungînd pînă la urmă
la Cianuril, o fabrică ciudată, comandată de
americani, ca pedeapsă pentru zburdălnicie şi
neintegrare revoluţionară, trăiau şase luni, şi-o
urmau pe Anastasia în jocul vămilor. Americanii au
construit fabrica de cianuri într-o noapte, cu scopul
de a învăţa formele luptei de clasă şi datele
războiului rece de la români. La Congres nu s-a
amintit nimic despre această minunată investiţie,
Arhanghelul născocind încă odată principiile
comunismului magic şi declarînd că formarea
omului nou va fi un proces lung, care nu se va sfîrşi
niciodată, tiparul imaginar sădindu-l în minte încă
din timpul foametei, cînd studia filosofia lui Bluch
cu pictoriţa Vetruvia Manicatide Chiric. În timpul
accesului ei paranoic, Doamna l-a văzut pe Ion ca
pe un sfînt, tînărul se afirma ca o închipuire bizară,
de om fără om, care dispreţuia ideea facerii lumii şi

existenţa lui Dumnezeu, atestînd ateismul ca
singura religie planetară. Sisica, adăugase de la
înalta tribună că omul nou va fi în vecii vecilor
imun la orice formă de misticism şi obscurantism,
cuvinte care i-au lăsat reci pe cei din Homiceni, în
lumina îngheţată de ianuarie, cînd Anastasia intrase
deja în poveste şi Neculai a lui Mancăş a rămas să
moară îngheţat, refuzînd contactul cu lumea
civilizată. Se întîmpla cînd Crivăţul salva
mormanele de zăpadă şi gerul din poemul Iarna pe
cîmpurile îndepărtate, poem pe care Neculai îl
recitase din inima lui sinceră, în crîşma lui Iosif, din
Breaza, chiar în preziua decesului său. Acolo a fost
prins de mirajul locului şi de amesecul de foneme
care biciuiau plăcut piatra de la Epidaur, alăturîndu-
se acelor hipokritai, ca să răspundă corului de
ciangăi şi ţigani, toţi beţi pulbere, care l-au lăsat să
zacă într-o aşteptare continuă, în apa îngheţată, pînă
ce noul primar, Neguriţă, a dat dispoziţie:

– Îngropaţi-l, la dracu’, pe beţivan!
Anunţ realizat cu cel mai teribil instrument de

percuţie: toba cu căngi, din biroul său, de la
conacul lui Stan. Cu timpul, termenii au suportat
schimbări masive de formă şi conţinut, producînd o
mare tulburare emoţională în rîndul femeilor de
treizeci de ani, care experimentau învăţarea
limbilor clasice la şcoala de alfabetizare forţată, cu
acel Arghir, învăţătorul. Licadon reţinuse expresia
sporcacione domestica, ataşată noului cler şi
vînduţilor sorţii, cei care s-au lepădat de Dumnezeu
şi credinţă, (sunt cuvintele Pliurdei lui Chiric,
aşezată în poziţia Buda Crăcănatul, din faţa sobei)
şi s-au închinat Satanei, sintagmă de sorginte
cosmopolită, relativă la celelalte raporturi de
subordonare care există între bărbat şi femeie.
Sfîntul Andrei, ascuns în congregaţia milei, cotestă
organizarea Congresului în balta de la Poarta
Ţărnii. Fără temeri, a început a striga pe uliţele
satului că ne îndreptăm spre cel mai adînc întuneric
din toate timpurile, ca spre marele declin al
Babilonului, lucru total neadevărat, tovarăşi, a
strigat din tribună Arhanghelul, eu v-am dat
lumina! Lumea se va schimba din temelii şi va
trebui să acceptaţi minciuna, ca pe acel adevăr spus
la beţie de Neculai a lui Mancaş:

– Futu-i mama ei de viaţă, tovarăşi, beţi şi
bucuraţi-vă, mîine veţi fi de-a dreapta Tatălui. 

(fragment de roman)
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Vorbeam de inutilitatea demersului
scriitoricesc... Dar ce să fac altceva, dacă nu am
alte arme?! Perioada în care am făcut armata a
trecut demult... Citesc aici Lebăda cu două
intrări, de Nora Iuga, un roman al „vocilor
interioare”, după cum subliniază în prefaţă
Alexandru Matei. N-aş putea să spun că e o
lectură comodă, ci una foarte densă, în care am
întâlnit următoarea „afirmaţie-testament”:
„roieşte ploaia pe la geamuri, dar ce fac eu mai
departe, îmi cumpăr coli de hârtie, am legături
strânse cu hârtia, sadismul meu se descarcă în
zgârieturile pe care i le fac cu peniţa, gesturi
vitale, mai vitale decât hrana zilnică să scrii până
mori, să te joci cu neantul fără să-ţi pese că
nimeni nu o să mai ştie de tine...”.

SUBSCRIU!!!

Şi mai zice Doamna Iuga în alt loc: „frica îţi
dă putere, te face să lupţi... dacă lenea nu e mai
tare decât frica, lehamitea nu te lasă să te aperi în
faţa sentinţei definitive”...

Astăzi nu ne-au rămas decât cuvintele, nişte
arme cam boante pentru specimenele despre care
o să vă vorbesc, cu silă, în paginile care
urmează... Dar şi cu puţină frică, pentru că, deşi
se ghidează după vechea vorbă „jurnalistul latră,
specimenele trec”, câteodată, mai ales când se
coalizează în haită, s-ar putea să se oprească din
„ale lor” şi să se hotărască să se „ocupe” şi de cel
(cei) care se-agaţă de pantalonii lor... Astăzi trăim
într-o junglă şi pericolele pot veni de unde nu te
aştepţi... Înainte de ‘89, pentru că tot am amintit
de Grupul VOUĂ, despre care o să mai vorbesc
şi cu alte prilejuri, ne feream doar de „unii”. Şi

mizam pe o solidaritate tacită între marea
majoritate a celor din „ferma lui Orwell”. Astăzi
suntem atât de „diverşi”!

Apropo de frică, una dintre „marile-mici”
bucurii de la sfârşitul anului trecut a fost o
întâmplare „la circ”. Să mă explic: În ultimii ani,
în acest tip de societate, micile bucurii, pe care ţi
le faci, de cele mai multe ori, singur, reprezintă
sarea şi piperul existenţei tale! Nu alerga după
„explozii solare” de bucurie! Nu le vei întâlni...
Rămâi „modest”...

Într-o seară de sfârşit de noiembrie, aşa cum
stăteam eu, modest, în tribune la Circul Globus
din Capitală, unde venisem să văd finalele
Campionatelor Naţionale de Box Amator, şi mă
gândeam cât de jalnic a ajuns acest sport faţă de
perioada anilor ‘90, când am avut şansa să mă
apropii de el... M-a scos din „reverie” un tip care
mi-a cerut permisiunea să facă o poză cu mine.
Apoi, m-a rugat să accept să se aşeze lângă mine
să-mi zică o mică poveste. S-a prezentat: Cristi şi
nu mai ştiu cum. A început: „pe la sfârşitul anilor
‘80 eram student la Institutul de Mine din
Petroşani. Dumneavoastră cu Grupul VOUĂ
eraţi în mare vogă, circulând casete audio
înregistrate clandestin cu spectacolele din acea
perioadă. Eu veneam în Regie (Complexul
Studenţesc al Politehnicii – n.a.), achiziţionam
astfel de casete şi le vindeam la suprapreţ la
Petroşani... O adevărată afacere! Cum soseam
cu ele în Valea Jiului, le ascultam cu un grup de
prieteni. Ne era frică să nu vorbească vreunul
dintre noi că ascultăm aşa ceva şi să ne ridice
Securitatea. Mai ceva ca «Europa Liberă»”...
„Ce tari sunteţi!” – i-am răspuns în glumă. „Vouă
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vă era frică să le ascultaţi, în timp ce noi le
făceam pe scenă, cu sute şi sute de oameni în
faţă...”. Normal că m-a bucurat mult o astfel de
poveste, care demonstrează că am pus şi noi, cei
din VOUĂ, puţin, umărul la întreţinerea
speranţei! Nu aş putea spune că fără frică, e greu
să definesc resorturile interioare de atunci. Cert
este că suportam cu mare greutate „rigorile”
societăţii, aşa cum mi se întâmplă şi acum, când
îi „mitraliez” pe cei care ne sufocă cu nemernicia
lor (Cornel Nistorescu i-a numit într-un editorial:
„nişte nemernici lustruiţi”), prin intermediul
cuvintelor, de data aceasta înşiruite pe hârtie şi nu
rostite pe scenă ca atunci... Din păcate, în anii ‘80
mai exista o speranţă...

Şi, apropo de ceea ce mi-a povestit domnu’
Cristi la circ, aş vrea să fac un autodenunţ
(atenţie, Şerban Nicolae!): am luptat împotriva
intereselor României prin intermediul activităţii
mele artistice, conducând şi stabilind
coordonatele de exprimare ale Grupului VOUĂ,
despre care, aşa cum v-am „avertizat” o să mai
vorbesc... Nu am crezut vreo clipă că voi ajunge
să trăiesc, în sufletul meu, un moment mai oribil
decât cel provocat de senatorul PSD în urmă cu
vreo două luni, când a declarat cu nonşalanţă în
Comisia Juridică (!!!) că „lupta partizanilor
anticomunişti din munţi nu a fost o luptă pentru
libertate şi nu trebuie s-o aplaudăm. Era o luptă
mai degrabă îndreptată împotriva intereselor
României!”. Doamne, pe mulţi îi rabdă pământul
şi... societatea! Ar fi trebuit ca toţi academicienii,
toţi intelectualii de frunte, toţi deontologii, toţi
„dilematicii” să se lege cu lanţuri de grilajul
gardului de la Palatul Parlamentului şi să se mai
dezlege doar când specimenul Şerban Nicolae ar
fi fost trimis la meseria sa de bază, sculer-
matriţer, pe care o practica la Mecanică Fină în
decembrie ‘89! Să nu poţi înţelege că nu a existat
perioadă mai neagră, deşi a fost vopsită în roşu,
decât comunismul şi că Arnăuţoiu şi toţi ceilalţi
au fost nişte EROI, care merită nu numai
aplaudaţi ci şi glorificaţi, ţine de o incapacitate
genetică de a înţelege lucruri elementare! Şi-
atunci trebuie să te întorci să faci ceea ce ştii să

faci, nu să dai lecţii de istorie în forul de
conducere suprem al ţării... Iată de ce încep „lista
specimenelor” cu Şerban Nicolae, şoferul
preferat al senatorului şpăgar Cătălin Voicu. Îi fac
o mare cinste şi-l rog să nu uite de
„autodenunţul” meu. A fost formulat, „cu subiect
şi predicat”, şi sper să-l înţeleagă! Adică, sper că
nu este analfabet funcţional, citind şi
neînţelegând ce... citeşte!

I-aş mai „dedica”, în continuare, în acelaşi
context, o poezie semnată de ieşeanul Cassian
Maria Spiridon, intitulată „Cu înverşunarea unui
luptător în munţi”, pe care, însă, sigur nu o va
înţelege. Dar nu pentru el scriu acum:

„cum să te consideri pus în rânduială
când nimic nu te îndeamnă
să-ţi priveşti cu îngăduinţă
trecerea
când tu îţi ceri
asupra-ţi
o măsură cât mai aspră
una strivitoare
ce-nchide porţile
şi rupe toate punţile
dintre pământ şi cer

duci viaţa încă
pe ambele picioare
fie şi betege
cu înverşunarea unui luptător
din munţi”

Din cauza unor specimene ca Şerban Nicolae
încerc să nu las „arma” jos, deşi, nu numai
picioarele mi-s betege, ci şi sufletul! Dacă ştiam
pe cine urmează să suportăm peste ani în fruntea
treburilor, în mod sigur, domnu’ Cristi nu ar mai
fi făcut afaceri, pentru că aceia care veneau cu
casetofoane uriaşe camuflate în genţi de voiaj ca
să înregistreze clandestin spectacolele noastre ar
fi fost lipsiţi de obiectul muncii...

Dar să nu credeţi că numai „aripa-roşie” a
politichiei noastre e capabilă de mari inepţii! I-
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auzi ce spune şi liberalul braşovean (!) Mihai
Codruţ Nanu: „Proştii ăia de ţărani români
conduşi de «descreieratul» acesta numit
«Crăişorul Munţilor» au fost masă de manevră
pentru a înăbuşi revoluţia intelectualităţii
maghiare. Numai românii dobitoci îl susţin pe
Avram Iancu!”. Rămâi efectiv fără aer... Într-
adevăr, mulţi descreieraţi în lumea noastră
liberă... Adică, oameni fără creier, ”senini” în
afirmaţii, ceea ce nu se putea spune în niciun fel
despre Iancu, „chipul spiritual al mândrului şi
îndureratului Ardeal”, cum îl caracteriza inspirat
Nichifor Crainic („Puncte cardinale în haos”,
antologie de Petru Ursache şi Magda Ursache,
Editura Timpul, 1996). Dar de unde să fi auzit
„băieţaşii” ăştia de Crainic?

Cum să te întorci acasă fără lehamite când te-
aşteaptă specimene gen Nicolae şi Nanu?! Şi de-
ar fi doar ei... Ce ziceţi de afirmaţiile pe aceeaşi
linie, a inconştienţei şi a lipsei de respect faţă de
cei care au scris cu adevărat istoria neamului,
făcute în martie anul trecut de atotştiutorul Ion
Ţiriac la Realitatea TV, peste care s-a trecut
nepermis de uşor: „Cei care protestează în Piaţa
Victoriei au autorizaţie să se unească şi să
mărşăluiască? Oare nu sunt mânaţi de la spate de
cineva? Nici ăia, revoluţionarii din ‘89, n-aveau
voie să se adune fără aprobarea primarului”. Îţi
stă mintea-n loc, nu alta! Păi, coane Ţiriac, hai
să-ţi „traduc”: fără „ăia”, adică tinerii care au
murit pentru libertatea ca dumneata să-ţi faci, mai
apoi, miliardele în România, ai mai fi dat lecţii de
democraţie astăzi? Îţi spun tot eu: NU! Dar fă-o
mai cu decenţă şi nu afirma că „în toată lumea
asta există corupţie şi la niveluri de o mie de ori
mai mari, nu la nivel de cârnat. Eu între un hoţ şi
un prost, prefer hoţul. După un hoţ mai rămâne
ceva. După un prost, nu mai rămâne nimic”.
Interesantă filozofie... După dumneata, poţi să ne
spui, ce va rămâne?

Cu alte cuvinte, venerabilul deţinător de
conturi în paradisurile fiscale (oare, de ce?!) ne
îndeamnă cu seninătate să ne obişnuim cu
corupţia, boală grea pe toate meridianele... Nenea

Ţiriac ştie despre ce vorbeşte. În Germania, ţară
în care şi-a făcut primii bani adevăraţi, puţini faţă
de „grosul” din România, cifrele oficiale ale
anului trecut sunt cu adevărat „spectaculoase”:
ofiţerii Biroului Federal de Combatere a
Criminalităţii (Bundeskriminalamt-BKA) au
descoperit 46795 de cazuri de corupţie care, după
opinia lor, reprezintă nici 10% din totalul faptelor
de acest gen!!! Dacă vom compara această
situaţie ce cea realizată cu 4 ani în urmă, când s-
au descoperit 9554 fapte de corupţie, de cinci ori
mai puţine, vă daţi seama că nici nemţii nu mai
sunt ce-au fost! Cu alte cuvinte, venerabilul Ion
Ţiriac ne îndeamnă apăsat: obişnuiţi-vă, bă, cu
corupţia, e ca aerul pe care-l respiraţi! Asta-i
viaţa, majoritatea sunteţi ca mistreţii pe care-i
vânez eu cu „şmecherii” care ştiu ce-i corupţia
adevărată, nu cea „la nivel de cârnat”! Trăiesc cu
adevărat (!) doar ce-i care au „armele” în mâini...
Dacă sunteţi „proşti” şi nu ştiţi să faceţi bani ca
mine, „ciocu-mic”! Vă spun eu, există doar o
religie adevărată pe acest pământ: cea a banului! 

(Tunisia, 12 ianuarie 2018)
(Fragment din Cacealmaua libertăţii – carte în lucru.)
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„Nu cer împăcare. Nu tângui zilele-acele/
trecute cu mult prea uşor/ peste cotropitoarea
tinereţe”

Să reluăm. Poezia Ioanei Diaconescu porneşte sub
semnul candorilor adolescentine, poeta închipuindu-
se la debut călărind eroic bourii pădurilor moldave,
după care, treptat, spaţiul imaginar e dominat de
ecouri din drama în surdină a familiei, cu tatăl, fost
deţinut politic, şi mama, nevoită să ducă greul casei.
Poemele divulgă frânturi ale unei suferinţe înăbuşite,
îndelung reprimate. 

Despre frică, „frica la fiecare gest al meu/ Frica
înaltă sau meschină/ Care mă urmează cu paşi
alunecoşi”, se vorbeşte obsesiv în volumul Ceaţa
(1978), dar şi în Vârtejul şi lumea (1982). Citită în
registrul acestui supliciu, dus în zona unei memorii
„neverosimil” afectate, poezia Ioanei Diaconescu din
prima perioadă a creaţiei probează o întreagă
paradigmă de tăinuiri, ascunzişuri şi ecranări pentru
„amintiri ce strigă” stins, abia auzite, din trecut, cu
topos-uri de felul: „blocuri de gheaţă”, „aripi de
înger”, „mască de fier”, „oglindă”, „urnă cu zimţi”,
„crengi încremenite de frig”, „stufoase ramuri”,
„scorbură în brad”, „scorbură de aur”, „văgăună”,
„pădure-ncremenită”, „potop de ierburi”... Îşi spune
alinător, ca pentru a prelungi răbdarea şi fragila
potrivnicie: „nu-ţi fie teamă”, „frica nu mai există”,
„stană de piatră sunt”, „noi, scoicile”, „uită rănile”,
„nu striga... alungă somnul”, deşi nu se poate rosti,
nu-şi poate înfrânge tăcerea („simt cum la gât/ port o
rană subţire/ prin care suflarea mea piere”), mimând
resemnarea („mă-neacă frigul unei cetăţi cumplite”).
Sentimentul terifiant de panică, de ameninţare, de
pedeapsă, induce figura infernală a lupului la pândă,
gata să devore, să suprime: „Fugi! Vine lupul!/ (Nu
mă tem, fiindcă sunt departe)/ Fugi, nu te uita în ochii
lui,/ Colţii îi sclipesc în raza lunii./ De frumos e
frumos şi e mândru la stat,/ Dar pleacă, fugi odată,

flămând mai este!/ N-are ce alege, eu nu stau/
Dreaptă, sub securea lunii”. (Ascunzătoarea)
Alteori se joacă perfid de-a „frumoasa şi
bestia”, cu monstrul politic care a pricinuit
chinul: „Balaure, mă voi încolăci/ În jurul
trupului tău mlădios./ Voi părea adormită şi
blândă/ Şi oare cine va prinde/ Ca în desenele în
peniţă/ Surâsul veştejit din colţul gurii mele?”
(Desen în peniţă) O stare de hipnoză blochează
orice dorinţă ofensivă, de ieşire din apatia
ontologică şi de activare a unei revolte oricât de
firave, când spune: „Ce somn venise ieri, ce
somn/ Otrăvitor, ca dulcele abur al crinului./ Ce
moarte lentă mă cutremura/ Visând lumina albă
sub pleoapele căzute,/ Ce somn pe inima
apăsător de grea,/ Ce naufragiu pe un tulbure
ţărm/ În care te afunzi ca-n ceaţa pufoasă/ Şi
atât de deasă încât/ Nu mai auzi nimic, nimic n-ai ce
vedea./ Ce râuri languroase – şerpii casei/
Încolăcindu-mi gâtul, pieptul sufocându-l!/ Mai daţi-
mi doar un ceas de veghe,/ Un ascuţiş de suliţă
păzind,/ Umbra mea, sângele meu urcând prin artere/
Mai dornic de viaţă ca oricând”. (Somn) Iată un text
de referinţă pentru acest moment, având aparenţă
elegiacă, dar şi o cheie abia perceptibilă a nesupunerii,
cu mesaj printre rânduri, confruntat cu vanitatea.
Poeta sugerează o promisiune, în aşteptarea altor
vremuri, când ceaţa se va destrăma şi „ascuţişul de
suliţă” (!) va face dreptate. 

A fost considerată o „contemplativă”, sedusă
îndelung de francheţea candorii sau de „fineţea
ornamentală” (Mircea Iorgulescu), cu „înclinaţie spre
feeric şi... temperament vivace” (Dan Cristea),
transcriind „emoţii surdinizate” (G. Dimisianu) şi
mizând pe „revelaţia singurătăţii... cauză a
inconfortului lăuntric” (L. Ulici). Dar a trecut aproape
neobservată consemnarea crispată, „în ascuns”, a
acestei confruntări camuflate cu o forţă opresivă şi
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malefică. Este drept, discursul său decurge cu toate
atributele obişnuitului, în regimul confesiunii calme,
care să nu bată la ochii cenzurii spre sediţios şi
anevoie de bănuit a fi sibilinic. Dar purta marcajul şi
latenţele unei nelinişti adânci şi copleşitoare. Azi îl
citim altfel, îi înţelegem trimiterile şi insinuările
voalate, deşi la apariţie ele treceau ca simple şicane
stilistice. Interesant că poeta găsise un remediu teatral
pentru cazul în care i-ar fi fost descoperită „masca”
toropelii şi acţiunii gestuale care să acopere accesele
refuznice ale ficţiunii: „Cum să te vindeci de somn:/
Fioroasele fiare de vor veni,/ Rănite de moarte
ştiindu-se,/ Nu striga, acoperă-ţi gura cu palma/ Şi
ochii tăi să capete culoarea cerului de vară,/ Cu toată
spaima adunată-n ei”. (Cum să te vindeci...) 

„Mai am un ceas, mai am o spaimă, mai am o
speranţă”

Aşa gândea în 1978... Şi câţiva ani după, în
frânturi de stări şi atitudini morale, la ton scăzut, fără
furii, date în seama unei elaborări lucide: „amintirea
otrăvii”, „aştept cu ochii la cer/ cearta divină”,
„nepăsarea să te pătrundă până la oase”, „să-mi
deschid gura încleştată şi să strig”, „îngrozitoarea
bolgie” „durerosul miez încremenit în cămaşa uitării”,
„retrage-te-n umbră”, „mă simt ca o citadelă
asediată”, „mă prinse cu braţe de apă, de şerpi” etc.
Imagistica este limitată, măcinată de temeri şi
temperanţe, recurge la un limbaj invocativ, uşor frigid
şi patetic, întreţinând însă „arderea” lirică a unei
lăuntricităţi neîmpăcate. Eul liric ascultă două „voci”
– o voce exersată în real, descriptivă şi în aşteptare de
farmec concret; o alta romanţioasă, nostalgică, pluti-
toare în spaţii imaginare sau de reverie. Balansul
acesta între planuri e întreţinut în priză afectivă. Se
visa cu sufletul aflat în preajma unui „cuib de albine
sălbatice”, sau alergând ofelian pe ape: „Fugeam pe
poteca de apă,/ Pe parapetul putred, fosforescent./
Stuful suna a melancolie/ De toamnă.// Fugeam pe
poteca de apă./ O arătare... Castelul de apă abia se
alcătuia/ Din stropi imenşi. Se năruia/ Peste mine”...
(Poteca de apă) Pare că o furie interioară se revarsă în
tumult peste formalul convenţiilor – „M-a supus ca pe
un/ Datornic vândut,/ Şi nu numai răsuflarea mi-a
luat-o,/ Ci chiar pe ea/ Mi-a luat, adică viaţa”...
(Poezie) 

Drama existenţială, divulgată cu prudenţă, mereu
„cu mâna la gură”, era în curs de extincţie în anii ’80,
cu ipoteza resemnării şi a faptului că nu mai era nimic

de făcut. Dar poate chiar asta e resursa de combustie
a poeziei – ca trăirile şi povara unui timp anevoios să
persiste mocnit în actul scriiturii, care la rândul său îşi
amplifică tensiunea prin cuvânt. „Cum să pot trăi fără
magnetismul câmpului poetic? – spune în interviul dat
lui Sorin Lavric. Cum să pot depăşi angoasa,
neliniştea acelui timp care apare uneori, când nu pot
scrie? Corpul se consumă ca într-un foc în timpul
actului scrisului... Insist asupra intensităţii acestei
trăiri care intervine până şi peste restul care rămâne,
după fiecare act de creaţie, din noi şi care şi acela se
consumă până la sfârşitul care vine în funcţie de
rezistenţa biologică a fiecăruia. Concentrarea maximă
asupra trăirilor existenţiale nu te poate lăsa decât,
biologic, tot mai diminuat”. După 1990, poezia Ioanei
Diaconescu se relansează pe ambele „voci”, trece prin
câteva remanieri necesare, de maturizare, odată cu
tranziţia realizată de volumul Poemul cu părul alb
(1994), în cuprins cu mai multe texte provenite din
anul 1987, dar şi cu semnele unui mesaj ofensiv,
susţinut din fondul trăirii: „Pereţii camerei tale sunt
negri./ Opaci. Încuie-mă şi lasă lumii/ O fărâmă de
speranţă: acolo, în camera ta nu e nimeni./ Te alung cu
disperare./ Nu privi mâinile mele ce te resping/
Chemându-te./ Fugi. Lasă-mi mie o oră refugiul/
Camerei mele cu pereţi opaci./ Încuie-mă”... (Cum)
Discursul se limpezeşte, e mai stăpân pe sine, îşi
decantează simbolurile, evitând pericolul sterilităţii.
Câştigul survine pe planul expresivităţii, cu renunţare
la efecte de solemnitate sau la notaţia simplistă, de
circumstanţă, în favoarea unui fluid vizionar mai
curajos, care să întărească memoria şi să învioreze
emisia. Poemul devine, ca la textualişti, un „personaj”
de dialog, o „mască”, un „înger”. Să vedem cum sunt
tratate figurile suferinţei, pe fondul abolirii cenzurii şi
escamotării esopismului: „Foarte negru/ Acest poem
cu părul alb/ Sclipitor în noaptea caniculară./ El îmi
tulbură/ Liniştea pe care/ Oricum de mult nu o mai
am./ Grozave întâmplări cu sensul la început/ Trecând
prin părul său electrizat,/ Iar fiinţa lui neagră/ Şi ochii
lui închişi/ Nu-mi dau nici măcar o frântură de
speranţă./ Trece prin mine/ Poemul cu părul alb./
Deschide toate uşile,/ Îmi închide orizontul nedefinit/
Unde mai sclipesc încă/ Stelele aproape stinse…”;
sau: „La căpătâiul meu stai/ Amorţit,/ Îngere
încărunţit/ Înainte de vreme./ Băteai din aripi/ Cu mult
înainte/ Ca stingerea mea să te cheme”... (Un fel de
moarte) Enigmaticul este calitatea acestor imagini
emise cu detaşare sumbră.
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Frecventă în poezia Ioanei Diaconescu este figura
ofeliană, legată de apă şi excesul de lacrimi, „materia
disperării”, în accepţia lui G. Bachelard, în luptă
intimă cu „forţele întunericului”, după G. Durand.
Spune poeta noastră: „Aştept râul drept/ Pe care să
lunec/ Cu mâna pe piept,/ Până ce mă întunec./ Mă
leagănă ea,/ Visarea de-o viaţă./ Mă-ntorc către voi/
Cu mâna pe faţă”. (Aştept râul drept); sau: „Aceste
cohorte/ printre care înot/ cenuşii, mohorâte/ şi fără
lumină/ ca-n apa tulbure/ prin care mai pot/ să mă
strecor, o ruină.../ şi-n noaptea cea neagră se pierd
lunecând”... (Aceste cohorte); sau: „În genunchi, cu
vălul străvechi acoperind,/ Întreaga mea fiinţă, mă
rog,/ Şi rădăcinile spaimei coboară/ În pământ, tot mai
mult în pământ”... (Focul şi gerul) Într-adevăr, în
asemenea secvenţe, capătă originalitate discursul
halucinaţiei elementare şi în sugestia locurilor de
tristeţe pentru a-şi expune durerea, întoarsă în
metaforă. Stihul devine vizionar, stăpân pe alte lumi,
punând la încercare nu neapărat voia thanatică, ci
dorinţa de evaziune în spaţii riscante. 

„Dar ochii mei cu pleoape mereu treze/
încremenesc de-atâta suferinţă”

Schimbarea de strategie se produce lent, odată cu
Corp în cădere, 1998, unde mai pregnantă devine
vocea realului; va vorbi despre „îngenunchere”,
„durerea ce te surpă”, „melancolica pustie/ în care se
mai scaldă astăzi umbre”, „împărăteasa durerii”,
„mâhnirea mea/ tu suferinţă,/ tu cruzime”, „în foc
arunc uitarea ca pe-o punte”, „lovitura pe care/ roata
istoriei mi-o dă zilnic”, „un semnal de alarmă/ se
stinge în toate nopţile”. Noua condiţie nu mai e una a
fricii. Dă la o parte oroarea şi începe un alt registru al
destăinuirii: „Sosise vremea să scriu despre/ zborul
meu peste prăpăstii, despre/ braţele mele întinse spre
Dumnezeu./ Acum, de prăpăstii nici urmă. Păşesc
nefiresc/ şi mii de cuţite îmi taie tălpile,/ iau calea
durerii, iau calea de-a dreptul;/ peste drum, chiar peste
drum de casa mea/ e Paradisul”. (A sosit vremea)
Volumele Arcadia, 1999, şi Caiet căzut pe mere,
2001, sunt oarecum remaniate din punct de vedere
tematic, se ocupă de relaţia cu îngerul protector,
invocat ca martor şi ca intelect reflexiv „la durerea
mea”, părtaş la „asumarea răbdării”, la împlinirea unei
cărţi sau la sublimul unui vis („mă luase şi mă dusese
acolo/ şi locul era atât de curat încât Raiul părea/ şi
poate chiar Raiul era”), după cum veghează somnul,
adună făpturi de lumină şi fantasme etc. Este aici o

aspiraţie la vizionar, din păcate oţioasă, cu sorţi reduşi
de izbândă: „Câtă Arcadie/ este în acest ţinut?/ Cât
înger/ în această făptură?.../ Cât alb în acest alb./ Câtă
sacralitate în acest sacru ritual?” Poeta părăseşte pe
moment frontul pe care înaintase prudent şi încearcă
alte soluţii expresive, în necunoscut, fără sporuri prea
mari de fantezie: „Îngerul meu îşi duce mâna la
frunte/ suspinând/ în această tristeţe,/ pe acest pod/ al
armelor noastre umile,/ mă aşez în faţa/ ferestrei
aburite”... (Înger aburind fereastra) Cogitaţia ezitantă
propune efective lirice baroce, cu fâlfâiri de aripi şi
îndemn la răbdare: „Îngerul mă dojeneşte/ îşi acoperă
ochii şi se ghemuieşte/ dar nu aşa ne-a fost vorba,/
îngerul meu”...; „A fi părăsit de îngerul tău o vreme/ e
tocmai bine./ Ştii cum e? Stă lângă tine/ dar cu ochii
închişi/ şi cu aripile strânse”...; „El mă visează mai
des decât/ îl visez eu pe el”... (!!); „Aş putea scrie/ la
nesfârşit/ despre lucrurile care ne omoară,/ dar
înaripatul/ îmi face semn:/ răbdare, calm,/ numără
până la zece/ respiră adânc, respiră”... Înţelegem că ar
fi vorba de un studiu angelologic pentru mai târziu...

Este o perioadă de reconsiderare, care coincide, în
anul 2000, cu apariţia unei antologii de bilanţ, Tratat
de amintiri neverosimile, la Ed. Eminescu, colecția
„Poeți români contemporani”, dar şi cu intrarea
autoarei în Arhivele Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii, experienţă care avea
să o marcheze puternic, dovedindu-se consolantă şi
compensatoare pentru frământările sale de până
atunci, manifestate cu deosebire în aria poeziei. S-a
adaptat unei munci dificile, repulsive, dar absolut
necesare pentru salubrizarea vieţii noastre literare.
Interesantă e mărturisirea din acelaşi interviu dat lui
Sorin Lavric: „Nimic din ceea ce am trăit nu seamănă
cu intrarea mea acolo. A fost echivalentă cu coborârea
în iad şi nu numai atât, ci şi rămânerea mea, o vreme,
acolo. Studiul în acest fel de arhivă, care conţine un
anumit tip de document, întotdeauna traumatizant, te
încarcă cu o neprielnică stare de spirit... Oricât ai fi de
puternic şi de lucid, trauma se insinuează cu perfidie
şi naşte insomnii peste insomniile tale obişnuite. Eu
am absorbit o mare cantitate de informaţii şi mă
resimt, o spun fără să mă plâng... În acest fel de arhivă
găseşti tipul de document ce conţine relatări seci,
adesea agramate, întotdeauna traumatizante; citindu-
le, poţi conştientiza realităţi monstruoase ale
temniţelor comuniste. Comentariile seci, uneori
agramate, par cinice; citeşti în ele despre camera de
racolare, creată în aceste bolgii ale infernului pentru
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a-i obliga la colaborare pe deţinuţii politici. Era, de
fapt, o cameră de tortură cu pereţii însângeraţi...
Explorările mele în arhivă nu au avut, la început,
nimic neobişnuit. Şi aici evoc problema timpului. El
ne întoarce înapoi de câte ori evităm adevărul în toată
profunzimea lui. Batjocorirea şi martirizarea elitei
noastre culturale m-au convins să scot la lumină părţi
de adevăr (atâta cât mi-l puteau releva documentele
trimise din arhivele fostelor servicii către Arhiva
CNSAS). Experienţele limită ale unor mari scriitori
români m-au exasperat. Orele lungi petrecute în
arhive, continuate acasă, la masa de lucru, miile de
pagini parcurse m-au făcut conştientă de faptul că
poezia va fi lăsată în aşteptare. Şi a fost, o vreme. Mi-
am reprimat, atunci, scrisul, având din când în când
senzaţia de sufocare. Dar poezia este aerul meu fără
de care viaţă nu poate fi”. 

„Singur, pe acea insulă a monştrilor,/ singur
mai eram cândva!”

Rodajul în publicistica de atitudine la Radio
Bucureşti, dar şi destinul i-au oferit Ioanei
Diaconescu şansa să participe la cercetarea dosarelor
din arhiva CNSAS, să intre adânc în subteranele
perioadei comuniste, ca să afle cât de încercată a fost
lumea noastră literară şi artistică, cufundată în
păinjenişul de „surse” şi „denunţuri”, bine şantajate
din umbră de organele de forţă, care dădeau iluzia
regimului că domină şi controlează zonele sensibile
ale societăţii. Viaţa i s-a schimbat cu totul. A devenit
cea mai documentată exegetă a mecanismului
supravegherii, începând cu selecţia „turnătorilor” şi
terminând cu formele cinice de prelucrare a
informaţiilor dobândite. A descifrat secrete criminale
de anchetă şi prin ceea ce au trecut condamnaţii
politici, inclusiv tatăl său, cu dosare contrafăcute la
comandă. A intrat în această activitate deloc
întâmplător, venind în prelungirea unei atitudini care
s-a manifestat latent, cum am văzut, în ţesuturile
subtile ale creaţiei. Rodul unui prim deceniu de studiu
l-a reprezentat volumul cu titlu auster „Scriitori în
arhivele CNSAS. Represiunea comunistă. Intelectuali
urmăriţi informativ, arestaţi, condamnaţi, ucişi în
detenţie, 1946-1989. Studii însoţite de anexe selectate
din arhivele CNSAS”, Fundaţia Academia Civică,
Bucureşti, 2012, şi care se referă, în ordinea
sumarului, la: Lucian Blaga, Constant Tonegaru,
Vladimir Streinu, V. Voiculescu, Dinu Pillat, N.
Steinhardt, Sandu Tudor, Alexandru Marcu, Mircea

Vulcănescu, Ion Petrovici, Petre Ţuţea, Petre Pandrea,
Ernest Bernea, Nicolae Carandino, Ştefan Baciu,
Mircea Eliade, Emil Cioran, A. E. Baconsky, Marin
Preda, Alexandru Ivasiuc, Dan Deşliu. Va trebui să
recunoaştem criza creată în istoria noastră literară,
odată cu apariţia acestui crunt documentar, în ideea că
toţi aceşti autori şi încă mulţi alţii, urmăriţi şi chiar
controlaţi, influenţaţi de serviciile secrete, comportă
reevaluări şi reaşezări în epocă şi în sintezele
biografice care vor urma. Moralmente vorbind,
destule „surse” maligne, nume respectabile de
scriitori până mai ieri (unele identificate între timp,
deşi autoarea, din prudenţă, nu divulgă vreo
conformitatea) vor fi aruncate cu scârbă, mai devreme
sau mai târziu, în benele de gunoi ale trecutului! 

Iat-o în sfârşit ieşită la atac pe amazoana de
odinioară, cu paloşul în vânt, din Furăm trandafiri:
„Mai întâi am vrut să aflu de ce, în numele căror
raţiuni. Am vrut să ştiu ce s-a întâmplat, cum s-a
întâmplat, în ce lume m-am născut, cărei lumi am
aparţinut, cărei lumi îi supravieţuiesc, de ce tatălui
meu, un strălucit intelectual, i s-a închis cerul la 33 de
ani, de ce i-a fost furată viaţa, de ce unchiul meu,
pictorul Aurel Vlad, a străbătut un lung calvar în
prizonieratul lagărelor Siberiei, de ce i-a fost şi lui
furată viaţa. Am vrut să cunosc fragmentul însângerat
care lipseşte istoriei naţionale... Am vrut să aflu, să
înţeleg, să mărturisesc”. Şi-a luat menirea în serios,
realizând analize temeinice, cu interpretări şi
comentarii laborioase pe marginea textelor infame
reproduse. „Reacţiile şocante, neprevăzute, provocate
de grozăviile de care luam cunoştinţă, împiedicau
cercetarea la rece, cu mintea limpede. Aşa că trebuia
să întrerup des lectura documentelor din pricina unor
stări sufleteşti bulversante, cărora fragila mea biologie
trebuia să le facă faţă”. Cum să nu fii bulversat şi
uimit când afli, de pildă, că în dosarul Mircea Eliade
„sunt trimişi peste hotare, ca informatori ai Securităţii,
profesori universitari (sub pretextul burselor de
studiu), ziarişti de prestigiu de la ziarele centrale –
organe ale P. C. R. – sau editori români faimoşi“ şi că
printre informatorii devotaţi s-a aflat unul din
profesorii onorabili, lingvist reputat, trimis visiting la
Universitatea din Chicago, cu misiune specială,
devenit academician după 1990, despre care vorbeşte
în jurnalul în SUA (1972-73) şi poeta Constanţa
Buzea. Şi lista e lungă. Regretatul Luca Piţu avea un
întreg obituar de acest fel.
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„Mă ia îngerul de mână/ şi-mi spune înclinând
capul:/ ai văzut că-i adevărat?”

A urmat Marin Preda. Un portret în arhivele
Securității. Documente inedite din Arhiva CNSAS,
MLR, București, 2015, de unde aflăm, între altele, că
autorul Moromeţilor era vizat de organele represive
încă din 1952, în vremea „comunismului primitiv”, să
fie internat într-o „unitate de muncă”, adică într-un
lagăr de muncă forţată, fiind considerat „scriitor cu
atitudine ostilă”. Eugen Simion susţine că Preda
aflase acest lucru, că figura pe „lista neagră” a
regimului, şi ca să risipească suspiciunile a scris rapid
Desfăşurarea, opera lui servil-proletcultistă.
„Orientarea negativă” a sa rămâne în atenţia poliţiei
secrete. Cu asemenea documente pe masă se
proiectează o altfel de istorie „critică” a literaturii
române din secolul XX, trecută prin multe încercări şi
mizerii. „Interesul meu a fost provocat de aceste
dosare nu numai pentru portretul ce se conturează în
arhive, adesea deosebit de cel cunoscut printre
confraţi, ci pentru întreaga atmosferă a acestor ani şi
mai ales pentru faptul că, alături de Marin Preda, era
urmărită informativ întreaga breaslă a scriitorilor”.
Contribuţii importante aduce şi cartea „O conștiință
literară. Mihai Ursachi în documentele Securității”.
Junimea, Iaşi, 2016, unde Magistrul din Ţicău apare
considerat „element periculos” şi „scriitor cu atitudine
duşmănoasă”, pentru care – susţine Ioana Diaconescu
– „Securitatea elaborează, începând cu anii ’70,
periodic, Planuri de măsuri şi Note de analiză
speciale, în măsură să-i supravegheze fiecare mişcare,
prin toate mijloacele informative posibile, să
influenţeze, să anihileze, să provoace etc., în fine, să
strângă cercul tot mai mult în jurul poetului
recalcitrant”. Autoarea dă la iveală faptul că, iniţiator
împreună cu alţi colegi de facultate a mişcării
clandestine „Mari Români”, Ursachi fusese intens
filat de servicii, apoi pentru condamnarea suferită în
urma încercării de a fugi din ţară, spre SUA, trecând
Dunărea înot, în 1960 (împreună cu prietenul Doru
Ionescu), devine un „obiectiv” major pentru care sunt
puse în acţiune un întreg arsenal de mijloace tehnice
şi o pletoră de urmăritori, plantaţi peste tot pe urmele
lui. „Cu orice chip, sub orice formă, Securitatea vrea
să-l ia în stăpânire, dar poetul scapă mereu, alunecos
ca un peşte care dispare în valuri”... A fost recrutat ca
informator la data de 25 XI 1971, dar, cum se
menţionează într-un document, a dovedit „că nu este
sincer şi nu doreşte să colaboreze cu organele

noastre”. Ar fi fost interesante de recuperat (sub care
cod?) „notele informative” scrise în răspăr de Mihai
Ursachi, probabil despre alţi foşti deţinuţi politici. În
schimb, turnătorii săi oferă nenumărate picanterii şi
secvenţe din viaţa curentă, unele relatate cu răutate, cu
ură chiar, altele cu nerozie şi sumisiune stupidă. Dacă
n-ar fi fost produse pe un fond cu totul tragic, am
spune că avem surprinsă aici fauna conformist-
grotescă a Iaşului, în plină dictatură. 

Tonul cercetării e mereu mai riguros, de la o carte
la alta, de rechizitoriu necruţător care adună şi
activează probe luxuriante, spre a dezvălui elementele
utile pentru cunoaşterea şi înţelegerea unui mecanism
demonic, cu efecte până spre zilele noastre. Aceeaşi
radiografie o găsim în Poezia ca act de insurgență.
Cezar Ivănescu în arhivele Securității. Documente
inedite din Arhiva CNSAS, Junimea, Iași, 2017, unde
autoarea spune într-un loc, cu referire la poetul Rod-
ului: „Astăzi, citind aceste documente, se poate
observa, din perspectiva istoriei noastre recente, că a
te lupta cu răul instituțonalizat era o utopie.
Importante sunt, însă, atitudinea și curajul unor tineri
scriitori de a-și exprima în mod public opțiunile în
numele profesiei lor, de a propune o luptă fățișă cu
dictatura ce se instaura tot mai violent. Și mai sunt
încredințată că dacă acest fel de luptă, cu toate
piedicile și nereușitele ei, nu exista, nu s-ar fi produs
nici afirmarea pe plan național și (atât cât s-a putut)
nici pe plan internațional, a literaturii adevărate ce nu
se supunea impunerilor politice”. Într-adevăr,
urmărirea informativă a lui Cezar Ivănescu începe în
anii de liceu, în mai 1959, la Bârlad, când (relatează o
sursă) împreună cu un grup de tineri, a fost văzut „în
cimitirul oraşului unde au recitat poezii la mormântul
poetului George Tutoveanu. Apoi au intrat într-un
cavou şi au cântat Deşteaptă-te, române”... Detaliul
acesta nu apare consemnat nicăieri de biografii
poetului. Şi în cazul său s-a încercat recrutarea ca
agent, în 1961, printr-o înscenare de intimidare, dar
poetul îşi va deconspira în gura mare sarcina,
„începând o luptă pe viaţă şi pe moarte cu sistemul”,
printr-o aşa-numită „urmărire calificată” de aproape
trei decenii. O întreagă epopee!... În vremuri când
poeţii erau prezenţe de temut...

Sunt mutaţii care se vor resimţi în volumele
recente de poezie ale Ioanei Diaconescu: Nusakan,
Timpul, 2013; Vertigo, Tracus Arte, 2014; Ţesuturi,
Timpul, 2017; Dezaripare, Timpul, 2019. 
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Un personaj, la urma urmei, e acel care
refuză să fie înregimentat, de familie, de
comunitatea restrînsă de la începuturile sale,
croindu-și singur drumul, repetînd, cultural,
aventura lui Robinson. Personajul din cartea lui
Răsvan Popescu (De partea bună a ierbii: pentru
ca nimeni să nu uite și nimeni să nu fie uitat,
București, Cartea Românească, 2018), e un
profesor/ un artist care și-a urmat posibilul ideal,
refuzînd traseul dorit de familie, cea care îl vedea
preot în șocalitatea natală. Dar ceea ce se narează
(într-o carte având un titlu deliberat poetic, un
anume gen de poetic supradi-mensionat)
probează (a n-a oară în șirul lung  de reprezentări
ale existențelor de oriunde) că există o
predestinare care face să te întorci de unde ai
plecat, faptic sau la modul simbolic. Desigur,
există o mulțime de argumente ce ar motiva o
discuție ce trebuie să plece (și) de la imaginarul
copilăriei, cel care a dictat multor scriitori
contemporani cărți ca atare. Dar, dincolo de

idilic, de profunzimea imaginilor de la vîrsta dintîi, de
legăturile de nerupt între cei vii și cei morți, există ceva
ce favorizează și deschiderea unui alt cîmp discursiv,
deoarece se simte o  deschidere puternică spre altceva,
înglobînd simpla referință către imaginarul copilăriei/
casei părintești. Undeva, naratorul glosează: „Exercițiu
de stil. Luați-o ca pe o animație!/ Suntem ca florile în
glastră, retezate din clipa în care au înmugurit. Ca și ele,
sorbim cu nesaț apa care ni s-a dat, tot mai puțină cu
fiecare zi care trece./ Noaptea ne închidem în somn,
dimineața ne grăbim să prindem bruma, ne deschidem
spre lume. Pe urmă, ne îmbătăm cu propriul miros,
prindem curaj, avem aspirații, cine mai e ca noi?!
Suntem floarea, suntem sarea Pămîntului!/ Dar nu e
decît o problemă de timp, destinul nostru a fost trasat de
la început. Frumusețea începe să pălească, mirosul
devine greu, ne ofilim treptat./ Pînă la urmă, se
instalează agonia. Uneori ne revoltăm inutil, totul a fost
în van? E o nedreptate, să știți că e! Dar cui îi pasă?

Alții și alții vin la rînd.../ În cele din urmă ne resemnăm,
n-o să mai dureze mult. Și n-o să mai doară. Tot ce
putem e să acceptăm. Și să iertăm.../ M-am trezit,
leoarcă de sudoare. N-a fost decît un coșmar...”.

Privind textul ca pe o narațiune în sine, descoperim
o poveste ce poate fi interesantă în sine. Personajul, un
profesor „ciudat”, ajunge în fața unui eveniment ce
părea a fi, inițial, relativ simplu, în contextul prilejuit de
ideea de a vinde o casă: casa părinților/ bunicilor
(capitolul aferent punctează sensibil: „cum să vinzi o
casă părintească”, pentru ca în final să se trimită la
unicitatea, determinarea absolută „casa părintească” pur
și simplu). Doar că aici intrăm deja într-o zonă specifică
mai cu seamă sensibilităților celor din neamul nostru, o
zonă în care relațiile om-casă pot fi mult mai profunde
decît cele presupuse de o tranzacție oarecare. Și astfel,
în jurul posibilului act comercial se naște o întreagă
țesătură/ text (cu posibilele speculații de nuanță
semiotică peste care trecem). Casa începe să
reactualizeze trecutul, asociindu-se cu copilăria,
adolescența, imagini estompate ale bunicilor, părinților,
scene biografice uitate, într-un periplu ce ține de
capriciile unei memorii rebele. Se configurează astfel o
anti-formare/ un bildungsroman răsturnat, cel care e
numit acum (cu toate conotațiile posibile) „Profu`”
fiind predestinat, inițial, unei cariere preoțești eșuate
prin îndepărtarea de Dumnezeu și de asumarea unor alte
posibile idealuri abandonate apoi, parțial sau de tot pe
parcurs. Pierderea de sine e mult mai mult decît
pierderea încrederii în ceilalți; viața personajului poate
fi descrisă, mai degrabă, prin asemuirea cu imaginea
unei nave în derivă, cu toate avatarurile de natură
profesională și artistică pe care le cuprinde derularea
vieții acestuia. De aici, o posibilă nouă luptă cu sine
însuși, pe fondul amintirilor trezite de re-descoperirea
casei/ a trecutului nevalorizat ca atare: va urma o re-
conciliere...cu propria-i existență, cu comunitatea, cu
Dumnezeu? Într-o poveste de mici dimensiuni, cu
avantajele pe care le oferă narațiunea așezată sub
nimbul poetizării deliberate, cu efecte ce țin de rotirea
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caleidoscopică aplicată, cititorul devine atent la
simboluri și la vocile „ascunse” ale textului,
descoperind astfel mai mult decît o poveste în sine.
Lumea de ieri/ lumea de azi  configurează cealaltă față
a romanului. Cei printre care e obligat să se învîrtă
acum i se par, mai curînd, ființe infirme, lacome, prinse
în imperiul senzorial imediat, cu plăceri și ocupații
dictate de afaceri mici, mari, oneroase, cu grotescul
organizării de nunți, înmormîntări sub spectrul
comerțului, o lume pestriță din care se profilează
chipuri inubliabile precum primarul modernizat al
comunității, un „fost” ca mulți alții, vizualizați ca și
cum te-ai afla într-un panoptic. De cealaltă parte,
oamenii de ieri, văzuți, iarăși, din plăcerea
bolnăvicioasă a personajului de a demitiza, de a nu ierta
amănunte. Bunici, părinți, altfel decît în „amintiri din
copilărie”: „...ea profită de obiceiul lui de a îndoi vinul,
din cumpătare. Eu zic că din zgârcenie; nu pot să sufăr
vinul botezat, dar trecem peste. Ca să ajungem la
celebrele ei clătite cu dulcețuri, din cocă cu sifon, să
crească cît două. Îmi lingeam degetele. El se uita cu
mirare la recipientele scăzute și nu pricepea, poate
curgeau pe undeva?/ Așa își împleteau ei cununiile...”
sau „...Ajunsese la concluzia că ea n-o să aibă vreodată
o casă, nici măcar o poșetă ca lumea. Avea una cu
sclipici, dar unde s-o poarte, la cantină? Vorbea tare
despre tinerețea ei pierdută și că e timpul să treacă linie.
Tot mai des aveau certuri pe tema aceasta a liniei, pe
care tata n-o înțelegea și nici nu avea soluție; în meseria
lui nu nu găsea de lucru la oraș, iar ea nu avea nicio
meserie. Dar mama nu vedea lucrurile așa.” Iar cei
numiți „oameni noi?”: „Personaje marginale, grotești,
extrem de vitale, mișcîndu-se dezordonat într-un spațiu
golit de sens, în care tradiția nu a supraviețuit. Tot felul
de titiplici, cum ar spune gașca mea. Angrosistul cu
pretenții, oierul, gata să se întrebuințeze la maxim,
topograful profitor, primarul certat cu legea, ies ca
dintr-un canal, vin spre mine. Să mă agreseze cu
limbajul lor ridicol și otrăvitor, gata să se disloce, să se
instaleze în locul meu. de unde au energia asta
inepuizabilă?”

Dincolo de toate, povestea  cu casa părintească,
aceea „care nu se vinde” rămîne. Dar de la ea pornind,
într-o expansiune ce ține de capriciile unui „dans cu
memoria” ce articulează, în final, un adevărat joc de
puzzle se naște narațiunea. O înșiruire a celor șapte
titluri de capitole e revelatorie: Cum să vinzi o casă
părintească, Bătrînii, Părinții, Cei mai înainte
adormiți, Cînd m-am făcut mare, Oameni noi,
Dumnezeu vine ultimul. Pentru cititorul care caută așa
ceva, un veritabil și matur tur de forță stilistic,

binevenit, de altfel. Autoficțiunea are sau nu are reguli,
observă un narator de serviciu: „O văd în două planuri:
trecutul și consecințele lui difuze asupra scrisului. În
loc, o supă sentimentalo-confesivă incertă, o sumă de
mărunțișuri derizorii care dă cu minus, o zbatere sterilă,
o văicăreală nostalgică, țopăială copilărească . Nu mă
pot aduna din aceste cioburi, nu mă regăsesc nicicum.”
Jocurile autoficțiunii se derulează între crîmpeie
aparent poetizante, redarea unor scene veriste și multe
descripții de o suculență exemplară, amintind de arta
unor scriitori ce au strălucit în această nobilă pornire:
„Crapii-oglindă, îmbrăcați în solzi de argint, plesneau
apa într-o ploaie de stropi sclipitori. Somnii treziți din
adormire, șalăii cei mari, plăticile planturoase și
bibanii-soare zvîcneau în nădejdea unei sărituri
norocoase peste plasă...” sau „Mirosul de grajd, de
baligi de cal de trăsură boierească, de căcăreze de oi, de
capre, duhori de porci de rasă în călduri... Căpăceala de
miere, albinele supărate. Tataie le punea la încheieturi,
zicea că veninul îi trage reumatismul din el. Preferata
lui era mierea neagră de mană, bună la răceală. Vinul
roșu de căpșunică, vinul alb din bolta altoită, stropită de
trei ori pe an cu zeama bordeleză [...] varză acră,
castraveciori în saramură, la mesele grele cu ouă
umplute, șunci atîrnate la grindă, șorici, cîrnați de casă,
zarzărele de acrit borșul, urzicile tinere de pe lîngă
uluci, cu ouă și mujdei de usturoi frecat în ulei de
floarea soarelui și mămăliguță. Cozonaci bine crescuți,
cu rahat și nuci”. Toate aceste flashuri (cu „amintiri,
obișnuințe...”, după cum le categorisește naratorul) au
rolul lor bine orchestrat, chiar dacă acel dans al
memoriei invocat auctorial pare a nu se supune unor
reguli. Ele există și dau socoteală intern, în acea
„alcătuire literară stranie” la care face trimitere vocea
ce coordonează devenirea textului.

Un text scris de un virtuoz, un text care spune mai
mult decît lasă să se întrevadă, mai cu seamă după ce a
lăsat să se deruleze  imagini ce se învîrt „ca într-un
kinetoscop dinaintea filmului mut”; cît privește
strigătul ce se articulează o rezultantă a compunerii
unor vectori adunați pe măsura re-compunerii unui
trecut caleidoscopic: „Eu sunt casa!”, acesta poate
trimite spre o nouă poveste, neîncepută. Apoi, tot
așa...Și, de ce nu, pentru bietul personaj, șansa
recîștigării trecutului și a unei bucăți din  viața pierdută.
Un fel de  „transfigurare ca a lui Moise” sau... o altă
nebunie a Profului... cine știe! Narațiunea deschisă e
exemplară, lăsîndu-ne cu plăcerea pluralității de
posibilități.
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În colecția „Opere fundamentale” a
Academiei Române, colecție coordonată de
Eugen Simion, au apărut în perioada 2014-
2017 scrierile lui Ion Agârbiceanu, retipărite
după ediția critică anterioară, îngrijită inițial
de G. Pienescu și dusă la bun sfârșit de Victor
și Mariana Iova. Cele 18 volume din prima
ediție au fost reeditate în opt volume, dintre
care primele patru sunt dedicate prozei scurte
a lui Ion Agârbiceanu – schițe, povestiri,
nuvele –, iar celelalte patru romanelor sale.
Editorul operei este profesorul Ilie Rad, care
pleacă în procesul de reeditare de la volumele
publicate în perioada 1962-2002, dar include
în această din urmă ediție și texte necuprinse
în prima (de pildă, romanul Licean...
odinioară). Efortul editorial care vizează re-

darea lui Ion Agârbiceanu contemporaneității într-o
formulă cât mai exactă și mai completă,
nebulversată de contextul socio-cultural al editării
dinainte de 1989, nu se oprește însă odată cu apariția
în 2017 a volumelor VII și VIII de Opere. 

Proiectul lui Ilie Rad în jurul lui Ion
Agârbiceanu continuă dincolo de cel al Academiei,
dând dovadă de aceeași acribie în munca de editare.
A apărut astfel, la finele anului 2018, la Editura
Tribuna din Cluj-Napoca, cartea Articole cu
caracter ecleziastic (1903-1945) de Ion
Agârbiceanu, ediție îngrijită, notă asupra ediției,
note și comentarii de Ilie Rad. Volumul continuă și
completează cele opt volume din seria „Opere
fundamentale”, îndreptându-se asupra publicisticii
lui Ion Agârbiceanu, mai exact, după cum titlul
surprinde destul de explicit, asupra publicisticii „cu
caracter ecleziastic” – cuvânt preferat lui „religios”
sau „bisericesc”, preluat de editor din
Biobibliografia Ion Agârbiceanu alcătuită de D.

Vatamaniuc în 1971. De altfel, acestei lucrări îi este
profund îndatorat Ilie Rad pentru alcătuirea
volumului de față, aceasta reprezentând punctul de
plecare în adunarea articolelor. 

202 este numărul titlurilor care vizează acest
subiect incluse de D. Vatamaniuc în
biobibliografie. Dintre acestea, trei texte nu au fost
reținute de volumul de față, întrucât, fiind
nesemnate, nu li s-a stabilit paternitatea în scrisul
lui Ion Agârbiceanu, așa cum a fost posibil pentru
alte articole publicate fără semnătură. Acest proces
a fost realizat cu meticulozitate și la vedere de Ilie
Rad, argumente pentru stabilirea identității
autorului lor fiind prezentate în secțiunea de Note și
comentarii a volumului, argumentele fiind de ordin
tematic (reacțiile nefaste ale maghiarilor față de
unirea Transilvaniei cu România, ideea celor două
biserici „naționale” – ortodoxă și romano-catolică,
tendințele reprezentanților ortodocși de a diminua
rolul Bisericii Greco-Catolice ș.a.), stilistic
(utilizarea unor regionalisme, a unor sintagme
specifice, preferințe lexicale, ortografierea într-un
anume fel a unor cuvinte) și chiar de atitudine în
fața unor situații date. Articolelor identificate de D.
Vatamaniuc  – celor 199 – li se adaugă alte 66 de
texte descoperite de Ilie Rad și de echipa sa de
editori formată din doctoranzii Mihai Cistelican,
Otilia Mureșan, Maria Neagu, Alexandra
Ormenișan și Flavia Topan și din doamna Maria
Neagu. S-au adunat, astfel, 265 de texte „cu
caracter ecleziastic” publicate de Ion Agârbiceanu
în presă între anii 1903-1945, ceea ce a rezultat
într-un volum masiv, de peste 900 de pagini, care
expune seriozitatea, profesionalismul și implicarea
cu care a fost realizat.

Ion Agârbiceanu moare în 1963, dar își încheie
activitatea publicistică, cel puțin cea pe filieră
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religioasă, în 1945, din motive ce țin de evidența
contextului socio-politic. Prozatorul a fost extrem
de activ în scrisul în presă, preocupându-l
deopotrivă și problematici de ordin socio-politic,
cultural etc. De altfel, și în textele adunate în
volumul de față toate aceste dimensiuni se
intersectează. Socialul, politicul, religiosul,
culturalul interferează, comunică, depind unele de
celelalte, toate se înscriu într-un teritoriu axiologic
care guvernează existența umană – sau ar trebui să
o facă – în mod indispensabil. Într-un text publicat
înainte de sărbătorile pascale din anul următor
unirii, în ziarul „Patria”, pe care îl conduce în
perioada 1919-1927, realizează această trecere a
unei morale care se manifestă în limitele
individuale, în cadru intim, dar care are reverberații
la nivel social larg: „A ne apropia de Dumnezeu
înseamnă atât: a fi moral. A avea o conștiință care
să-ți dea posibilitatea să te păstrezi om întreg,
caracter integru, în toate gândurile, simțămintele și
acțiunile tale. Și România Mare de ce va avea mai
mare nevoie, decât de astfel de oameni?”
(Săptămâna Patimilor. [„Subt cerul
schimbăcios...”].

Având în vedere această deschidere și
interrelaționarea între aceste diverse dimensiuni ale
vieții de zi cu zi, este relevant profilul publicațiilor
la care Ion Agârbiceanu colaborează. Dacă textele
asupra cărora se oprește Ilie Rad în volumul de față
abordează subiecte religioase, revistele în care ele
au fost publicate sunt diverse. Se identifică, astfel,
ziare cu caracter teologic precum „Curierul creștin”
(la care publică în perioada 1930-1938), „Cultura
creștină” (sporadic în anii ‘20-’30), „Clujul
creștin” (în 1935-1937), „Unirea” (publicație a
Bisericii Române Unite cu Roma, la care scrie în
primul deceniu al secolului XX, revenind și în anii
‘40, în 1945 ziarul fiind desființat), „Agru”, ziar al
Asociației Generale a Românilor Uniți (în perioada
1934-1940) ș.a. Acestora li se adaugă ziare cu
profil socio-politic precum „Foaia poporului” (la
care scrie pe teme ecleziastice între 1931 și 1945),
„Patria” (în anii ‘20) sau „Glasul Ardealului” (în
anii ‘30). Mai remarcăm și faptul că în 1928-1929
publică în „Transilvania”, publicație pe care o și
conduce în acești ani. Colaborează și la reviste
culturale precum „Sămănătorul” sau „Luceafărul”,

de exemplu, însă acestea nu sunt expuse în acest
volum. Numărul ziarelor și revistelor în care
Agârbiceanu și-a publicat „articolele cu caracter
ecleziastic” este considerabil, depășind 30 de
publicații.

Ion Agârbiceanu venind din Ardeal,
problematica Marii Uniri ocupă un spațiu
considerent în volum, atât înainte de realizarea ei,
cât și în etapa extrem de importantă a consolidării
de după 1918. Ideea „conștiinței naționale” o
dezbate încă din 1913 (Adevărata înviere). Odată
dezideratul unirii împlinit, Agârbiceanu pledează
pentru stabilizarea a ceea ce el numește „Statul
creștin”, pe care îl definește prin „constituționalism
real, legalitate, dreptate socială, cinste și moralitate
publică”, singure condiții care pot fi dovadă a unui
stat sănătos. Sunt principii pe care le expune și ca
membru al Partidului Național de atunci (fostul
Partid Național Român din Ungaria și
Transilvania). Textul se intitulează chiar Stat
creștin și a fost publicat în 1926, cu câteva luni
înainte de fuziunea acestui partid cu țărăniștii, care
a dus la formarea Partidului Național-Țărănesc. Tot
de pe poziția acestor principii îi combate pe
comuniști și ateismul promovat de aceștia în texte
precum Vecinica luptă (1933), Naționalism creștin
(1936) sau O forță uitată (1937). În cel de-al doilea
articol menționat vizată nu este doar extrema
stângă, ci și cea de dreapta, pe care nu o consideră
cu nimic mai presus, întrucât, observă
Agârbiceanu, nu face decât să se folosească de
niște cuvinte precum „naționalism” și „creștinism”,
dar care sunt golite de conținut prin lipsa unui
comportament în acord cu acestea. De altfel,
scriitorul ardelean este susținător al monarhiei, care
se află „în conglăsuire cu doctrina creștină”,
monarhul fiind nimic altceva „decât un ținător de
loc al Lui [al lui Dumnezeu] pe pământ, între
oameni” (Către noul ideal românesc: Statul etnic.
Statul etnic – stat creștin, 1942). Este, de altfel,
procarlist și susținător al Constituției din 1938 (Un
adăpost salutar, 1938; Țară creștină, 1939).

În prefața pe care pr. prof. univ. dr. Stelian
Tofană o scrie volumului, Ion Agârbiceanu – un
misionar al cuvântului „încreștinat”, acesta
recurge la o încercare de „selectare topică” în
interiorul temei mari pe care religia o constituie,
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„în funcție de mesajul spiritual transmis”. Astfel,
ajunge să identifice opt direcții în articolele
ecleziastice ale lui Agârbiceanu, direcții pe care le
cităm, întrucât sintetizează și nuanțează în același
timp volumul: „meditații la Praznice împărătești”,
„Biserica provocată, în societate, și societatea
dezorientată, în Biserică”, „creștinismul de azi”,
„familia creștină și responsabilitățile ei”, „omul
credincios sau ateu în fața minunii”, „preoțimea
«de odinioară» și cea «de azi», „renașterea
națională”, „«secularism creștin»”. Aceste opt
direcții sunt constante preocupări în cei peste
patruzeci de ani de activitate publicistică, revenind
în discursul lui Ion Agârbiceanu de fiecare dată
când scriitorul simte nevoia discutării lor, ca
urmare a unei priviri asupra stării sociale, politice,
culturale și de conștiință a țării. Preot greco-catolic,
se resimte în textele sale publicistice stilul didactic-
moralizator specific predicilor ținute în fața
enoriașilor: în Articolele cu caracter ecleziastic ale
lui Ion Agârbiceanu se întâlnește omul de litere cu
omul dedicat lui Dumnezeu.

Bineînțeles, în calitate de membru și
reprezentant al Bisericii Române Unite cu Roma,
Ion Agârbiceanu aduce în discuție și chestiuni ce țin
de organizarea acesteia și de locul ei în societatea
românească. Subliniind în repetate rânduri că
fundamentele pe care s-a constituit viața în
societatea autohtonă sunt cele creștine prin apelul la
argumente de ordin istoric și cultural, el amintește
totodată și că cele două biserici naționale sunt cea
ortodoxă și cea greco-catolică, ambele având rolul
nu de a da curs unor lupte de ordin confesional, ci
de a colabora pentru evoluția socială și pentru
„refacerea echilibrului sufletesc al credincioșilor” în
contextul tulburărilor de după Primul Război
Mondial (Greu de priceput!, 1924). De altfel,
vorbind despre locul și rolul Bisericii Greco-
Catolice în „Statul român” nu uită să amintească
legăturile pe care le stabilește cu Biserica Romei, cu
Occidentul la urma urmei, precum și faptul că
reprezintă întoarcerea la „Biserica de început, cea
strămoșească”, adică la starea acestei instituții
dinainte de anul 1054 (Biserica Română Unită în
cadrele Statului român, 1936). Aceste discuții sunt
completate de cele privind rolul preoților în
societate, drepturile și obligațiile lor, precum și de

cele care vizează așa-zisele secte și pe așa-zișii
„stiliști”, Agârbiceanu expunându-se intransigent în
această chestiune. Tot cu o astfel de tonalitate
vorbește și despre „scrisul necurat”, propunând o
misiune explicit moralizatoare, pedagogică pentru
literatură (Stricătorii moravurilor, 1937). 

Revin la procesul de editare al acestei cărți și la
acribia cu care a fost realizat de profesorul Ilie Rad
și de echipa sa de cercetare. Articolele cu caracter
ecleziastic ale lui Ion Agârbiceanu sunt însoțite de
un aparat critic minuțios. La finalul volumului,
editorul adaugă o listă bibliografică ce cuprinde
Scrierile cu profil religios ale lui Ion Agârbiceanu,
listă care include aparițiile editoriale, nu și pe cele
publicistice redate în acest volum. Acestei secțiuni
îi urmează Note și comentarii la cele 265 de articole
(suplimentar indispensabilelor note de subsol).
Acestea vizează apariția textului și semnătura (sunt
consemnate și pseudonimele lui Agârbiceanu – Ion
Olariu, Ion Turcu, Sebastian Voicu etc. – sau
cazurile în care textul este nesemnat, despre care am
amintit mai sus), reluările sale (atunci când este
cazul), sursa după care s-a reprodus textul,
contextualizări. La fel de util este și Indicele
alfabetic al articolelor. Volumul se încheie printr-o
serie de ilustrații reprezentând fotografii din locurile
în care a slujit Ion Agârbiceanu și în care a copilărit
(fotografii realizate de Cristian Bădiliță, amintit de
Ilie Rad și în nota de început, cu mulțumiri pentru
sugestiile și ajutorul oferite la editarea textelor),
precum și facsimile din manuscrise, publicații
periodice în care a publicat și coperți ale unor cărți
cu profil religios scrise de Agârbiceanu.  

Volumul Articole cu caracter ecleziastic (1903-
1945) de Ion Agârbiceanu, ediție îngrijită, notă
asupra ediției, note și comentarii de Ilie Rad,
publicat de Editura Tribuna din Cluj-Napoca în
2018 completează armonios și cu necesitate cele
opt volume de proză ale ediției critice Ion
Agârbiceanu publicate în colecția „Opere
fundamentale” a Academiei Române în perioada
2014-2017 și editate de același Ilie Rad. Textele
„cu caracter ecleziastic” nuanțează figura unui
scriitor complex și îl readuce, alături de proza sa
literară, în atenția cititorilor și a cercetătorilor,
reactualizând și o parte importantă a istoriei literar-
culturale autohtone.
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Cei care s-au apropiat de poezia lui Octavian
Doclin, ușor stânjeniți – bănuim – de freneticul ritm
editorial, vor fi sesizat deîndată potențialul ei semantic,
configurând – prin tenace mobilizare tematică – o vastă
geografie lirică. Care tânjește, nota Valy Ceia, într-un
dens studiu, „după unitatea armonică a lumii,
însuflețită de sacralitate”. Observație esențială,
probând că lirica docliniană, reflexivă și culturală,
râvnește „voința de concentrare”, împăcând
textualismul (mai exact: meditația asupra textului
poetic) cu sacralitatea, sub acolada misticii textuale,
cum sesizase și Paul Aretzu (v. România literară, nr.
9/2016, p. 7).

Nu doar criticii „doclinieni” (deloc puţini!), în
pelerinaj la templul Poemului (Poetului?), vor fi aflat
că harta lirică a Banatului e de neconceput în absenţa
energicului Octavian Doclin, un „strălucit mandarin al
poeziei”, cum zicea răspicat Ion Cristofor, cu un loc
bine determinat în peisajul vestului literar. Flexibil,
greu de „prins”, un solitar cu reputaţie de boem,
laconic, misterios, în autoevaluare, cu problematizări,
ezitări şi reveniri (redefinindu-şi programul), cercetând
cu uimire lumea, părând a fi cantonat într-o formulă,
elogiind „poemul scurt”, alternând – „încă în har fiind”
– gravitatea şi ceremonialitatea, un eretic sentimental,
de fapt, trăindu-şi poezia (cf. Ionel Bota), celebru şi
pentru isprăvile nepoeticeşti, intrate în folclorul
breslei, Octavian Doclin are un traiect spectaculos, plin
de imponderabile, deşi, vizibil, inspiraţia nu e
dezordonată, iar poetul se dovedeşte consecvent cu
sine. Încât o fixare în efigie nu e chiar lesnicioasă. Este
boem sau constructor? Este prolific (dacă vom
contabiliza volumele, numeroase) sau se vrea
minimalist, scuturându-se de podoabe, visând
esenţializarea, prinzând „fragmente de existenţă” în
concentrate aforistice? O fi un sentimental ingenuu,
împrumutând, ca optzecist, masca textualistă, un
ascetic disimulat, un ironist tandru etc., ştiind că
„plecat e anotimpul romantic/ deşi luna mai trece pe

cer” (v. Dincolo de umbră). Spirit neliniştit,
şocând prin ritmicitatea apariţiilor editoriale,
căutător febril, dar şi încrezător în propriu-i
potenţial, captiv al unei prelungite adolescenţe
(trecută prin rememorare), dar impresionând
prin luciditate („extremă”, zice Emanuela Ilie);
bucurându-se, cu precocitate, de minunăţiile din
jur (în „înflorire”), o lume însufleţită de
sacralitate, învăţând „trecerea”, invocând
îngemănarea viaţă/ moarte şi aflând, dibuind
noimele fundamentale, unitatea ei armonică.

Dacă e să vorbim de începuturile sale lirice,
e de notat că poetul dovedea o contrariantă/
dezarmantă siguranţă de sine, imediat observată. Poet
„de viaţă”, aşteptând anotimpul „când peste sat răchia
dă în floare”, cu „irizări meditative”, cum nota Valentin
Chifor în anii tineri (v. Gaudeamus, nr. 3/1971), el a
fost şi a rămas o prezenţă stenică şi, adăugăm, scenică!
Beatitudinea împărtăşită şi boema frenetică, pe când se
credea „curat şi nebiruit”, fără a dispare, vor face loc
îndoielilor; poezia, ca spaţiu intermediar, devine, în
timp, o constrângere, un punct sub imperativul
cizelării. Se va lepăda, desigur, şi de tutela unor
modele. Impetuos cândva, va fi încercat, în efortul de
„obţinerea esenţei” (cf. Anghel Dumbrăveanu), de o
spaimă rostitoare. Pe portativ baladesc, ca în Dagmàr,
o prinţesă ascunsă-n „dense văluri” sau trubaduresc-
cantabil, declamându-şi împătimirile, când sufletul „fi-
va râul din piept” (v. Masameaderai), poetul se va
desprinde, prin acumulări succesive, de un mentorat
stânjenitor. De pildă, un decupaj din Crinul
mărturisirii trimite, fără dubiu, la „patentul”
Dumbrăveanu, inclusiv prin seducţia ceremonialului:
„Va veni o pasăre din sud/ într-o noapte va veni să mă-
ntrebe/ dacă despre tine mai ştiu poveşti/ cu floarea
sîngelui, cînd stau de veghe/ Va veni o pasăre din sud/
nehotărîtă precum o corabie”. În creuzetul
personalităţii sale, Doclin a topit varii influenţe,
dobândind, însă, un timbru propriu. Ceea ce schimbă
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radical traiectoria aventurii sale lirice priveşte, odată
cu Agresiunea literei pe hârtie (1996), relaţia autor-
text. Scrierea poemului devine temă predilectă, încât
smerit „în faţa cărnii poemului”, spălând „picioarele
cuvântului”, atacând motive mitologice (biblice) pe
suportul unor tatonări textualiste va îmbrăţişa motivul
vânătorii, precum, altădată, poetul „viclean”, la pândă,
se dorea, la Nietzsche, „peţitor al adevărului”: „Tânăr
imberb vâna poemul însetat de cuvinte/ în toată puterea
cuvântului, bărbat/ urmărea pe furiş poemul minim/ în
spaţiul reavăn dinlăuntrul muşchiului verde./ Bătrân
acum, cu puţine cuvinte, cu ochiul/ care nu mai zăreşte
lumina pâlpâind în amiaza zilei,/ i-a rămas de ţintit
doar capodopera./ Copiii, tineri şi puternici în dragoste,
au povestit/ cum că au întâlnit-o nu de mult. Sângera,
uşor rănită./ Au auzit-o rostindu-i o singură dată
numele”. Evident, „prada” ar fi poemul minim,
invocând forţa demiurgică: „La început a fost
Cuvântul./ Lipit cu geana de prima literă/ a ieşit în
lumină Poetul./ Cu pleoape tremurânde privea prin
grădina poemului./ Isvoare de lapte şi miere ţâşneau
din locuri umbroase./ Păsări de toate culorile cântau
prin copaci/ Prea obosit de multele viziuni ale Sale./
Cuvântul cedă plictisit şi sincer, dezinteresat şi aproape
bătrân/ dreptul de întâi născut./ Voi crea, singur, o altă
lume, îşi spuse/ mulţumit Poetul,/ în timp ce frământa,
fericit şi viclean,/ una câte una, în palmele lui, literele./
La început a fost Cuvântul/ zâmbi, prefăcut, Poetul”.
(v. În apărarea lui Esau).

Preocupat de motivaţiile şi rosturile poeziei şi, în
aceeaşi măsură, de mecanismele ei, Octavian Doclin,
inventând „culoarea absenţei” sau refugiat în hăurile
tăcerii, îşi va exorciza spaimele. Scrisul, atingând
intimitatea ultimă, devine terapie. Suspectat că îşi
joacă („îndrăgostit” de sine) rolul de poet, Doclin poate
fi pelerin şi vânător de himere, nostalgic şi dedublat,
iniţiat în moarte şi răsfrânt în oglinzile onirismului,
descoperind, în Cetatea Poemului, fantasme şi năluciri.
Schimbul epistolar dintre Poet („viclean”, îndemnând
la răbdare), Poemă („ademenită”) şi Poem parafează
un legământ de nedeslegat. Cuvântul e „întâiul născut”
al Poemei; aşteptând puterea în pârgă a cuvintelor,
abia scribul ar urma să desluşească „toate semnele” (v.
Aquarius).

Să reamintim că pentru Doclin ceremonialul
scrierii este un act erotic. Poetul suportă asaltul
cuvintelor şi se simte ameninţat de turma celor „încă
nescrise”. Poemul despre „facerea poemului” ar fi
chiar obsesia sa. Cu o precizare însă: nu avem de-a face
cu un textualism descărnat. Redundanţa, posibilă prin
tema-obsesie, e corectată graţie unei imaginaţii fără

istov. Scriitura devine ceremonial, poemul minim îşi
deschide graniţele, primeşte „sânge proaspăt”, iar
poetul, în faţa Cetăţii Poemului, ţinteşte „doar
capodopera”, invitându-ne la decodare. Cum s-a
observat, Octavian Doclin, trăitor în „dublă eroare”, nu
este un structuralist. Ludismul său, împovărat de
gravitatea meditaţiei, se înnegurează aparent şi tratează
marile teme cu o suverană detaşare, desprinzându-se
de terestritate.

Şirul plachetelor, scoase în mare viteză, ne-ar
obliga să-l suspectăm pe volubilul poet (în ceasurile de
taifas!) de o prolificitate care, s-ar zice, n-ar face casă
bună cu laconismul său programatic. Un prilej nimerit
de a contempla, cu folos, posteritatea operei sale, cum
ne anunţa, candid, într-un vioi interviu, însuşi poetul,
nicicând fidel vremurilor „textualismului totalitar”,
după o vorbă a lui N. Steinhardt, surdinizând acum
ameninţarea thanaticului. Poemele sale ilustrează
convingător, deopotrivă, vârstele poetului şi a textelor
sale.

Discursiv, dezinvolt, de o susţinută ritmicitate,
reînnoindu-se, făcând figura unui romantic temperat,
ajuns în „pârgă” şi devenind personaj al propriei lirici,
Octavian Doclin este, repetăm, un poet cu program.
Trăieşte poezia ca „bucurie supremă” şi, în pofida
„ductibilităţii talentului” (cf. Al. Cistelecan), n-a
renunţat la obsesiile sale „reducţioniste”, năzuind a
scrie, la nesfârşit, laconic, poemul despre poem.
Fiindcă urma pe care o lasă devoţii scrisului marchează
o definiţie, zice poetul. Venind dintr-un spaţiu edenic,
lucrând – ca întemeietor şi vizionar, asumându-şi
„marginalitatea” – la impunerea unei geografii mitice,
bucurându-se de „supravegherea” lui Petru Oallde în
anii de liceu şi apoi, crescând, în anii orădeni (1969-
1972), în preajma cercului select de la Familia,
„minimalistul” Octavian Doclin ne propune (vital,
criptic pe alocuri, reînnoitor, aparent centrifugal), după
„retragerile” în subterană (conservându-se „în spirt”,
după propria-i mărturisire), întremătoare reîntoarceri
spre îngânduratele sale cărţi de poezie. Paradoxal,
ritmicitatea editorială (programată) şi „dispariţiile”/
tăcerile (supravegheate), „fixismul” reducţionist şi
caleidoscopia tematică n-au istovit filonul; dincolo de
strategii, universul său liric îşi dezvăluie unitatea
lăuntrică.

E curios că puţini exegeţi, cercetând oferta
docliniană, poposind asupra traseului textual, au
sesizat deschiderea spirituală (aspiraţională), dovedind
atât erudiţia poetului cât şi intelectualizarea liricii în
context biblic, meditaţia lirică a „cititorului de aură”
fiind, observa regretata Olimpia Berca, „într-o măsură
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apreciabilă”, lirism mistic. Mai mult, se cuvine
semnalat modelajul acestei poezii pe datele Scripturii,
cum s-a spus, pe măsură ce Doclin, tot mai preocupat
de text, de „viaţa” independentă a poemului, de
evenimentele sale interioare, mărturiseşte nu doar
fascinaţia/ mirajul facerii, ci şi preocuparea de a
proteja un spaţiu al tainei, aducând în scenă personaje
biblice, mărturisind/ recunoscând scrisul „în
Biserică”. Paradoxal, apropierea de textualism, cu
rezervele de rigoare, înseamnă şi distanţare faţă de
propriul text, cu îngrijorare, însă, faţă de destinul lui şi
de soarta „poporului de cuvinte”. Ins relaţional, de o
sociabilitate gălăgioasă, vădind spontaneitate şi
exuberanţă, ca primă impresie, dezvăluind anecdotica
sinelui liric, Doclin „imaginează experienţe secrete”
(cf. Ela Iakab) în „cortul întâlnirii”, produce în
avalanşă, compune şi în locuri publice, notează data
elaborării, dedică confraţilor astfel de producţiuni, nu
se sfieşte a apostrofa criticii sau cititorii.

Desigur, ar fi riscant a lansa profeţii, aproximând
ce se va întâmpla cu scrisul doclinian. Aflându-şi o
cale proprie, imprevizibilul poet e fidel acelei aspiraţii
„spre esenţă”, inuită cândva, în anii tineri, de Gh.
Grigurcu, urmând calea esenţializării; respingând,
aşadar, verbiajul nestrunit, poemele despletite,
aluvionare, credincios, însă, unor repetate şi râvnite
reîntoarceri. Precum ne anunţa altădată: „După o
penitenţă fulgerătoare/ în camera cu pereţii de plută/ cu
forţă deplină, stăpân peste ceilalţi,/ oficiază acum în
templul poemei/ noua sa religie./ Rob şi sacerdot./
Iubind în libertate şi murind liber/ întru aceiaşi
reîntoacere repetată/ în îngândurate cărţi de poezie” (v.
Rob şi sacerdot). Dorind, desigur, ca osteneala mâinii
scriitoare să izvodească invidiabile „cuvinte
pietrificate”, lansând – pe cerul amintirilor – „o dâră de
lumină”: „Fiindcă, iată, de-acum/ ființa mea va sta tot
mai întreagă/ sub semnul stelelor căzătoare./ Voi lăsa
pe cerul amintirii voastre/ doar o singură dîră de
lumină./ Mă veți căuta, unii nerăbdători, alții
nepăsători,/ chiar printre aceste litere, agresîndu-vă./
Eu voi sta lîngă ele, ascunse ca-ntr-un nor./ De-acum
nevăzut. Voi, auzindu-mă./ Și uite-așa începem o viață
nouă./ Tot împreună”. (v. Fără titlu...)

În fine, în chip de hermeneut, de o enervantă
ordine, Octavian Doclin ne oferă, la tot pasul, bogate şi
utile lămuriri asupra intenţiilor care-i animă/ provoacă
strădaniile lirice după ieşirile din „subterană”,
dovedind şi o pilduitoare atenţie „memorială”. Dar
Octavian Doclin nu e doar poet. Capabil de mari
solidarizări, fălos pentru obârşia bănăţeană (reînviind

un Banat arhetipal, frisonat de spaima ieşirii „din
rosturi”), la distanţă de actorii şi fracţiunile optzecişti/
optzeciste, imun la ispitele secularismului, refuzând
malaxorul Postmodernismului, el se vrea un vizionar
şi, deopotrivă, un vigilent constructor, implicat în viaţa
literară a zonei. Boema sa, câtă mai e, se consumă,
precizăm, extra muros. Iar poezia, îndatorată
existenţialului, glisează/ a glisat dinspre arealul rural
spre un livresc ontologizat, avertizându-ne că nimic nu
e întâmplător în seria întâmplărilor pe care le-a
traversat. Ca bănăţean neprovincial, Octavian Doclin,
construindu-şi răbduriu identitatea (mobilă), iubind
metamorfoza, nădăjduia la „sublima identificare”,
anunţată dealtminteri: „Un cerc în alt cerc se închide/
orbirea şi căinţa/ plăcerea suavă şi mântuirea/ alt cerc
un alt cerc deschide/ mâna şi trupul/ indecizia şi
umbra/ cerc închis peste cerc deschis/ sublima
identificare” (v. Identificare). Provocatoare, cercurile
docliniene ne invită la un îmbietor periplu exegetic.
Ceea ce presupune o revizitare a operei. Acolo, în
recluziune, în „partea secretă a vieții”, ia naștere
poemul/ poema, revenind enigmatic cu o nouă
memorie. Chiar dacă arhitectonica volumelor probează
resortul lor autoreferențial, vădind, nota Marian
Odangiu, o certă „vocație reiterativă”.

Ieşind din subterană, redescoperind, întremat,
lumea (realitatea reală), poetul o. d. îşi trăieşte
proiectiv „viaţa dublă”, reinventându-se, viziunile sale,
în orizont transcendent, fiind, într-adevăr, „închipuiri
ale poemelor viitoare”. „Zăcămintele subteranei”
aşteaptă... Pregătind acel opus sărbătoresc, poemele au
început să curgă. Într-adevăr, așa cum ne asigura în și
punct. și de la capăt (Editura Gordian, 2019), titlul
cărții aniversare, marcând „începutul vârstei
septuagenare”), poetul „îmbrăcat într-o platoșă nouă/
de sudoare/ se pregătește să o ia/ de la capăt”,
rememorând „încă un an din cartea Subteranei”.
Ultimul...

*
P.S. Ultima oră! Însoțit de poeții timișoreni, de

limbă sârbă, Slavomir Gvozdenovici și Liubinka
Perinaț-Stankov, reșițeanul Octavian Doclin a fost
prezent (invitat a doua oară!) la Festivalul Toamna
poetică la Smederovo (Serbia), aflat la a 50-a ediție!
Acolo, prezentat de Goran Georgevici (directorul
Festivalului), Radomir Andrici și Slavomir
Gvozdenovici (traducătorul volumului), și-a lansat
antologia bilingvă Slobodne pesme/ Poeme libere
(Editura Meridiane, Smederevo), în selecția Adei D.
Cruceanu.
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Undeva, în cuprinsul romanului Trei crai
plus infernul (Editura Eikon, 2019), Constantin
Trandafir asertează că realul poate fi mereu
palpabil pentru literatură și că ficţiunea tinde
întotdeauna să fie mai adevărată decât realul.
Este un lucru știut, de altfel, dar mă văd nevoit
să confirm aceasta spunând că, la lectura cărții,
ce mi-a plăcut cel mai mult a fost felul în care
autorul a conturat personajul Atanasie
Caraiman (pe scurt, Atase), deoarece am ghicit
în prototipul său pe cineva cunoscut de mine

destul de bine. Este motivul pentru care îi voi dedica
prima parte a comentariului de față. 

Despre acest „crai”, față de ceilalți doi, cu care
narațiunea traversează întreaga perioadă comunistă
(istoricul Victor Machedon, zis Mache, și Ovidiu
Năstase-Nasty – autorul însuși), nu se poate spune că
este erou, dar nici anti-erou, în firea lui contradictorie
găsindu-se de toate: „Atase e iubitor de Montaigne,
înţelege omul ca făptură ciudată, schimbătoare ca
vântul, «ruşinoasă şi îndrăzneaţă», cu vorbele
maestrului său, castă şi desfrânată, tăcută şi flecară,
trudnică şi uşoară, curată şi greoaie, mincinoasă şi
sinceră, ştiutoare şi neştiutoare, generoasă şi
zgârcită” (p. 11). Sfios şi suspicios, Atase este un om
complicat, greu de înțeles, deoarece gândeşte și
acționează în antiteze, adunând o sumă de trăsături
contradictorii: „Ne minunăm de ceea ce face el şi nu
face, altfel spus simte omeneşte şi se încurcă
vitejeşte. Nu trebuie să-şi învingă limitele, fiindcă nu
le are” (Ibidem). Mereu înclinat să teoretizeze, să
găsească explicaţii fenomenelor și să facă fine
analogii, el este pândit de pericolul ipohondriei date
în fandacsie: „Atase se plânge de o sănătate fragilă.
Cine îl cunoaşte, îl crede, cine nu, îl suspectează de
frică în general: de eşec, de întuneric, de zbor, de
înălţime. Sănătatea mea e deteriorată, obişnuieşte el

să spună. [...] Thanatofobia este pe locul cel mai
înalt” (p. 279).

Constituţie astenică mereu acuzând contactele
dure cu denivelările suprafeței terestre, Atase explică
și motivează instalarea sa în sedentarism prin lipsa
mijloacelor de a exercita vocaţia drumurilor lungi şi
a aventurii. Și totuși, o aventură extraconjugală a fost
în stare să aibă, deși nu cred că pototipul s-ar fi pretat
la așa ceva. Dintr-o asemenea ipotetică scenă de
legătură extraconjugală cu o actriță – căreia i-a
împuiat capul cu teorii despre lumea ca spectacol, ca
teatru şi ca joc (dar şi jocul ca rol) –, aș putea fi de
acord doar cu sfârșitul următoarei descrieri (dar cu
parodic început de Testament arghezian), ce
surprinde îmbinarea frivolității de moment cu analiza
plină de luciditate, specifică eroilor camilpetrescieni:
„Întinsă leneşă pe canapea, domniţa se simţi în al
nouălea cer şi-i ceru ajutor «iubitului», cum i se
adresa în ultimul timp, să scape de lenjerie. Trecuse o
oră de când el îşi luase pilula minune. Ea, nesăţioasă,
nu mai putu aştepta. Nu cumva, se întrebă el,
suspiciosul, sunt semnale ale unui început de
nimfomanie?” (p. 230). Astfel, remuşcarea îl
determină pe morocănosul şi timidul Atase să reintre
pe traseul firii sale ascetice: „[...] a jurat că de va fi să
nu mai cunoască trup de femeie se va sihăstri. [...]
Greşeala ponderatului Atase a fost excesul şi acum şi-
a propus mântuirea, dar nu în sens religios, că la
vremea asta el oscilează dramatic între credinţă şi
necredinţă” (p. 248). Cu toate acestea, regulile de
viaţă care îl ghidează pe vremelnicul „crai” sunt
îndatorate religiei: să nu minţi, să nu furi, să nu
râvneşti la bunul altuia ș.c.l.

După ce, din cauza tulburării imaginației erotice,
cel mai nordic dintre cei trei crai de la Răsărit (mai
curând de la Est, pentru a nu se pricinui confuzii
sacrale) a început să deraieze temporar către lumea în
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carnaval a „legăturilor primejdioase”, plin de avariție
sentimentală (ca un fel de Hagi-Tudose, care o trimite
pe Lena să recupereze ceva din banii dați pe găină),
îi recomandă actriței să se mărite. Ceea ce se va și
întâmpla, deoarece ea va fi aleasa rațiunii (nu a
inimii) unui culturnic local. „Prevederea este
adevăratul curaj” reprezintă o deviză a unui Atase
mereu derutant pentru cei doi prieteni ai săi: „[...]
Atase s-a însurat! Asta zic şi eu lovitură. Cum e
posibil aşa ceva? Cum să nu, e omul surprizelor şi
contrastelor. Ni-l aducem aminte de pe vremea
gimnaziului. Taciturn, timorat, retractil, solitar, dar şi
opusul acestora. Cum altfel se înţelege, să zicem,
asaltul la prea frumoasa Angelica? Sau la Şcoala
militară, supuşenia şi activismul, moliciunea şi
energetismul, dacă ne gândim numai la cenaclul de
ateism. La facultate, aproape că nu se vedea, dar era
şeful grupei şi coordonator la tineretul muncitor” (p.
152).  

Acestui tineret muncitor, reprezentat în roman de
„cei trei crai”, îi este sortit să traverseze întreg
infernul comunist începând din copilărie. Ca urmare
a retragerii armatei germane de pe frontul de răsărit,
fostele gazde se mai aleg cu câte ceva de la cei plecați
sau omorâți în pripă de sovietici. Unuia dintre
personaje, copil pe atunci, ca și ceilalți doi viitori
prieteni ai săi, născuți în același an, îi rămâne să
mănânce supa dintr-o farfurie primită de mama de la
un ostaș german ce stătuse în gazdă. Este plină de
înțeles ironic întrebarea mamei: „Ai mâncat până să
vezi zvastica din fundul farfuriei?” (p. 31) Mult timp
nu a trecut, iar respectiva farfurie și-a dovedit
inutilitatea în timpul foametei din 1947. Iată ce
povestește Atase: „După ce s-a terminat terciul,
mama a făcut rost de seminţe de mătură şi de miez de
papură. Nu mai era nici ştevie, nici susai, nici
păpădie, ştir, cătină agude. [...] Împreună cu mama şi
sor-mea am mers la cimitir şi am strâns o găleată de
melci de pe morminte, i-am fiert în apă şi sare, foarte
gustoşi” (p. 41). 

Crunta foamete, venită cu malnutriție și malarie,
când tatăl unuia dintre personaje, om descurcăreţ de
felul lui, a făcut rost, nu se știe cum, de o ladă de
struguri din care mâncau membri familiei câte cinci
bobiţe pe zi, s-a extins și în perioada socialismului
biruitor și roditor, în timpul practicii agricole. Un șef
de fermă din agricultura socialistă pe cale de a-și
înfăptui noua revoluție agrară în primul rând prin
practica agricolă ține un astfel de discurs elevilor și

profesorilor practicanți: „Aveţi grijă că nu e dăstul să
munciţi cu toată energia, ci contează şi cum vă
comportaţi: nici un strugure în dormitoare, nimic
scos pă poarta fermei... Anul trecut erea voie să iei
dân vie doi-trei struguri. Acum, dâmpotrivă, nu se
mişcă nici o bobiţă, că e pericol mare, caz dă puşcărie
pân sabotaj!...” (p. 211-212) De unde se vede că
vremurile descrise de Zaharia Stancu în romanul
Desculț, cu odioșii exploatatori de la 1907, care
puneau bornițe țăranilor, nu erau chiar apuse. 

Numai astfel îşi arată roadele activitatea depusă
dă tinerii lucrători, la iniţiativa competentă a
organelor superioare, la indicaţile preţioase, de o
excepțională însemnătate teoretică și practică, a
tovarăşului secretar general/genial. Multe sunt
binefacerile muncii (in)voluntar-patriotice, deoarece
sarcina colectării de maculatură, sticle şi borcane
reprezintă o înaltă îndatorire patriotică. Dar cea mai
de onoare sarcină este să faci practică agricolă și
citez, în acest sens propagandistic, sfârșitul unui
articol cu titlul „Toamnă, frumuseţe, belşug şi
fericire”: „Toamnei de altădată, toamnei bacoviene,
când roadele pământului ajungeau în hambarele şi
pivniţele altora, i-a lut loc o toamnă deopotrivă tânără
şi matură, cel mai social dintre toate anotimpurile. E
vremea când se judecă şi se răsplăteşte munca
oamenilor, când comorile pământului iau calea
caselor noastre. A devenit toamna anotimpul cel mai
apropiat sufletului nostru, anotimpul vremurilor noi,
socialiste, în drumul neabătut către visul de aur al
omenirii, comunismul” (p. 219). Sunt vremuri de
mare răspundere culturală şi civică, în care scriitorii
trebuie să gestioneze morala şi arta în conformitate
cu cerinţele epocii prin semnarea în reviste a unor
articole cu titluri precum „Eroi şi înălţimi”, „Soare pe
pământ”, „Sub arc de aur” și „Patriotismul,
coordonată permanentă a literaturii române”.

După Eliberare – sau cum i s-a mai spus: act
istoric, lovitură de stat, insurecție armată antifascistă
și antirăzboinică, de eliberare socială și națională –
„[...] s-a stârnit o aprigă luptă pentru pace.
Învingătorii poartă ramuri de măslin, îşi spală rănile
şi s-au pus pe treabă să reconstituie lumea, să adune,
să scadă, să împartă, să despartă” (p. 39). Încă înainte
de detronarea regelui Mihai – la fel de incert
catalogată: fugă, abdicare sau alungare – marea grijă
a românilor optimiști era să se dumirească asupra
zilei când și mai ales cum vor veni americanii
salvatori: pe calea apei sau a aerului? Însă ambele
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soluții izbăvitoare au fost sortite eșecului, deoarece
începuse nu numai cumplita secetă, ci se blocaseră și
căile aeriene prin avântatul drum al țării spre
comunism în zbor. Pentru aceasta, s-a înfăptuit o
reformă agrară, s-au creat SOVROM-urile, s-au
introdus cotele obligatorii, s-au format detaşamente
de muncă forţată, s-a instituit Tribunalul Poporului
care i-a sancţionat cumplit pe „duşmanii poporului”
prin arestări surprinzătoare, anchete îndelungi,
simulacre de procese şi condamnări rapide, până la
un sfert de veac de închisoare corecţională.

Genialul Stalin fusese proclamat de către
Consiliul de Miniştri „Cetăţean de onoare al
României”, însă nu cred că a avut cineva dintre
votanți curajul să propună și asigurarea locului de
veci, deși, într-un fel, ar fi fost normal ca acesta să-i
fi fost rezervat în orașul ce îi purta numele. Când și-
a dat tovărășescul sfârșit, tot lagărul socialist s-a
întrebat dacă mai poate oare continua ceva pe lumea
aceasta fără Tătucul popoarelor. Cum nimeni nu este
de neînlocuit, iar cimitirele sunt pline de dictatori
locali care se credeau nemuritori, a apărut la noi
ultimul stalinist („URSS, rămânem prietene!”).
astfel, un pitic peltic, Ceaușescu, s-a afirmat în
timpul campaniei militare a colectivizării, când a
condus forțele de opresiune în județul Vrancea, iar
explicația, dată altui context istoric, este pertinentă și
pentru acest caz aparte: „Răscrucea socială capătă la
un moment dat chip de furca drumului, bântuită de
spirite în general care inspiră teamă şi, în cazul
nostru, mai puţin revelaţii de lucruri sacre. Potrivit
simbolisticii, răspântia mai înseamnă loc unde te poţi
debarasa de anumite forţe reziduale negative. Parţial
sau care pot reveni cu altă înfăţişare” (p. 121).   

Într-o vreme în care cea mai bună politică este să-
i păcăleşti pe toţi, iar cea mai proastă este să crezi că
i-ai păcălit, este preferabil să mori de râs decât de
frică, bancurile reprezentând o supapă de protecție.
Iată două exemple: „În cât timp ne pot ocupa ruşii?
Dacă ne opunem, în 24 de ore, dacă nu ne opunem,
într-o săptămână, că e nevoie de primiri cu pâine şi
sare în marile oraşe, de îmbrăţişări fraterne
îndelungate, de ovaţii în diverse forme, de serbări”
(p. 157); „«Culmea ghinionului: să verşi un litru de
ulei peste un kilogram de zahăr când stai la o coadă
de 200 de metri, să prinzi o punguliţă cu gheare de
galinacee»” (p. 174). Reproduc și câteva eşantioane
dintr-o antologie a ridicolului la care ajunsese cultul
personalității ceaușiste, comentat între paranteze de

personajul Mache: „«Noi făurim o propăşire de har
(?)/ În România pentru veşnicie,/ Cu Nicolae
Ceauşescu, Eroul legendar/ Între marii voievozi ce-
au fost să ne fie» (Ce prostie!); «România, vatra mea
milenară,/ Inima tânără,/ Fruntea înaltă,/ Privirile
pătrunzătoare/ Poartă nume simplu/ Moştenit din
părinţi,/ Din piatră, din râu, din câmpie,/ Nume de noi
înşine ales:/ Nicolae» (Chiar aşa e?!); «o lume
vestitoare de luceferi/ aud în zori/ când toate
cuvintele/ se umplu de sărbătoare/ rostind un
nume....» (Lăsaţi-vă de glume!); «Stegar ne e spre-o
viaţă mai bună,/ cunoaştere şi-nalte bucurii.» (Ducă-
se pe pustii!). «Conducătorul ţării-i cu inima sonoră
(!?)/ Fiindcă poartă fibra străbunilor în piept,/ El ştie
să vegheze şi să se prindă-n horă,/ Conducătorul ţării,
Conducătorul drept!». Inept!” (p. 199). Cinstirea
marilor evenimente din mijlocul unui ev (mediu)
aprins se făceau prin mobilizări din timp, pentru
coruri, dansuri populare, recitări şi alte forme de
manifestare a ataşamentului față de patrie și partid. 

Constantin Trandafir radiografiază credibil, prin
intermediul ficțiunii neîndepărtate de realitate, timpul
vitregit al sistemului dictatorial comunist ce a avut
structura şi modul de funcţionare foarte asemănătoare
cu o religie, fundamentate pe două coordonate:
mistificarea şi teroarea îmbinate cu minciuna şi
violenţa, prin mutiplele lor forme de manifestare.
Romanul parodic și satiric Trei crai plus infernul –
conceput cu nostalgie, ironie, umor și inserții
metanarative – constituie un prilej de aducere aminte
pentru cei care au traversat măcar una dintre
perioadele istorice respective și o lectură revelatoare
pentru mai tinerii cititori doritori să afle prin ce infern
a trecut țara noastră în trecutul relativ recent. Din
păcate, toți au de citit o carte căreia i s-a făcut o primă
corectură direct pe ea (!), dar care mai necesita cel
puțin încă una, dacă nu chiar două. Nu știu care au
fost rațiunile pentru care i s-a grăbit apariția și de
aceea îl sfătuiesc pe seriosul critic și istoric literar
Constantin Trandafir să scoată altă ediție a cărții, cu
următoarea precizare sub titlu: „ediția a doua,
neadăugită, nerevizuită și corectată definitiv”. Acest
sfat conține, implicit, și aprecierea că mare lucru nu
ar fi de adăugat sau de revizuit la conținutul
romanului.
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Carmen-Maria Mecu a debutat literar în 1974, în
revista „Luceafărul”, cu un grupaj de poeme prezentat
în termeni elogioși de Dinu Pillat, dar primul volum de
versuri care-i poartă semnătura datează abia din 2013
(Viața în fragmente, Editura Timpul, Iași), la scurt
timp apărându-i încă două cărți (Cu geamănul dintre
vieți, Editura Sedcom Libris, 2016, și Privește în ochi
un fir de iarbă, Editura ArtCreativ, 2017), de frapantă
originalitate. Ceea ce dovedește că poezia n-a fost un
simplu violon d’Ingres pentru domnia sa, o
îndeletnicire de amator, ci o pasiune cultivată
constant, în felul unei practici spirituale vizând
purificarea și perfecționarea sinelui, la adăpost de
zgomotul adesea inconsistent al vieții noastre literare.
Personalitate complexă (poet, psihoterapeut,
cercetător, profesor universitar), cu o recunoscută
predispoziție melancolică inhibată de un robust
optimism cognitiv, Carmen-Maria Mecu și-a urmat de
fapt vocația literară cu aristocratică discreție,
trimițându-și textele spre lectură doar câtorva prieteni
apropiați, cu care va fi simțit că poate comunica în
mod autentic. Pe cronicarii de serviciu ai actualității
nu i-a cultivat, și nici nu a făcut eforturi să se afilieze
vreunui grup sau vreunei reviste anume, asumându-și
postura unui scriitor marginal, dar liber și
independent, cu avantajele și dezavantajele ce decurg
implicit de aici. 

Pe lângă splendidele sale volume de poezie, care
par a transpune liric, prin fel de fel de tainice
sublimări, o expresivitate stilizată de stampă japoneză,
cărțile de teorie critică și de psihologie aplicată ale
autoarei au stârnit admirația unor critici extrem de
exigenți din generații diferite, de-ar fi să amintesc doar
numele lui Ion Pop, Monica Spiridon, Eugen Negrici,
Nicolae Oprea sau Paul Cernat. După studiul
Conversia de perspectivă – ca structură operatorie a
comprehensiunii narative (2001), la origine teză de
doctorat, Carmen-Maria Mecu și-a dezvoltat teoriile

într-o lucrare exegetică de amploare (Nichita
Stănescu – Prin lentile de psiholog, Bucureşti,
2001 – reeditat la Editura Tracus Arte, 2016), în
care a izbutit să deslușească resorturile
subconștiente ale creativității autorului
Necuvintelor – performanță cu totul
neobișnuită, având în vedere că Nichita
Stănescu n-a fost interpretat inteligent decât de
foarte puțini critici (îmi vin în minte acum doar
Ioana Em. Petrescu, Ion Pop sau Daniel
Dimitriu). Iar în volumul Mintea care
povestește. Scheme de cititor, scheme de autor
(Editura Muzeul Literaturii Române, 2016),
despre care mi-am propus să scriu în cele ce
urmează, modelul teoretic al „conversiei de
perspectivă” este pus în practică prin câteva
studii de caz menite a-i ilustra funcționalitatea.

În primul capitol (O schemă de cititor:
schema conversiei de perspectivă sau schema
dinamicii opuselor), autoarea schițează coordonatele
unei gramatici structurante, focalizându-se asupra
schemei narative de autor „cu specificitățile sale, în
funcție de particularitățile de structurare a minții
diferiților creatori”. Interesul exegetei se îndreaptă
așadar asupra psihologiei creației, scriitorii vizați fiind
selectați în funcție de complexitatea „figurii spiritului
creator” – ca să folosesc formula utilizată de Eugen
Negrici într-unul dintre studiile de pionierat de la noi.
Interesant e că, deși nu se revendică de la ideile
profesorului bucureștean (al cărui concept de „gândire
producătoare” e înlocuit aici cu cel de „matrice
generatoare”), ci de la psihanaliză și cognitivism,
Carmen-Maria Mecu încearcă să explice originalitatea
scriitorilor într-o manieră cu adevărat nouă și
surprinzătoare, ca expresie a unei viziuni nuanțate
asupra lumii și vieții, în care răul și binele se amestecă
inextricabil, printr-un proces sui generis denumit aici
„schema dinamicii opuselor”.  
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Așa după cum afirmă la un moment dat, sugestii
stimulatoare va fi găsit exegeta mai curând în modelul
naratologic propus de Claude Bremond în celebrul său
studiu L’Analyse structurale du récit (1981), unde
rolurile narative opuse sunt distribuite în cadrul unor
perechi de personaje (active – „agenți”  vs pasive –
„pacienți”) – ceea ce face ca între „răufăcător” și
„victimă”, de pildă, să se creeze o relație „structural-
necesară”, la fel ca între „vânător” și „vânat”. Și cum
marii creatori mizează mereu pe nuanță în detrimentul
clișeului, autoarea prezentului studiu susține că
previzibilitatea gândirii de tip silogistic se cere la
rândul ei depășită prin ceea ce Stéphane Lupasco
numea „logica dinamică a contradictoriului”. Și cum
textul produs de autor nu există decât în relație cu un
receptor dispus să-l citească și să îl înțeleagă, Carmen-
Maria Mecu identifică, pe lângă schema autorului, și
două „scheme posibile de cititor”, bazate pe „schema
dinamicii opuselor” – mai întâi „la nivelul actanţial
(conversia actanţială de perspectivă)” şi apoi „la nivel
ideologic (conversia ideologică de perspectivă)”. 

Inspirată de teoriile lui M. Fabre (1987), gânditor
ce realizează „o sinteză interesantă a principiilor şi a
metodelor psihologiei cognitive, psihanalizei şi
psihologiei valorilor”, doamna Mecu se arată
interesată mai ales de ceea ce acesta numea „atitudini
implicite” – concept-cheie, în care identifică „forma
cea mai primitivă şi fundamentală a comprehensiunii”.
E vorba de o receptivitate similară până la un punct,
suntem avertizați, cu „identificările” care, în limbaj
freudian, la vârste mici, „au valoare de atitudini care
orientează lectura”. Dacă însă Fabre privilegiază,
pentru a-și ilustra teoria, un gen didactic precum
fabula, al cărui sens moral e lesne descifrabil, pentru
Carmen Maria Mecu valoroase în cel mai înalt grad
sunt „textele scrise prin conversie de perspectivă”,
adică textele pline de ambiguități, ce implică o
receptivitate complice, numită aici „flexibilitate
empatică”. Acest tip de receptivitate nu este însă nici
el uniform, spune autoarea studiului de față, pentru că
oameni cu un nivel apropiat de inteligență pot avea
totuși atitudini diferite, unii simțindu-se în largul lor
atunci când „se bucură să creeze, să formuleze şi să
planifice soluţii pentru probleme” (R.J. Sternberg
numește acest mod de organizare a experienței de
viață stil „legislativ”), pe când altora „le place să
urmeze reguli”, conformându-se așadar unui „stil
executiv”. Sugestii utile găsește Carmen-Maria Mecu
și în studierea modelului dinamic-contextual al
comprehensiunii textului literar, elaborat de Tatiana

Slama Cazacu (1987), dar și în lucrarea clasică a lui
Paul Cornea (Introducere în teoria lecturii, 1988), de
unde preia distincția care îi sprijină argumentarea
dintre „comprehensiune” și „receptare”, demersuri ce
„nu pot fi separate decât la modul ideal”, în cel dintâi
„precumpănind procesele cognitive, în cel de-al doilea
cele emoţionale şi valorizante.” Ca atare, în viziunea
autoarei atât comprehensiunea cât şi receptarea
dobândesc „accente creatoare” la impactul cu texte
construite prin conversia de perspectivă, cititorul
văzându-se obligat în astfel de cazuri să-şi
restructureze nu doar „schemele  mentale textuale”, ci
şi „opţiunile ideologice”. 

Elocvent în acest sens este studiul despre
Caragiale (cap. II Caragiale versus Caragiale – o
premieră absolută în bogata literatură critică dedicată
marelui scriitor), în care „schema dinamicii opuselor”
e identificabilă mai întâi la nivelul suprafeței textuale,
apoi „la nivelurile înțelesului și al lumii textului”,
precum și „la nivelul alcătuirii psihice a personajelor”,
conversia reunind deseori în cadrul unuia și aceluiași
text și „perspectivele gnoseologice” și cele
„ontologice”. Înainte de a vedea care sunt
particularitățile creativității caragialiene din unghiul
psihologiei cognitive, nu-i de prisos, cred, să ne
reamintim că autorul Nopții furtunoase câștigase
admirația lui Maiorescu tocmai prin fondul grav (de
tragedie, spunea criticul) al comediilor sale,
ambivalența morală a personajelor și a literaturii
caragialiene în genere stârnind în schimb
dezaprobarea lui Gherea, care ar fi dorit ca textele
amicului său să fie mai „tendențioase”, să transmită
adică un mesaj pozitiv și mobilizator, în spiritul ideilor
liberale de progres și democrație. Caragiale nu
înțelegea să subordoneze arta ideologiei și, în tot ce a
scris, a urmărit să deconstruiască ideile primite de-a
gata, clișeele și stereotipiile de tot soiul, șfichiuindu-i
în fel și chip pe semenii săi, „moftangiii”. 

Nu altfel procedează Carmen-Maria Mecu în
analizele domniei sale, străine de orice dogmatism ori
fanatism metodologic, în ciuda limbajului specializat
– de altminteri, ușor descifrabil, fără cine știe ce
inițiere prealabilă. Să ne amintim că, în urma
reproșurilor lui Gherea legate de schematismul
reprezentării umanului și de insuficienta aprofundare
psihologică a personajelor (înțelegând literatura ca
oglindă a vieții în cel mai îngust sens cu putință,
criticul ar fi dorit să știe ce s-a întâmplat cu Leiba
Zibal după noaptea de groază descrisă în nuvela O
făclie de Paști), Caragiale ripostează în felul său, ca
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artist, compunând texte încă și mai enigmatice, care
contrazic deliberat logica previzibilă a realismului
mimetic. Nu degeaba s-a spus că literatura
caragialiană a exercitat în societatea noastră o funcție
socratică, maieutică, știut fiind că dramaturgului îi
plăcea să relativizeze ca un sofist („Dacă am fi de
aceeași părere, la ce-am mai vorbi?” – ar fi spus el,
într-o împrejurare oarecare), practicând profilactic, ca
pe un fel de gimnastică mentală, exercițiul însușirii
punctului de vedere al adversarilor săi de idei.
Stupefiant e că, pe urmele lui Gherea, un critic subtil
ca I. Negoițescu a putut afirma (în același spirit îngust
eticizant prin care mulți intelectuali ardeleni l-au
sancționat pe marele dramaturg) că amestecul de
cinism și de estetism din opera lui Caragiale i-a
influențat în rău pe români, aceștia nemaiputând lua în
serios ideile liberale (din cauza lui Caragiale,
chipurile), rămânând astfel tributari unui
conservatorism anacronic. 

La antipodul detractorilor „valahului” Caragiale
(în rândul cărora dăm nu doar de ardeleni, ci și de
moldoveni iluștri, ca E. Lovinescu), Carmen-Maria
Mecu evidențiază liberalismul de fond al gândirii
dramaturgului, care a fost un ireductibil individualist
și un creator genial, ce ar fi experimentat cu obstinaţie
„o schemă narativă de autor” (una a opoziției
narative), dar fără a cădea în clișeu, revelând prin
urmare „o multitudine de varietăţi şi de condiţii”
textuale. Așa cum afirmă exegeta, Caragiale ar fi fost
preocupat îndeosebi de „reprezentările pe care
locuitorii lumilor sale le au unii despre alţii tot atât de
mult - dacă nu mai mult - cât de statutul lor ontologic”
– de unde și recursul amuzat la acele inversiuni ale
polilor unei relații. Spre exemplu, inversiunile
onomastice (Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu în
Triumful talentului, George Marinescu şi Marin
Georgescu în De închiriat, Constantin Mihăilescu şi
Mihail Constantinescu în Groaznica sinucidere din
Strada Fidelităţii ș.a.m.d.) trădează reversibilitatea
însușirilor umane până la ștergerea oricărui fel de
contur individual – ceea ce configurează, gogolian,
imaginea omului mărunt, gregar, fără personalitate.
Carmen-Maria Mecu semnalează în acest sens
relevanța estetică a portretului făcut personajului
anonim din Broaşte...destule, care inițial pare
inteligibil cititorului, dovedindu-se însă finalmente
nereprezentabil: „Părul lui nu era nici negru, nici
galben, nici castaniu; faţa nici oacheşe, nici bălană,
nici smeadă; ochii nici negri, nici verzi, nici căprui.
Nu era nici cîrn, nici năsos, şi urechile le-avea

potrivite. Nu era nici mare, nici mic, nici gras, nici
slab, nici ‘nalt, nici bondoc, nici subţire, nici gras.
Afară de-astea, nu era nici bun, nici rău, nici moale,
nici iute, nici deştept, nici prost. Cu un cuvânt [sic!] o
fiinţă nici prea–prea, nici foarte-foarte”. Procedeul
este abundent ilustrat la un Daniil Harms, spre
exemplu, care își găsește astfel în Caragiale un insolit
precursor (deși Caragiale însuși pare să fi ieșit la
rându-i, vorba lui Dostoievski, tot din mantaua lui
Gogol). 

Reversibilitatea ideologiilor este surprinsă aici
într-un registru etic, ca opoziție între morala cuminte a
omului de bun simț și lipsa de scrupule a cinicului pus
pe căpătuială. Autoarea vorbește astfel despre un
„model de opoziţie ontologică dinamică” (schiţat în
Moftangii. Rromânul),  între rolul politic de „anarhist”
și cel de „conservator”, „Rromânul” arătându-se a fi
„construit contradictoriu pe dimensiunea sa politică,
sub anarhismul său iniţial pulsând – în profunzimile
personalităţii – un conservatorism potenţial(izat), care
îşi pîndeşte momentul punerii depline în act”. Același
tip de opoziție e identificat apoi în schița Tempora,
unde „tribunul tinerimii” devine ulterior „inspector
poliţist”. „Mecanismul” la care se referă exegeta ar
putea fi „interiorizarea – în tinereţe – a unui contra-rol
(poliţistul/ apărătorul ordinii) şi activarea
(actualizarea) acestuia la bătrâneţe”, opoziţia
ontologică exterioară, între persoane, fiind mereu
generatoare de conflict. Există însă și un conflict „în
condiţii de cooperare”, care duce la „depăşirea
schemei prin realizarea complementarităţii opuselor”,
ca în Lache şi Mache, de pildă. Carmen-Maria Mecu
observă însă, cu subtilitate, că opoziția exterioară e
adesea interiorizată, unul și același personaj văzându-
se constrâns să joace ambele roluri. Așa se întâmplă,
bunăoară, în Poveste de contrabandă, unde
protagonistul este simultan „contrabandist şi
denunţător”, fără a-și conștientiza însă duplicitatea.
Nu la fel stau lucrurile în celebra schiță Inspecţiune, în
care Anghelache conștientizează postura sa reversibilă
din punct de vedere moral, care-l face să fie cinstit și
necinstit deopotrivă. Așa cum observă autoarea
prezentului studiu, personajul își percepe „impulsul
său interior spre necinste”, luptând „spre a nu-l lăsa să
se actualizeze”. „Enigma” lui nenea Anghelache în
asta rezidă, de fapt, cum judicios afirmă exegeta, care
constată că funcționarul „ar dori să fie ajutat din
exterior, prin controale care ar reduce tentaţia” – ceea
ce nu se întâmplă însă, spre exasperarea celui ce
preferă să se sinucidă decât să cadă pradă ispitei.

8181CONVORBIRI  LITERARE



Amicii, care îl consideră personificarea moralității,
decodează eronat frământarea casierului, bănuit de
necinste – convingere spulberată la final, odată cu
verificarea sumei aflate în gestiune. 

Funcționalitatea schemei bazate pe „conversia de
perspectivă” e la fel de eficientă estetic și în filmul lui
Sorin Ilieșiu despre Revoluția din decembrie 1989, a
cărui analiză face obiectul celui de al treilea capitol al
cărții de față. Titlul însuși (Speranța) e construit
antifrastic, de vreme ce pelicula, cumplit de
deprimantă prin maniera în care prezintă evenimentele
de atunci, într-o lumină apăsat grotescă, arată cum s-a
produs transferul de putere de la Ceaușescu la
succesorul său (neo)comunist, Ion Iliescu, și cum au
fost spulberate speranțele tinerilor protestatari din
Piața Universității de bâtele ortacilor instigați la
mineriade. „Dinamica rolurilor” în relația Iliescu-
Ceaușescu se evidențiază prin două secvențe distincte
și contrastante, aglutinate fără niciun fel de
comentariu explictaiv, în care Iliescu se transformă
radical din adulatorul cu limbă dulce în principalul
critic și acuzator al dictatorului. Iar metamorfoza prin
care trece succesorul lui Ceaușescu devine
emblematică, observă cu acuitate Carmen-Maria
Mecu, pentru întreaga societate românească,
polarizată de atunci încoace în cele două „Românii”: a
tinerilor din Piață („golanii” protestatari) și a minerilor
chemați să readucă ordinea în țară, cu asentimentul
unei majorități covârșitoare a populației. „Conversia
de perspectivă” la care recurge Sorin Ilieșiu, prin
faptul că generează „o poveste cinematografică
grotescă, conducând organizarea imaginii și a
cuvântului (replici, voci naratoare, inserturi) în cupluri
dinamice de opuse”, izbutește să propună o versiune
complexă și nuanțată a Revoluției din decembrie
1989, în care agresorii (minerii și populația care i-a
susținut) sunt percepuți, a posteriori, ca victime ale
manipulării politice. 

Remarcabil mi s-a părut, de asemenea, studiul
consacrat lui Ioan Petru Culianu în cel de al patrulea
capitol al cărții, în care autoarea reușește să surprindă
mecanismul creativității savantului cu origini ieșene,
mecanism explicat prin aceeași schemă a conversiei de
perspectivă și retruvabil în întreaga sa operă, atât
literară cât și științifică stricto sensu. Carmen-Maria
Mecu identifică „aspectul fractalic al matricii
generatoare de idei, texte și lumi” drept element-cheie
al gândirii lui Culianu, teoretizat în Arborele gnozei și
ilustrat în ipostazieri dintre cele mai surprinzătoare în
toate scrierile sale. Ca element ireductibil al acestei

„complexități” rămâne schema bine cunoscută, care ne
și ajută de altfel să înțelegem de ce combinatorica
mentală funcționează, în cazul lui Culianu, drept o
veritabilă „limbă a creaţiei”. Arătând cum ficțiunile
literare și filosofia scriitorului pleacă de la premise
comune, adânc înrădăcinate în biografia sa, exegeta
relevă substratul comun de idei și experiențe ce leagă,
de pildă, „tradiţiile teologice majore” cu ştiinţa
contemporană, concluzia la care ajunge savantul fiind
că „toate religiile sunt hărţi ale minţii omeneşti”. În
spiritul aceluiași mecanism al unei gândiri ce-și
asimilează termenii opuși, autoarea prezentului studiu
relevă maniera particulară în care interpretează
Culianu raporturile dintre Renaștere și Reformă (în
Eros și magie în Renaștere. 1484), privilegiind
paradigma integratoare a umanismului. Ca atare,
pentru Culianu Renașterea este epoca în care intelectul
fuzionează cu sensibilitatea și cu gândirea magică,
proiectând asupra lumii imaginea unei totalități ce
integrează armonios ființa umană, pe când Reforma
impune cenzura imaginarului și apariția gândirii
abstracte, conceptuale (și, implicit, a științei
moderne), care-l înstrăinează pe om de natură. Nu
întâmplător, în ultimul capitol al cărții (în care obiectul
analizei îl constituie poemul lui Viorel Padina,
Planeta-Ou), Carmen-Maria Mecu demonstrează
convingător că schema narativă (pe circuitul
comunicării autor-cititor) operează și cu „entități non
umane”, vădindu-și în acest fel viabilitatea nu doar la
nivelul reprezentărilor antropomorfice, cum s-ar fi
putut crede. 

Din interpretările subtilei exegete înțelegem, dacă
nu mă înșel cumva, că „mintea care povestește” ar fi o
entitate ce transcende umanul, fiind atribuibilă în
ultim resort divinității înseși (perspectiva creaționistă)
sau „naturii” (în sens evoluționist). Cum însă cartea de
față are la bază o „schemă” similară, menită să
integreze contrariile într-o perspectivă totalizantă, nu-
mi rămâne decât să mă înclin reverențios în fața
autoarei, care a știut să-mi spună o poveste captivantă
despre ceea ce, în ignoranța mea, crezusem că știu
deja. Scrisă într-un stil elegant, ancorat în idei și nu în
jargoane sofisticate, Mintea care povestește e una
dintre cărțile cele mai originale apărute la noi în
ultimul timp. 
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Cu toate că, în anii din urmă, a fost scrutată de
privirea exegetică ageră a Sandei Maria Cordoş, a
cărei excelentă monografie a reuşit să atragă din nou
atenţia criticii academice asupra unui scriitor vizibil
nedreptăţit de istoria literară postbelică, opera
poetică a lui Ion Vinea nu a fost încă reabilitată cum
se cuvine. Nu insist aici asupra motivelor; ele sunt
pînă la un punct explicabile, date fiind, desigur, nu
atît biografia agitată a acestui „răsfăţat vitregit”
(Şerban Cioculescu), cît contextele cu totul
nefavorabile în care creaţia sa lirică – la fel de
accidentată – a fost citită, urmărită şi/ sau chiar
judecată. Nu mai pun la socoteală iţele încurcate ale
adevăratelor aventuri editoriale care au avut-o drept
eroină (una peste măsură de capricioasă, ce-i drept).
Să amintesc doar faptul că, după o serie supărătoare
de promisiuni neonorate şi amînări nepermis de
lungi, puse de obicei fie pe seama exigenţei
auctoriale, fie pe seama seismelor ideologice din
perioada interbelică sau imediat postbelică, singurul
volum antum al lui Vinea, Ora fîntînilor, a văzut
lumina tiparului abia în 1964, la Editura pentru
literatură, în preziua morţii poetului, aşa încît
receptarea lui critică a fost bruiată de evocările
necrologice, inevitabil duioase. Nici ediţia a II-a,
publicată trei ani mai tîrziu şi prefaţată de Matei
Călinescu, nici recitirea facilitată de apariţia
remarcabilei Opere I. Poezii (ediţie critică şi prefaţă
de Elena Zaharia-Filipaş, Editura Minerva,
Bucureşti, 1984) nu schimbă decisiv profilul
poetului, deşi produc un entuziasm critic bine
temperat. Cînd nu pare în continuare „marcat de
poetica simbolistă” (Ov.S. Crohmălniceanu) ori de
un „avangardism moderat” (Emil Manu), lui Vinea i
se ataşează etichetări menite a-l racorda mai degrabă
poeticilor neomoderniste orientate exclusiv de
mirajul transcendenţei: „Ion Vinea vedea în lirism,
după modelul unor poeţi germani ca Rilke şi Trakl,
aventura unui suflet care-şi caută inserţia în absolut”

(Ştefan Aug. Doinaş). 
Cea mai nouă ediţie a operei poetice a lui Ion

Vinea – Versuri alese, Cartea Românească
Educaţional, Iaşi, 2019 – constituie prin urmare un
gest recuperator mai mult decît necesar. Pentru cine
îi parcurge ansamblul creaţiei întinse pe o jumătate
de secol – aşadar, nu numai Ora fîntînilor, ci şi
postumele sau poemele recuperate din publicistica
anilor cu patimi activiste ai acestui neîncetat risipitor
de energii lirice –, e limpede că scriitorul nu poate fi
fixat în aceeaşi panoplie avangardistă ca în perioada
interbelică, din moment ce elanurile tinereţii
avîntate (îndeosebi) declarativ se atenuează repede,
pentru a face loc unei sensibilităţi grave, grefate,
deloc paradoxal, pe o conştiinţă lucidă a
Individualităţii – singura, în fond, de care poezia
este obligată să dea seama. Nu trebuie uitate, din
această perspectivă, pledoariile explicite ale
tînărului publicist pentru revalorizarea adevăratelor
resurse poetice (pledoarii recuperate, salutar, în
Opere IV-IX Publicistica (1913-1931), ediţie critică,
note şi variante de Elena Zaharia-Filipaş, Academia
Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”,
Bucureşti, 2001-2012). Într-una dintre ele, tînărul
Vinea susţinea că, în lirică, „şcoala cea mare trebuie
să fie Individualitatea – singurul element împreună
cu Talentul pe care posteritatea îl ia în seamă – şi că
personalitatea unui poet nu trebuie să fie stingherită
sau dirijată de nici o disciplină îngustă şi deşartă”.
Într-alta, vedea în „dragoste, suferinţe şi cuvinte
(adică sentimente şi gînduri)” nu numai „singura
siguranţă în literatură şi în poemul de ieri, de azi, de
mîine”, ci şi „opera omului veşnic primitor de
senzaţii”. 

Odată ce îi plasezi întreaga creaţie în siajul
acestor crezuri de la care niciodată scriitorul nu va
abdica, e imposibil să nu observi că în mod constant
temele şi prelucrările motivice asociate
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individualităţii şi interiorităţii umane sunt cele care
le concentrează sau le polarizează semnificaţiile
majore. Genul proxim, identificat ca atare şi de
monografii Elena Zaharia, Simion Mioc şi Sanda
Maria Cordoş, nu exclude, bineînţeles, variaţiunile
tonale/ atitudinale ori stilistice specifice. Valorificat
de timpuriu, motivul sufletului apare, bunăoară,
îngemănat cu cel al inimii bolnave într-un text datat
1912, şi intitulat Mare, în care poetul de doar 17 ani
încearcă să îşi găsească propria voce: „Nemărginiri
sonore, a fulgerelor pradă,/ mi-e sufletul o mare ce
clocotă-n apus,/ sub zarea de miraje spre care-ncet s-
au dus/ înaltele catarge cu pînze de zăpadă.//...// Și-
n zori îngenuncheată pe ţărmul solitar,/ spre noile-
aurore stă Inima bolnavă, – / pe mare trupuri albe
plutesc, şi o epavă, – / dar soarele sarcastic pe cer
răsare iar”. Cu excepţia unor derapaje retorice
precum acela din Rătăcire, în care blamul erotic e
extins şi asupra animei la fel de trădătoare („Mi-am
trădat inima, mi-am ucis sufletul,/ am minţit cu
vorbele iubirii,/ dinaintea lacrimilor am surîs./
Ascund azi ursitei priviri de mult veştede”.), de
fiecare dată cînd foloseşte motivul, Vinea îl
valorizează cu o gravitate melancolică, ataşîndu-i
din loc în loc epitete întunecate sau metafore ale
captivităţii ori ratării („suflet pal şi mut” – Doleanţe;
„suflet orb” – In memoriam; „suflet apus” – Şuvoaie;
„sufletul, epavă” – Roaba; „slugă bătrînă, sufletul” –
Ceremonii), cînd nu îl întunecă de-a dreptul
expresionist, ca în finalul unui Prag din 1924:
„Ceasul de judecată atinge/ amintirile în giulgiul lor
de praf./ Amurgul e o mască de plumb,/ sîngele ochii
îl plîng./ Painjenul de lumină citeşte veşnicia./
Sufletul orb îşi pipăie semnele,/ pămîntul îşi simte
apele şi sicriele”. 

Ataşate, aici, aproape abuziv unor elemente
antropomorfizate ale cadrului natural, semnele
disoluţiei sunt adesea interiorizate, cu sau fără
camuflaj ironic. Cele mai substanţiale poezii ale lui
Ion Vinea explorează fără emfază alte şi alte stări
apăsătoare ce dau un relief bine definit tutelarului
„sentiment al căderii fără speranţă” (Ion Pop) sau
percepţiei acute a unui Declin ireversibil, căruia încă
din 1915 poetul îi anticipase forţa distructivă: „O
tristeţă întîrzie în mine/ cum zăboveşte toamna pe
cîmp,/ nici un sărut nu-mi trece prin suflet,/ nici o
zăpadă n-a descins pe pămînt.//…/// E toată viaţa
care doare aşa,/ zi cu zi pe întinderea stepelor/ între

arborii neajunşi la cer,/ între apele ce-şi urmează
albia,/ între turmele ce-şi pasc soarta pe cîmp / şi
între frunzele care se dau în vînt”. Inventarul stărilor
devitaliza(n)te nu este, în ciuda aparenţelor, deloc
sărac. Unele texte anunţă mutaţii senzoriale rău
prevestitoare, precum „gustul vieţii lînced din gîtlej”
(Pe urma paşilor…) sau „priviri de mult veştede”
(Rătăcire). Numeroase alte poezii par a anticipa
mortificarea fizică şi mai ales psihică: „gîndurile,
stol de plumb” (Veste), „aripă de moarte atîrnînd în
viaţă” (Praf), „spulberarea zborurilor frînte” (Adio),
„golul din inimă” (Vigie) etc. etc. Cu un laconism
neechivoc, Epavă condensează formele recurente
ale ireversibilei alunecări în abisul existenţial:
„Neant. Mizerie. Oboseală”.

Coborînd mai mereu în „hrubele suferinţei”
lăuntrice, poetul nu îşi permite decît foarte rar luxul
de a mai crede în „ora izbîndă şi uitare” (Ora orelor)
care să le dizolve ori măcar să le atenueze. Şi atunci
tinde mai degrabă să îşi mineze cîmpul cu potenţial
taumaturgic, schimbînd solilocviile obişnuite în
reproşuri amare sau chiar anateme de o duritate care
nu îi este caracteristică. Procedeul e vizibil încă din
prima tinereţe lirică. Chiar şi atunci cînd îşi
intitulează poemul Rugăciune (1914), poetul încă
bătăios abandonează repede steagul smereniei cu
acela al reproşului voalat pentru răul colectiv ori cel
individual („Vindecă, Doamne, o fată/ care e singură
într-un spital din cîmp./ …// Paturi albe cu păpuşi de
ceară,/ mese mici şi doftorii amare” etc.). Pînă la
maturitatea tîrzie, ataşantele sale „rugi aspre de
singurătate” (Final) sunt rostite fără speranţă şi
invocă reprezentări nu tocmai obişnuite ale
religiosului, în tipare poetice la fel, nespecifice. Des
citatul Adam, spre exemplu, schimbă – fără vizibile
ezitări, de etică religioasă – libaţia dezabuzată cu
blasfemia nudă: „Mă ispitesc podurile şi speluncile,/
în bolta lor văd uneori poruncile şi toate cele drepte./
Vreau să alunec ultimele trepte/ spre fundurile moi
ca drojdia de vin/ unde nu-i nici înălţare nici
declin.//…// Caramba! cine-mi pune laba pe umăr?/
cine-mi toacă vecernia în locul fără călugări?/ E
judecata din urmă, e razia-n numele legii/ şi n-am
hîrtiile la mine./ Erai chiar tu, ţap bătrîn,/ şi mă
goneşti din rai la oră fixă/ şi mă petreci ca un
blestem / pînă-n strada cu păsări de noapte,/ să nu-ţi
calc poruncile,/ să nu-ţi pîngăresc boschetele./ Facă-
se voia ta, amin!”.
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Una, în schimb, mixează sonurile de inspiraţie
liturgică şi formula cîntecului de leagăn, într-un
splendid poem al stingerii într-o noapte perpetuă, în
care tac inclusiv vestitorii sacri: „Din sideralul
cortegiu al nopţilor,/ noapte desprinsă întru
pomenire,// veşnică împărăţia ta să fie,/ fără de
margini neprihănită/ de-ale zorilor mîini reci şi
palide.// Ultimă prin tăcerea catapitesmelor/ prinse
vremelnic în lapidarele zodii,/ singură noapte şi
sfîntă, noapte fără de moarte,/ în legănarea ta, dulce
perindă-ne,/ umbre prin veacuri înlănţuite/ pînă
departe, pînă-n poveste, – oglindă-ne”. Doleanţe nu
distinge, voit, între pastelul înfiorat de cîntecul
funebru şi strania oraţie de nuntă adresată chiar
morţii: „Gară peticită de lumini,/ şine verzi sub luna
de venin,/ cîmp în ceruri înţepat cu spini,/ ce tăcere,
suflet pal şi mut,/ trenurile toate au trecut… Vîntul
rupe rufe de mătasă,/ gîndurile au fugit din casă,/
vino, rece mînă de mireasă,/ pune-mi clopoţei la gît/
ca să-ţi treacă de urît”. Deşi schimbă referentul într-
unul erotic, Celei venite păstrează tonalitatea de
rugăciune a unei stingeri asistate: „Să-mi fie mîinile
tale ultimele/ ce aştern inimii/ zăpada liniştii dintîi/
ca peste un mormînt nou de toamnă.// Să fie ochii tăi
soarele sumbru/ al lumii somnului/ spre care-mi
învie sufletul”. În fine, rugăciunea din Impas – 1920
nu e adresată unei divinităţi percepute convenţional,
ci stării-matcă, spre care toate celelalte trag:
„Doamne, lasă-mă să mă închin ţie,/ obiceiul e vechi
şi e bun cînd eşti slab./ Leagănă-mă tu, melancolie,/
cu isonul lin şi abia bolnav”. Soluţia credinţei
mîntuitoare apare abia, pe deplin luminoasă, într-o
ataşantă Rugă din 1941: „Doamne, tu eşti cel din
urmă gînd,/ mergi înaintea mea/ cînd mă cheamă
steaua cea rea/ şi duşmanul pîndind aţintit la
pămînt.// Singur în noaptea exilului sunt/ fără arme,
fără poruncă, fără pîine./ Să mă pierd de mine
însumi aş vrea,/ dar mă urmează viaţa ca un cîine.//
Doamne, mergi înaintea mea/ ca un înger cu sabia de
lumină./ Voi sparge prin beznă cărarea grea/ pas cu
pas: ca un viteaz, ca un drumeţ, ca un tîlhar,/ după
legile acestui negru hotar/ de dibuiri, de încleştări,
de viclenie,/ pînă la capăt./ De un cîntec noaptea va
fi plină./ Căile tale toate duc în lumină”.

Nici erotica lui Ion Vinea, primită de obicei cu
ovaţii critice, nu este mai luminoasă. Indiferent cum
e numită şi din ce e ivită (Ioana, Gina, Diana, Fira,
Margareta…), femeia nu rămîne prea mult sursă de

euforie contemplativă ori adoraţie cultică, aşa cum
se întîmplă spre exemplu într-un poem datat 1912 şi
intitulat Voluptas. Diversitatea ipostazelor ei este
aparentă, semnificaţiile care îi sunt ataşate
învîrtindu-se de fapt pe un ax rigid. Gina I ridică o
barieră de tăcere neînduplecată („Plăpînde, palide
sigilii/ ale tăcerii-n care ţi-ai zidit/ însinguratul somn
neînduplecat,/ n-or să mai tremure”), Sfînta de azi nu
e altceva decît o icoană desacralizată a amintirii
(„Prin ani acelaşi chipul tău de criptă/ ca un surîs
plutind în amintire,//…// Nici un altar văzut nu-ţi
poartă numele,/ nici o statuie nu-ţi iveşte pasul”),
lunateca Diană din Obsesie se dovedeşte o figură
hieratică, înţepenită într-un somn greu („Suspin
ruginit al ţevilor galbene,/ vis prin trestiile mele
ofilit, – / pe fundul ochilor închişi pluteşti,/ pe roata
gîndului te întorci legată, / chin într-un chin, pe sînge
ritm stăpîn”.) etc. etc. Cum se vede, aceeaşi
melancolie de fond subminează mereu şi
reprezentarea feminităţii, şi încrederea poetului într-
o dragoste împlinitoare. Ameninţată de solventul
melancoliei grele, povestea cuplului, deşi începută
cu gesturi de o puritate înfiorată, este exilată, în
timp, într-un peisaj pustiit, similiapocaliptic, precum
cel din Mărturii: „Pămîntul e de drumuri plin ca un
nebun de zdrenţe./ Dimineaţa şi-a desfăcut mările pe
cari plutesc îngerii înecaţi,/ au plîns uşile de lemn
uscat şi pupăza din covor a amuţit,/ sărutul deci să-
şi scrie pecetea pe foaia morţii,/ sunt două măşti care
sorb din acelaşi pahar cu nisip”. Aşa încît putem
susţine, împreună cu Laurenţiu Ulici, faptul că
„iubirea e mai mult un prilej de a simţi încă o dată şi
definitiv singur. (…) Nostalgia, dorul, plînsul,
dezamăgirea, toate sunt adevărate în poezia lui
Vinea, dar ceea ce le determină nu este aventura
erotică, ci sinuosul drum al însingurării. Această
confuzie premeditată între sentimentul erotic şi cel
al singurătăţii de tip individualist face, în ultimă
instanţă, farmecul poeziei lui”.

Un farmec cu mult mai dureros transpare însă în
poeziile în care germinează suferinţa – de o
combustie extremă – produsă de o cu totul altfel de
alteritate decît cea feminină. În ciuda inervaţiilor
întunecat metaforice, în aceste texte turnate pe tipare
autobiografice palpitul existenţial este mult mai viu
decît cel propriu-zis estetic: „Aburi de zodii preajma
leagănă,/ lacrima morţilor linişti încheagă./ Unde
eşti, frate din pămînt/ în gînd suflat ca o umbră – /
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vechi clopot întrebarea o scufundă”. (Prag, 1924).
Sau: „Van uragan de ruini de volute sonore/ grav
fulgerat în deşertul gol de fantome,/ legeni în drum
coroanele fără de nume/ rostogolind pe treptele ude
şipote, ropote,/ glorii de dolii pe urma uitatelor urne
şi ore.// Unde sunt, unde sunt Umbrele?” (Adagio,
1939). Deşi nu sunt poeme de doliu în sensul aşa-
zicînd canonic al termenului, ele se nutresc dintr-o
durere incomensurabilă şi explică, aşa cum numai
poezia de substanţă reuşeşte să o facă, metamorfoza
definitivă a celui silit să poarte o viaţă întreagă
povara unor pierderi teribile. Am mai amintit,
scriind despre poezia de doliu, pagina memorabilă
din Tratatul despre moarte al lui Vladimir
Jankélévitch care vorbeşte despre transformarea
radicală a fiinţei printr-o moarte la persoana a II-a
singular: „Tu reprezintă, într-adevăr, primul Celălalt,
un celălalt imediat, altul şi non-eul în punctul său de
tangenţă cu eul, limita proximă a alterităţii. Astfel,
moartea unei fiinţe dragi este aproape ca a noastră,
aproape la fel de sfîşietoare ca a noastră”. Doar o
asemenea sfîşiere totală, pînă la limita identificării
cu Celălalt, poate explica, într-adevăr, permanenţa
senzaţiei de captivitate a poetului într-o „oră de
doliu, veşnică, fără de moarte,/ [care] a pîndit în noi
ca un vechi blestem” (Ceas rău). Dar şi refuzul
captivităţii prelungite într-o scriitură amintind, ca
finalitate, de tulburătorul Kaddish al lui Leon
Wieseltier – ca să menţionez doar reperul sine qua
non al speciei. Contrasă, de obicei, în miezul unor
poeme lungi, fără dominantă identitară vizibilă
(precum, spre exemplu, secvenţa 14 din inclementul
Glosar „Fratele meu de dincolo de lume/ a cîta
fulguire mi-l ascunde?/ Prin zidul despărţirilor
străbate,/ pătrunde ca bătăile pendulei/ şi umple
liniştea ca mersul lunei”), suferinţa
supravieţuitorului face, vindicativ, Cale-ntoarsă,
pentru a se dilata pînă la dimensiuni halucinante:
„Mi-e dor de stinsele priviri,/ mă cheamă glasuri ca
stafiile/ prin amintirea fără timp.// Vreau sîngerarea
soarelui sleit pe lacuri,/ în amurguri bivolii mugind,/
freamătul grădinii dintre ziduri,/ izul fructelor de
ceară din cămările de iarnă,/ penumbra cu parfum de
camfor a salonului de rips,/ în oglinzi cu apele
uitării/ şi unde-a stat între făclii/ fratele dus dintre
cei vii.// Vreau pasul tatei care suie scara,/ gongul de
bronz să sune cina, / vreau, mamă, iar să-mi aud
numele/ rostit duios şi aievea/ cum a rămas plutind

în paragina din gînd./ Să ferec vraja-n casă cu drugul
pus în poartă,/ să foarfec în firidă candela/ şi singur
în aria moartă/ să-mi latre-n noapte Priam la zodiile
reci/ pînă tîrziu, a urît, a pustiu,/ cînd în aşternutul cu
mireasmă de lavandă/ voi adormi de veci”.

Sunt convinsă că lirica lui Ion Vinea merită
recitită în întregime, pentru frumuseţea
convulsionată ce creşte din această putere
impresionantă a poetului de a cataliza amintirea
celor dispăruţi şi de a comuta deficitul de vitalitate
existenţială în energie estetică, fie ea şi una
întunecată. Pentru că, atunci cînd se reflectă în
„privirea de apă a trecutului” invocat, subteran, dar
cu insistenţă, de-a lungul întregii sale creaţii (şi nu
numai în Velut somnia), marele învins al vieţii îşi
permite luxul lucidităţii amare de a percepe drept un
învingător: „Lîngă trofeele veştede/ ale singurătăţii/
sunt azi biruitorul întunecat,/ întunecat”. Şi nu
greşeşte prea mult. După cum am mai spus-o de
cîteva ori, s-ar putea ca poezia autentică, aptă a
învesti suferinţa cu sensuri deopotrivă
pneumatologice şi estetice, să ne rămînă chiar
singura Victorie la care putem rîvni…
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Criticul de teatru Carmen Mihalache îşi adună
în volumul Teatru la Filtru (Editura Junimea,
Iaşi, 2017) câteva dintre cronicile publicate de-a
lungul unui deceniu, operând o selecţie fără
îndoială riguroasă, cu acribie şi conştiinţa
perfectă de a se fi lăsat sedusă de ceea nu putea
să rămână doar un obiect servit observaţiei şi
studiului. Criteriile pentru care optează autoarea
în alegerea textelor se supun subiectivităţii
multifaţetate a insiderului care priveşte „teatrul
din interior, la un mod cât se poate de empatic”,
iar exigenţele teoretico-metodologice sunt
subordonate spiritului vivace şi bucuriei de a
participa la vibraţiile scenice prin filtrul emoţiei
nealterate de încorsetări abstractizante.
Colaborarea armonioasă dintre elementele
reprezentării, dintre condiţiile materiale,
psihologice, dintre personalităţi şi contexte este
reliefată cu plăcerea de a gusta frumosul, arătând
că teatrul trăieşte doar în momentul înlănţuirii
episoadelor reprezentării scenice, irepetabilă şi
ireproductibilă în esenţa sa. Întrucât antrenează
un alt tip de interpretare şi se defineşte prin
contactul nemijlocit cu publicul, configurându-se
ca o puternică punte de comunicare între artă şi
destinatarii săi. Geografia interpretărilor teatrale
secţionează cartea în capitole care descriu
reprezentaţii din Bacău, Botoşani, Buzău,
Bucureşti, Iaşi şi Piatra Neamţ, grupând sub
numele oraşului serii de cronici ce analizează
câteva dintre cele mai importante evenimente
scenice. 

Întregul volum se remarcă printr-o ageră şi
justă incursiune în cromatica dramatică a fiecărui
eveniment sau a fiecărei reprezentaţii, în care
maniera de elaborare a textelor şi structurile
expresive nu dăunează prospeţimii teatrale, ce se

resimte cu o vitalitate extraordinară în spatele
fiecărei cronici din incitanta colecţie.
Pătrunzătoarele tablouri dramatice sunt pictate în
cuvinte, cu substraturi de un estetism critic
temerar ce se materializază în comentarii de o
vădită acuitate perceptivă: „O monodramă
puternică, de bogată substanţă umană, scrisă
special pentru o actriţă (deşi ea poate avea şi cinci
interprete) care găseşte în acest text de o mare
forţă dramatică cam tot ce ar putea visa. Pentru că
personajul traversează trei epoci şi mai multe
vârste, de la copilăria cu cravată roşie până la
senectutea petrecută într-un azil. Mană cerească,
aşadar, pentru interpretare” (p. 14). Autoarea
adoptă un ton ce se dezice de etalări de teorii,
preferând un minimalism speculativ. Tăria
analitică percutantă a expunerii îmbină adaptarea
textuală a mijloacelor teatrale cu libertatea
ficţiunii şi rigoarea cronicarului dramatic.
Alegoriile sprinţare şi maniera descriptivă
pasionantă trasează principalele coordonate ale
textelor adunate în acest volum. 

Structurile dramatice sunt disecate cu
instrumentele unui stil vivace, captivant,
concretizate în comentarii concise, intense şi
demonstraţii lucide, care caută să clarifice
evoluţiile şi mutaţiile ce se produc în fibra
lăuntrică a unui spectacol sau festival de teatru,
de la an la an, de la oraş la oraş: „Teatrul
Municipal Bacovia a prezentat în premieră pe
ţară Amphitrion 38 de Jean Giradoux, în viziunea
regizorală a lui Horia Suru, căruia îi aparţine şi
adaptarea textului. O interesantă opţiune
repertorială şi un spectacol puternic vizual, de o
plasticitate pregnantă, gândit într-o manieră
estetizantă. Cu elemente baroce în decor (forme
grandioase, opulente), în ilustraţia muzicală
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(încântătoare), cu mişcări hieratice sau
tumultoase, cu o cromatică expresivă, mergând
de la puritatea albului la dramatismul roşului, cu
tensiune şi mister” (p. 122). O graţie eseistică
străbate toată colecţia de cronici, cultivând
surprizele unui univers compozit, ipostaziat în
toată splendoarea sa, urmărind mişcările
alegorice ale expresiei care se străduieşte să
redea cât mai fidel cumulul de emoţii şi impresii,
fără a se îndepărta vreodată de descoperirile
făcute în momentul interacţiunii cu spectacolul. 

Fiecare piesă componentă a volumului
concentrează, în germene, specificul
reprezentaţiilor analizate, al personajelor,
dramelor, situaţiilor, dezvoltându-le cu un
evident gust pentru rafinamentul pictural şi
pentru intensificarea bucuriei de a surprinde
efectele asupra publicului. Fenomenul teatral nu
este izolat în abstract ori privit ca un material de
studiu în laborator, într-un mediu steril, ci palpită
de viaţă, fiind descris în toată impetuozitatea sa
inspirată: „Spectacolul te cucereşte de la prima
scenă, în care, într-un decor cu portaluri, arcade
de tip Art Nouveau (cu vitralii având decoraţiuni
vegetale, animaliere, în culori pale, surdinizate),
figurând intrarea într-o grădină publică, nişte
tineri năvălesc, veseli, gălăgioşi, începând să se
joace cu frunzele căzute. De pe soclul său, statuia
Prinţului fericit priveşte, melancolic, simpatica
zbenguială în frunzişul de toamnă a unor tineri
fără griji, spunândui-i Rândunelului (rătăcit de
stol din motive de amor pentru o cochetă trestie),
povestea sa” (p. 206). Înclinaţia autentică spre
consolidarea unui dispozitiv hermeneutic
îndreptat către optica reprezentării teatrale, cu
întoarceri, (re)descoperiri, rătăciri livreşti şi
anamneze, rămâne unul dintre principalele
mobiluri ale cronicilor, devoalând afabilitatea
autoarei faţă de lumile pe care le zugrăveşte cu
precizie evocativă. 

Vocaţia către expresivitatea stilistică devine o
lentilă amplificatoare pentru lumea spectacolului
dramatic. Identificarea cerinţelor specifice
spectacolului de teatru se conjugă cu o anumită
candoare a plăcerii de a asista la el, inducând o

seducătoare senzaţie a firescului: „Viziunea
regizorală e bine articulată, bazată pe o reflecţie
profundă asupra textului. În lectura lui Vlad
Masaci, «Roman teatral» vorbeşte despre un
regim al terorii, care corupe, trivializează şi
dezumanizează cele mai naturale şi inocente
porniri ale sufletului omenesc. Un regim sub care
noi am trăit o jumătate de secol, ceea ce nu se
poate uita” (p. 188). Simbolistica reprezentării
scenice este decriptată pentru a mobiliza întreaga
energie a teatrului, cartografiind straturile
profunde ale piesei şi posibilităţile ei latente de a
prinde viaţă într-un context diferit. Repertoriile
teatrale contemporane sunt analizate şi transpuse
în cortegii pitoreşti, muzicale ori literare colorate
afectiv, aprofundând îndemnurile intrinseci ale
artei dramatice: „Trecând de primul strat, de
strictă actualitate a colecţiei de ştiri din presa
tabloidizată, România 21 se avântă în metaforă,
parodie, parabolă, suprarealism. După propria
mărturisire, autorul îşi ia o distanţă brechtiană
faţă de lumea înfăţişată, construind un muzical în
care muzica are efectul de a contrabalansa
sarcasmul piesei. Dezinvolt, teribilist, ironic şi
autopersiflant, cu un limbaj mai «scuturat» astă
dată, Peca pune în scenă, în spiritul
autenticismului, un story verosimil şi nişte
personaje credibile” (p. 235). Autoarea edifică
ingenios proiecţiile reprezentaţiilor rămase în
memorie, montând serii imagistice expresive,
autentificate toate de emoţia ferventă şi totuşi
stăpânită, şi de o ingenuitate a delectării
retrospective ce i se ghiceşte în tonul complice. 

Notaţiile lui Carmen Mihalache au un ritm
tonic, vivace, care se ramifică în direcţia unei
indeniabile solidarizări cu înseşi resorturile trăirii
teatrului, prin toate sensurile adiacente pe care
acesta le antrenează. Algoritmul receptării
spectacolului de teatru apare, din perspectiva
criticului, ca unul multidimensional, ce implică o
viziune atotcuprinzătoare, spirit de sinteză, dar şi
o capacitate de predicţie care se amestecă
desăvârşit cu acuitatea sporită pentru sesizarea
detaliului semnificativ: „«Unchiul Vanea»
(desfăşurat în inspirata scenografie a Cristinei
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Ciobanu), e un spectacol viguros, neortodox,
ocolind locurile comune. Este imperfect însă,
amalgamând mai multe teme regizorale,
neducând până la capăt unele intuiţii. Are
inconsecvenţe şi câteva gratuităţi teribiliste, nu e
încă aşezat. Se simte că ar mai fi fost de lucru, de
adâncit şi cizelat prin unele părţi, cert este însă că
Luminiţa Tîcu are ceva de spus foarte personal şi
îndrăzneţ” (p. 116). Matricea ornamentală a
spectacolului de teatru şi geografia culturală
curpinsă în paginile volumului reflectă relieful
accidentat al jocului scenic, urmărit până la fibra
cea mai intimă a mesajului labirintic propus de
piesă. Critica este prezentă sub forma sa
constructivă, iar observaţiile negative sunt
expuse franc, fără a se insinua intenţia de a le
îndulci, conturându-se o colecţie de texte
incitante în interpretări şi bogate în referinţe
culturale. Deşi reuşitele şi punctele slabe sunt
prezentate cu aceeaşi perspicacitate a
specialistului versat, însemnările nu conţin nicio
urmă de pedanterie, simplitatea şi concizia
alcătuind turnesolul care scoate la iveală
fantasme dramatice, izbânzi teatrale, deziderate
şi iregularităţi plasate într-o complexă dinamică
scenografică ce îşi extrage esenţele tari din înseşi
zvâcnirile de viaţă. Intuiţia remarcabilă a autoarei
sortează, după intensitate, efectele produse de
acţiunea mecanismelor şi strategiilor dramatice,
distingând între funcţiile de actualitate şi
actualizare ale fondului teatral. 

Cu iscusinţa criticului dramatic de vocaţie,
Carmen Mihalache navighează cu eleganţă
printre meandrele teatrului românesc într-o
inedită „lectură” a spectacolului, menită să releve
consistenţa substanţei şi contrastelor dramatice,
precum şi a categoriilor universale ale
reprezentării teatrale: „Și aşa se vede şi în
spectacolul lui Horaţiu Mihaiu, care pune în
scenă, cu un maxim rafinament vizual, o versiune
drastic comprimată a tragediei lui Euripide,
«Hippolystos». Care îl copleşeşte prin măreţia ei,
înmărmuritoare, impunând tăcerea. «Hippolystos
sau despre tăcere», astfel sună laconicele rânduri
din caietul program, scrise de regizorul-

scenograf” (p. 248). Rafinamentul moderaţiei,
atât de pregnant în fiecare dintre luările sale de
poziţie, o împiedică pe autoare să adopte poziţia
unui critic de teatru refugiat în citadela
autosuficienţei, preferând o autoritate polifonică,
subiectivă, ce aplică eficient antidotul revelaţiei
estetice. 

Înţelegând teatrul ca un adevărat seismograf
artistic, Carmen Mihalache demonstrează, cu
fiecare ocazie, că gesticulaţia dramaturgiei
universale animă scenele teatrelor româneşti şi
modelează reflexele culturale în dozaj inefabil.
Metabolismul repertoriului teatral românesc
constituie acel reper inconturnabil ce stimulează
interogaţiile artistice, literare şi implică un test
estetic în sine, printr-o stilistică particulară.
Colecţia de cronici semnată de critic oglindeşte
tocmai pulsul scenic al manifestărilor ce prind
viaţă în teatrele româneşti. Gale, festivaluri,
reprezentaţii, adaptări, totul se transformă din
prezenţe difuze, uitate, în metafore privilegiate
pentru înregistrarea cotidianului, pentru reflecţie,
datorită gustului ireproşabil şi vivacităţii
incoruptibile derivate din salturile expresive ale
frazei concise.
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După placheta Cadrul 25 (2015), foarte bine
receptată de juriile naționale, poeta Ana Donțu s-a
covertit neașteptat la proză. Schimbarea nu e
neobișnuită (mulți alți tineri poeți contemporani au
făcut-o, postmodernitatea nu mai are un gen de
predilecție), la fel cum previzibile sunt și
mecanismele narative ale autoarei, apropiate de
poezie prin fragmentarea epică, prin redundanța de
refren a instantaneelor noir și prin preferința
constantă pentru arabescurile unei imaginații șocante. 

Varșava (Nemira, 2019) conține 8 povestiri
interconectate în primul rând prin naratorul feminin,
prin cele câteva personaje comune care apar mai
peste tot în varii ipostaze (unchiul șofer de cursă
lungă, adolescentul Aliosha, păpușa Charlie, străina
Irma, sora Carla, conferențiarul Yann, trainer-ul
Mișa), dar mai ales prin rețeaua halucinantă de
întâmplări petrecute la limita coșmarului sau – totuna
- a incursiunii într-un subconștient provocat de
hipnoză. Nu întâmplător Mișa e un fel de psihanalist
care organizează tabere, într-o pădure, pe malul unui
lac numai bun de înecat în el, la propriu și la figurat,
obsesii, persoane și obiecte-fetiș. 

Câteva versuri din precedentul volum de poeme
ar putea lămuri, cumva, atmosfera de film Kubrick
din proză și i-ar da o coerență altfel greu de
întrevăzut între întâmplările risipite ca niște flash-uri
care amintesc, deopotrivă, și de clasicii Edgar Allan
Poe ori Villiers De L´Isle-Adam, și de modernii
Chuck Palahniuk ori Bret Easton Ellis: „lucrurile sunt
vizibile doar la lumină slabă/ și devin comestibile
doar la foc mic” sau „stăm în semiobscuritate pe
canapea”. Asta dacă am dori să vorbim de
idiosincrazii imaginare la o autoare care, poate, nu se
sinchisește să aibă propriile noduri tematice, ci mai
degrabă să-și exerseze narativ un insolit și crud
instinct ludic. În Varșava, însă, propensiunea pentru
un imaginar cathartic violent și pentru neanunțate
transferuri de identitate îmi pare evidentă. Bunicile

sunt ființe fantastice care se luptă precum Sailor
Moon, copiii incendiază păpuși „vii”, fetele își bagă
cuțite în vagin, își despică burta, citesc jurnalele
stranii ale surorilor moarte, sângerează menstrual
abundent, asistă la cruzimi colective, observă la
bărbații din jur gesturi perverse, intră în pub-uri
obscure pentru a consuma alcool și a socializa, umplu
pereții cu desene monstruoase, în același timp în care
citesc Mahabharata, merg la cursuri de istorie și la
cenaclu, scriu la reviste și trăiesc, în general, printre
mormane cărți. Omniprezentă, moartea subită pare
ceva firesc, ea e doar un salt într-o realitate paralelă,
o dispariție misterioasă, o scufundare/ înecare în
sinele adevărat sau chiar un act de dreptate (unele
morți nu sunt lămurite deloc: unchiul a suferit un
accident sau a fost otrăvit? Carla a fost bolnavă sau s-
a înecat? Charlie e chiar o păpușă care a trebuit
distrusă, o creație a minții înfierbântate sau o
persoană în carne și oase? Dar naratorul feminin cine
e, de fapt, în carte, care dintre surori, care dintre
păpuși? Naratorul e viu sau e mort? Cine pe cine a
ucis?). Absența explicațiilor clare e exact terapia
recomandată, la un moment dat: „Dacă vrei să
corectezi ceva profund stricat, n-ai decât să lași baltă
mila sau rafinamentul”. 

Ambiguă și fatală ca o apă rece, neagră și
vâscoasă, proza Anei Donțu seduce atât prin
versatilul psihotic și colorat al scenelor, cât și prin
erotismul lor thanatic. Presupusele eroine-surori din
centrul celor 8 povestiri nu sunt doar reciproce
oglinzi deformatoare, sunt și cele care descompun și
recompun haotic narațiunea după bunul lor plac. Ele
îi ucid predictibilitatea precum joaca vindicativă cu
simulacrele din plastic ale viitoarelor victime ori ale
potențialilor călăi: „Din câte știu eu, a început de la
cele două gemene. Una dintre ele era mai stranie,
aduna bucăți de păpuși stricate, ochi, capete, smocuri
de păr, membre și făcea din ele altele noi, numai că
erau cam înspăimântătoare bietele creații și tipa a
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luat-o razna. Zicea că păpușile
urzesc împotriva ei să o
desfigureze, că ce naiba le-a făcut
așa urâte? A luat-o pe soră-sa și s-au
dus să le înece în lac, spunea că
păpușile se tem doar de apă, că apa
le scoate din minți. Au urcat pe
stânca de la mal și le-au dat drumul
direct în lac, dar normal că nu s-a
întâmplat nimic neobișnuit, doar
pluteau hidoase la suprafață. Tipele
s-au băgat să facă ceva cu ele, dar
alea s-au împrăștiat peste tot. Fetele
se bălăceau aiurea acolo. Chipurile
pocite de păpuși ieșeau din apă si le-
au înnebunit cu totul, au început să
lovească în ele și să le sugrume,
apoi să se sugrume una pe alta. Aia
care a făcut păpușile s-a înecat”. Iar
finalul sintetizează apoteotic principalele constante
imaginare ale volumului – visul, apa, moartea,
dublul, impulsurile distructive, identitatea ambiguă și
căutarea disperată a unui pilon interior stabil, între
atâtea adevăruri dureroase și neînțelese: „Am ieșit

din visul acela ca dintr-o apă
adâncă. Era aproape amiază.
Lângă mine stătea o fetiță de
vârsta mea, roșcată, toată numai
bucle și îmi zâmbea. În mâini
învârtea o jucărie albastră de
plastic, nu înțelegea ce reprezenta,
era un animal, probabil. «Nu ești
Irma, nu?» M-a întrebat dacă
vreau să mă întorc acasă. I-am zis
că da. «Hai! Dar mai întâi,
Varșava, îți voi arăta oceanul, și
orașe splendide, și întinderi pline
de zăpadă»”.

Aspre, frisonante și psihotice
ca și titlul obscur care le reunește,
prozele din volumul Anei Donțu
intelectualizează angoase pe cât de
greu de înțeles, pe-atât de ofertante

narativ. Oricum, e un volum demn de remarcat.
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OVIDIU GENARU – LAUREATUL PREMIULUI NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU”
– OPERA OMNIA PE ANUL 2019

Manifestările celei de a XXIX-a ediţie a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” Opera Omnia pe anul 2019,
din cadrul Zileler Eminescu, ediţia a 51-a, au început marţi, 14 ianuarie 2020: la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu”
Botoşani cu Amiaza cărţilor junimiste, prezentată de Lucian Vasiliu. În aceeaşi zi, la Căminul cultural Vorona, Daniel-
Cristea-Enache a prezentat Editura Cartea Românească la  10 de ani, iar Lucian Vasiliu a vorbit despre Editura Junimea
la 50 de ani. Membrii Societăţii Culturale „Raluca Iuraşcu” Vorona au prezentat un program artisitic. 

A doua zi, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale, în sala de şedinţe a Consiliului Local Botoşani, scriitorii invitaţi au
participat la şedinţa extraordinară, în care a fost conferit titlul de cetăţean de onoare poetului laureat la actuala ediţie. Apoi
au fost depuse jerbe de flori la statuia lui Mihai Eminescu din faţa teatrului care-i poartă numele, iar la Biserica Uspenia,
în care a fost botezat pruncul Mihail Eminovici, a avut loc un Te Deum.

Seara, la ora 17, în Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor Botoşani a avuz loc Gala de decernare a
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum şi Opera Omnia pe anul 2019. La finalul galei, Harry
Tavitian a susţinut un concert extraordinar.

În urma jurizării, juriul de acordare a acestui premiu, format din Nicolae Manolescu, preşedinte, Dainel Cristzea-
Enache, Răzvan Voncu, Mircea Mihăieş, Ioan Holban, Gabriela Gheorghişor şi Vasile Spiridon, a decis ca din cei nouă
nominalizaţi – Vasile Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan, Ioan Es. Pop, Casian Maria
Spiridon, Lucian Vasiliu şi Matei Vişniec – Premiul naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe anul 2019
să fie acordat poetului Ovidiu Genaru. Au participat: Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Vasile Spiridon, Daniel Cristea-
Enache, Răzvan Voncu, Mircea Mihăieş, Gabriela Gheorghişor, Liviu Ioan Stoiciu, Sorin Lavric, Ioan Moldovan, Ovidiu
Genaru, Ioan Es. Pop, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu, Ioana Diaconescu,
Hanna Bota, Doina Popa, Mircea A. Diaconu, Radu Florescu, Nicolae Sava, Vasile Tudor, Valentin Talpalaru, Marius
Chelaru, Vlad Sibechi, Ioan Pintea, Harry Tavitian şi scriitorii botoşăneni Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Dumitru Necşanu,
George Luca, Vlad Scutelnicu, Mircea Oprea, Gabriel Alexe, Vasile Iftime, Ciprian Manolache, Emanoil Marcu, Elena
Cardaş, Constantin Bojescu, Cristina Prisăcaru-Şoptelea, Nina Viciriuc, Ovidiu Petcu.

Organizatorii a fost: Primăria Municipiului Botoşani, Consiliul Local Botoşani, Fundaţia Culturală „Hyperion-caiete
botoşănene” Botoşani, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România.
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Într-un an menit să readucă în atenţia publicului
larg idei atât de vii în conştiinţa înaintaşilor noştri,
cum este aceea a simbolizării fiinţei naţionale prin
recursul la o figură emblematică, anume poetul
naţional, constatăm cu tristeţe că prezentul nu face,
din cauza nejustificatelor sale excese politice, în
niciun chip cinste trecutului. În această istorie cu
multe necunoscute care este viaţa noastră de zi cu
zi, pentru iubitorii de carte pare să mai stea încă în
picioare un refugiu: lectura. Însă despre cum şi mai
ales ce alegem să citim ne-am putea pronunţa
destul de rezervat, o dată ce relaxarea şi dez-
voltarea necontrolată a pieţei editoriale postdecem-
briste, pe principiile manipulării şi al vandabilităţii,
au condus la pierderea unor categorii până atunci
fidele de cititori. 

Totuşi, împotriva acestor forme fără fond (care
astăzi poartă numele unor edituri cu sediu deseori
fictiv, al unor proiecte mai mult sau mai puţin
europene, al unor colecţii existând doar pe hârtie
sau, de ce nu, al unor autori de best-seller-uri de
peste ocean în spatele cărora se ascund în fapt
conaţionali lipsiţi de har), instituţiile cu greutate
culturală consfinţită prin tradiţie luptă cu puţinele
mijloace pe care le mai au la dispoziţie. Editura
Junimea din Iaşi este una dintre ele, iar de curând a
împlinit rotunda şi frumoasa vârstă de cincizeci de
ani. Prin constanţa şi chiar încăpăţânarea sa de a
aduce în faţa cititorilor români autori români, în
ciuda riscurilor financiare sau de imagine, aceasta
răspunde, peste vremuri, dezideratului junimist
care pune semnul egalităţii între termenii sinonimi
centenarului pe care tocmai l-am omagiat: cultură
naţională, literatură naţională, limbă naţională. 

Colecţia Eminesciana, care cuprinde studii ded-
icate creaţiei, dar şi biografiei lui Mihai Eminescu

şi care adună volumele de critică, istorie şi
hermeneutică poate cele mai de succes dedicate
acestuia ne aminteşte, înainte de orice, de fru-
moasele gânduri din publicistica eminesciană, după
care ,,hârtia reprezintă posibilitatea nescrisă a
oricărei idei geniale”. Datorându-şi dezvoltarea
contribuţiei sagace a regretatului profesor universi-
tar de la Literele ieşene Mihai Drăgan, astăzi
colecţia este coordonată, într-o adevărată punte
peste spaţiu şi timp, de academicienii Mihai
Cimpoi şi Eugen Simion, alături de care îi regăsim
pe Theodor Codreanu şi Valentin Coşereanu. De-a
lungul timpului, au existat trei serii circumscrise în
diacronie ale colecţiei, astăzi adăugându-li-se cea
de a patra, a vorbirii mature şi în deplină libertate
despre Mihai Eminescu, poetul pe care nevoia unei
(adesea) forţate mitologii naţionale tinde să-l trans-
forme într-un autor puţin citit şi, la drept vorbind,
şi mai puţin înţeles în rândurile tinerei generaţie.

Într-o primă serie, cea cuprinsă între anii 1974 şi
1989, trebuie menţionate apariţiile monografiilor
astăzi devenite lectură obligatorie a oricărui cititor,
mai mult sau mai puţin specializat, al literaturii
române: Mihai Eminescu: studii şi articole semnată
de G. Ibrăileanu, o ediţie îngrijită şi prefaţată de
Mihai Drăgan; Mihai Eminescu de Tudor Vianu, cu
o prefaţă de Al. Dima, ediţie îngrijită de Virgil
Cuţitaru, Viaţa lui Mihai Eminescu de G. Călinescu
şi Mihai Eminescu a lui M. Dragomirescu, sub
îngrijirea comparatistului Leonida Maniu, Mihai
Eminescu a lui E. Lovinescu, Eminescu de Vladimir
Streinu sau M. Eminescu înfăţişat de Gala
Galaction. Simpla enumerare a acestor titluri dă
fiori, constituind prin sine însăşi semnul ineluctabil
al valorii sub semnul căreia creaţia eminesciană, dar
şi studiul acesteia trebuie aşezate pentru posteritate.
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În fapt, colecţia Eminesciana a contribuit, prin cali-
tatea studiilor şi prin pasiunea şi acribia autorilor
care le semnează, la constituirea, în literatura
română de specialitate, a acelei discipline de studiu
care este, la urma urmei, eminescologia. Lucrul
acesta a fost posibil şi graţie privirii dinafară a
operei şi biografiei lui Mihai Eminescu, o privire
căreia îi datorăm în egală măsură constituirea, apoi
consfinţirea unui mit naţional în toată regula. În
1977 Alain Guillermou tipăreşte la Iaşi Geneza inte-
rioară a poeziilor lui Eminescu, însoţindu-şi demer-
sul hermeneutic cu un cuvânt înainte către cititorii
români, apoi, în 1978, Amita Bhose, cea care avea
să înveţe limba română pur şi simplu pentru a-l citi
pe poet, dă o nouă înţelegere interesului pentru ori-
entalistică pe care îl manifestase, începând cu
perioada burselor de la Viena şi Berlin, pe atunci
încă tânărul autor în Eminescu şi India.

Totodată, contribuţia mediului academic la dez-
voltarea reţelei de interpretări şi semnificaţii în care
universul eminescian se dovedeşte a fi atât de rod-
nic este marcantă şi se face vizibilă cu precădere în
volumele colective care înregistrează dezbateri vii
şi palpitante în universităţi din şi dinafara
României, precum Eminescu după Eminescu.
Comunicări prezentate la Colocviul organizat de
Universitatea din Paris-Sorbona (12-15 martie
1975), un volum îngrijit de Dimitrie Păcurariu.
Mihai Eminescu în critica italiană, cu texte alese şi
traduse de Radu Boureanu şi Titus Pîrvulescu, se
alătură ediţiei îngrijite de Traian Diaconescu ce
pune în dialog Eminescu şi clasicismul greco-latin
în 1982 sau volumului reunind articole şi studii
despre cum a devenit vizibil Eminescu în critica
germană (1985), transformându-se, în fapt, în tot
atâtea documente ale unei epoci de fervoare cultur-
ală pentru care perioada junimistă constituia o
provocare atât prin ideile novatoare în ceea ce
priveşte categoria esteticului, cât şi prin deziderat-
ul libertăţii culturale şi teritoriale sub semnul căruia
aşezase, la final de secol XIX, conştiinţa naţională
atât de greu încercată în anii grei ai dictaturii comu-
niste. Ani în care a face vorbire despre Eminescu
însemna, printre altele, şi a-ţi asuma un gest eliber-
ator, cu toate riscurile. Aşa cum o fac I. Negoiţescu
în Poezia lui Eminescu, Edgar Papu în 1979 şi
Eugen Todoran în M. Eminescu: epopeea română,

Mihai Drăgan în Mihai Eminescu. Interpretări şi
Ştefan Avădanei în Eminescu şi literatura engleză
sau Dumitru Irimia în Limbajul poetic eminescian.

O a doua serie adună volumele apărute între
1990 şi 2000, în rândul cărora s-au bucurat de o
mare atenţie din partea publicului larg de cititori,
dar şi a instituţiilor de prestigiu, care le-au distins
cu importante premii, studii precum Eminescu şi
inter-textul romantic semnat de Marina Mureşanu
Ionescu, Narcis şi Hyperion. Eminescu, Poet al
fiinţei. Poem critic de Mihai Cimpoi sau Mihai
Eminescu, poet tragic al Ioanei Em. Petrescu, un
reper sistemic pentru critica anilor postdecembrişti.
Din cea de-a treia serie, circumscrisă intervalului
2000-2013, ne-au reţinut atenţia în mod particluar
studiul lui Pompiliu Crăciunescu Eminescu: par-
adisul infernal şi transcosmologia, Căminarul lui
Mircea Radu Iacoban din 2012, Basarabia emines-
ciană de Theodor Codreanu şi Con-vieţuirea cu
Eminescu purtând semnătura lui Adrian Dinu
Rachieru.

Astăzi, cea de-a patra serie a colecţiei
Eminesciana aduce în spaţiul public volume despre
care vom auzi vorbindu-se, cu certitudine, mulţi ani
de acum încolo. Pornind de la inspiratele spuse ale
acelui mare îndrăgostit de manuscrisele lui Mihai
Eminescu, pe care le preţuia, aş îndrăzni să spun, la
fel de mult, de obsesiv precum poetul însuşi care a
fost Constantin Noica (,,Tot ce-i reuşeşte, şi chiar
ce nu-i reuşeşte omului, se obiectivează într-un vis
încremenit. Poate că şi caietele acestea ale lui
Eminescu sunt, într-un fel, un vis încremenit”),
Jurnalul cu Noica şi manuscrisele Eminescu pe
care îl propunea, în 2018, Valentin Coşereanu insti-
tuie o perspectivă interesantă şi inedită, cea a
muzeografului, asupra celebrei lăzi cu manuscrise
în care poetul îşi păstra, alături de capodopere, şi
ideile năvalnice iscate în miez de noapte, trăind
acut şi mereu spaima de-a nu le pierde. ,,Celebra
ladă cu manuscrise, aflăm din cartea muzeograului
de la Ipoteşti, pe care poetul a purtat-o de la o
gazdă la alta în toate împrejurările vieţii sale
(nomade prin natura lucrurilor), conţinea la
predarea ei, după moartea poetului, un număr de
caiete întregi (mai mici sau mai mari, cumpărate de
Eminescu însuşi din librăriile vremii sau con-
fecţionate de el), precum şi foi volante, pe care nu
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a apucat să le sistematizeze. De la debut şi până în
1883, Eminescu a publicat în total şaizeci şi cinci
de poezii. În ladă se adaugau nimicuri neînsemnate,
cum îi scria lui Iacob Negruzzi în 1871, pe care le
trimitea, totuşi, după şlefuiri şi cizelări,
Convorbirilor Junimii ieşene. S-au adăugat, la
acestea, gânduri alese, reflecţii şi aforisme, traduc-
eri şi însemnări, articole de presă şi dicţionare de
rime, etimologii până la urzeala cuvântului,
culegeri de folclor etc.” (pp. 9-10). Un episod
deosebit de sensibil, emoţionant şi interesant
deopotrivă dinspre finalul vieţii lui Eminescu, ce s-
ar putea dovedi atât de util predării sale în şcoală,
cu condiţia ca dascălii de astăzi să facă minimul
efort de a parcurge volumul semnat cu modestie şi
reverenţă de Valentin Coşereanu, reverenţă în faţa
memoriei aceluia care îi scria lui Slavici, pe 12
octombrie 1877, într-un moment în care acesta din
urmă îl chema să vină la Bucureşti, că-i este greu s-
o facă, adăugând cu autoironia-i bine ştiută: ,,Am şi
bagaje: cărţi, manuscripte, ciobote vechi, lăzi cu
şoareci”. Iată că nevoia de document autentic este
şi astăzi, precum odinioară, la fel de prezentă, iar
cei capabili să îi dea un sens concret, utilitarist vin,
cum altfel, din lada înzestrată cu amintiri a
muzeelor naţionale...

Tot astfel, pentru a-l cunoaşte pe Eminescu
gazetarul şi pentru a parcurge temele mari ale pu-
blicistului, risipite în ziarele şi revistele vremii, de
la Curierul de Iaşi, Timpul şi până la Convorbiri li-
terare sau Fântâna Blanduziei, o posibilă întâlnire
e facilitată de studiile cuprinse în Eminescu, ziarist
politic sub iscălitura lui Cassian Maria Spiridon.
Căci, rezistând tentaţiei premiselor prefabricate,
printre care şi butada conform căreia într-un poet
atât de sensibil la coagularea unui romantism ge-
nuin, românesc e greu de descoperit ziaristul
polemic, contestatar, publicistul, de această dată,
iară nu poetul Cassian Maria Spiridon propune o
iscusită şi deconcertantă înseriere a articolelor emi-
nesciene în funcţie de temele lor. Aşa se face că îl
descoperă, cu egal interes, pe cel care ar fi putut
devenit, într-un secol agitat şi vizual ca al nostru,
un excelent reporter de investigaţie, dispus să-şi
dedice mare parte din timpul existenţial alocat unei
zile faptului divers şi descoperirii cauzelor, precum
şi efectelor acestuia în conştiinţa colectivă, pe ter-

men lung, mediu sau imediat. Maniera în care apar,
cum sunt descrise, dar şi dezbătute idei de mare
impact în epocă precum cultura şi naţiunea, religia
în publicistica eminesciană, toate acestea se regăs-
esc, în ordinea lor istorică, extrem de corect, căci
neutru înfăţişate şi analizate în discursul celui ce
conduce, astăzi, destinele Convorbirilor literare...
Politica guvernului, monarhia constituţională,
Transilvania, Bucovina şi Dobrogea sau politica
Parlamentului ori munca şi socialismul în viziunea
ziaristului Eminescu îşi află şi ele locul între cop-
ertele volumului care se încheie, cum era şi firesc,
cu o evocare a lui Eminescu la Convorbiri literare,
din care aflăm şi că ,,Eminescu a fost cel care i-a
îndemnat să scrie şi să publice pe Slavici şi
Creangă şi tot el i-a introdus în cercul Junimii şi în
paginile Convorbirilor literare pe cei doi scriitori,
dar şi pe Caragiale, prietenul lui din adolescenţă.
Convorbirile literare îi sunt profund îndatorate,
graţie petului revista şi-a îmbogăţit paginile nu
doar cu lirica sa, dar şi cu capodoperele celor trei
scriitori, toţi consideraţi şi recunoscuţi şi astăzi
între marii clasici ai literaturii naţionale: Eminescu,
Creangă, Slavici, Caragiale. Cei patru au impus
prin paginile publicate în Convorbiri literare
canonul literar prefigurat sintetic la 1871-1872 în
Direcţia nouă publicată de Maiorescu în mai multe
numere din Convorbiri literare (6, 13, 14 din 1871
şi 6, 7 din 1972)” (p. 373).

Prin aceste studii, dar şi prin celelalte ce vor
vedea de acum înainte lumina tiparului în cadrul
seriei Eminesciana găzduite de Editura Junimea din
Iaşi, asupra cărora vom reveni cu certitudine într-
un viitor apropiat pentru a-i aşeza faţă în faţă, ală-
turi de profesorul universitar şi publicistul Doru
Scărlătescu, pe Eminescu şi iluziile eminescologiei,
oraşul celor şapte coline ne transmite, înainte de
toate, un îndemn. Un îndemn la neutralitate şi pon-
deraţie în faţa avalanşei detractorilor, dar şi a zela-
torilor lui Eminescu, atât de nocivi justei măsuri de
care avem nevoie în analiza autorilor canonici. În
cuvintele publicistului, aşa cum transpar ele din
Timpul, în iarna lui 1880, acest îndemn s-ar putea
traduce astfel: ,,Cititorii ştiu bine că suntem gura
adevărului; iar dacă avem graiul aspru, asprimea
aceasta o considerăm ca un corectiv în contra
vicierii spiritului public”.
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Între numele importante ale universităţii
clujene în domeniul cercetării folclorice,
profesorul Nicolae Bot rămâne unul de referinţă
căreia i se atribuie astăzi nu doar meritul unor
studii şi cercetări substanţiale în sfera folcloristicii
româneşti, ci şi meritul de a fi reuşit să iniţieze şi
să pună bazele unei adevărate şcoli de cercetare
folclorică, la care se formează de altfel etnologi
importanţi precum Ion Şeulean, Virgiliu Florea,
Eleonora Sava sau Vasile Filip. La rândul său
format intelectual şi afiliat în practica de cercetare
şi considerente ştiinţifice cu alte trei personalităţi
ale folcloristicii clujene, Ovidiu Bârlea, Mihai Pop
şi Ion Muşlea, profesorul Nicolae Bot traversează
în cariera sa ştiinţifică şi universitară, condiţie
generală a întregii intelectualităţi româneşti
postbelice, anii grei ai restricţiilor şi manipulărilor
naţionalist-oficiale ale comunismului. Volumele,
studiile şi cercetările sale din această perioadă, cu
o contribuţie semnificativă la cunoaşterea creaţiei
şi a practicilor şi riturilor folclorice, rămân astăzi
de neocolit în cercetarea de specialitate:
Şezătoarea în zona Năsăudului (Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967),
Buhaşul – obicei şi cîntec ceremonial de
înmormîntare (1968), Strigarea zorilor în Banatul
iugoslav (1968), Lirica populară în Ardeal (1968),
Cînepa în credinţele şi practicile magice româneşti
(1970), Contribuţii la studiul cîntecelor de seceriş
(1971), Funcţiile agrare ale colindatului (1977),
Rituri funerare: vechime şi semnificaţie (1983) etc.
De altfel, o serie dintre cele mai importante studii
şi articole publicate de-a lungul vremii în periodice
au fost reunite de către autorul însuşi în volumul
Studii de etnologie, ediţie îngrijită de Ioana Bot şi
Ileana Benga, şi apărut postum, în 2008. 

Cu o participare remarcabilă de cercetare şi

practică de teren, activitatea distinsului profesor
universitar clujean se încheie la câţiva ani de la
trecerea în nefiinţă a acestuia cu o donaţie
postmortem importantă care din anul 2013 intră în
patrimoniul cultural naţional şi constituie Fondul
de arhivă Nicolae Bot, din cadrul Bibliotecii
Judeţene ,,Octavian Goga”, Cluj. Bogatul material
documentar, incluzând cărţi de specialitate,
manuscrise şi lucrări ştiinţifice, benzi magnetice şi
alte documente ştiinţifice, se înscrise astăzi într-un
amplu demers de valorificare a acestui fond,
început în 2018 prin selectarea, îngrijirea, editarea
şi publicarea primului volum din această serie.
Materialul pentru această primă publicaţie nu doar
cules, dar şi organizat de profesoul Nicolae Bot, a
pus la dispoziţia editorilor săi un fond important de
creaţii populare care vizează un domeniu aparte în
cercetarea ştiinţifică a distinsului folclorist, căruia
cercetătorul i-a acordat, se pare, o atenţie
deosebită, însoţind materialul cu referinţe asupra
culegerii textelor, note privind explicaţii sau
lămuriri de ordin lexical ori etimologic, completări
adesea la cele prime oferite în culegerile de folclor
consultate, dar şi o schiţă a proiectului în sine. 

Cântece de cătănie, antologie realizată de
Nicolae Bot deschide cu această ocazie nu doar o
tematică aparte a folclorului ardelean, unde lirica
de război devine un nou obiect de cercetare pentru
folcloristul care nu arătase cu niciun alt prilej
interes particular pentru această formă de creaţie
lirică populară, dar şi dosarul unui caz recurent de
epocă, cel al proiectelor respinse şi ulterior
abandonate, ca marturie a unei epocii de
constrângeri şi comandamente oficiale. Volumul,
ediţie îngrijită şi note de Anca Sârbu, recuperează
într-un studiu introductiv esenţial semnat de
profesorul universitar Ioana Bot, principalele
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repere care consolidează demersul antologatorului
clujean. Dacă pe de o parte rămâne de semnalat
,,golul bibliografic” sub semnul căruia lirica de
cătănie stăruie până în prezent în cercetarea
românească, cu câteva excepţii în cazul cărora
semnatarul studiului introductiv nu omite a aduce
observaţii importante cu o deplină rigoare
academică şi ştiinţifică, pe cealaltă parte repunerea
în lumină a personalităţii distinsului folclorist
restabileşte valorile unei profesii care sub semnul
intelectualismului şi al unei memorii etnologice de
care aparţine (memoria etnologică a Ardealului),
face ca gestul său să fie unul ,,restitutiv” şi
,,salvator” – după cum se semnalează încă din
prefaţă – pentru o istorie naţională care riscă, sub
autoritatea discursului oficial al vremii, să se
plafoneze sub clişeele epocii naţionalismului-
comunist. 

Ceea ce antologatorul recuperează prin prisma
textelor sale, o parte culese, o parte selectate din
câteva culegeri mai ample (Poezii populare din
transilvania – 1893, Doine şi strigături din Ardeal
– 1885, Graiul şi folclorul Maramureşului – 1925,
Culegere de doine, strigături şi chiuituri ce se
obişnuiesc la jocurile şi petrecerile noastre
poporale – 1891) devine, aşadar, în primă instanţă,
o parte semnificativă a folclorului nostru ,,uitată”
sau interzisă în perioada postbelică prin prisma
faptului că, contrazicând principiile şi discursul
politicilor distincte ale vremurilor, acesta
reactualiza două realităţi istorice incontestabile. Pe
de o parte este vorba despre o imagine frecventă în
majoritatea textelor, cea a ,,muscului” ca cel mai
mare duşman (,,Bate, Doamne, pă muscu’/ Că el o-
nceput focu’,/ Nu vrea pace nici amu./ Ardă para
focului/ Tătă ţara muscului,/ Coruna din capu’ lui;/
...” p. 199), pe de cealaltă parte despre o imagine
naţionalist-comunistă ameninţată, eventual
deteriorată de imaginea soldaţilor români care
luptă sub steag străin, de tipul celor care invocă
Cătănia la neamţ, câtă vreme textele incluse în
antologia proiectată de profesorul Nicolae Bot fac
trimitere la mai multe episoade de război din
istoria noastră naţională, în principal cele ce
vizează Primul Război Mondial, dar şi unele
anterioare acestuia, care au marcat întreaga Europă
Centrală a secolului al XIX-lea.

Într-o a doua instanţă, semnificativă rămâne
într-o astfel de perspectivă oferită de lirica de
cătănie, abordarea regională a folclorului în nuanţa
asupra căreia profesorul Ioana Bot, cel care
semnează prefaţa acestui volum, insistă. Incluse
adesea în registrul larg al folclorului românesc de
război, cântecele de cătănie condiţionează şi
privilegiază totodată, încă de la o abordare de prim
ordin, cum este cea etimologică, spre exemplu,
care în acest caz trimite la maghiarul ,,katona” =
soldat, specificul regional, identitatea culturală şi
spirituală a lumii transilvănene. Ele denumesc
astfel, în sens restrâng şi particular ,,specificul
experienţei militare a românilor din Imperiul
Habsburgic” (p. 13) şi devin, într-o asemenea
perspectivă adevărate ,,locuri ale memoriei”
asupra căreia istoriografia românească merită să îşi
îndrepte atenţia în amplul său demers de
conservare şi recuperare a memoriei colective.
Repuse în contextul istoric şi politic de care
aparţin, cântecele de cătănie redeschid astfel în
domeniul folclorului românesc nu doar tematica
războiului în general, una dintre cele mai febrile şi
de impact tematici care a alimentat întreaga mare
literatură timp de decenii, ci introduc această
experienţă de limită în sfera unei comunităţi
particulare, cu propriile sale strategii discursive şi
imaginare. 

Modalităţile expresive şi imaginare ale acestor
creaţii populare urmărite şi trecute în revistă şi în
studiul ce deschide acest volum (motivul
străinătăţii, iertăciunea şi blestemul ca forme
literare recurente, motivul scrisorii, motivul
cămăşii, temele existenţiale ca naşterea/ dragostea/
nunta/ moartea, recursul la imaginarul casnic şi cel
din sfera agricolă etc.) rămân astfel forme
imaginare de reconciliere a două lumi şi a două
societăţi distincte intrate în conflict: cea modernă,
a războiului şi cea arhetipală, a lumii cutumniare.
Motivul ,,străinătăţii”, central de altfel în
majoritatea textelor, restabileşte totodată şi un
reper important din succesiune momentelor care
precedă şi constituie însăşi plecarea în cătănie, ca
desprinderea de o lume şi impactul unei alte lumi,
stranii şi violente, sinonimă de cele mai multe ori
morţii însăşi: ,,Murgule, coamă rotată,/ Mai
scoate-mă-n deal o dată/ Să-mi fac ochişorii roată,/
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Să mă uit în lumea toată/ Pe unde-am umblat
odată./ Şi mă scoate pân-la Tisă/ C-acolo-i tabăra-
ntinsă;/ Ş-acolo sub fagii mici/ Sunt morminte de
voinici,/ Care s-au dus dup-aici!” (p. 158).

Organizarea pe criterii tematice pentru care
editorul volumului optează dispune materialul
literar în funcţie de cele şase momente referenţiale
identificate în acest caz, care marchează întreg
procesul înrolării, al plecării şi al participării
propriu-zise la război: conscripţia, despărţirea de
membrii familiei şi de locurile familiale, plângerea
despărţirii, dorul de casă, călătoria impusă şi viaţa
în sine a soldatului aflat permanent în proximitatea
morţii. Cele aproape două sute de texte cuprinse în
antologie refac traseul integral al soldatului
recuperat nu atât în sens evenimenţial, cât ca
experienţă, ca formă existenţială aflată permanent
la graniţa morţii. 

Tipul de discurs care însoţeşte această
experienţă liminală a războiului, face nu de puţine
ori apel la câteva din formele literare străvechi,
între care se numără în principal blestemul
(,,Ajungă-te, mândră, ajungă,/ Ajungă-te un dor de
drag,/ Să stai toată ziua-n prag,/ Cu aţa băgată-n
ac,/ Să plângi pe badea cu drag;/ ...” p. 56), cu
precădere cel de mamă (,,Rău, maică, m-ai
blestemat,/ C-un picioar m-ai legănat;/ Cu mâna
ţâţă mi-ai dat,/ Cu gura m-ai blestemat,/ Cu
mâinile sus la lună,/ Ca să fiu cu puşca-n mână;/
Cu mâinile-n sus la soare,/ Ca să nu scap din
prinsoare/ Şi să nu am sărbătoare,/ Nice Paşte, nici
Rusale/ Nici Crăciunu’, că-i mai mare.” p. 86), dar
şi iertăciunea (,,Frunză verde dintr-un nuc,/ Vin’t-
o vremea să mă duc,/ Să mă duc din satul meu/ Şi
ziua bună să-mi ieu/ De la frunza de pe munţi,/ De
la dulcii mei părinţi/ ...” p. 76), ori între care se
regăsesc adesea elemente specifice doinei, precum
şi altele care fac trimitere directă la bocetul sau
iertăciunile ce însoţesc riturile funerare la români
(,,La cătană-aşa-i predat/ Să moară moarte-
mpuşcat./ Fără lumină de său,/ Fără om din satu’
său; /Fără lumină de ceară,/ Fără om dintr-a lui
ţară./ Nime-n lume nu-l jăleşte,/ Făr’un corb îl
străjuieşte./ ...” p. 186). 

Readucând în lumină acest material folcloric pe
care profesorul clujean Nicolae Bot îl lasă
nepublicat în arhiva sa documentară, editorii

acestui volum subliniază, cu toate că lirica de
cătănie nu a reprezentat un domeniu de cercetare
aparte în demersul ştiinţific al distinsului folclorist,
tematica dominantă care vizează întreaga arie de
studiu a profesorului clujean de-a lungul întregii
sale cariere academice şi universitare. Preocuparea
şi atracţia pentru experienţele limită care
traversează majoritatea creaţiilor noastre folclorice
rămân, observă criticul clujean Ioana Bot,
constante ale cercetării folclorice întreprinse de
autorul acestei antologii. Ca elemente fondatoare
pentru folcloristica românească, temele
existenţiale care ritmează şi încadrează viaţa
ţăranului, cu precădere cele funebre cărora
profesorul Nicolae Bot le-a dedicat câteva studii
importante, constituie un reper în ordinea unei
lumi înscrise arhetipal. Drept dovadă, aplecarea
spre detaliu şi nuanţa consistentă a lucrurilor şi a
lumii, reafirmată constant şi de notele
suplimentare ale antologatorului, încadrează
portretul unui folclorist precis şi subtil, ,,atras
constant de temele folclorice care presupuneau
transfigurarea (ritualizarea, adesea) întâlnirii
subiectului cu o limită a sa, existenţială” (p. 16),
după cum se punctează în notele din prefaţa
volumului. 

În acest sens, cântecele de cătănie culese şi
reunite în acest volum de folcloristul Nicolae Bot
devin nu doar o formă de recuperare a unui fond
folcloric aparte pentru identitatea culturală a lumii
transilvănene puternic marcată sub administraţia
imperială de câteva decenii, menit să corijeze la
acea dată a iniţierii sale discursul oficios al anilor
’60-’70, când proiectul profesorului clujean este
datat cu aproximaţie de cei care îngrijesc fondul de
arhivă, dar şi o formă de îmbogăţire şi de
conservare a unui imaginar care îşi are propriile
strategii şi resurse de a califica evenimentele,
lucrurile şi lumea într-o ordine dincolo de istoria
propriu-zisă, conformă unei comunităţi a cărei
viaţă ritmează diferit.
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Romanele în versuri ale scriitoarei Aura Christi,
Geniul inimii (2017) şi Ostrovul Învierii (2019),
însumează o serie de caracteristici aparte la nivel
structural şi tematic. Însă raportul dintre eu şi lume
domină întregul plan al creaţie. Cu alte cuvinte,
îmbinarea dintre cele două direcţii (nivelul tematico-
structural vs. raportul eu-lume) oferă „creaţiilor
narative” un set caracterologic tipic domeniului
lirico-creativ. 

Or, planurile reliefate anterior sunt dublate de o
poetică a spaţiului ce se concretizează la un stadiu în
care cadrul interior comunică cu cel exterior. Totuşi,
ilustrarea nivelului tematico-structural este necesară
pentru a reliefa specificitatea romanelor în versuri ale
Aurei Christi. La nivel structural, Geniul inimii şi
Ostrovul Învierii prezintă o serie de trăsături comune,
linii de ordinul transtextualităţii (relaţii paratextuale
şi intertextuale), ce sunt urmate de o serie de mijloace
tipice romanului (polifonia şi textualismul). 

Relaţia paratextuală defineşte caracterul de
„roman în versuri” printr-o comunicare aparte dintre
titluri sau chiar între tematică şi motto-uri. De pildă,
în Geniul inimii titlurile poemelor comunică,
fragmentar, între ele. Astfel, poemul Iubeşte-mă, din
Povestea subteranei, este continuat de poemul Clipă
de clipă (Iubeşte-mă Clipă de clipă). Aceeaşi situaţie
o întâlnim şi în cazul tematicii abordate. De exemplu,
versurile dedicate lui Orfeu sunt completate, în
următoarea poezie, de cele consacrate iubitei
Euridice (Orfeu şi Euridice). Un alt exemplu al
comunicării întâlnim în cea de-a treia carte, Un cuib
de sfinţi, fapt concentrat în spaţiul tematic (Cu o
gravitate dezlănţuită... – Porfiri striga ca din gura de
şarpe). 

De asemenea, în volumul Ostrovul Învierii,
motto-urile de la începutul cărţilor prezic ceea ce
cuprinde tematic fiecare parte a romanului. În acelaşi
timp, această comunicare tipică structurii se remarcă
în ambele romane şi prin reluarea temei, de la o

poezie la alta, sau chiar a unor sintagme de vers în
următorul poem, fapt ce relevă varietatea abordării.
Fragmentarismul relaţional al textelor accentuează
nu numai o poetică a abordării, ci şi un cadru
compact al sensurilor. 

Cazul intertextualităţii mizează pe o perspectivă
cu totul distinctă. În acest sens remarcăm o
intertextualitate tematică clară cu microromanul lui
Feodor Dostoievski – Însemnările din subterană, dar
şi cu romanul Crimă şi pedeapsă. Pe lângă acestea,
cadrul tematico-intertextual mai este completat şi de
piesa dramatică a lui Shakespeare – Hamlet,
împreună cu ideile filosofului, Friedrich Nietzsche.
Cu toate acestea, indexul miturilor antice şi biblice
creează un intertext total, ce conferă volumelor o
întregire a stadiului tematic. 

La polul opus, mijloacele tipice romanului, mai
precis textualismul şi polifonia, definesc cadrul
romanesc. De la Geniul inimii la Ostrovul Învierii
fondul se schimbă treptat, oferind o perspectivă de
receptare diferită, care, totodată, conduce spre o
unificare a spaţiilor. Aşadar, aveam de-a face cu un
textualism abundent în cea de-a treia carte (Un cuib
de sfinţi), a primului roman (Geniul inimii), care se
diminuează în Ostrovul Învierii. În mod asemănător
acţionează şi procedeul polifonic. Jocul măştilor, al
vocilor este mult mai frecvent în primul roman (eul
creator – Porfiri Petrovici), dar care însă este redus în
cel de-al doilea (Adam – Eva). Cu toate că romanele
par a se îndepărta unul de celălalt, acestea ajung într-
un final să-şi îmbine spaţiile. În acest fel,
textualismul şi polifonia conferă „culegerilor de
versuri” perspectiva apropierii, dar şi a distanţării. 

Spre deosebire de nivelul tematico-structural,
ideea de spaţialitate trimite spre o afirmaţie a
filosofului german Martin Heidegger din perioada în
care acesta a fost preocupat de planul literaturii. În
Originea operei de artă (1951), mai exact în articolul
În chip poetic locuieşte omul..., în care analizează
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poezia poetului romantic Friedrich Hölderlin,
Heidegger reliefa raportul dintre faptul de a locui şi
creaţia poetică. Altfel spus, „a fi om” trimite la faptul
în sine de a locui, în timp ce creaţia poetică întreţine
omul, individul, pentru instalarea unui anumit spaţiu. 

Dar ce înseamnă până la urmă „să locuieşti în
chip poetic pământul” după Heidegger? În
interpretarea acestei poezii, filosoful german
identifica două tipuri de existenţă: „cazna” (chinul) şi
„contemplaţia”. Interesantă în acest caz rămâne
semnificaţia contemplaţiei. După Heidegger, stadiul
contemplativ relevă existenţa umană, care ar indica,
în acelaşi timp, capacitatea omului, de la cer la
pământ, de a contempla un anumit interval. Din
această perspectivă, cerul şi pământul reprezintă
două margini sub forma unui segment, în care omul
materializează faptul creator. Astfel, gândirea poetică
gravitează în acest interval. 

Însă romanele în versuri ale Aurei Christi
demonstrează cu totul altceva. Începând de la Geniul
inimii, în care destinul individului dirijează întregul
plan creator, şi până la Ostrovul Învierii, unde
luciditatea şi seninătatea se fac simţite prin
materialitatea spiritului, romanele în versuri depăşesc
intervalul dintre cer şi pământ. Se observă clar cum
scriitoarea trece peste acest baraj, al spaţiului închis,
fapt demonstrat chiar prin registrul tematico-religios.
Se realizează astfel o trecere dincolo de pământ
(Geniul inimii) şi dincolo de cer (Ostrovul Învierii). 

În ambele romane există acel raport dintre
interioritate şi exterioritate, raport prin care se
prelungeşte poetica spaţiului creator. Cadrul
interioritate-exterioritate determină apariţia unui
spaţiu specific în fiecare roman în parte. Cu alte
cuvinte, fiecare roman prin propria autonomie fie
integrează un singur spaţiu, fie mizează pe o
întrepătrundere dintre cele două. Prin urmare, Geniul
inimii reliefează o întrepătrundere completă între
planul interiorităţii din cartea întâi, Povestea
subteranei, ce este completată de planul exteriorităţii
din cartea a treia, Un cuib de sfinţi. În această
privinţă, planul descoperirii originilor din Povestea
subteranei manifestă un zbucium al eului. 

Începând cu primele poeme, Acelaşi scenariu
(imaginea individului fără identitate), Povestea
subteranei (singurătatea individului privită din
necunoscut), Darul (ipostaza mitului adamic ca
proiecţie a faptului creator în genere) se observă acea
dorinţă de descoperire a originilor creaţiei umane,

fapt ce justifică o ieşire din sfera segmentării ilustrată
anterior (claustrarea între cer şi pământ). În plus,
planul exteriorităţii prezintă un registru creativ al
figurilor în a treia carte – Un cuib de sfinţi – care este
completat de jocul înlocuirii dintre cele două tipuri de
existenţă (interioară, respectiv exterioară), din Copiii
himerelor, cea de-a doua partea a romanului.
Totodată, cele două tipuri de existenţă trimit şi la
ideea de geniu prefigurată în volum, odată cu cea de
boală (Friedrich Nietzsche).

În comparaţie cu Geniul inimii, Ostrovul Învierii
prezintă un cadru concret al interiorităţii. Ca
elemente de spaţialitate, anotimpurile utilizate şi ca
repere textuale, conturează un spaţiu existenţial al
eului poetic, în care fiinţa este nesigură de
veridicitatea propriei trăiri: „sunt atentă la tot ceea ce
se întâmplă şi din/ ce în ce mai atentă la povestea
neverosimil/ de adevărată a fiinţei mele, în al cărui/
centru un cântec abia auzit îl ascult” (Ca în poveşti,
totul e posibil). Esenţială în acest volum este chiar
cea de-a doua carte, Rugăciunile serii, în care se
citeşte doar ruga adresată creatorului atotputernic. 

Neliniştea sufletească din prima carte, Arderi de
tot, se reface din nou în Rugăciunile serii, în cadrul
iernii, unde existenţa urmăreşte aceeaşi directivă a
comunicării. Sufletul ajunge astfel mărginitorul
relaţiei cu zeul. Psalmii Aurei Christi devin, în acest
fel, o modalitate de descătuşare, scrierea, mai exact
acţiunea de a scrie, rămânând singura modalitate prin
care se poate auzi interioritatea eului creator. Starea
de descătuşare nu este prezentă doar în această parte,
ci în volumul întreg. De asemenea, imaginea
psalmilor ca figură a eliberării o întâlnim şi în primul
roman în versuri, şi anume Geniul inimii.

Aşadar, prin cele două romane Aura Christi a
depăşit intervalul prestabilit, oferind posibilitatea
eului poetic de a crea diverse spaţii dincolo de
propria existenţă. Îmbinarea de la nivelul structural şi
tematic (transtextualitate – relaţii paratextuale şi
intertextuale; mijloace tipice romanului – polifonia şi
textualismul) cu poetica spaţialităţii dublate de
raportul interioritate-exterioritate ne-a oferit
posibilitatea de observa sistemul profund al
romanelor în versuri Geniul inimii (2017) şi Ostrovul
Învierii (2019). Poetica spaţialităţii defineşte în cazul
romanelor Aurei Christi o transgresare a eului poetic
dincolo de limitele existenţei, evidenţiind, în acelaşi
timp, o concentrare a creaţiei.
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Jos, sub copac, rămas singur, neputincios în a
levita spre biserica de sus, Buric Găurit se simte
abandonat, prin contrast cu imaginea un muşuroi de
furnici din apropiere, care-i dezvăluia perfecta ordine
a unei comunităţi, amintindu-ne de statul natural al
albinelor din imaginarul artistic al lui Eminescu. Prin
contrast, el se descoperea, acum, părăsit de cioban,
singur, meditând, în consecinţă: „Eşti singur doar
atâta timp cât te simţi singur, indiferent în ce tip de
aglomeraţie te afli. Singurătatea nu mai poate fi o stare
naturală, pe care încerci să o descoperi în
împrejurimile tale, ci ea există doar în nevoia
individului de a fi sau a nu fi singur sau în pedeapsa pe
care individul şi-o asumă, atunci când există remuşcări
prin apropierea sa. Poţi fi singur în mijlocul unui
stadion arhiplin sau poţi fi singur în inima ta, în
sufletul tău al cărui trup l-ai uitat pe muntele acesta”
(II, p. 80). Radiografiind fel de fel de singurătăţi,
tânărului i se arată şi aceea ca aşteptare liniştită a
copacului, ca nouă faţă civilizată a aşteptării: „Stătea
cu capul lăsat pe spate, simţind pe gene cum i se aşază
cerul. Era o senzaţie plăcută, liniştitoare. El să fie
susţinătorul bolţii cereşti. De genele sale să se sprijine
mişcarea aştrilor… Trecerea timpului… Simţea cum
vântul îi poartă razele de soare peste ochii închişi, ca
pe un pendul… La stânga, la dreapta… Adormi sau
pur şi simplu era hipnotizat, atât timp cât contactul cu
imediata realitate încă mai era păstrat de auz”
(Ibidem). Auzul din vis îi dezvăluie apropierea unor
paşi şi vocile celor care l-au înconjurat, în număr de
doisprezece. Cel de al doisprezecilea: „Eu cred că cel
întins pe jos este un om de dincolo ajuns aici adus de
cioban” (II, p. 82). Şi cei doisprezece apostoli hotărâră
să-l ridice spre biserică: „Se simţea purtat din braţe în
braţe fără ca să i se clintească un fir de păr, fără ca să
simtă o apăsare sau o strângere mai tare. Simţea că
pluteşte, aşa cum plutise ciobanu’, în starea de
levitaţie. Oare nu cumva şi ciobanu’ a fost purtat aşa
până sus de acest şir de oameni? Poate, dar ce mai
contează?!” (II, p. 83). Sus, în biserică, cei doisprezece

îl încredinţează Ciobanului, conştienţi că a fost găsit
jos un om încă neterminat, căci venise pe lume cu
Partidul, cu „cele ce mâine vor râde la soare”
(cunoscutul vers al lui George Lesnea), nu cu Tatăl
nostru. Partidul e-n toate era departe de a nu mai fi în
toate din lumea în care trăiau, postdecembrist, Buric
Găurit, Căpăţână Seacă şi Cot Periculos, dar şi toţi
ceilalţi. Înălţat în biserică de cei doisprezece, abia
acum Buric Găurit e om întreg, cum conchide şi
bunicul: „De acum eşti un om întreg, parte de drept a
ciobanilor, la fel ca şi taică-tău, care şi-a câştigat acest
drept prin forţe proprii” (II. p. 86). 

Asistăm, altfel spus, la o insolită formă de
transfigurare artistică a conceptului teologic de
imitatio Christi, în surprinzătoare concordanţă cu
numele de scriitor asumat de… Adi Cristi! Numele şi
destinul! Şi abia de aici intrăm în complexitatea
scriiturii lui Adi Cristi, care, prin „balzacianismul”
provocării sale, traversează abil romanescul
tradiţional, cu unelte postmoderniste, ajungând în
ethosul transmodern. Se ştie, transdisciplinaritatea,
metoda de acces în paradigma culturală transmodernă,
începând cu Ştefan Lupaşcu şi sfârşind cu Michel
Camus şi Basarab Nicolescu, lucrează cu conceptul
niveluri de Realitate. Ne-am întâlnit deja, în demersul
nostru, cu neobişnuita trăire a eroilor, pe Munte, acea
realitate 100%, opusul realităţii fracţionate din lumea
„reală”. De fapt, intrăm în tainiţele arheului
eminescian conform căruia realitatea „sută la sută”
aparţine arheităţii: „Archaeus este singura realitate pe
lume”. Mai mult de atât, Adi Cristi înţelege că această
realitate arheică se ascunde, în deplinătatea ei, în
poveste. „S-ascultăm poveştile, căci ele cel puţin ne
fac să trăim şi-n viaţa altor oameni, să ne amestecăm
visurile noastre cu ale lor… În ele trăieşte Archaeus…
// Poate că povestea este partea cea mai frumoasă a
vieţii omeneşti. Cu poveşti ne legănă lumea, cu
poveşti ne adoarme. Ne trezim şi murim cu ele…” (M.
Eminescu, Opere, VII, Proza literară, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1977, p. 282).
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Toate celelalte sunt păreri, sau, în limbajul lui
Nietzsche: „Nu există fapte, ci numai interpretări”.
Cele trei materii lupasciene stau sub semnul
omogenului, eterogenului şi al stării T, terţiul inclus,
starea arheică. Lumea opacă, fragmentată, se zbate în
spaţiul primelor două niveluri de Realitate. Omogenul
era norma partidului unic, care a marcat toate cele ce
sunt, prin colectivizare. Din această „realitate”
mutilată s-a trecut în antiteza la fel de monstruoasă a
eterogenităţii agresive, capitalismul sălbatic,
individualist al politicienilor fără scrupule, de teapa lui
Căpăţână Seacă (senator cu trei doctorate!) şi a lui Cot
Periculos, în jurul cărora gravitează întreg oraşul, într-
o halucinantă dezordine morală împinsă până-n pragul
nebuniei generalizate întruchipate de Spitalul de
nebuni. Vechea monomanie grandomană bântuie şi
memoria artiştilor, a lui Mielu Turbatu (trimitere la
piesa lui Aurel Baranga) sau a criticului de artă Frecuş
Euroiescovici. Pictorul „de geniu” Mielu Turbatu mai
are memoria Mioriţei, pictând chipuri oi, pentru ca,
finalmente, să ajungă la uriaşa pânză a Turmei. La
marele eveniment al expoziţiei, senatorul Căpăţână
Seacă încearcă să actualizeze: „De fapt, adevărata
turmă nu este aceea pe care genialul nostru coleg,
Mielu Turbatu a reuşit să o fixeze pe pânza gigant din
faţa noastră. Adevărata turmă suntem noi, toţi cei
prezenţi aici, în această seară, pe care forţa creaţiei lui
Mielu Turbatu a reuşit să ne adune, a reuşit să ne
strângă unul în umărul celuilalt, unul în respiraţia
celuilalt, astfel încât noi înşine să reuşim să definim
marea forţă a turmei. Este adevărat, eu consider că de
cele mai multe ori spiritul turmei este unul perdant,
atâta timp cât nu evităm să cădem în prăpastia deciziei
unicat, atunci când doar unul gândeşte şi hotărăşte, iar
ceilalţi cad ca oile în prăpastie, aşa cum de fapt s-a
întâmplat în regimul de tristă amintire” (I, p. 143-144).
Evident, senatorul, aflat în campanie electorală,
dezlănţuie ropote de aplauze. În scena finală de la
motel, intelighenţia continuă dezbaterea despre rolul
Mioriţei în artă, cu atât mai mult, cu cât piscul
Pupăcioşilor semăna şi cu un cap de oaie, o oaie trasă
în ţeapă. Dacă în baladă cel sacrificat este ciobanul, de
astă dată Mielu Turbatu răstoarnă rolurile, cu
optimism: „De data asta, oaia îşi asumă sacrificiul,
oferind ciobanului şansa de a-şi continua
transhumanţa, imaginându-şi deja planuri noi, teme
noi, simboluri noi” (II, p. 235).

Primele alegeri cu vot uninominal provoacă o
disidenţă în partidul lui Căpăţână Seacă, prietenul său
de o viaţă Cot Periculos hotărând să candideze

împotriva lui, susţinut de nişte afacerişti, bănuiţi a se
nutri din crima organizată. De aici se produce o luptă
halucinantă între cei doi şi comilitonii care susţin
financiar cele două părţi. Confruntarea decisivă se
vrea a fi aceea de pe platforma industrială a oraşului
„Fiare vechi îmblânzite”. Căpăţână Seacă se aşteaptă
ca adversarul său să-şi retragă candidatura, dar, în fapt,
şi-o retrage de pe listele partidului, ca independent.
Ouă de Doi Lei, soţia senatorului şi directoarea celui
mai mare liceu din oraş, înscenează internarea lui Cot
Periculos la Spitalul de nebuni, iar Căpăţână seacă
pune mâna pe biroul contracandidatului, spre a-i afla
secretele, în fişet găsind şi un straniu glob al timpului.

Spitalul de nebuni este populat cu cei care se cred
Napoleon, Traian Băsescu, contesa etc., stabilimentul
fiind condus de Dilimachi Spătaru Bazinet, slujit de
medicii Bolnav cu Capu, directorul Clinicii III,
Moarte Uşoară, şi doctoriţa Popor de Sclavi. Se
vădeşte că edilii n-au îngrădit spitalul, ci oraşul,
ştergând diferenţele printr-o nouă omogenizare a
comunităţii. Sosită la spital să vadă ce i s-a întâmplat
soţului, Femeia Frumoasă află de la director: „Noi
lucrăm cu pacienţi pe care i-am găsit aici, când ne-am
început meseria de doctor, ei au vârsta spitalului, de
peste 70 de ani! Aici nu se moare, aici fiecare îşi
trăieşte destinul până la capăt. Avem şi biserică şi
cimitir. Avem de toate. Tot confortul pe care această
viaţă şi-l cere pentru a fi trăită. Singura diferenţă, între
ceea ce se întâmplă aici şi ceea ce se întâmplă în afara
spitalului, este aceea că, aici, fiecare pacient are viaţa
sa, în timp ce, în exterior, toţi oamenii pe care noi îi
considerăm sănătoşi, trăiesc aceeaşi realitate, pentru
care se luptă… până la crimă! Şi dacă încercăm să
comparăm cele două lumi, stau şi mă întreb: «Unde se
simte omul mai bine, unde este el mai fericit?»” (I, p.
464). Mai mult de atât, cel de la Triaj afirmă că „aici
intrarea este liberă, doar ieşirea-i condiţionată” (I, p.
515). Nu e o surpriză că aceia din exterior sunt
invidioşi pe Spitalul de nebuni, ca şi cei din interior,
punându-i gând rău prin incendiere. Un pacient din
Clinica III este auzit: „să dau foc la puşcărie şi la casa
de nebuni”, nefiind de mirare că doar Clinica III
rămâne neatinsă. Citind ziarul „Înjurătura de
dimineaţă”, în care se relata incendiul, Ouă de Doi Lei
mărturiseşte senatorului că faptul i-a adus aminte de
invocarea pedepsitoare a numelui lui Vlad Ţepeş de
către Eminescu (Scrisoarea III), exemplu ce ar fi
hotărât-o să intre şi ea, cu noaptea în cap, în lupta
împotriva corupţiei (I, p. 604). Aladin Opaiţ, tânărul
ziarist aflat la prima sa investigaţie jurnalistică, la
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„Înjurătura de dimineaţă” şi superioara lui, Piramidon
Expirat, intră în posesia unor documente spitaliceşti
care arată că trecuseră, ca pacienţi, pe la Spitalul de
nebuni majoritatea „elitelor oraşului”, începând cu
anul 1946 şi încheind cu 2010, de la politicieni şi până
la familia lui Picioare-n Cur, de la Bruneta şi Strategu
până la directorul ziarului, Taci şi Înghite, inclusiv
investigatoarea Piramidon Expirat. Aşadar, o nebunie
generalizată de felul nopţii furtunoase a lui Caragiale.
Toate acestea pregătesc terenul pentru marele
eveniment final, petrecerea de la Motelul „La ciobanul
român”, acolo unde cele două lumi/niveluri de
Realitate întrevedeau schimbarea la faţă în urma
biruinţei răsunătorului proces al dosarului Ciobanul şi
Muntele: „Mai mult decât despre bogăţie, ciobanul
dorea să vorbească în sinea lui despre împăcarea cu
gândul că moşii şi strămoşii săi au fost liniştiţi. S-a
făcut, în cele din urmă, dreptate. De fapt, misiunea sa
a fost îndeplinită” (II, p. 183). 

Petrecerea ar fi trebuit să marcheze victoria
terţiului tainic ascuns, mântuirea revelată/trăită în
Munte de cei trei: Ciobanul, Picioare-n Cur şi Buric
Găurit. În schimb, femeile, precum cea care aprinsese
focul iubirii în Munte, sunt intermediarele împăcării
antitezelor devenite monstruoase (Eminescu). Ţâţa
Municipală, directoarea azilului de bătrâni „Speranţa
nu moare”, avea deja lista secretă a invitaţilor,
aşteptând semnalul de chemare a stăpânei motelului,
Geană Arsă. Factorul coagulant devenise imensa
bogăţie a Muntelui capabilă să susţină proiectata
Fundaţie Naţională „Aleşii Valorilor”. Cea mai mare
bogăţie din lume, zice şi Ciobanul: „Mai bogată decât
atât doar sărăcia mai poate fi”, paradox care îl uluieşte
pe Buric Găurit: „– Sărăcia, nepoate, este singura
ameninţare care te mai poate ţine treaz. În afara ei,
totul se schimbă, nici o dimensiune nu se mai
păstrează în formele ei exacte. Sărăcia împiedică
drogul bogăţiei să-ţi atace realitatea (s.n.), să-ţi ridice
picioarele de pe pământ”, altfel devii „sclavul propriei
tale bogăţii” (II, p. 102, 103). Din nou iese în relief
eminescianismul funciar, trecut prin Caragiale, al lui
Adi Cristi. Bogăţia care atacă realitatea arheului face
obiectul nevăzut al confruntării dintre Mircea şi
Baiazid, confruntare mult ridiculizată de isteţii
„hermeneuticii” în faţa afirmaţiei domnitorului român:
„Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...”. Cum să-
ţi aperi sărăcia, oameni buni, se indignează
intelighenţii? Da, fiindcă numai ea îţi apără, simultan,
adevărata bogăţie, pe Archaeus. Cel nefericit este
lacomul după bogăţii lumeşti, fiorosul Baiazid.

La marea petrecere de la Motel, pregătită îndelung
de Femeia de 20 de ani de când a împlinit 50 şi de
Geană Arsă, participă inclusiv Preşedintele ţării, prim-
ministrul Trosc-Poc şi Patriarhul. Adunătura aceasta
este încă una a nebunilor de pretutindeni, cum observă
Ciob de Babă, în clipa când Căpăţână Seacă vine să-l
„răpească” o clipă pe Cot Periculos, „fostul şi actualul
meu prieten”: „– Răpeşte-l, maică, răpeşte-l, numai să
nu-l duci din nou la nebuni, că nu este nevoie să baţi
atâta drum, la câţi nebuni sunt aici, în creierul
munţilor” (II, p. 532). Strategul încă e pus pe război,
iar Căpăţână Seacă încearcă, împreună cu Cot
Periculos, să afle care dintre ei doi va ieşi victorios la
apropiatele alegeri. Recurg pentru aceasta la Sfera
timpului, adusă cu el de senator. Aceasta îi arată pe
amândoi învingători, ovaţionaţi ca în O scrisoare
pierdută, dar, în acelaşi timp, ocupanţi ai Salonului 7
de la Spitalul de Nebuni, reîntrupaţi parcă în
Dandanache, cel care i-a făcut învingători deopotrivă
pe Farfuridi (ca mai prost) şi pe Caţavencu (mai
canalie decât acesta). Vorba lui Cot Periculos: „–
Căpă, ştii ce nu mai înţeleg eu? Nu înţeleg nimic din
ceea ce ne-a prezis viitorul. Globul m-a arătat şi pe
mine şi pe tine ca fiind câştigătorii alegerilor.
Amândoi am văzut cât de mult vom fi ovaţionaţi în
viitor. Şi, totuşi, dacă eu eram decis să mă retrag, dacă
eu m-am retras din competiţie, de ce să mă dea viitorul
şi pe mine câştigător” (II, p. 537-538). Şi explicaţia
senatorului: „Iată, cu cât îţi cunoşti viitorul mai bine,
cu atât te îndepărtezi de el. Cu atât începi să bagi în el
suspiciune până la refuz. Am aflat de la Ouă de Doi
Lei, care la rândul ei a aflat de la Taci şi Înghite, că
mai mulţi din jumătatea celor prezenţi aici fac parte
din crema intelectualităţii oraşului şi că au trecut pe la
Spitalul de Nebuni, ca pacienţi” (II, p. 538). Inclusiv ei
doi. Adunătura de la motel încă era o turmă, oameni
neîntregi, cum fuseseră până la suirea în biserica de pe
Munte chiar Ciobanul, Picioare-n Cur şi Buric Găurit.
Totul încă rămâne neîmplinire, o noapte în care dispar
grupuri-grupuri: „Erau urmaţi îndeaproape, ca un şir
tăcut al unei procesiuni secrete, de restul invitaţilor,
până la ultimul personaj chiar pasager prin această
carte. Din depărtare părea o rază de lumină absorbită
de ochiul focului de tabără, ce avea să se termine în
spatele căderii de pleoape, ce nu putea sugera altceva
decât o clipire” (II, p. 540).

Asta a fost povestea: „A fost odată ca niciodată, că
de n-ar fi fost nu s-ar povesti”.

Şi totuşi din urmă mai rămâne ceva. A fost, dar
cum a fost? Este chiar întrebarea pe care o suscită
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cartea, altfel n-ar fi decât o simplă povestire, la
îndemâna tuturor. Scriitorul a încercat să ne
dovedească faptul că povestirea este şi poveste,
ascunzând în ea tainele arheului limbii române. Or,
arheul este stăpânul nostru, nu noi stăpânii arheului,
ca să-l parafrazăm pe Eminescu, care preciza, esenţial,
că nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna
noastră. Şi asta ne trimite la altă frază esenţială
eminesciană, croită contrapunctic: nu noi suntem
stăpânii adevărului, ci adevărul e stăpânul nostru.

Spun că Adi Cristi este un remarcabil cunoscător al
limbii române. El îmi aminteşte de Iuliu A. Zanne,
inginerul de la Căile Ferate Române, care a cunoscut
ca nimeni altul proverbele şi zicătorile românilor,
adunându-le în cele zece masive volume publicate
între 1895-1912. Evident, la Adi Cristi nu există un
asemenea proiect ştiinţific, apropierea fiind posibilă
doar la nivelul strict al limbii române uzuale.
Provocarea lui nu stă doar la nivelul fabulei, ci şi la
nivel de limbaj. Nicolae Manolescu observa
fenomenul în poezia, dar şi în proza lui Mircea
Cărtărescu: „cuvintele ies, ţâşnesc, curg ca dintr-un
corn al abundenţei; se atrag şi se izbesc unele de altele
cu zgomot, se rotesc în vârtejuri din ce în ce mai iuţi;
se lipesc unele de altele ca atomii în moleculele uriaşe
de materie vie; cad, plutesc, zboară, alunecă sau se
rostogolesc. Din această vorbire neobosită răsare
viziunea lirică”. Şi: „Rareori un poet a fost astfel
vorbit de cuvintele sale ca Mircea Cărtărescu” (Istoria
critică a literaturii române. 5 secole de literatură,
Piteşti, Editura Paralela 45, 2008, p. 1340). A se lăsa
vorbit de cuvintele sale este un alt fel de a spune
eminescian că limba este stăpâna poetului, nu invers.
Venind dinspre terenul poeziei, Adi Cristi se supune
aceleiaşi „legi”, traversând bogăţia extraordinară a
ceea ce i-a oferit limba română, transformându-şi
romanul într-o epopee textualistă a cuvintelor, în
manieră postmodernistă. Prozatorul se slujeşte de mai
toate straturile limbii sedimentate de sute de ani, într-
o joacă/hârjoană neobosită, pe parcursul celor 1156 de
pagini. Se slujeşte de clişee, de expresii, locuţiuni, de
argou şi de limbaj savant, de proverbe şi zicători, de
citate, de parodierea dialogului absurd à la Caragiale şi
Urmuz, de porecle „naturaliste”, de limbajul de lemn
etc. Iată un pasaj luat la întâmplare: „Senatorul
Căpăţână Seacă se pregătea să ia cuvântul. Mitingul a
fost, după spusele consilierului său, Gât Scurt, atent
organizat, mai ales că în acest cartier locuia adversarul
său politic, liderul Cot Periculos, cel care nu a ezitat
niciodată să-i dea un cot în gură la propriu, dar şi la

figurat. Între cei doi oameni politici era un război
declarat. Nu se mai vorbea despre «dispută de idei»
sau despre «puncte de vedere diferite». Totul se tranşa
deja după principiul «cine-o trage primul, acela
câştigă». Senatorul Căpăţână Seacă a ales cea mai
bună apărare, atacul. Şi-a trimis oamenii în «teritoriul
interzis» să-i organizeze o întâlnire cu alegătorii din
imediata apropiere a duşmanului său politic. Cu
vecinii acestuia, cu cetăţenii care îl ştiau, după cum
aflase el, ca pe un cal breaz. O astfel de mişcare nu
avea cum să nu fie una de maestru. Consilierul său,
Gât Scurt, a avut această inspirată idee, de a lovi
duşmanul la el acasă, aşa cum au început să procedeze
şi americanii cu teroriştii. Îi bumbăcesc la ei acasă,
prin deşert, grote sau prin palatele lor de cleştar. Un
astfel de terorist era, cel puţin pentru senatorul
Căpăţână Seacă, şi liderul Cot Periculos” (I, p. 87).

Dacă în dialogurile lui Caragiale, lipsa
comunicării, frizând absurdul, rezultă din plasarea
protagoniştilor în niveluri de Realitate paralele, la Adi
Cristi asistăm la un joc între sensul transfigurat al
cuvintelor din locuţiuni, expresii şi poziţionarea
celuilalt într-o logică a separării cuvintelor ca aducere
a lor în spaţiul gradului zero al scriiturii. Iată unul
dintre numeroasele exemple: „– Dar cât e ceasul?/ –
Uite cam aşa, cât o nucă./ – Încercam să aflu cât este
ora!/ – 60 de minute sau 3600 de secunde!/ – Bunico,
ce-i cu dumneata?! Ce ţi-ai propus în această
dimineaţă? Vrei «să mă loveşti tot timpul pe la
spate»?!” (II, p. 251). „Ce ţi-e şi cu limba asta,
română…”, exclamă, la un moment dat, naratorul (I,
p. 118). La rându-i, avocatul Sârmă Ghimpată, dedat
cu subtilităţile limbii române, se adresează astfel
Devoratoarei, soţia judecătorului Dreptate şi Adevăr:
„nu te lua după vorbe meşteşugite, nu-i mai lua în
seamă pe toţi bădăranii peste care a căzut dicţionarul
explicativ al limbii…” (II, p. 172).

Dacă facem comparaţie între savoarea naturală,
inepuizabilă a limbii lui Ion Creangă şi aducerea ei în
parodicul postmodernist, putem să tragem concluzia
unei ameninţări şi istoviri istorice alarmante, de care
abuzează contemporaneitatea într-o lume pândită de
nebunie, de neîmplinire spirituală. Cred că
Provocarea lui Adi Cristi este şi un asemenea
avertisment, poate cel mai important al romanului său.
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Nicolae Manolescu consideră că primele
volume ale lui Nicolae Prelipceanu „au fost prea
puţin băgate în seamă”, poetul reţinând cu
adevărat atenţia criticii abia cu volumul De
neatins de neatins, volum care a obţinut de altfel
premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor.
Pentru autorul Istoriei critice a literaturii
române, prin apariţia acestui volum, Nicolae
Prelipceanu se impune „ca un ironist, în manieră
soresciană, prin parabole străvezii, cenzurate
uneori, începând de la titluri, care au părut
suspecte, deşi erau mai curând ludice”.
Momentul 1978 rămâne referenţial şi pentru
Eugen Negrici, care este de părere că înaintea
apariţiei volumului De neatins de
neatins,Nicolae Prelipceanu scrie o poezie de
cunoaştere, ce presupune codificarea
suplimentară a realului şi o „lectură” mai atentă
a lumii. După anul 1878, poetul ar trece la o
poezie de recunoaştere, în care limbajul şi
atitudinile „trimit la o conştiinţă obosită, minată
de sentimentul zădărniciei”.

După apariţia volumului De neatins de
neatins, critica literară a scris despre Nicolae
Prelipceanu făcând trimiteri la un Marin Sorescu
ori la Geo Dumitrescu, autorul fiind socotit un
poet ironic ca atitudine faţă de real, care nu-şi
subminează însă un fond de profunzime ce ţine
de autentice tensiuni în plan existenţial.

O poezie precum Metafora rămâne
emblematică pentru demersul liric al lui Nicolae
Prelipceanu: discursul poetic se amestecă fin cu
tot ceea ce înseamnă realitate cotidiană, lăsând
poeticul să se legitimeze în orizontul acestei
realităţi. Să nu se înţeleagă însă că Nicolae
Prelipceanu ar scrie o poezie a cotidianului,

fiind mai degrabă vorba de o consubstanţialitate
a poeticului cu naturalul, fapt ce presupune fără
îndoială o atitudine pe măsură: „Știi că nişte mai
tineri prieteni întorşi de la Atena/ (e bine ca
tinerii să călătorească)/ mi-au reamintit cuvântul
metafora care acolo/ înseamnă tramvai sau
metrou/ adică mi-am spus eu iei metafora/ şi te
afli în cu totul altă parte a Greciei/ deci a lumii/
adică te sui în metaforă şi te duci/ părăseşti totul
şi tristeţe şi bucurie/ şi alte sentimente
contradictorii-contrare/ care te chinuiau în locul
unde/ stăteai de multă vreme”. Realitatea
contează însă pentru poet ca prezenţă nu
idealizată, dar totuşi pură, de neatins, idee pe
care discursivitatea atent controlată, programatic
chiar, şi atitudinea detaşată şi temperat ironică
nu o neagă: „Cade o frunză de neatins/ (scrie pe
ea n-o atingeţi)/ cade o ploaie de neatins/ (scrie
pe ea n-o atingeţi)/ cade un om în războaie/ (şi e
de neatins de neatins)/ eu însumi de neatins
pentru mine/ în vreme ce strig/ «nu atingeţi
cercurile mele»/ care compun cercul meu/ dar
pentru ei totul e tangibil/ cade o frunză de
neatins” (De neatins de neatins). Poetul este mai
degrabă autoironic, temperându-şi tot ce este
afect şi subiectivitate, spre a deschide nebănuite
perspective spre un orizont al gravităţii
metaforei, care, de altfel, „va rămâne pînă la
sfârşit mijlocul de locomoţie al poetului”
(Nicolae Manolescu): „Mi s-a spus că voi putea
pleca/ cel mai târziu la sfârşitul vieţii mele/ şi
am început să întreb/ în dreapta şi-n stânga/ dacă
nu e prea devreme// Prea devreme dragul meu /
nu e niciodată/ mi s-a răspuns/ prea târziu se mai
întâmplă uneori să fie// Prea devreme dragul
meu/ nu e niciodată” (Prea devreme). Indiferent
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de felul cum acceptă poezia, Nicolae
Prelipceanu se pare că nu o poate despărţi de
metafora de care se ţine simbolic pentru a nu se
rătăci de la condiţia propriului lirism: „însă ei au
uitat să-mi spună/ ce faci când metafora e în
grevă/ poate că-ţi iei câmpii sau îţi iei tălpăşiţa
(pe jos)/ pur şi simplu/ ca pe vremuri/ când
metafora nu însemna transport în comun/ şi
transportul tău/ de unul singur/ din singurătate în
singurătate” (Metafora). Un posibil pastel se
finalizează la Nicolae Prelipceanu prin
echilibrul dintre realitate şi proiecţia acesteia în
subiectiv, în iluzie (să reţinem, deocamdată,
iluzia), în ultimă instanţă în planul deloc
neglijabil al transcrierii: „Începe toamna soarele
decade/ în fiecare dintre noi pe rând/
încremeneşte apa în cascade/ pe munţi o clipă
luminând// o pasăre îşi pierde brusc aripa/ în noi
o altă pasăre răsare/ alcătuim deodată-n clipa/
aceasta mecanisme viitoare// se stinge totul totul
se aprinde/ asemeni înăuntru şi afară/ mereu cu
o secundă înainte/ de-a fi în noi pentru întâia
oară” (Începe toamna). În general, realitatea
interesează în măsura în care se poate „verifica”
prin trimitere la metaforă ori simbol, ca mărci
consacrate ale discursului poetic: „Nu va fi
nimeni să-ţi spună/ nu va fi nimeni să-mi spună/
cum poţi ieşi din acest animal/ mare şi poate
frumos/ mare şi necunoscut/ care se mişcă
probabil/ în dreapta în stânga în sus/ nu va fi
nimeni să spună că noi/ înăuntru suntem/ închişi
de mult/ de cine ştie când/ în nemişcarea lui
interioară/ unde nu e noapte nu e zi/ şi unde
numai umbra lui coboară” (Nu va fi nimeni).
Realitatea însăşi se contaminează, se molipseşte
de ironie de la poetul ironic, care şi-o apropiază
fără drept de apel: „Poetul ironic stă în bucătărie
şi spală vasele/ din care a mâncat o pâine
ironică” (Poetul ironic). Sau: „viaţa domnilor ce
ironie strigă uneori lucidul/ ironia ce viaţă
murmură stins poetul ironic/ nu-l căutaţi pe
poetul ironic în lume/ poetul ironic s-a retras din
ea şi vorbeşte singur/ îşi spală rufele în familia
lui tristă/ aţi observat ce ironic clipesc farurile în
estuare/ poetul ironic moare atunci când i-a

dispărut ironia de a trăi” (Poetul ironic). Scrisul
ca topos devine o certitudine a existenţei, ca o
sugestie că poetul proclamă primatul semnelor şi
al convenţiei, pentru a nu putea fi suspectat de
obedienţă faţă de real: „Creionul nu mai scrie/
peniţa s-a uscat/ un ochi închis/ e foaia de
hârtie” (Pastă neagră). Biblioteca însăşi
sublimează existentul şi biografia, impunându-
se cu autoritatea severă a unui destin: „Deschizi
o carte veche/ şi îţi citeşti în ea/ biografia/ nu
mai e nimic de făcut/ stai şi aştepţi/ ca vântul/ să
întoarcă singur/ ultima foaie” (Biblioteca
fatală).

Specificul demersului poetic al lui Nicolae
Prelipceanu a fost corect surprins de Ion P Pop,
care, în recent publicata Poezie română
neomodernistă, consideră că este „esenţială
definitoria ambiguitate a acestei poezii, care-i
asigură şi o remarcabilă tensiune internă; o
tensiune ce apare şi la nivelul unei ars poetica
implicite, presupunând paralelismul dintre un
anume sentiment al lumii şi conştiinţa
convenţionalizării lui în scris”. Regretatul Petru
Poantă descoperea la Nicolae Prelipceanu jocul
„ambiguu dintre ingenuitate şi rafinament”,
poetului fiindu-i caracteristică „libertatea
mimării marilor teme ale creaţiei, nu cu scopul
de a le compromite, ci de a extrage, într-o
sintaxă personală, un fel de muzicalitate goală a
lor”. Mai mult, după acelaşi admirabil critic,
Nicolae Prelipceanu „pendulează între
ingenuitatea sa organică şi travestiurile stilistice
de un real rafinament”. Din această perspectivă,
o revenire la primele volume, cele mai puţin
luate în seamă, este necesară pentru a le
„restitui” întregului, operei, dacă îmi este
îngăduit, tocmai dintr-un unghi ce motivează
constantele spiritului creator. Îmi rezerv
plăcerea de a mă referi în special la volumul din
1971, 13 iluzii, răsplătit cu premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Cluj, ispitit, acum, ca şi la
momentul apariţiei, de un titlu emblematic
pentru însăşi condiţia poeziei lui Nicolae
Prelipceanu. Reţine atenţia fără îndoială o fină
replică dată poeziei lui Nichita Stănescu
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(celebrele sale Unsprezece elegii).Indiferent la
accepţia elegiacă a poeziei (cu toate atributelei
ei stănesciene), Nicolae Prelipceanu se fereşte să
adopte o atitudine afectivă faţă de real.
Perspectiva sa nu este nici elegiacă, nici
adolescentin naivă ca stil adoptat anterior, ci una
lucidă, a ironicului de mai târziu. Poezia
contează în egală măsură ca prezenţă a realităţii
şi fascinaţie a iluziei: Nicolae Prelipceanu
stabileşte un paralelism între real şi iluzoriu,
între existenţă şi textul ce-şi rezervă dreptul la
provocarea experienţei suprarealiste sau onirice.
Deşi intitulat 13 iluzii, volumul din 1971
însumează douăzeci şi şase de poeme, dublul
celor treisprezece, ca o sugestie a dublării în
imaginar şi în iluzie a realului. Pe de altă parte,
titlul se pretează interpretării şi din altă
perspectivă. După încheiere unui ciclu, al celor
douăsprezece luni ale anului, treisprezece
devine semnul de început al unui creaţii cu o altă
configuraţie, ce presupune un alt mod de
receptare. Poetul se mişcă dezinvolt între
realitate şi universul consacrat de o întreagă
experienţă poetică. El nu este atât iluzionat
(luciditatea nu-l părăseşte niciodată pe Nicolae
Prelipceanu), cât un rafinat creator de iluzii, pe
care le montează de multe ori artificial, cu
atitudinea calculată a celui ce o face la modul
programatic. Realitatea este transferată în
limbaj, aspect valabil pentru poezie în general,
dar Nicolae Prelipceanu insistă în mod deosebit
asupra acestui aspect, fascinat de convenţia de a
cărei frumuseţe, ca un artist rafinat ce este, nu se
îndoieşte nicio clipă măcar. Totul pentru a
tempera trăiri de care nu se dezice totuşi:
„Flăcări de spirt albastre numai/ în jurul ei
dansau atunci/ o braţul lung ce descria în aer/
altă tristeţe-n care te arunci/ şi mâneca îmi
flutura atât de goală/ că vântul însuşi parcă se
oprea/ făptura ei mai mai mult decât materială/
stingându-se din stea în stea” (Trăiască
dansatoarea). Discursivitatea şi uşoara ironie se
insinuează şi aici cu multă fineţe: „E multă
linişte şi ea s-a dus/ înaltă ca un duh de care/ se-
ndepărtează braţul meu tăiat/ trăiască totuşi

trista dansatoare/ e multă linişte şi vine iar/ un
val ce surpă catedrale/ lăsând în locul lor pe
calendar/ comemorări de zile imemoriale”
(Trăiască dansatoarea). Poetul se lasă vizibil
sedus de vituozitate, supralicitând poeticitatea,
cu sonuri uşor de recunoscut, cu metaforă şi
reflexii mitice: „Peştii în aer dau un sunet trist/
un clinchet de legende funerare/ albaştrii ochi
inexistenţi de Crist/ mai rătăcesc şi azi prin
dansatoare/ îngheţul va veni şi el apoi/ fără să
ştim de ce de când/ o dansatoarea mea plutind în
noi/ ca amintirea apei pe pământ”. O poezie
semnificativă pentru poziţionarea poetului între
iluzie şi real, emblematică prin detaşarea sa
lucidă, mi se pare Elegie, în care limita dintre
concret şi imaginar este inconsistentă: „Maşina
aceasta cu zgomot metalic/ macină cafeaua/
praful se pune apoi în filtrue/ lichidul negru ţine
loc de iad/ Boabele coboară-ncet/ spre dinţii ei
necunoscuţi/ noi ne înghesuim/ în jurul apei/ de
Styx fierbinte şi amar/ clepsidrele s-au spart/ pe-
un ţărm de mare/ greu să mai recunoşti nisipul
lor”. Viziunea cu accente suprarealiste, absolut
convingătoare prin „realitatea” iluziei, nu
tulbură cu nimic condiţia metaforei şi
sentimentul, fondul omenesc, profund, pe care
niciodată retorica lui Nicolae Prelipceanu nu-l
subminează, ci-l impune ca pe o efigie
permanentă:„O catedrală se scufundă rar/ şi
turnurile ei mai stăruie în aer/ cine are curajul să
pună/ ceva în loc?/ Trece capra neagră prin
ceaţă/ suflet fosforescent/ cade cerul pe pământ/
ca o catedrală în mare/ Câtă ceaţă înghite capra
neagră/ câte ape vin pe urmele ei/ şi n-o mai
ajung/ şi eu plâng târziu/ nevăzut/ în golul
catedralei sumbru/ pierderea de jar/ a caprei
negre” (Pierderea de jar a caprei negre).

Lectura unui volum cum este 13 iluzii,
publicat de Nicolae Prelipceanu „înainte de
Nicolae Prelipceanu”, o lectură ce se înscrie în
seria „lecturilor fragmentare”, convinge că
fragmentul, considerat mai puţin semnificativ,
asigură perspective generoase asupra întregului
operei, legitimându-se convingător în
configuraţia acesteia.
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Întâlnim în cartea de versuri a Simonei Trifu, Pledoarie
pentru copacii fără pădure (Dinasty Books Proeditură şi
Tipografie, Bucureşti, 2019), asocieri inedite de imagini,
note accentuate din zona atât de eclectică a iraţionalului
estetizant. Sublimările pasionale consonează cu anumite
sintagme ce par a urmări desprinderea de mundan. Succesiv
se petrec materializări şi dematerializări, regăsite şi în
ilustraţia grafică a volumului, realizată de cunoscutul Alex
Ivanov. Iubirea catalizează energiile lirice în direcţii care
surprind de multe ori. Perspectiva finalului e privită, aparent
paradoxal, cu speranţa regenerării întru sentimente înalte.
Câteodată, autosuplicierile posedă valenţe revelatoare.
Tendinţa universală a viziunilor comportă şi conotaţii
apropiate esotericului: „Plâng trestii calde, unduitoare pe
malul Senei,/ suspin şi respir palpitantul Paris./ Toxic mi-e
drumul către Catedrală,/ toxic mi-e sângele tremurând a
nevoie./ Transfuzii de dor de mi-ai face,/ cu pleoapele
umede de aşteptare te chem./ Aşterne-mi scrijelite mătănii
pe drum,/ unelte de-o fi să ajung către tine./ Mă dezmiardă
în braţe pe Rue de Rivoli,/ decadentă şi zdrenţuit îmbrăcată
în pânze şi ulei./ Vând, cerşesc, cumpăr, mă detest,/
explorez sanctuare, nesperat atu mi-este timpul./ Dă-mi
cartea cu vrăji şi magii călătoare,/ acerb duşman ni-i soarele
nostru,/ pitică stea, mică şi taciturnă pe cerul golaş/ unde m-
aştepţi în prag efemer./ Eşarfa desfrânării mi-o uită în taină,/
cearceaf deşănţat pătat cu gust de gutuie./ Fierbinte
simfonie, vibrant acordaj./ Candidă noapte, cast adulter”.
(Transfuzii de dor în Rue de Rivoli). Foarte tuşantă se
dovedeşte a fi reprezentarea transcendenţei. Chiar şi fiorului
thanatic îi sunt apropiate ipostazieri atipice, substanţiale.
Versurile luxuriante ale Simonei Trifu nu pot decât să ne
pună pe gânduri. O doză considerabilă de magie contribuie
la impactul poeziilor din Pledoarie pentru copacii fără
pădure. Din când în când, lacrimile curg pe susţinute ritmuri
“si bemol”. În momentele-limită se manifestă şi efluvii
demoniace, aspectate labirintic. Transpar cu acuitate
frământările sufletului poetic. Intensitatea pasiunii poate
atinge praguri viscerale. Simona Trifu iniţiază tainice rituri
cu patină clar-obscură, situate în siajul bineştiutului soleil
noir de la mélancolie. Presimţim cum totul este supus unei
zodii crepusculare. Sinteza valorilor vitale cu cele proprii
extincţiei determină ample evadări lirice. Sistemul creator
vizează o particulară formă de maximalitate: „Viaţa mea
plânge în conul de umbră,/ acolo unde legăturile sunt calde
şi calme,/ unde petale de trandafir deapănă miasme de jad./
Pietre sacre şi dure suportă vâltoarea apei,/ presiunea
timpului viu şi-a timpului mort între stele./ În galaxii

părăsite adună-mi pletele desuete,/ engramate în amânare./
Balanţa fie căzută spre soare,/ pe pajiştea ţesută din irizări
firave/ şi mute în trecerea sorţii./ Tragismul Golgotei într-o
sămânţă de măr,/ dirijori ai orchestrei la pândă în lanul de
porumb,/ unde mierla tresaltă în adierea vântului de vară./
dă-mi, Rege, pace şi pâine,/ vin dulce de împărtăşanie să-mi
dai./ Și pulpă de caisă decojită/ în căsuţa micului univers./
Vis în visare şi tainică spovedanie,/ Rubicon scurs în valuri
de dor” (Engramare kleiniană). Tristeţea şi atitudinea
revoltată alcătuiesc un binom favorabil metaforizărilor
ingenioase. O nedisimulată dorinţă de (re)aşezare a
lucrurilor glisează printre versurile Simonei Trifu. De
numeroase ori izbucnirile par a proveni din abisul
caracteristic unui inconştient problematizant. Ne putem
imagina cum fluidul vital urmează mozartian paşii ce
captivează ai ştiutului Alla Turca. Ambivalenţa speculativă
ia valori nebănuite. Efluviile păcatului sunt constant
recognoscibile, detalii substanţiale dintr-o “epicriză”
complexă. Ne situăm într-un veritabil turbion himeric, parcă
desprins dintr-un grimoire: „Lupi albi îmi hălăduiesc
desfrânarea,/ pavăza mea întru vrăjitorie./ Iţe încrucişate
trecute prin găicile sufletului,/ tertip feminin desuet./ Iz de
seceriş în tihna apusului,/ cărare de stele, pian în surdină./
La opisul vieţii mă pune/ şi-atunci trubadur îmi vei fi./
Cunună de spice descântată,/ chinul mi-aburce-n Nadir”.
(Distorsionată hălăduire). (I)realităţi sepulcrale izbucnesc
la fiecare pas. Ies în evidenţă detalii semnificative ale unui
Paris plutonian. Din umbră, pericolele catatoniei... Alteori,
matricea lagunară veneţiană influenţează acut lirismul
poetei: „Versuri acerbe,/ versuri ce mă scufundă-n iubirea
caldă/ a măştilor veneţiene,/ umbrite de ape greoaie ce-şi cer
dreptul/ la învolburare./ Gramofoane timide ruminează
melodii desuete,/ pictograme crestate în sufletul tău,/
gravuri amprentate de sânge însetat de amor”. (Remuşcări
de gramofon). Orizontul expresionist al acestor poezii nu ne
poate lăsa indiferenţi. Omnipotenţa emoţiei, cu predilecţie
aspectată enigmatic, pune în mişcare nebănuite subterane
încărcate de patimi ce au şi valenţe autoflagelante.
Maculările au aproape un rol ritualic. Scufundarea onirică în
lumea eterului ar putea constitui o formă a salvării. Cele
crepusculare însoţesc peripluri la limită, cu deosebit
magnetism. Persistă impresia că valorile feminităţii sunt
adeseori aduse drept ofrandă lui Pluton. Profundele
introspectări lirice pe care ni le propune Simona Trifu poartă
aura vilegiaturilor printre mistere, unele apropiate
suprarealităţii, ceea ce ar trebui să producă reacţii
accentuate din partea cititorilor.
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Un poet născut cu opt ani înainte de
schimbarea de macaz din decembrie 1989, pe
numele său Flavius Maxim, din valul rodnic al
decreţeilor, acum oameni în toată firea,
publică prima sa carte de poeme sub un titlu,
dacă nu riscant, cel puţin provocator, şi, poate,
dătător de noi speranţe pentru neomarxiştii
care se adună în cercuri tot mai numeroase,
precum celulele de partid odată, numai că
aceştia nu sunt în ilegalitate sau semi-
ilegalitate (ca veritabilii comunişti interbelici,
cînd se ascundeau şi nu-i căuta nimeni!, vorba
unui banc), ci la vedere şi de cele mai multe

ori chiar agresivi. Lista lor e numeroasă şi bătătoare
la ochi într-o tînără democraţie, în care astfel de idei
nu pot aduce decît răul. Nu asta face însă Flavius
Maxim în cartea sa – Ultimele poezii comuniste,
Editura SemnE, 2019. Radu Voinescu, cel care-l
recomandă pe coperta patru a cărţii, spune clar:
„Mijloacele de expresie aparent puţine, trimiţînd la
tendinţele uniformizatoare ale acelei epoci, ca şi
tăietura frazei, brută adesea, frizează anti-poeticul,
iar dacă se va vorbi, la un moment dat, despre un
post-expresionism în poezia noastră actuală, atunci
numele acestui debutant cu voce aparte, care îşi
infuzează versurile cu artificii din arsenalul
avangardiştilor, nu va putea fi ocolit”. Justă opinia,
însă pînă la el trebuie să-i avem în vedere pe poeţii
de marca lui Ion Mureşan, care face cel mai evident
post-expresionism european în poezia de la noi. Însă
aici este vorba de un fel de a face poezie pe un motiv
provocator, de resuscitare a unui domeniu ce părea
apus. Însă poezia lui Flavius Maxim este de o cu
totul altă factură decît ceea ce ştim că a fost „ poezia
comunistă”, care a adunat în spatele ei nume de
poeţi acum daţi total uitării.

Cum poetul a trăit din acea „epocă de aur” a
comunismului românesc doar opt ani, poezia lui este

total desprinsă de acea modalitate poetică, în folosul
unui experiment demn de toată atenţia. Iată cum
începe poetul nostru cartea sa, cu o copertă roşie, ca
desprinsă din steagul partidului comunist român, şi
un spic din celebra stemă a tînărului comunist
(trebuie să menţionez că volumul este dedicat
„Tuturor celor ce au suferit în comunism, măcar un
pic): „În fiecare dimineaţă pot să văd jumătate din
pămînt/ a unui curcubeu/ ţinută ferm în mîini, ca o
jumătate de volan/ sugrumată/ de conducătorul
metroului ce leagănă frăţiorii meu/ din Piaţa
Victoriei pînă la Pipera./ Frăţiorii mei duc în spate
cuminţi un pixel de lemn/ ce pînă la coborîrea pe
partea stîngă se face cruce, şi mare./ Frăţiorii mei
sunt foşti îngeri handicapaţi,/ cu tălpile înviate la trei
după coada la portocale”. (Poezia nr. 1, p.7). Ne
putem astfel da seama chiar de la început că
elementele ce compun miza unei astfel de poezii
sunt legate de cuvinte-sintagme cheie, care definesc
criza regimului defunct, cum ar fi aici „coada la
portocale”, care, ce-i drept, putea fi văzută gemînd
doar o dată pe an, la Sărbătorile de iarnă. Celelalte
cozi, cu frecvenţă regulată, se puteau vedea zilnic,
dar ele intraseră deja în conştiinţa colectivă ca un
mod de viaţă, firesc, fără a ieşi din tiparul vieţii
cotidiene. Această tehnică ce include şi limbajul
poetic folosit de poet, în suma tropilor utilizaţi,
acum fără a ascunde ceva, fără a fi şopîrlele vînate
de cenzură, ţine pînă la poezia cu numărul o sută,
cîte a reuşit, se vede, cu program, să adune poetul în
prima sa carte. Aceasta sună aşa: „La sfîrşitul unui
foarte bun volum de poezii stă scris:/ Flavius
Maxim,/ Tu ţi-ai bătut joc de comunism. Tu ţi-ai
bătut joc de copilăria ta. Tu ţi-ai bătut joc de
prietenii tăi. Tu ţi-ai bătut joc de mama ta!/ MAMA
TA A FOST MEMBRU DE PARTID!/ Flavius
Maxim,/ Ce urmează să faci?” (Poezia nr. 100, p.
132). O concluzie mai bună nici că se putea. Cum de
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altfel şi întrebarea este la fel de firească. Deşi, aşa
cred, Flavius Maxim, după ce şi-a defulat toate
trăirile faţă de această temă cu schepsis, va scrie
poezie la fel de bună ca aceasta din prim a lui carte. 

Nu e nimic de luat în răspăr în această primă
carte a lui Flavius Maxim, care curge ca un jurnal, în
care fiecare poezie este o fişă, o radiografie a unei
epoci care a trecut prin ochii unui copil, acum om
matur, într-o ţară în care zbaterile comunismului în
albiile capitalismului sălbatic pot crea noi premise
spre nostalgii sau chiar paseisme periculoase. Însă
poetul nostru este detaşat de toate şi scrie cu talent,
în exprimare şi experienţă neo-expresionistă, cu
abordări de manieră avangardistă, cum bine a sesizat
Radu Voinescu, despre o epocă pe care unii o
regretă, alţii încearcă să o uite, în timp ce unii se
folosesc de ea pentru a scoate nuanţele unui
neomarxism care ar putea resuscita egalitarismul
dovedit a fi perdant în orice parte a lumii în care
comunismul a fost şi încă mai este experimentat.

Merită să mai cităm la întîmplare. „Într-o lume
normală, pe toate crucile din cimitir ar scrie/ că
acolo se odihneşte cineva după primul său volum de
poezie./ Dar eu nu trăiesc într-o lume normală. Eu
nici nu mă născusem cînd am fost sortit slujitor al
Florii de Tei./ Faceţi ca mine” (Poezia nr. 35, p. 49).
Un îndemn firesc, fără nici o altă indicaţie, care se
poate vedea în oricare altă poezie din carte. Multe
poezii sunt dintr-un vers, amintind de cel care a
inventat jocul poemului într-un vers într-o carete,
Ion Pillat. De exemplu: „Portocala este fructul
cunoaşterii în comunsim” (Poezia nr. 38, p. 53). Şi
aici, o paranteză: mi-a adus aminte că prima imagine
a libertăţii de după comunism, în acele zile de ajun
de Crăciun 1989, dată la televizor, era cu Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, mebru al Academiei
Romne, ieşind iradiind de fericire dintr-un magazin
alimentar cu o pungă de portocale în braţe – mare
victorie a unei libertăţi cîştigată cu sînge – în acele
zile încă se mai trăgea-n Bucureşti, la comanda
criptocomuniştilor ajunşi la putere. Şi alt poem într-
un vers: „Nu urăsc aproape nimic mai mult decît
avortul” (Declaraţia nr. 28, p. 39). Un alt aspect care
a marcat acea epocă, sintetizat de Flavius Maxim
printr-o declaraţie sub formă poetică. Şi pentru că nu
are de ascuns nimic, în Poezia nr. 58 îşi divulgă
identitatea: „Flavius Maxim, poet român, 1981.
0724162051. Deci poate fi şi sunat la telefon, număr

controlabil şi firesc. Dar iată şi o poezie cu adevărat
substrat liric: „Mi-aş pun e tălpile peste/ tălpile tale
subţiri,/ le-aş prinde cu nişte dibluri/ de gheaţă şi aş
merge cu ele/ prin lume, ca pe nişte patine./ Iarnă să
fie!/ Moş Crăciun să fie!/ Portocale să fie!” (Poezia
nr. 59, p 79).

Un text de o relevantă mişcare sentimentală, cu o
notă filială aparte: „Metroul a oprit sub mormîntul
tatălui meu./ Însuşi conducătorul s-a făcut auzit:/
Trenul staţionează aproximativ un minut./ Şi aşa a
făcut./ Pe pereţii vagonului de metrou/ rulează
imagini cu mine, cu o Biblie/ deschisă, aşteptînd
bîzîitul de muscă/ al unui mort de curînd. Cartea se
închide/ brusc şi tot ce s-a prins între pagini înghit./
Pe pereţii vagonului de metru apar imagini cu tatăl
,meu mort de cancer la gît./ Toţi călătorii aplaudă. Ei
n-ar omorî o muscă./ pe pereţii vagonului de metrou/
li face antireclamă tuturor celor ce cred/ că au primit
de curînd buletin” (Poezia nr. 67, p. 89). Textul acesta
mi-a adus aminte de dramaturgul belgian
Maeterlinck, care, în unele din piesele sale de teatru,
folosea astfel de tehnici de teatru în teatru, de mişcare
în interiorul imaginii create sau chiar în interiorul
didascaliei, creînd efecte de scenă de o inovaţie
dramatică remarcabilă în spaţiul simbolismului literar
din acea perioadă. Reducînd la ceea ce reuşeşte
Flavius Maxim în această poezie ţine de această
tehnică şi, ce este important, este faptul că a creat
imagini de-a dreptul de film, de o provocare a atenţiei
lectorului deosebită. Şi astfel de încercări mai pot fi
văzute şi în alte texte ce dau o prospeţime acestora ce-
l scot din arealul comod al noului loc comun ce
domină poezia debutanţilor din ultima perioadă.

Prin urmare, singularitatea poetică a lui Flavius
Maxim, prin această primă carte a sa, este evidentă.
Şi asta şi prin faptul că deşi monotonia l-a pîndit la
fiecare pas, a ştiut să o evite prin crearea unei lumi
diverse într-un spaţiu restrîns cum este cel al poeziei
şi mai ales al poeziei care şi propus să abordeze o
astfel de temă. Deci o poezie despre viaţa în
comunism, fără a uza de tehnica acesteia, nici măcar
de luarea în răspăr a acestei poezii, ci mai curînd
prin abordare literară de fină aplicare a tehnicilor
scrierii poeziei, pe care Flavius Maxim le stăpîneşte
foarte bine. Sunt şanse mari să treacă mult în faţa
altor poeţi aşezaţi confortabili pe poziţii de lideri ai
ultimilor promoţii.
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Dialog pe tăcute despre apostroful postpus
Nu numai cu critica literară a intrat în dialog

demersul nostru editorial, ci şi cu editorii lui
Eminescu. Dintre aceştia, Profesorul Gheorghe
Bulgăr ne face onoarea de a ne cita în Cuvântul
înainte la primul volum al ediţiei sale1, iar în
Argumentul la volumul al II-lea2 susţine, alături de
noi: „necesitatea apostrofului la Eminescu, logica şi
funcţia sa compoziţională”. Ediţia dânsului restituie
apostroful în poezia postumă eminesciană (după
volumul IV din ediţia Perpessicius) – fiind pentru
prima dată de la reforma ortografică din 1953 când
reapare poezia tipărită în formele ei tradiţionale.
„Într-adevăr –conchide editorul – Poetul i-a dat o
largă întrebuinţare şi a ţinut să marcheze cursivitatea
ritmului bine articulat prin acest semn. Dar apostroful
ţine şi de o etapă istorică a scrisului românesc, fiind
prezent peste tot în opera clasicilor până la înlocuirea
lui, impusă Îndreptarul ortografic din 1953. Pentru o
imagine cât mai fidelă a scrisului din Postume, am
păstrat, ca şi Perpessicius, apostroful din textul
eminescian, care-şi are notele sale particulare,
vizibile şi în vocabular, în gramatică şi mai ales în
construcţia stilistică.” Gheorghe Bulgăr este unul
dintre autorii Dicţionarului limbii poetice a lui
Eminescu3 coordonat de Tudor Vianu şi apoi de
Şerban Cioculescu, primul mare şantier
eminescologic de după război (i-a urmat al doilea
asemenea şantier, cel de la Muzeul Literaturii
Române, coordonat de Al. Oprea). El aduce în
discuţie, în sprijinul tezei noastre privind necesitatea
apostrofului la Eminescu, studiile lui Şerban
Cioculescu însuşi pe marginea volumului V din ediţia
Perpessicius, publicate în „Caietele Eminescu” şi
apoi, în 1985, reluate în Eminesciana4. În anii ’80 ai
secolului trecut, Şerban Cioculescu susţine că atât
apostroful cât şi cratima au îndreptăţire la Eminescu,
dar face o repartizare proprie a celor două semne de

punctuaţie, alta decât în textul tradiţional, aducând
numeroase argumente de text. Iniţial, criticele sale,
sub forma a şapte scrisori, i-au fost trimise lui
Perpessicius personal în anul 1953, când se dezbătea
în presa culturală şi ştiinţifică tocmai necesitatea
reformei ortografice. Şerban Cioculescu discută
locurile unde apostroful poate fi suplinit de cratimă,
cu scopul de a-l restrânge cât mai mult posibil dar,
argumentând, totuşi, că sunt locuri unde este
indispensabil. Perpessicius nu ţine cont de
observaţiile sale din aceste scrisori private, iar
tăvălugul reformei îl va obliga, şi pe el, să niveleze,
în cele din urmă, totul la cratimă.

Recent, aceste Scrisori ale lui Şerban Cioculescu
au fost reeditate de dl. Lucian Chişu în vol. V din
seria Eminescu în corespondenţă, scos la M.L.R.5, iar
din nota editorială a d-lui Lucian Chişu cităm pe larg:

„Anul 1953 este, filologic vorbind, anul reformei
ortografice. H.C.M-ul dat de Gheorghe Gheorghiu-
Dej este datat 16 septembrie 1953. Dezbaterile
privind noua ortografie s-au desfăşurate mai apoi în
presa academică, dar şi în revistele „Cum vorbim”,
„Viaţa românească”, etc., în problemele acestea fiind
implicaţi, tovărăşeşte, de la proaspeţii absolvenţi de
facultate până la ultimii beneficiari ai scrisului. (…)
Observaţiile lui Şerban Cioculescu trebuie înţelese în
acest context, al emulaţiei foarte largi pentru
simplificarea scrierii. Cum predase manuscrisul
volumelor al IV-lea (postumele) şi al V-lea (notele şi
comentariile la postume) încă de câţiva ani,
Perpessicius nu mai este obligat să revadă ortografia,
deoarece lucrările în curs de tipărire nu se supuneau
noilor reguli (care vor intra în vigoare la 1 aprilie
1954, iar pentru manualele şcolare începând cu anul
de învăţământ 1955/1956). Volumul al IV-lea a
apărut la sfârşitul anului 1952: Bun de tipar
20.XII.1952. Interesantă este situaţia volumului al V-
lea, predat de editor tot înainte de 1953: va apărea
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abia în 1958 şi, în plină perioadă de aplicare a
reformei, va apărea totuşi cu â şi apostrof (situaţie
probabil unică în cultura noastră postbelică). În
Prefaţă la acest volum al V-lea, însă, Perpessicius
este obligat să scrie cît, romîneşte, decît, etc. – şi să
înlocuiască apostroful cu cratima, cum prevedea
norma nr. 2 ortografică din 1953. Când editorul este
nevoit să citeze un titlu de poezie, constatăm că în
Prefaţă apare, de exemplu: O-nţelepciune ai aripi de
ceară – iar în cuprins stă scris: O, ’nţelepciune ai
aripi de ceară.

Trebuie spus că, în privinţa greşelilor de tipar şi
de imprimare la volumul său, Perpessicius va ţine
cont de observaţiile lui Şerban Cioculescu în ediţia a
doua a postumelor (vol. al II-lea şi al III-lea, scoase
la Editura Minerva în 1964). Accentul grav, trema şi
alte notaţii motivate de ritm vor fi, însă, îndepărtate
încă din volumul al V-lea.

În privinţa apostrofului, Şerban Cioculescu nu
este foarte explicit pentru că nu respectă cele două
apostrofuri utilizate în ediţie: apostroful larg (cu
„blanc”, spaţiu alb tipografic de dimensiunea unei
litere din textul tipărit), pentru formele disjuncte, şi
apostroful strâns (fără spaţiu) pentru formele
conjuncte. Conform exemplelor sale, Şerban
Cioculescu foloseşte un singur tip de apostrof
nediferenţiind cele două situaţii. 

Nu se cunoaşte reacţia publică a lui Perpessicius
la observaţiile sale despre apostrof, dar în volumul al
VI-lea, scos în 1963 şi beneficiind din plin de
prevederile reformei ortografice, la note, el se vede
obligat să explice cât mai exact şi în detaliu realitatea
manuscriselor eminesciene, şi, din manuscrisul lui
Călin, redă o formă ca aceasta: „zugrăvite n’umbră
par”, explicând: „Exemplu de apostrof postpus”6. În
manuscrisele eminesciene se întâlnesc foarte multe
asemenea exemple de apostrof care nu notează
căderea unei litere – ci pauza şi modul de legare între
ele a cuvintelor (accentul în sintagmă). Aici, de pildă,
sensul poetic este că icoanele se zugrăvesc din, cu
umbre, nu sunt zugrăvite şi stau la umbră. Iată
versurile în corpul ediţiei:

Pe păreţi icoane mândre zugrăvite n’umbră par
Cum că chipur’le din ele dintre codri mari răsar.

Numai la note editorul are voie să pună apostrof,
nu şi în textul editat unde are „zugrăvite-n umbră”,
cum i se îngăduie.”

Exemplul dat de dl. Lucian Chişu (de fapt, de
Perpessicius!) este edificator: una e zugrăvite-n
umbră, adică zugrăvite la umbră, şi alta e zugrăvite
n’umbră. Pentru imagine, vezi de pildă Stau în
cerdacul tău:

Stau în cerdacul tău…Noaptea-i senină
Deasupra-mi crengi de arbori se întind,
Crengi mari în flori de umbră mă cuprind
Şi vântul mişcă arborii-n grădină.

Apostroful determină accentul în vers şi are,
astfel, valoare gramaticală diferenţiind complementul
circumstanţial de loc (zugrăvite-n umbră) şi pe cel de
agent (zugrăvite n’mbră).

Suntem datori să observăm şi un cerc care se
închide prin profesorul Gh. Bulgăr: inconsecvenţa
ortografică de la vol. IV-V la vol. VI în cazul lui
Perpessicius, determinată de o reformă, se regăseşte
în aceeaşi inconsecvenţă, dar de ordin invers, şi e
determinată de pasiunea pentru adevăr: în vol. I Gh.
Bulgăre păstrează normele – în vol. al II-lea revine la
situaţia de dinaintea normei, la apostrof. Atâtor
merite ştiinţifice pe care i le recunosc discipolii şi
colegii octogenarului filolog care abia ne-a părăsit li
se adaugă şi acesta, moral prin excelenţă: a readus
luminile interioare ale scrisului eminescian, relieful,
adâncimile ţi înălţimile – adică apostroful.

Iarăşi despre virgulă şi apostrof
Nu putem încheia aceste fragmente teoretice fără

a atrage atenţia cititorului asupra punctuaţiei textului
pe care-l restituim. Rezumăm ceea ce în notele
noastre marginale se desfăşoară strict „punctual”:
punctuaţia antumelor este organizată de Titu
Maiorescu în Ediţia princeps. Punctuaţia este studiată
îndelung de primul editor, sensul general al ei fiind
unul logic pozitivist, putându-se chiar desprinde un
adevărat imperativ editorial ce se subordonează ideii
de ordine, gramatică impecabilă, claritate. Fraza pare
sculptată de virgula maioresciană, regenta tronează
majestuos şi-şi subordonează autoritar completivele
ori atributivele – fără a lăsa loc de nuanţe. Oricât ar
interveni în chestiuni de amănunt, editorii de după
Maiorescu păstrează şi chiar adâncesc (pentru că au
cultul maestrului) acest spirit al ordinei. Într-un fel,
se poate demonstra că lupta continuă pentru
uniformizarea textului eminescian (fonetică,
vocabular) a fost însoţită de aceasta, pentru
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uniformizarea punctuaţiei, adică pentru impunerea
maiorescianismului în sistemul poetic eminescian.
Atragem încă o dată atenţia – dacă mai este nevoie! –
că aici nu e vorba decât de a-l separa pe Eminescu de
Maiorescu – pentru ca respectul istoric al nostru şi al
generaţiilor viitoare să fie cât mai exact exprimat
pentru fiecare în parte.

Şi totuşi, cât de departe suntem de textul
eminescian cu această ordine în amănunte! Se poate
scrie un studiu încheiat, cu răspunsuri complete la
toarte chestiunile ce ţin de gramatica normativă, pe
baza poeziei eminesciene – fără a fi nevoiţi s-o
schimbăm pentru a corespunde regulilor deja
formulate: trebuie doar să flexibilizăm aceste reguli,
să acceptăm nuanţele. Se poate discuta cu mare
profit, în general despre gramatică şi poezie la
Eminescu (sau la alţi poeţi). Regretatul I. Creţu, unul
dintre cei mai duri critici ai ediţiilor eminesciene,
ajunsese la un moment dat, la capătul unui maraton
însumând mai mult de o sută de locuri din ediţia
Perpessicius discutate şi propuse spre emendare, să
vorbească despre necesitatea ca uneori Eminescu „să
fie înţeles dincolo de gramatică”.

Mai ales în Scrisori se vede foarte bine depărtarea
dintre Eminescu şi editorii săi în privinţa punctuaţiei.
Desprindem, în acest sens, cel puţin două măsuri. Una
e ceea ce se pierde întâmplător, prin lucrarea separată
a fiecărui fragment în parte, iar alta este ceea ce se
pierde cu sistem, ceea ce se îndepărtează cu bună
ştiinţă din poezia publicată în „Convorbirilor literare”
prin chirurgia virgulei lui Maiorescu. Or, urmărind
întreaga poezie antumă în revistă şi în ediţii, se
observă cu uşurinţă că această gramaticalizare
excesivă a textului aduce logică formală în dauna
sentimentului, scoate, de fapt, fiorul poetic lăsând în
urmă psihologie – şi, lucrul cel mai adânc implicat în
epocă pe de o parte şi în opera lui Eminescu pe de alta,
netezeşte materialist orice tendinţă mistică. Practic, nu
se poate urmări, în punctuaţia consensuală a
antumelor, dialogul continuu, dramatic, al poetului cu
ceea ce numim îndeobşte divinul. Restituirea acestui
dialog (care s-a studiat, totuşi, dar pe poezia postumă
a lui Eminescu, tocmai pentru că acolo a lipsit
scheletul-corsaj al unei punctuaţii sistemic externe
textului) mi se pare a fi una dintre urgenţe în
eminescologie, altfel poetul riscă a se pierde, pentru
încă un secol, în acea zonă gri dintre pozitivism şi
ateism – unde deja este căutat cu insistenţă de unii
cititori ai … ediţiilor şi editorilor săi.

Şi, întrucât virgula maioresciană este aceea care
scoate sistemic fiorul religios din poezia lui
Eminescu, ar trebui, poate, rediscutată atât legătura
primului nostru editor cu poezia în general (chiar şi în
sensul „cuvânt-idee”, de la care am pornit în aceste
consideraţii) – cât şi aceea, particulară, a sa cu
această poezie şi acest autor. Maiorescu este un
interpret, mai mult decât un editor – şi întrucât
editează poezia lui Eminescu prin ediţiile lui
Maiorescu, toţi urmaşii său sunt mai mult interpreţi
decât editori. Se supun timpului lor, nu autorului lor.
Caută ce ar fi trebuit să spună Eminescu, nu ce spune
el, cum ar fi trebuit (acceptat) să scrie, nu cum scrie.
Nu-i preocupă voinţa auctorială – ci sunt de-a dreptul
pasionaţi de evoluţia limbii române literare şi fac
pronosticuri exacte, dacă se poate spune aşa, privind
acordul deplin, chiar anticipativ, al poetului cu
formele „noi”. Într-un cuvânt, noi credem că un
editor care nu se supune autorului editat este un
interpret. Şi-l poate cineva închipui pe Maiorescu –
supus de cineva pe tărâmul ideii, fie acela chiar
Eminescu? – Şi atunci, nu este cazul să ne mutăm din
acest tărâm – în acela al cuvântului, al textului? Or,
text înseamnă covor de semne, cuvinte adică – şi
semne de circulaţie printre ele, aşadar: punctuaţie. Nu
putem proceda la restituirea textului genuin, originar
(cum se face – dar numai prin reviste de specialitate
– de câteva decenii bune, de la deja amintitul I.
Creţu) – fără a pune în discuţie şi punctuaţia. Este ca
şi cum ai restitui fresca de dedesupt a unei biserici –
păstrând, însă, chenarele frescei de deasupra, ale
celei adăugate.

Ca să nu zăbovim prea mult în zona exemplelor,
îl rugăm pe cititor să urmărească pe text afirmaţiile
noastre. 

La Satira III trebuie comentată, aici, pentru
înţelegerea schimbării generale a ideii, acea scenă
erotică de la început în comparaţie cu o intervenţie
ortografică oarecare ce arată schimbări neesenţiale,
de amănunt – dar nesfârşite ca număr. Este vorba,
mai întâi, de versul 17, pe care Titu Maiorescu îl
preia astfel: – Las’ să leg a mea viaţă de a ta. În
braţu-mi vino,/ Şi durerea mea de veacuri cu durerea
ta alino. În ediţiile târzii Maiorescu chiar nuanţează:
În braţe-mi vino,/ Şi durerea... Aici, nici manuscrisul,
nici „Convorbirile” şi nici „Timpul” nu are apostroful
pentru persoana a II-a a imperativului. Textul din
„Convorbiri literare este”: – Las să leg a mea viaţă de
a ta... În braţu-mi vino / Şi durerea mea de veacuri cu
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durerea ta alino... Evident, sunt sensuri deosebite: în
revistă zeiţa lasă, acceptă, concede – nu se roagă de
sultan. Expresia În braţu-mi vino face aluzie la braţul
victoriei care-l poartă pe cel ales prin bătălii, vezi
iconografia aferentă consacrată. Sultanul va spune,
mai jos, v. 105: Şi, purtat de biruinţă, să mă’mpiedec
de-un moşneag? – unde iarăşi găsim o expresie
consacrată, pusă între virgule (iarăşi scoase de Titu
Maiorescu): purtat de biruinţă traduce grecescul
Nikeforos: zeiţa biruinţei, Nike, îl poartă în braţul ei
pe sultan. În Scrisoarea III zeiţa nu este lascivă,
bolnavă de iubirea pentru un muritor, ci îi transmite
primului sultan un ordin, o poruncă, destinul
viitorului imperiu. Acest apostrof care a fost
desfiinţat din scrierea limbii române la 1953 persistă
tocmai în formele inadecvate. Un exemplu minor,
apoi, în versurile 34-35, din visul Sultanului: Vede
ţară lângă ţară şi popor lângă popor; / Ca prin
neguri alburie se strevăr şi se prefac, la Maiorescu şi
în tradiţia instaurată de el, are la bază textul acesta:
Vede ţară lângă ţară, şi popor lângă popor/ Ca prin
neguri alburie se strevăr şi se prefac. Scoţând o
virgulă şi punând punct şi virgulă după primul vers,
această tradiţie amestecă ţările cu popoarele: sensul
eminescian este că se prefac în întinsă împărăţie
popoarele, numai ele se amestecă – pe când ţările
sunt forme fixe, ca florile pe un covor uriaş, ca
formele de relief. Vezi şi mai jos: Astfel, ţară după
ţară drum de glorie-i deschid. Desigur, este o “jenă
minoră” a textului – dar, repet, se înseriază între sute
şi sute de asemenea “ciupeli”.

Cred că există un exemplu încă mai edificator:
poemul Te duci. Amintim că el a fost publicat prima
dată în ediţia princeps din decembrie 1883 şi reluat în
„Convorbiri literare” , februarie 1884. Discutăm, aici,
numai primele două strofe. Poemul cunoscut nouă
este aşa: Te duci, şi ani de suferinţă/ N-or să te vadă
ochii-mi trişti,/ Înamoraţi de-a ta fiinţă,/ De cum
zâmbeşti, de cum te mişti./ Şi nu e blând ca o poveste/
Amorul meu cel dureros,/ Un demon sufletul tău este/
Cu chip de marmură frumos.

În „Convorbiri literare” avem alt poem: lipseşte
virgula după Te duci, este punct după versul al doilea
şi lipseşte, desigur, virgula după versul al treilea,
rezultând acest enunţ: Înamoraţi de-a ta fiinţă/ De
cum zâmbeşti, de cum te mişti,/ Şi nu e blând ca o
poveste/ Amorul meu cel dureros. Diferenţele sunt
clare. Cu virgulă după vers, ca în ediţii, se repetă
regimul versului: înamoraţi de-a ta fiinţă, de cum

zâmbeşti, de cum te mişti. Fără virgulă, ca în
„Convorbiri” şi în toate manuscrisele (mai puţin
2279, 15, unde poate fi neatenţie sau intervenţie
ulterioară) de cum din versul 4 devine adverb de
mod: imediat ce, îndată ce. Pentru acest sens, vezi S-
a dus amorul: Să mi se pară cum că creşti / Decum
resare luna, „Convorbiri” („Familia”: că tu creşti /
De cum; Maiorescu: cum-că creşti, De cum.
Conjunct, Decum – numai în “Convorbiri” – are
sensul pe măsură ce, împreună cu, precum; disjunct
= imediat ce). Sensul acesta temporal trimite la mitul
lui Pigmalion (care şi-a sculptat în marmură o femeie
şi s-a îndrăgostit de ea, iar Venus a dat viaţă
omenească statuii; temă des reluată de Eminescu,
vezi între altele Dalila). În manuscrise strofa este
reluată astfel: Nu e amorul lui Philémon / Idil al
liniştii duios, versuri refăcute de mai multe ori: O, nu
idilul lui Philémon / E ’n ochii tăi adânci şi moi etc.
– dar în textul definitiv rămâne doar Şi nu e blând ca
o poveste/ Amorul meu cel dureros. Mitul lui Filemon
şi Baucis se regăseşte în Fata în grădina de aur,
finalul: Un chin s-aveţi: de-a nu muri deodată.
(Moartea împreună a îndrăgostiţilor este dovada
supremă a iubirii împărtăşite). Pentru mitul lui
Pigmalion, vezi chiar poemul Pigmalion din
manuscrise, dar vezi Dalia: Orfeu/ Pigmalion pot
învia piatra (statuia) – dar nu-i pot controla destinul;
dau viaţă dar nu pot da soartă. Vezi Criticilor mei şi
atâtea alte poeme pe această temă. În Te duci, de cum
prinde viaţă Ea „se duce”, adică îşi urmează propriul
destin. Geniul în cea mai înaltă calitate a sa, aceea de
a aduce la viaţă piatra, forma – totuşi este sub destin,
sub soartă, adică n-o poate stăpâni. Pigmalion o poate
învia pe Galateea din piatră – dar nu o poate face să-
l iubească, imediat ce învie – ea se duce. Punctuaţia a
făcut dintr-un mit – psihologie, ca şi când ar fi
întâmplări casnice descrise ca stări sufleteşti. 

Titu Maiorescu intervine şi în alte locuri din poem,
de data aceasta schimbând chiar cuvinte. El editează:
De-al genei tale gingaş tremur / Atârnă viaţa mea pe
veci – iar ediţiile păstrează astfel, doar cu schimbarea
expresiei: de veci în loc de pe veci. „Convorbirile” au,
însă: De-al genei tale gingaş tremur / Atârna viaţa
mea de veci. Acest imperfect, atârna, arată exact
predestinarea: din veci, de veacuri trebuia ca cineva
(Pigmalion, Orfeu, Geniul) să vadă, odată şi-odată,
tremurul statuii, viaţa vie ţâşnind de sub forma
dăltuită. El vede acest tremur – dar, de unde îşi
imagina că va urma situaţia din Filemon şi Baucis,
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„idil al liniştii duios”, constată că imediat ce învie –
piatra „se duce”, îşi urmează destinul ei. Zbuciumul
lui Pigmalion până a-şi termina statuia, pe Galateea,
se ilustrează în acest poem. Maiorescu proiectează,
însă, totul în viitor: atârnă pe veci = te voi iubi veşnic,
te voi urma, etc. Dintr-un poem mistic rezultă o
poezie psihologică, un fel de romanţă de divorţ.

„Amănunte” precum acestea, ori precum cele deja
discutate până acum – şi cele care se vor mai discuta
– vor face, probabil, ca poezia eminesciană să se
citească altfel decât în corsetul punctuaţiei
maioresciene. Am văzut cum încă din Satira I fiorul
mistic al „Convorbirilor literare”, acel sentiment
religios atât de adânc ce întreţine textul acolo, devine
ton autoironic, parodic, prin punctuaţie. Detaşarea
poetului de pozitivismul vremii sale se transformă
tocmai în implicare, în acceptare a lui. Parcă ai asista
la o pedeapsă cu negativul propriilor gânduri. Dorind
să explice, să pună ordine în idei, virgula interpretului
(păstrată cuminte în întreaga tradiţie editorială)
îndepărtează tocmai discuţia teoretică din poem.
Ajungem să-l compătimim pe „sărmanul dascăl”, să-l
credem cu adevărat o victimă a societăţii, când, de
fapt, Eminescu râde în hohote de el spunând că aşa îi
trebuie, că după ce l-a scos pe Dumnezeu din Creaţie
punând în loc primum movens, acest dascăl subţire şi
înalt se vrea acum chiar stăpân: „Mâna care-au dorit
sceptrul universului…”. Ce rezultă din această teorie
pozitivistă a lui „unul-una” – este un univers uman
fără credinţă, bântuit de „soarta oarbă” ce
desfiinţează ierarhiile şi dă oricărui „punct”, fiecărei
„beşici de spumă” impulsul ajungerii, instinctul de a
se ridica în frunte, întronând un climat al luptei tuturor
împotriva tuturora. Etern sacrificaţii sunt cei buni, „cu
inima smerită”, care nu intră în joc. Neexistând
credinţă, lipseşte respectul, gloria, iubirea: totul se
mimează. Punctuaţia tradiţională, interpretativă,
validează chiar acest climat, îl arată ca fiind – în
viziunea poetului – cel real şi devenind, astfel, în mod
natural, ecranul fatalismului eminescian: de aceea este
poetul pesimist, pentru că lumea este cum este
(savanţii sunt nerăsplătiţi, geniile nerecunoscute,
etc.). În realitate, Eminescu judecă sever acest climat
din perspectiva scoaterii divinului din univers, îi
urmăreşte pe cei care l-au „detronat” pe Dumnezeu.
Satirele eminesciene sunt, în viziunea poetului, trepte
către sacru, către reinstaurarea divinului în lume. Ele
confluesc în Luceafărul, care tinde chiar către
refacerea sacralităţii prin separarea zeului de om

(sacralitatea este curăţenie, se opune amestecului
omenesc şi zeesc) – şi au o concluzie în Criticilor mei,
care-l pune pe omul creator în situaţia de a fi demiurg
al propriei creaţiei, luând viaţă şi dând viaţă
gândurilor, ideilor.

Aceste lucruri se înţeleg mai bine din această
înlănţuire (ordine) a poemelor – iar punctuaţia
„Convorbirilor literare”, a lui Eminescu însuşi, ajută
la desluşirea înţelesului. Cealaltă punctuaţie, încă o
dată: fragmentează, apropie poezia de real până la
interferenţă, nu mai permite detaşarea, frânează
curgerea ideii dintr-un poem în altul. Această
punctuaţie pozitivistă duce consecvent către
laicizarea lui Eminescu, face psihologie în versuri din
discursul său teologal – încât te întrebi, uneori, dacă
nu cumva consensul acesta nu e fel de complot, fie
chiar şi inconştient, fie chiar şi pornit din bune
intenţii, pentru a-l păstra pe Eminescu în separarea
faţă de religios, în vecinătatea ateismului ştiinţific.
Oricum, vremile materiale în valurile cărora s-a
scăldat secolul al XX-lea au favorizat acest „ateism”
eminescian de consum, astfel că pronosticul în zona
cuvintelor s-a dublat, iată, cu unul nesperat poate în
zona ideii: bis in idem, formula tradiţională a
hybrisului, a găsit şi în eminescianism loc de
manifestare.

Note:
1. Mihai Eminescu: Poezii. I. Antume. Ediţie critică,

introducere, argument şi registrul emendărilor de Gh.
Bulgăr. Editura Saeculum I.O.. Editura Vestala, Bucureşti,
1998, p. 7

2. Mihai Eminescu: Poezii II. Postume. Ediţie îngrijită,
prefaţă şi argument de Gh. Bulgăr, Ed. Vestala, 1999, p. 9-
10.

3. Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. Sub
redacţia Acad. Tudor Vianu. Edit. Acad. 1968. Redactori:
Ghe. Bulgăr, Ion Gheţie, Luiza Seche şi Flora Şuteu.
Adunarea naterialului s-a făcut de un colectiv alcătuit din
Gh. Bulgăr, Şerban Cioculescu, m.c., Ion Creţu, Ion
Dumitrescu, Luiza Seche, Vadimir Streinu, Flora Şuteu. A
colaborat parţial Dumitru Marmeliu.

4. Şerban Cioculescu: Eminesciana, Ed. Eminescu
1985.

5. Eminescu în corespondenţă. V. Scrisori despre
Eminescu. Notă asupra ediţiei, note şi comentarii, postfaţă
de Lucian Chişu. Editura Muzeului Literaturii Române,
2002, p. 34-93 (notele, la pp. 227-229)

6. O.VI, p. 486.
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Singura imagine de ansamblu a Teatrului Român
al lui Petrache Cristea de la 1860, este un desen în
peniţă pe harta oraşului Botoşani întocmit de
inginerul profesor arhitect Ştefan Emilian, în 1872.
Nu vom afişa nici inconvenientele accesului, nici
improvizaţiile de comunicaţie ale structurii interne,
savuros zeflemisite de Vladimir Şardin, dar faţada, de
o concepţie barocă, se vrea neaoşă şi occidentală, mai
ales impozantă, deci atrăgătoare. 

Un apropiat al Botoşanilor şi al familiei Cristea,
Ştefan Emilian execută planuri, construieşte,1 de la
clădiri particulare, biserici, cum aceea din comuna
Bosia-Iaşi, ctitorită de Bosienii Spiridoniei, rude ale
Crâsteştilor bucovineni şi de Dămileni, până la
fabrica de hârtie-Zărneşti, Institutul de anatomie din
Iaşi sau decorarea clădirii şi a sălii de festivităţi din
noua Universitate ieşeană. A contribuit la executarea
planului oraşului Botoşani, în colaborare cu prof. M.
Ţoni şi ing. Gh. Duca, dar lucrarea a fost întreruptă
din cauza unui litigiu cu primăria. Mai sigură ne pare
aplecarea asupra frontispiciului de la Teatrul Român.

Prima impresie o dă încărcătura decorativă
simetrică, pe cele patru nivele, o întoarcere spre arta
medievală religioasă. Imaginea tronsonului estic
prăbuşit la 1980, oferită de Şt. Cervatiuc, ne
lămureşte asupra materialului de construcţie, drept
care, tehnica impusă de cărămidă trimite tot la
arhitectura veche a Moldovei. Interesantă devine
linia arcadelor oarbe simple, semicirculare încadrate
dreptunghiular care umplu întreg parterul, întâlnite în
Moldova din sec. al XVI-lea, la bisericile Aroneanu,
Iţcanii Vechi sau Sf. Ioan din Siret.2 În aceste arcade
se zăresc nişte umbre, de nedescifrat, unele par tipuri,
altele unduiri, poate ale Haritelor, sau ghirlande
curgătoare de iederă.

Parterul este delimitat de primul etaj prin cornişa
mediană sub formă de cablu, un fel de torsadă simplă,
semnalată la Dragomirna, de la 1606, mai târziu

generalizată stilului moldovenesc, la mai toate
bisericile, cum Solca, Bârnova, Cetăţuia, şi, mai ales,
Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. Deasupra parterului,
faţada simte nevoia reliefului realizabil doar
compoziţional, prin asimetrii, sugerând diferenţieri
de planuri. Este peniţa arhitectului care induce
impresia de volum. Astfel, edificiul pare structurat în
trei corpuri masive, două laterale şi cel din mijloc,
din alte cinci tronsoane, înguste, întâlnindu-se, în
câte trei trepte, cu cel mai înalt. Pentru a primi
corpuri luminoase, cei opt pilaştri străpung
antablamentul decorat cu o torsadă dantelată aplecată
pe toată lungimea frontispiciului, de astă dată
inspirată de indubitabilul stil armeano-georgian. 

Corpurile laterale au, fiecare, câte patru ferestre
în dreptunghi lungit, ca la bisericile Trei Ierarhi,
Cetăţuia sau Putna. Înrâurite de Dragomirna, aceste
ferestre au mici cornişe-lintel, de care atârnă felinare,
protejate de aripile lăsate ale cornişei. Pentru a le face
practicabile, între ferestre, central, amândouă etajele
au câte o uşă cu balcon, încadrată de aceeaşi cornişă
protectoare. La mănăstiri, ferestrele erau însoţite de
cornişe şi mai reduse ca dimensiuni, ajungând a fi
nişte culs de lampe, pe când frontoanele de la Golia
sau Caşin devin nişte simple triunghiuri purtătoare de
fluturi galbeni, îndumnezeiţi…

Corpul central creşte din peniţa de har un
frontispiciu de catedrală, la cele două nivele zidul
pare că se retrage, făcând loc unor statui, de o parte şi
de cealaltă a unor părelnice vitralii. Există şi discul,
posibil loc al herbului, tot de nedescifrat…

Antablamentul central în trepte prezintă vizibile
asemănări cu acoperişul Sălii Gotice de la Trei
Ierarhi, dar nu dorim să forţăm nimic. Şi Sala Gotică
a suferit renovări insuficient controlate, dar a rămas
vechea Schola Basiliana, cu presă tipografică…

Ce s-a ales de Teatrul Petrache Cristea? Când
candelele se-aprindeau, părea lumina că-i dă viaţă,
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dar l-au îndughenit spre închirieri cu uşa din trotuar.
A nimerit acolo şi tipografia lui I. V. Adrian, dar presa
prea gros şi-a murit şi tipograful, intoxicat…

***
Regăsindu-l pe Ştefanelli, memorialistul

interlocutor al lui Eminescu nemărturisitorul până la
capăt, din toamna vieneză a lui 1870, ai zice că el
lăţeşte lumii confidenţa îndrăgostitului. Era în
noaptea petrecută la restaurantul Bischof, când
Eminescu euforic îi confirmă că Eufrosina lui,
Eufrosina Popescu a fost artist din trupa lui Pascaly
în Cernăuţi, era foarte frumuşel acest drăcuşor
împeliţat. Am fost amorezat cuc de dânsa şi nu o pot
uita. I-am făcut şi poezii.3 Ştefanelli delimitează şi
perioada pascalyană a lui Eminescu, din primăvara
lui 1866 până în toamna anului 1869, întocmai lui T.
Balan, cu care se cunoştea. Blajul, ca efect al
testamentului spiritual pumnulean nu face obiectul
amintirilor lui Ştefanelli, căci Eminescu nu i-a vorbit
niciodată despre trecutul său zbuciumat, despre
traiul său nomad prin Transilvania, sau despre
trupele de teatru după care se luase.4 Personal, scrie
Ştefanelli, îi vorbise doar odată despre Eufrosina,
presat de întrebări, i-a mărturisit cât de mult a iubit-
o şi cât de frumoasă era.

Din noaptea exuberanţelor juvenile, cum prunii
Orientului înfloresc deodată, grăbit, în dorul tăinuit al
protecţiei frunzelor, pelerină a cavalerului vulnerabil,
Ştefanelli desluşeşte neliniştea amintirii de tot vie a
timpului când Dumnezeu fusese atins…, clipă
desprinsă violent din cumpăna destinului, în vederea
consacrării unui început nedorit, dar impus.

Fusese un amor de influenţă profundă, crede
Stefanelli, un amor de iluzii, de dorinţe neţărmurite
şi speranţe,5 pentru care a rămas în trupa lui Pascaly,
urmând-o chiar la Cernăuţi unde ştia că va fi
recunoscut de colegi. Cât de robit trebuie să fi fost el
de Popeasca!, dar nimeni în afară de Stefanelli nu
crede că dragostea i-ar fi putut fi împărtăşită.

O văzuse la Cernăuţi, o copilă de o frumuseţe
rară,…de vreo 17 ani, fără să fie artistă de mâna
întâia, devenise favorita publicului din Cernăuţi, mai
cu seamă a studenţilor, pentru frumuseţea şi gingăşia
mişcărilor. Studenţii îmi spusese că şi Eminescu se
afla în această trupă şi că din cauza ei s-a lăsat de
şcoală…6 Reporterul  de la Czernowitzer Zeitung,7

citat de T. Balan, acordă artistei An. Popescu o
menţiune specială, nu atât pentru jocul ei – a jucat

numai roluri mici – cât pentru frumuseţea ei, pentru
fermecătorul ei chip şi drăgălaşul ei joc, cuceritor de
inimi. Bătrân să fi fost, chel să fi fost şi trebuia să te
amorezezi de ea.8

Din turneul cernăuţean de 13 zile, s-au păstrat
doar două afişe cu nominalizarea Anei Popescu,
amândouă de Vineri, 4/16 iulie 1869, cu „Odă la
Elisa”, comedie naţională într-un act de V. A.
Ureche, cu d-ra An. Popescu în rolul Smarandei,
servitoarea, alături de Mihai Pascaly-Mircea, avocat
şi Matilda Pascaly-Anica, soţia sa. În celălalt afiş, cu
„Doi sfioşi”, comedie într-un act, tradusă de C.
Bălănescu, d-ra An. Popescu – în rolul Ceciliei, fiica
negustorului Tibodie, interpretat de I. Gestian, se
regăseşte alături de d-ra L(ina) Popescu – Anneta,
servitoare.9

Se vede că Eminescu nu o slăbea din ochi,
contractul lui în calitate de copist şi sufleor II cu
Teatrul cel Mare din Bucureşti, pentru şase luni, din
29 sept. 1868, expirase în martie 1869, din lipsa
fondurilor, dar Pascaly, a cărui recomandare în
vederea angajării mai poate fi citită, îl păstrează. De
mirare cum, în ciuda atâtor martori, celebra Eufrosina
Popescu continuă să ia locul Anei Popescu, când şi
când, de parcă cineva ar fi fost pus să sufle ca într-o
păpuşă gonflabilă…Şi Ştefanelli care o văzuse la
Cernăuţi, ştiind cine este, pe cine nu vrea să supere,
la 1914?!

***
Înecaţi de legendă, înotul devine istovitor de

vreme ce lui Eminescu i se recunoaşte din copilărie
pilda rară de om tainic, intuind o posteritate curioasă
de care îşi ascunde viaţa asemenea libertinului ucenic
epicureic, pentru ca mai târziu, subiectul să fie
acaparat, îngrădit, cu avertismentul că tot ce atinge
Eminescu se impune drept un dionisism al devenirii
româneşti.

Dar experienţa anilor de trupă s-a dovedit refugiul
unei false consolări, excelenţa era hărăzită altor zei,
cum actorului Gr. Manolescu şi de ce nu, lui Ştefan
Iulian, următorul sufleor şi un mare artist, cât despre
influenţa maestrului Pascaly, cu bune şi rele, nu s-a
vorbit mai deloc. Nici Eminescu nu credea în cariera
sa scenică: aş ajunge artist, cum a ajuns maimuţa
împărat…, ripostează lui Cacoveanu. Trupa lui
Pascaly era socotită de prima clasă, dar Eminescu a
cutreierat oraşele României cu echipe de artişti şi de
mâna a doua – scrie Elie Cristea, viitorul patriarh



Miron Cristea, în lucrarea sa de doctorat10 din 1895,
trupe itinerante identificate de Ioan Massoff –
suportând cu indiferenţă şi cea mai mare sărăcie.
Angajat în serviciul renumitei trupe a lui Pascaly,
fratele mai mic al directorului fiindu-i prieten
apropiat, cei doi aveau să locuiască împreună într-o
cămăruţă întunecoasă, în care nu aveau nici paturi.
Pascaly avea o casă de copii, iar cel mai mic, Aurel
Pascaly, debuta la 10 februarie 1867 în rolul
copilului din „Răzvan Vodă”11. Că Pascaly uza de
serviciile tânărului copist traducător şi sufleor fără
simbrie, speculându-i sentimentele, nu ne putem
îndoi. La drept vorbind, Hasdeu pretindea zece
galbeni pentru o reprezentaţie a piesei Răzvan Vodă…
încât toată familia punea umărul…

Călinescu, dimpotrivă, oferă imaginea turneului
transilvănean al lui Pascaly drept oglinda celei mai
fericite perioade a tinereţii lui Eminescu. Luându-şi-l
martor pe N. Densuşianu, cronicarul teatral de la
Familia, acelaşi care îl întâlnise pe Eminescu la Sibiu
în 1865, curgând zdrenţele de pe el, în adevăratul
înţeles al cuvântului, la banchetul din 17/29 iunie
1868, unde Călinescu presupune că ar fi trebuit să fie
şi N. Densuşianu, poetul era de nerecunoscut: un
tânăr ce semăna a fi şi el actor din trupa lui Pascaly,
cu părul lung şi de culoare foarte frumoasă, cu nişte
ochi mari de tăietura migdalelor, plini de o veselie
melancolică,…12 Numai că aprecierea aparţine lui
Ieronim G. Bariţiu,13 dintr-un timp al evocării
postume, din foaia Rândunica, nu din Familia.

Nu ştim dacă Eminescu a dorit să arate ca un
actor, dar că maestrul îl fascina, că devenise modelul
absolut, pentru care arta scenică era singura capabilă
să traducă esenţa lumii, pare credibil. De la
aranjamentul podoabei capilare până la dezinteresul
vestimentar par de influenţă pascalyană. Nici
localizările, nici traducerile lui Pascaly nu conving
asupra bănuitului său interes literar, încât serviciile
poetului erau mană cerească.

***
Eminescu ar fi putut alege pe Millo, dar nu i se

potrivea, Pascaly devenise erou recunoscut al artei
dramatice. Sprijinit de C. A. Rosetti şi de publicul
larg, în permanentă competiţie cu Millo – campion al
antreprizei subvenţionate – ,Pascaly  face din sala de
baluri de la Bossel un teatru complet înnoit unde
pune bazele Companiei Dramatice la care aderă mulţi
dintre actorii trupei lui Millo. Acest teatru român,

cum îl numeşte Pascaly14 purta speranţa începutului
de un adevărat teatru naţional, înainte…până când
ţara va voi să probeze că prosperitatea unei naţiuni
stă în dezvoltarea artei sale naţionale. Lui Eminescu
trebuie să-i fi plăcut şi titula de Teatrul Român,
cunoscută lui de la Botoşani, din casele lui Petrache
Cristea. Fără susţinere legală, Pascaly îşi asuma o
libertate complet neasigurată, se simţea nesupus,
numai teatrul subvenţionat era obligat să-şi prezinte
repertoriul cenzurii: artiştii nu vor decât libertăţile
oricărui cetăţean român…, oare ce este liber a fi
scris, a fi imprimat, nu este liber a fi cuvântat,
exprimat?15

Şi cum să nu-l adore Eminescu! Adolescenţa
dădea năvală. Pascaly protesta direct în gazetele
vremii care îl aplaudau. Este şi perioada teatrului de
amatori, al junilor elevi, care au jucat în Bucureşti, în
special în lunile de vară, la grădinile cu scenă.16 În
1862, un animator era viitorul mare actor Ion
Anestin, de cincisprezece ani, care juca în 1860 în
curtea caselor Darvari, într-o formaţie condusă de
Matei Millo. Cei mai mulţi, gimnazişti de la Lazăr, se
regăsesc în grădinile Kreps (1862) şi Grădina cu cai
(1863-1864), încurajaţi de Pascaly şi de Şt Vellescu
care participau la spectacole, dar amăgitorul foc al
rampei se solda mereu cu un dezastru financiar.

***
În perioada junilor elevi, se zice că Pascaly o

descoperă pe Ana Popescu (1854-1912), fetiţa
Ecaterinei Georgescu, din tată nesciut, cum Aristiţa
Romanescu era fiica Paulinei Stavrescu, dar zvonită
fiica actorului Const. Demetriad.17 Anicuţa a intrat
de copilă în teatru, subt direcţia lui Mihail Pascaly
(scrie C. Nottara,18 după înmormântarea artistei),
înzestrată pentru cânt şi dans,… la bună şcoală, căci
pe lângă sfaturile maestrului, avea la îndemână
modele frumoase în artistele Matilda Pascaly, Frosa
Popescu, Raluca Stavrescu… A ieşit în cor, a jucat
roluri mici şi aşa a crescut şi a căpătat rutina
trebuincioasă. Era frumoasă şi inteligentă, subţire,
sveltă, cu ochi mari, negri, scânteietori. Anicuţa
Popescu era copila trupei Pascaly formate pentru
noul teatru Bossel, când se juca marea carte pentru
devenirea Companiei Dramatice şi când artistul va
face minuni cu o trupă în care doar câteva nume erau
cunoscute, restul compunându-se doar din tineri
elevi fără practica meseriei. Cu această echipă
munceşte Pascaly zi şi noapte,19 mlădiază talente,
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face cuvântul sensibil la nuanţe, până la doritul
echilibru, acea unitate de compoziţie şi naturaleţe pe
care numai Pascaly le putea oferi. Începuturile au fost
un triumf de răsunet naţional.

Dar minunea nu ţine nici trei ani, că Bossel se
întoarce la balurile cu muzica regimentului şi taraful
lui Iancu Ochi Albi… Subvenţia Teatrului Naţional,
şi aşa subţiată, se acorda pentru încă trei ani, lui
Millo… şi când nu juca Millo, străinii, frânghierii,
scamatorii, numai Compania Dramatică nu avea loc,
locul ei era pe drum, că de! carnaval nu era! Ministru
de interne cu diplomaţie, Ion Ghica; optimistul naiv
şi insistent, Pascaly. 

***
Pascaly era prin excelenţă un romantic pasionat şi

tumultuos până la exaltare transpuse în agitaţie
necontrolată până la viciu. Aristiţa Romanescu nu şi-
l poate aminti fără ţigara din colţul gurii, şi fără cele
10-15 cafele, un după alta…20 Era atrăgător, în
negru, cu părul lung dat peste cap şi pălăria à la
Robespierre, părea măreţ, era glumeţ şi vorbăreţ, deşi
un pic! bâlbâit, chiar cicălitor, un perfecţionist în
formarea tinerilor săi.

Surprinzător, Anicuţa Popescu figurează în lista21

actorilor angajaţi de directorul Costache Dimitriade,
după semnarea contractului de luare în antrepriză a
Teatrului cel Mare, din 16 august 1866, pe când soţii
Pascaly cu trupa lor rămân la Bossel. Ne îndoim de
informaţia lui Ioan Massoff de vreme ce Anicuţa
tocmai împlinea 12 ani. Ştefanelli apasă că, numai o
copilă, sta sub deosebitul scut al lui Pascaly şi că toţi
actorii îi aveau grija ca de un copil al trupei lor.
Eminescu o va fi cunoscut din toamna lui 1867 când,
angajat de Iorgu Caragiale, au venit la Bucureşti,
după expirarea concesiunii lui Dimitriade din 23
august 1867 şi odată cu autorizaţia de a juca pe scena
Teatrului cel Mare începând cu noiembrie 1867. Este
perioada Dosarului cu cereri, când trupele Caragiale-
Drăgulici, în care era şi Eminescu, şi Millo-Pascaly,
în sfârşit reunite, îşi împart, pe zile, scena teatrului.
Este iarna 1867-68, spre primăvară, trupa Caragiale-
Drăgulici se dizolvă şi, poate chiar dinainte, ochiul
deprins al lui Pascaly, apreciază Caragiale, îl
descoperise şi ademenise pe Eminescu.  

Elie Cristea, T. Balan, Ştefanelli sau T. Burada
consideră că Eminescu activa în trupa lui Pascaly
încă din 1866, or Anicuţa era acolo. Şi dacă aşa a fost,
apoi se va fi înălţat atunci splendoarea unei rugăciuni

ce ar tulbura rău pe partizanii insomniacului Cupidon
ipoteştean. În orice caz, poemele „La o artistă” şi
„Amorul unei marmure” publicate de Familia în
1868 s-au dovedit de nedeturnat.

Ce joc face şi cui Ioan Massoff când în lista
actorilor din stagiunea 1866-1867 de la Naţional o
afişează pe Ana Popescu în locul Linei Popescu? O
îndepărta pe Ana de trupa lui Pascaly, pentru ca în
turneul din 1868 în Transilvania să o aşeze pe Lina
Popescu în locul Anei. Ana era obliterată. 

Potrivit lui G. Călinescu, încă din 1932,22 dar
preluând din cronicile Familiei din 1868, caravana
Societăţii dramatice a artiştilor superiori din
Bucureşti se compunea din şapte bărbaţi şi cinci
femei. Şirul bărbaţilor se încheie cu Eminescu, iar
acela al femeilor se rupe brusc înaintea celei de a
cincea: Matilda Pascaly, Catinca Dimitreasca, Maria
Gestianu şi Mariţa Vasilescu şi poate încă o
actriţă…nenumită, consimte Călinescu. 

La 1964,23 dar şi în intervenţiile anterioare, Ioan
Massoff, luându-şi martoră înşiruirea de pe afişe,
completează echipa actriţelor cu Lina Popescu! 

Îngăduitor, poate şi ironic, Teodor Balan
intervine: Dar Massoff, neavând la îndemână lista
actriţelor din trupa lui Pascaly din Bucovina (1869!)
nu ştie că erau două cu numele de Popescu, din care
Ana, iar nu Lina strălucea prin frumuseţe.24 Massoff
pipăie cărările glorioase ale lui Călinescu, află, dar
pare că se teme să atace, strecoară, disimulează cu
metodă, asigurându-se documentar cu martori
credibili, nerenunţând la stropul de perenitate; când
nu mai are încotro, gafează… Evocând întâlnirea lui
Iosif Vulcan cu Eminescu de la Arad, Massoff
punctează: Poetul i-a încredinţat poezia „La o
artistă”, cu menţiunea expresă, între linii de pauză, –
prima cu acest titlu – şi „Amorul unei marmure”,
amândouă apărute prompt, pe prima pagină a
Familiei, în 18/30 august 1868 şi 19 septembrie/1
octombrie 1868.25 Massoff completa pe Călinescu:
Încă din octombrie 1866, tânărul vagabond trăia în
atmosfera scenei, deoarece în poezia „La o artistă”,
compusă după arătarea manuscriselor, în acea lună,
se mărturisea răpit de glasul unei actriţe (ms. 2259,
f. 4)…26

…Mai târziu, insistă Călinescu, dar de tot evaziv,
poetul trimiţând revistei Familia compunerea, a
putut s-o întrebuinţeze pentru o nouă împrejurare –
cum îi va fi adesea obiceiul – dând a înţelege noii
iubite că a compus-o dintr-adins pentru dânsa.
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Aceasta este şi schema pe care clădeşte
Perpessicius,27 împăciuitor în faţă cu ambele
manuscrise ale poeziei La o artistă, amândouă din
perioada 1866-1868, a doua netipărită, necunoscută
lui Ştefanelli, dar folosită de Bogdan-Duică. Totuşi, a
doua variantă era tipărită în 1905 de Postumele lui
Chendi. Potrivit lui Ştefanelli, muza era Eufrosina
Popescu, lui Bogdan-Duică îi surâde, pentru a doua
variantă a poeziei, Maria Vasilescu, o componentă a
trupei Pascaly din 1868, dar cu echipă proprie prin
1863-64, de care s-ar fi lipit şi Eminescu. 

Maria Vasilescu era vestită pentru frumuseţea ei
regească, notează Aristiţa. Suficient de tânără, fără a
fi o copilă, se declară directoare de trupă în
constituire, dar afişată drept vestita cântăreaţă Maria
Vasilescu, singură, cu doinele ei, la Roman. Acolo se
şi face trupa din patru, cu P. S. Alexandrescu-Pechea,
tocmai sosit în vacanţa studiilor cernăuţene din 1863-
1864, viitorul actor şi narator contaminat iremediabil
de recunoscutul la maturitate vierme al răului. Cât de
vulgară era Mariţa Vasilescu şi fără scrupule în
racolarea adolescenţilor o spune actorul ieşean, cu
surâsul amintirii din hurducăturile harabalei fără
arcuri…28

Textul „La o artistă” trimite la o instrumentistă
intervine Călinescu: Ca zephirii ce adie/Cânturi
dulci ca un fior…Ast-fel notele murinde/Blânde,
palide, încet/ Sbor sub mâna-ţi tremurânde…Pare
mai departe decât doinele Mariei Vasilescu.
Misterioasa apariţie este familiară şi mult aşteptată de
public în Note şi variante din oct. 1866, numai de trei
strofe, Ea cântă, se acompaniază la coarde şi
dansează, dar dispare, este şi finalul primei variante,
pentru ca revenirea Ei să devină prima strofă în a
doua variantă, din 1868 publicată: Tu cântare
întrupată!/ D’al aplauselor flor/ Apărând divinizată/
Răpişi sufletu-mi în dor. 

Concluzia lui Perpessicius era şi a lui Călinescu,
Eminescu avea darul rededicării, dar am zice că
acesta este un dar poetic repetitiv, semnalat de la
Shakespeare la Goethe şi la Alecsandri…Fabuloasă
rămâne premoniţia eminesciană a declanşării
neobositei competiţii istoriografice.

Note:
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1914, p. 47; 
4. Ibidem, p. 93; 
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Documentele din Arhiva Securităţii de
diverse calibre, formule sau scheme, cu
multiple variante şi întrebuinţări în timpul
regimului de represiune din România,
alcătuiesc un teren mişcător, încifrat adesea, cu
multiple straturi ce-l poartă pe necunoscător în
direcţii ce par stabile, de fapt destabilizatoare
în adîncimea şi la suprafaţa adesea înşelătoare
a istoriei noastre recente. 

Am spus-o sub mai multe forme şi în mai
multe rînduri în studiile mele bazate pe
cercetarea atentă a documentelor primare de
arhivă (CNSAS): ar fi o frivolitate a simplifica
şi a reduce la un singur numitor desluşirea
semnificaţiilor atît de diverse şi complexe a
acestor documente. Există în această arhivă o

multitudine de formule în alcătuirea rapoartelor,
notelor, planurilor „de lucru” pe termene fixe, a
biografiilor etc,, orchestrate în crescendo, începînd
cu simplele note de informare si sfârşind în rapoartele
construite cu ştiinţa perversă a calomniei, menite să
distrugă imaginea publică a marilor personalităţi din
istoria României, alcătuitoare ale dosarelor
compromiţătoare pe care le-am intitulat „de
contrafacere”. Nu vreau să spun cu aceasta că metoda
contrafacerii documentelor de istorie este comună
tuturor documentelor din arhiva CNSAS. Aşa cum
am demonstrat în multe şi diverse publicaţii,
documentele securităţii, chiar aşa cum sunt alcătuite
de mîini inepte si răuvoitoare ca instrumente ale
represiunii, ele devin prin chiar scopul lor dovezile
de neabătut ale realităţii represiunii regimurilor
comuniste instaurate în România după 23 august
1944.

În cazul documentelor de arhivă ce-l privesc pe
Vintilă Horia, cercetarea este anevoioasă, avînd de a
face cu informaţii în cea mai mare parte contrafăcute

cu îndîrjire. Imaginea marelui intelectual,
necunoscută mai multe generaţii, va fi reconstituită
de cele mai multe ori în cheie falsă, pe căile
minciunii, abjecţiei, ale calomniei şi, cum spuneam,
ale contrafacerii. Pentru a descoperi portretul real al
omului si intelectualului, el trebuie curăţat de zgura şi
acidul, deformatoare şi turnate din belşug asupra lui
de către delatori, calomniatori, oficiali si neoficiali ai
Securităţii. Clarificarea cazului Vintilă Horia numai
în această notă se poate face. Este un efort a spăla cu
ape limpezi substanţe necunoscute. Și totuşi efortul
merit a fi făcut. Este o enormă obligaţie a noastră.
Este o aducere înapoi, pe firmamentul înstelat unde
strălucesc numele marilor oameni ai României, a
unei personalităţi de nelipsit, în niciun caz de lăsat în
uitare la dispoziţia complexităţii diabolice a
formulelor instituţiilor de represiune ale României de
după instaurarea regimurilor comuniste legate strîns
de sîngerosul regim concentraţionar, neasemănător
niciunei ţări din fostul „lagăr socialist” care a cuprins
un timp îndelungat ţările din Estul Europei. 

Cu ani în urmă, cînd am deschis şi preluat spre
cercetare dosarele Vintilă Horia, citind in mai multe
rânduri o incredibilă poveste de viaţă dublată de
enormităţile lucrătorilor operativi ai securităţii, la
început nu am înţeles de unde provenea gradul cel
mai înalt al urii sufocante şi nevoia instituţiei
supreme a statului represiv de a distruge ceea ce se
dovedea a fi o mare şi complexă personalitate în
ascensiune, aducînd notorietate şi strălucire ţării
căreia îi va aparţine pentru totdeauna. Am închis de
mai multe ori dosarele Vintilă Horia, ca să le deschid
din nou şi din nou să le închid. Gîndul desluşirii nu
mă părăsea nici în liniştea nopţii. Pînă cînd, în sfîrşit
am înţeles motivele urii debordante a organelor de
represiune ale României democrat-populare şi nevoia
lor de a compromite a o personalitate ce scăpase de
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sub controlul regimului politic, personalitate care, în
pofida hăituitorilor săi, se afla în plină ascensiune .
De aceea, prigoana şi mistificarea în lipsă vor fi
amplificate de neputinţa de” a-l prinde viu”.

Din punctul meu de vedere, întreaga ţesătură
otrăvită începe a fi concepută, în primul rînd, datorită
faptului că numele lui Vintilă Horia devine notoriu
după exilarea sa în Occident. Chestiunea cea mai
gravă va fi reluarea condamnării lui de către
Tribunalul Poporului, conform sentinţei din 21
februarie 1946, în 1958, deşi, cu acte doveditoare,
rapoarte ale Securităţii Statului demonstraseră că
introducerea Lui Vintilă Horia în „lotul criminalilor
de război” şi condamnarea sa la „detenţiune grea pe
viaţă şi degradare civică pe timp de zece ani” s-au
datorat unei...confuzii de nume.

De ce 1958: condamnat în contumacie, Vintilă
Horia va fi graţiat de pedeapsă conform Decretului
Marii Adunări Naţionale nr 421/1955 „pentru
graţierea unor pedepse şi amnistierea unor
infracţiuni”, graţiere comunicată UM 355/1957 la
data de 14 05 1957. Prin urmare, reluarea ca valabilă
a condamnării la un an după comunicarea graţierii,
compromiţînd-o, deschidea posibilitatea unei noi
condamnări sau mai bine zis a reluării şi confirmării
celei cunoscute . Apoi, nu trebuie uitat că anii 1958 şi
1960 sunt anii ultimelor răsunătoare procese ale
„loturilor” de intelectuali, oameni de cultură, teologi,
etc., ca lecţii necruţătoare date de către noul regim
pentru a-şi demonstra supremaţia şi forţa
distrugătoare celor ce nu se aliniau politicii regimului
de democraţie populară.

Se adaugă, însă, acestor maşinaţiuni, încă un
motiv al urii organelor de represiune puse în slujba
regimului politic din România şi hotărîrea de a
distruge imaginea strălucitoare ce o căpăta, prin
ascensiunea sa ca scriitor, Vintilă Horia: Premiul
Goncourt atribuit în 1960. Scriitorul nu va accepta să
reprezinte, la propunerea ambasadei române de la
Paris, noua direcţie a culturii române. Guvernul
României va porni o campanie de defăimare prin
falsificarea trecutului aceluia care, în mod firesc,
aducea, în acest fel, glorie scrisului românesc . Chiar
daca Vintilă Horia va refuza acest premiu (care, prin
regulament, îi rămîne atribuit deşi nedecernat), el va
fi cunoscut ca singurul scriitor român deţinător al
acestei glorii. Pentru statul de democraţie populară,
autorul român desemnat aparţinea acum
„Occidentului putred”, provenind din rîndurile

burghezo-moşierimii, el ne fiind unul dintre cei ce ar
fi putut în niciun caz să aibă trăsăturile „omului nou”.
Premiul Goncourt atribuit îl ridica pe scriitor dea-
supra oricărei personalităţi din România epocii
comuniste care se baza pe „dictatura proletariatului”.
Or, este ştiut că niciun fel de dictatură nu permite un
loc ocupat mai presus de ea... Prestigiul premiului,
fără compromiterea autorului, l-ar fi situat pe poziţia
unei glorii a ţării sale, chestiune inacceptabilă într-un
regim în care cenuşiul gregar era la ordinea zilei.
Trăiam epoca în care pălăria era înlocuită cu basca iar
basmaua se substituia voaletei şi mănuşilor de
dantelă .

Documentele compromiterii ce urmează atestă
mistificarea adevărului. Numai prin această
desfigurare s-a putut justifica nedreapta condamnare.
Strigătoare la cer.

* * *
În numărul precedent al revistei am deschis

Dosarul D 0007346 privindu-l pe Vintilă Horia, cu
documentul condamnării din 21 februarie 1946.
Continui astăzi cu alt „document al compromiterii”
de la fila 1, o notă a serviciilor din 20 decembrie
1961, din dosarul mai sus pomenit, în care vedem
elemente de biografie mistificată a marelui scriitor: 

NOTĂ/Strict secret/Caftangioglu Vintilă Horia s-
a născut la 18 decembrie 1915 în comuna Segarcea,
regiunea Oltenia, fiul lui Vintilă şi Elena. Este
licenţiat al facultăţii de drept din Bucureşti, de
profesie ziarist şi scriitor. Pînă în anul 1940 a fost
colaborator la revista Gândirea1, scriind totodată
romane şi poezii. În perioada guvernării legionare a
fost redactor la ziarul legionar Sfarmă Piatră2 şi
ataşat de presă la Roma. În iunie 1941, ministrul
propagandei, Nichifor Crainic, l-a numit
corespondent de presă la Berlin3, iar în mai 1942 i s-
a dat funcţia de ataşat de presă la[Consulatul Român
de la] Viena. Face parte din organizaţia legionară din
anul 1933 fiind cunoscut că a fost activ atît în ţară cît
şi în străinătate4.

În anul 19455 a fost judecat în lipsă de către
Tribunalul Poporului, fiind socotit criminal de război
şi condamnat la detenţie grea pe viaţă şi confiscarea
averii. 

Din anul 1945 pînă în 19496 a stat în Italia unde a
desfăşurat activitate intensă împotriva regimului din
R.P.R. În perioada 1949-19597 s-a stabilit în
Argentina sub numele de Vicenţiu Horia, ocupînd
funcţia de profesor de literatură română la Facultatea
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de Litere din Buenos Aires, şi colaborînd la toate
publicaţiile reacţionare ale fugarilor români din
Argentina. A fost ales şi ca vicepreşedinte al
organizaţiei Liga Românilor Liberi din Argentina. 

Animat de interese meschine materialiste şi
cuprins de o ură puternică faţă de regimul democrat-
popular din ţara noastră, trădătorul de patrie
Caftangioglu Vintilă Horia a pregătit un roman cu
caracter defăimător al R.P.R. intitulat Dumnezeu se
află în exil8. Sprijinit de cercurile literare reacţionare
din Franţa, trădătorul Caftangioglu a participat cu
acest roman la concursul pentru premiul Goncourt pe
anul 1960 ce s-a ţinut la Paris, juriul hotărînd să-i
acorde premiul. În urma acestui fapt, organele
noastre au strîns materiale documentare
demascatoare9, privind activitatea fascistă a
trădătorului de patrie Caftangioglu, activitate ce a
adus prejudiciu atît ţării noastre cît şi celorlalte state
care au suferit de pe urma fascismului, pe care le-a
pus la dispoziţia presei prin Ministerul Afacerilor
Externe al R.P.R. Fiind publicate în presa franceză,
aceste materiale au compromis atît pe trădătorul de
patrie Caftangioglu, cît şi pe cei care-i acordaseră
iniţial premiul I, punîndu-i în situaţia retragerii
premiului10. Din unele informaţii rezultă că
trădătorul de patrie ar fi plecat în Spania în urma
eşecului suferit.

În ţară are următoarele rude:
– CAFTANGIOGLU VINTILĂ, tată, născut la

29 iunie 1887, fiul lui Constantin şi Sofia de profesie
inginer, pensionar, domiciliat în Bucureşti[…]. Nu
este cunoscut cu activitate politică.

– CAFTANGIOGLU ALEXANDRU PROSPER,
frate, născut la 5 aprilie 1919 în Chişinău URSS, fiul
lui Vintilă şi Elena, de profesie inginer la Direcţia
tehnică din Ministerul Construcţiilor, domiciliat în
[…]Bucureşti.

– CAFTANGIOGLU GHEORGHE, văr, născut
la 9 martie 1909 în Rîmnicu-Sărat, fiul lui Constantin
şi Alexandrina, de profesie avocat, cu ultimul
domiciliu în[…]Bucureşti.

La data de 15 iunie 1940 a fost numit ataşat de
presă – diurnist – la Roma, calitate ce a deţinut-o pînă
la 1 octombrie 1940, cînd a fost rechemat în ţară şi
îndepărtat din funcţie. La data de 1 iunie 1941, cu
sprijinul lui Nichifor Crainic a fost numit din nou
corespondent de presă la Berlin, iar în 1942 i s-a
atribuit gradul de ataşat de presă diurnist la Viena.
Din materialele organelor de siguranţă rezultă că în

calitatea ce o avea a venit de mai multe ori în ţară,
fiind suspect că face legătura cu legionarii fugiţi şi cu
rudele lor din România (problemă care nu a fost
verificată – subl. mea – I.D.). Pentru aceasta,
Ministerul Afacerilor Străine a dispus schimbarea lui
Vintilă Horia şi rechemarea lui în ţară, însă a refuzat
să se înapoieze. Din informaţii neverificate (subl.
mea – I.D.), reiese că acesta ar fi ocupat postul în
continuare, fiind luat pe garanţie de fostul ministru al
Propagandei – [ALEXANDRU] MARCU11 – şi
[ALEXANDRU]BĂDĂUȚĂ12, secretar general[al
Departamentului Propagandei Româneşti]la acelaşi
minister.

Din materialele neverificate pe care le posedăm
(subl.mea – I.D.), rezultă că în anul 1933 s-a înscris
în organizaţia legionară şi a făcut parte din cuibul
„Dorul”. În 1934 s-a înscris în organizaţia tineretului
cuzist. Aceasta rezultă dintr-o declaraţie dată de
Vintilă Horia la data de 15 februarie 1943.

Într-o notă din 22 decembrie 1942 rezultă că
făcea legătura între legionarii români şi gestapoul
german, fapt neverificat (subl. mea – I.D.). Dintr-un
material rezultă că la cazierele Prefecturii Poliţiei
Capitalei este cunoscut ca legionar, posedînd dosar
nr.21.372, însă acest dosar nu se găseşte în Arhivele
M.A.I. (subl.mea – I.D.). Dintr-o semnalare ce
datează din septembrie 1944 rezultă că Vintilă Horia
ar fi venit (Informaţie aproximativă, neverificată .
subl.mea – I.D.) clandestin în ţară, la Sibiu, fiind
trimis de legionarii din Germania.

Mai este semnalat în anul 1945, luna februarie,
că s-ar afla (Informaţie eronată, neverificată –
subl.mea I.D.) la Timişoara şi s-ar ocupa (Informaţie
eronată – subl.mea I.D.) cu reorganizarea studenţilor
legionari, cărora le-ar face legătura (Informaţie
eronată,neverificată – subl.mea I.D.) cu conducerea
legionară din Germania, însă acest fapt nu a fost
verificat (Informaţie eronată – subl. mea – I.D.).

În anul 1944, după ce Vintilă Horia a fost destituit
din funcţia de ataşat de presă diurnist, a plecat din
Austria la Roma13, unde a fost numit director al

revistei Meşterul Manole14 şi bibliotecar la Vatican.
După terminarea războiului, aflîndu-se în Italia, a
făcut parte dintr-un grup de ziarişti ai fruntaşului
naţional – ţărănist POPA AUGUSTIN15,
reprezentantul lui Iuliu Maniu în Italia. În Italia este
cunoscut că a făcut parte din grupul
„rezistenţilor”care duceau o intensă propagandă
împotriva regimului din ţara noastră.
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În anul 194916 a plecat în Argentina unde a stat
pînă în anul 1958-195917. Se cunoaşte că a fost în
Argentina lector şi a predat cursuri de literatură
română la Facultatea de litere din Buenos Aires sub
numele de Vicenţiu Horia. Colaborează la toate
publicaţiile reacţionare ale fugarilor români din
Argentina.

Cu ocazia inaugurării căminului românesc din
Buenos Aires „Regina Maria”, Vintilă Horia a luat
cuvîntul la adunarea ce a avut loc la 8 mai 1949, unde
a făcut un scurt istoric al zilei de 10 mai. Este
redactorul ziarului legionar (sic!) „România” care
apare la Buenos Aires. De asemeni este colaborator al
ziarului legionar „Însemnări” care se află sub direcţia
lui Radu Ghenea18 şi apare la Buenos Aires avînd
colaboratori şi pe SCORȚEANU TEODOR şi ex
principesa ILEANA[A ROMÂNIEI]19.

Odată cu înfiinţarea „Asociaţiei Românilor
Liberi” la Buenos Aires, care a aderat ulterior la
„Liga Românilor Liberi”20 de sub conducerea lui
[MIHAIL] FĂRCĂȘANU21 la New York, Vintilă
Horia a fost ales vicepreşedinte al acestei asociaţii.

Dintr-un material rezultă că între 15 şi 22
octombrie 1958, a avut loc la Meinz, pe
Rein22„congresul” membrilor Soc. „Academiei
Române”23, iar printre participanţi la acest „congres”
a participat Vintilă Horia şi G. Uscătescu24 care se
aflau la Madrid. De asemeni, sus-numitul a participat
şi la cel de-al III-lea congres internaţional al
Societăţii „Academiei Române”care s-a ţinut la
Strassbourg timp de 8 zile, unde a prezentat lucrarea
„Vocaţia universală a umanismului latin”.

În cadrul Fundaţiei [Regale Universitare]Carol I –
din Paris25, Vintilă Horia a ţinut la 25 octombrie 1960
conferinţa cu subiectul despre „Ovidiu”; conferinţa a
fost ţinută fără plată întrucît fundaţia nu mai are
fonduri pînă la alegerea noului preşedinte al S.U.A.
care va decide dacă va mai aloca fonduri sau nu
acestei fundaţii.

În prezent, din informaţiile pe care le deţinem,
Vintilă Horia s-a stabilit cu domiciliul în Madrid,
Spania.

În ţară are următoarele rude: 
– ALEX.V. CAFTANGIOGLU, frate, născut la 5

aprilie 1919 în Chişinău – R.S.S. Moldovenească, de
profesie inginer. În anul 1947 domicilia în Bucureşti,
Bd-ul Hristo Botev nr. 21. Este cunoscut că a făcut
parte din francmasonerie.

– CAFTANGIOGLU GH., văr, de profesie

avocat, născut la 29 martie 1919 în Râmnicu-Sărat. În
anul 1943 domicilia în[...] Bucureşti.

Este cunoscut că a desfăşurat activitate legionară
deţinînd funcţia de comisar de românizare. De
asemeni a avut legături cu Cosmovici Horia26, a fost
subsecretar de stat în timpul guvernării legionare, în
prezent fugit în Franţa.

Vintilă Horia şi-a început activitatea ziaristică în
anul 193427 şi şi-a continuat-o cu intermitenţe pînă în
anul 1944. Astfel el a colaborat la ziarul „Sfarmă
piatră” condus de legionarul Gregorian Alexandru28,
fugit în S.U.A. şi „Porunca Vremii”29, ziare
legionare.

Prin articolele scrise în ziarele sus menţionate,
Vintilă Horia a desfăşurat o propagandă activă
pentru instaurarea fascismului în România (afirmaţie
nefondată – subl.mea I.D.), aderarea ţării noastră la
„Axă” şi sprijinirea politicii Germaniei şi Italiei
fasciste.

Pentru această activitate, Vintilă Horia, la data de
21 februarie 1946 a fost judecat de Tribunalul
Poporului şi prin sentinţa nr.11 a fost condamnat în
contumacie la detenţia grea pe viaţă, degradare civică
pe 10 ani şi confiscarea averii.

Anexăm alăturat copia sentinţei, al cărei original
se află în Sentenţierul Tribunalului Capitalei (Dosar
nr.14/946)”.

Note:
1. GÂNDIREA – revistă de cultură interbelică

tradiţionalistă, întemeiată de Cezar Petrescu şi D.I. Cucu,
în 1921 la Cluj. Odată cu întemeierea ei s-a format
curentul ideologic numit gândirism. Nichifor Crainic va
deveni în 1928 directorul revistei. Apariţia e va fi
întreruptă în 1925 şi între 1933 – 1934. Una dintre cele
mai importante reviste culturale din spaţiul interbelic
românesc. În jurul publicaţiei cît şi alături de Nichifor
Crainic s-a format o grupare alcătuită din de elita
culturală a vremii: Ion Barbu, Lucian Blaga, Mateiu I.
Caragiale, Gib Mihăescu, Ion Pillat, Victor Ion Popa,
Francisc Șirato, Tudor Vianu, Vasile Voiculescu etc., dar
şi Tudor Arghezi, George Călinescu, Șerban Cioculescu,
Mircea Eliade, Emil Cioran. Apariţia publicaţiei s-a oprit
în 1944.

2. SFARMĂ PIATRĂ – ziar cotidian, apoi săptămînal,
apărut la sfîrşitul anilor 30 şi începutul anilor 40.
Publicaţie întemeiată de Nichifor Crainic, cu ajutorul lui
Stelian Popescu, redactor şef al ziarului Universul între
1918-1943. Din redacţie (redactor şef – Alexandru
Gregorian) făceau parte Vintilă Horia, Ovidiu Papadima,
Toma Vlădescu, Dan Botta, Toma Vlădescu, Pan M.
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Vizirescu. Printre colaboratori s-au numărat Ioan
Alexandru Brătescu – Voineşti, Ștefan Baciu şi Radu Gyr.

3. Informaţie eronată în urma căreia Vintilă Horia ar
fi fost corespondent de presă la Berlin începînd cu iunie
1941. Între 1940 – 1942 va fi ataşat de presă la Ambasada
Română din Roma.

4. Informaţie eronată; Vintilă Horia ar fi făcut parte
din organizaţia legionară începînd cu anul 1933.
Realitatea este că în acei ani era elev la Colegiul Sf. Sava,
unde îşi face debutul în revista elevilor, VLĂSTARUL, în
anul 1932.

5. Informaţie eronată. Este vorba de anul 1946.
6. Informaţie eronată. Este vorba de anul 1948.
7. Informaţie eronată. Este vorba de intervalul dintre

1948-1953.
8. Este vorba despre romanul Dumnezeu s-a născut în

exil, încununat cu Premiul Goncourt în 1960.
9. Vintilă Horia va fi nevoit să nu accepte premiul

(care-i va fi, în acest caz, atribuit deşi nu decernat:
conform regulamentului după care se conferea acest
premiu care, odată obţinut, nu mai putea fi retras) datorită
campaniei presei franceze de stînga, temeinic orchestrată
în încercarea de a-l compromite. 

10. Cum spuneam mai sus, Premiul Goncourt nu
putea fi retras după conferire.

11. ALEXANDRU MARCU – (n. 1894 – d. 1955) –
profesor, italienist, traducător, membru corespondent al
Academiei Române, subsecretar de stat în Ministerul
Propagandei în Guvernul Ion Antonescu (3). Decorat cu
Ordinul Coroana României în grad de Mare Ofiţer.
Decedat în închisoarea Văcăreşti. Studii la Roma( 1923 –
1924), la Academia di Romania, la recomandarea
profesorului Ramiro Ortiz. Specialist în italienistică, a
fost profesor la Universitatea din Bucureşti. După
căderea Guvernului Ion Antonescu, a fost arestat şi
condamnat la 12 ani temniţă grea şi la cinci ani
detenţiune riguroasă. Deţinut politic în închisoarea
Văcăreşti.

12. ALEXANDRU BĂDĂUȚĂ – (n.1901 – d.1983) –
scriitor. Prozator şi eseist, memorialist.

A fost funcţionar superior – şef al Serviciului
propagandei turistice, director, secretar general al
Departamentului propagandei româneşti în Ministerul
Propagandei Naţionale în Guvernul Ion Antonescu (3). A
pus bazele cinematografiei documentare româneşti şi ale
Oficiul Naţional de Turism. În 1944 este epurat din presă.
A fost condamnat la închisoare. S-a remarcat ca publicist,
critic literar şi eseist.

13. Informaţie eronată. În 1944 a fost deportat de
Germania, în lagărul de la Krummhubel, în Silezia,
pentru ca în 1945 să fie transferat în lagărul Maria Pfarr
(Austria). A fost eliberat, din aceste lagăre naziste, de
trupele britanice ale Armatei a 8-a, în 1945. Se stabileşte

în Italia – Assisi şi Florenţa (1945-1948).
14. Informaţie eronată. MEȘTERUL MANOLE a fost

un periodic românesc din România, o revistă de literatură
care a apărut de la 1 ianuarie 1939 pînă la mijlocul anului
1942, din iniţiativa unui grup de scriitori tineri în frunte
cu Vintilă Horia, imprimată la Tipografia Cărţilor
Bisericeşti, editată la Bucureşti. Din această publicaţie au
apărut 13 numere. Revista a fost condusă în primul an de
apariţie, alături de Vintilă Horia, de către Ovid Caledoniu
şi Miron Suru. În 1941 Vintilă Horia şi Ovid Caledoniu
vor deveni directorii revistei. Ultimul număr apare în
ianuarie – aprilie 1942. La revistă au colaborat Mircea
Streinul, Ion Frunzetti, Pericle Martinescu, Paul
Constantinescu, etc.

15. AUGUSTIN POPA – (n.1893 – d.1974) – a fost
membru al Comitetului Executiv şi preşedinte al
Partidului Naţional – Țărănesc din judeţul Târnava-Mică
şi deputat în Parlamentul României. Profesor de drept
canonic la Academia de Teologie Greco – Catolică din
Blaj. După plecarea în Occident, se va stabili prima dată
în Franţa şi Apoi în Statele Unite.

16. Informaţie eronată. Vintilă Horia emigrează în
Argentina în 1948 unde înfiinţează revista Noutăţi despre
Argentina şi România şi unde va deveni profesor de
literatură română la Facultatea de Filosofie şi Litere din
Buenos Aires. Rămîne în Argentina pînă în 1953 cînd va
pleca la Madrid unde va trăi la început dintr-o bursă
acordată de Institutul Cultural Hispanic.

17. Informaţie eronată. După cum se cunoaşte, a
rămas în Argentina pîna în 1953.

18. RADU GHENEA – (n. 1907 – 1973). Diplomat şi
publicist. Fost ministru plenipotenţiar al României în
Spania. După război emigrează în Argentina unde va fi
director al revistei Însemnări de la Buenos Aires, revistă
la care colaborează şi Vintilă Horia. După mai multe
schimbări de reşedinţă (Bolivia, Peru, Venezuela)se
întoarce la Madrid în 1961 şi îşi reia activitatea
publicistică.

Revista Însemnări (Apuntes – Pe drumul
românismului) apare la 1 noiembrie 1951. Va fi o
publicaţie lunară, după cum se poate citi pe coperta a
patra a revistei. Tot aici mai putem citi, reprodus după
primul articol al publicaţiei, intitulat Cine suntem şi ce
vrem: „Suntem români, ridicaţi împotriva primejdiei
comuniste...Am iertat pe toţi ce care ne-au lovit şi
defăimat, oricît a fost de mare nedreptatea, nu iertăm însă
pe cei ce asupresc, jefuiesc şi schingiuiesc Țara”.

19. PRINCIPESA ILEANA A ROMÂNIEI (DOMNIȚA
ILEANA) – n..1909 – m.1991 a fost fiica cea mai mică a
Regelui Ferdinand I al României şi a Reginei Maria, cu
titlul din naştere de Principesă a României. Prin mama sa
se înrudea cu marile familii regale din Marea Britanie şi
Rusia. Prin căsătoria din 1931 cu arhiducele Anton de
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Austria ea primeşte titlurile de arhiducesă a Austriei şi
principesă de Habsburg Toscana. În timpul regimului
Antonescu se stabileşte în România şi deschide la Bran
spitalul „Inima Reginei”. După divorţul de arhiducele
Anton de Habsburg şi apoi după cel de-al doilea prin care
se separă de Ștefan Isărescu, se călugăreşte şi alege
numele monastic maica Alexandra, întemeind
Mănăstirea ortodoxă Schimbarea la Faţă din Elwood City
– Pennsylvania. Aici va fi stareţă pînă la deces.

20. LIGA ROMÂNILOR LIBERI – organizaţie a
românilor din exil, înfiinţată în 1950, cu sediul la New
York, SUA. Cuprindea diferitele asociaţii româneşti din
afara zonei de influenţă comunistă. Între 1950-1953 a
fost condusă de generalul Nicolae Rădescu şi mai tarziu
de Mihai Fărcăşanu. Din lipsă de fonduri, activitatea
Ligii a încetat în 1960.

21. MIHAI FĂRCĂȘANU –( n. 1907 –m.1987). Juris,
scriitor şi politician. Între 1940-1946 a fost preşedintele
organizaţiei Tineretului Naţional Liberal. Urmărit de
autorităţi, a reuşit să fugit din ţară în 1946. Condamnat la
moarte în contumacie. Membru în Comitetul Naţional
Român şi în Liga Românilor Liberi, al cărei preşedinte a
fost ales în 1953. A fost primul director al postului de
radio Europa Liberă. 

22. Corect: RHEIN
23. Corect: SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNĂ
24. GEORGE USCĂTESCU – (n.1919 – d. 1995) –

estetician, filosof, sociolog, Studii la facultatea de litere
şi Filosofie şi Facultatea de drept din cadrul Universităţii
din Bucureşti.

În urma recomandărilor lui Nicolae Iorga, în 1940
primeşte o bursă de studii în Italia, unde îşi doctoratele în
filosofie, litere şi drept. Nu se mai întoarce în ţară şi se
stabileşte definitiv în Spania.

Va fi profesor la Universitatea Complutense din
Madrid, al catedrei de filosofie. Activitate enciclopedică,
studii de estetică, filosofie, istorie etc. A fost profesor
onorific la universităţile din Roma, Buenos Aires,
Modena, Strassbourg, Florenţa, Genova, Valencia,
Trieste, Palermo, Bologna. Pentru exilul românesc, a
înfiinţat revista Destin(pe care a condus-o între 1951 –
1972) odată cu Cercul de Studii cu acelaşi nume. Revista
a avut colaboratori de prestigiu: Grigore Gafencu, Mircea
Eliade, Emil Cioran, Stefan Lupaşcu, Valeriu Anania,
Nicu Caranica etc.

Opera: 80 de volume în domeniul esteticii, filosofiei
culturii, dreptului şi diplomaţiei.

25. FUNDAȚIA REGALĂ UNIVERSITARĂ CAROL I
DIN PARIS – La iniţiativa Regelui Mihai şi a Comitetului
Naţional Român se reînfiinţează la 8 decembrie 1950, la
Paris, Fundaţia Regală Universitară Carol I avîndu-l ca
preşedinte pe Petre Sergescu.

26. HORIA COSMOVICI – (n.1909 – d. 1998).
Avocat, preot şi pictor. Doctorat în drept roman la
Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. În 1940,
Ion Antonescu l-a numit subsecretar de stat pentru
probleme doctrinare la preşedinţia Consiliului de
Miniştri. Din 1944 a fost arestat de şase ori.

27. Informaţie greşită. Vintilă Horia si-a început
activitatea ziaristică în 1933 la revista elevilor Colegiului
Sf. Sava, Vlăstarul, colegiu al cărui elev era în acel timp.

28. ALEXANDRU GREGORIAN – (n.1909 – d. 1987)
– publicist, eseist şi poet. Debutează în presă ca redactor
la ziarul Calendarul din Bucureşti. Înfiinţează revista
Sfarmă Piatră în 1933. Intre 1937 – 1940 este redactor la
ziarul Universul şi în acelaşi timp colaborează la revista
Gîndirea. În 1940 pleacă la Roma, la Legaţia României,
fiind numit consilier de presă şi cultură. Pînă în 1944. Nu
se mai întoarce în ţară şi publică în revista Țara, una
dintre primele publicaţii ale exilului. În 1952 se stabileşte
la Muenchen, oraş în care va deveni directorul
departamentului românesc al postului de radio Europa
Liberă pînă în 1954. Sub conducerea lui s-au pus bazele
redacţie de la Muenchen a Europei Libere. În 1957
participă la fondarea Societăţii Academice Române din
Roma. În 1959 emigrează în Statele Unite. Între 1963 -
1965 este director de limbă engleză a publicaţiei Italian –
American Herald din Philadelphia. La senectute se
stabileşte în Spania unde îşi continuă activitatea
publicistică şi unde se va trăi până la sfîrşitul vieţii..

29. PORUNCA VREMII – ziar fondat la Bucureşti la
18 decembrie 1932. A apărut săptămînal între decembrie
1932 şi decembrie 1934, iar după 1 ianuarie 1934 ziarul
a apărut zilnic pînă în iunie 1938. Ideologia ziarului s-a
situat spre extrema dreaptă conservatoare. Ilie Rădulescu,
directorul fondator al ziarului a fost acuzat de cuzism,
apoi că „a fost în solda legaţiei germane”. Ilie Rădulescu
a mai fost învinuit de a fi militat în favoarea războiului
antisovietic, de antisemitism şi de „crime de instigare la
ordonarea şi săvîrşirea unor acte de teroare [...]” (desigur
se pot recunoaşte termenii inadmisibili folosiţi în mod
curent în procesele politice instrumentate de Tribunalele
Poporului – n.m. I.D.). A fost condamnat, prin hotărîrea
Tribunalului Poporului, la muncă silnică pe viaţă. La 21
ianuarie 1956 a fost eliberat în urma adresării sale în faţa
Curţii Supreme unde, în 1955, a cerut să fie eliberat
deoarece „situaţia în care se afla era o gravă eroare”.
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Ca și alte mari spirite, Emil Cioran, de
la moartea căruia se vor împlini în curând
15 ani, nu poate fi înţeles în afara cores-
pondenţei sale. Şi nu numai pentru că el
este „unul dintre marii epistolieri ai epo-
cii”, cum subliniază Eugen Simion, autorul
eseului „Cioran, o mitologie a nedesăvâ-
rşirilor”. Să nu uităm că Cioran însuşi pro-
clamă că adevărul despre un autor îl afli
mai curând din corespondenţă decât din
opera sa. Fapt e că, în cazul lui, se impune
cu atât mai mult comparaţia între discursul
privat din scrisori şi discursul public din

operă, cum procedează Eugen Simion, şi asta,
subliniază criticul, nu numai referitor la „fantas-
ma ţării pe care (Cioran) o invocă mai totdeau-
na, cu un sentiment de ură-iubitoare”. În cores-
pondenţa cu fratele său, confidentul cel mai
apropiat, precum și în cea cu colegii de generaţie
din ţară, Eugen Simion descoperă „un alt
Cioran, altul decât acela pe care îl ştim din scrie-
rile publice. Un Cioran nebănuit: grijuliu ca un
ţăran foarte legat de familie, săritor, sfătos, iritat
când primeşte veşti despre neseriozitatea gene-
raţiei tinere, în fine, un Cioran plin de afecţiune
când este vorba de părinţi, de fratele şi de sora
lui…”. Cel care scrisese atât de radical despre
destinul nostru minor şi ruşinea de a fi român,
despre blestemul şi fatalismul balcanic de care
suntem marcaţi fără scăpare, îi mărturisea tulbu-
rător lui Constantin Noica într-o misivă din
1970: „Cumpănind bine lucrurile, dintre noi tu
eşti singurul care ai făcut cea mai bună alegere.
Nu te poţi împlini decât aproape de originile

tale; drept că o astfel de statornicie a cerut sacri-
ficii, pe care nu ai de ce să le regreţi acum, din
moment ce ele erau, pe cât se pare, înscrise de la
bun început în destinul tău, şi care până la urmă
s-au dovedit fertile. Nu ştiu dacă la tine e vorba
de preştiinţă sau de instinct – cert e că tu ai înţe-
les dintotdeauna ceea ce mie mi s-a părut o
extravaganţă sau chiar o nebunie. că a fi nu e cu
putinţă decât înăuntrul propriei tale etnii”. Şi în
scrisori, Cioran îşi exprimă admiraţia sans riva-
ges şi, aş spune, recunoştinţa, pentru Eminescu,
face apologia limbii române pe care a părăsit-o,
identifică paradisul copilăriei cu ţara natală „loc
de refugiu imaginar”, dar într-un spaţiu cât se
poate de concret, de real „cuprins între Răşinari,
Sibiu, Şanta, Coasta Boacii”. În martie 1967 îi
scria fratelui Aurel: „Îţi mulţumesc pentru ilus-
trata cu Păltinişul. N-am fost niciodată acolo
iarna. Este unul dintre locurile din ţară pe care aş
vrea să le revăd cândva. Şi mai ales Şanta! Ar
trebui cumpărată casa aceea, aşa părăsită şi pus-
tiită cum e. Mi-aş putea sfârşi zilele acolo. Un
refugiu ideal. Mă gândesc la Traian, ciobanul de
la stâna unde mergeam după brânză. Cel din
urmă cioban îmi pare azi de preferat oricărui
intelectual parizian. Iată la ce concluzii ajungi în
Occident”. Un Occident în criză, decăzut, cum
reiese şi din corespondenţa cu austriacul
Wolfgang Kraus (1924-1998), autor de studii
filosofice, editor, organizator de prestigioase
instituţii culturale europene. Este vorba de cor-
pusul ce cuprinde 158 de scrisori ale lui Cioran
plus două ale Simonei Boué, toate trimise lui
Kraus, precum şi cinci ale acestuia către
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Cioran şi care a fost descoperit la Biblioteca
Naţională din Viena de George Guţu şi publicat
la Humanitas în traducerea sa: „Scrisori către
Wolfgang Kraus (1971-1990)”. Într-una din
epistole, Cioran întrevedea un orizont european
nu pera luminos: „Nu există salvare pentru civi-
lizaţia care nu mai crede în ea însăşi. Îmi îngă-
duiţi să fac o profeţie? Peste cincizeci de ani,
Notre Dame va fi o moschee”. Scrisoarea este
datată: 1 ianuarie 1987. Peste doi ani, în fatidi-
cul 1989, diagnosticul său e şi mai sever: „…
creştinismul este completamente gol pe dinăun-
tru”. 

Corespondenţa lui Cioran e străbătută de ceea
ce aş numi o jovialitate gravă care îl face  pe
filosoful deşertăciunii lumii mai uman. Este
mereu preocupat de beteşugurile trupeşti şi, des-
igur, de binefacerile sau de ineficacitatea vreu-
nui medicament, îşi priveşte cărţile, destinul lor,
cu senină detaşare şi cu scepticismul celui care
ştie că până la urmă totul este zadarnic, totul este
efemer şi că nimic nu e mai relativ decât eterni-
tatea, refuză premii prestigioase şi cu mare vizi-
bilitate în valoare de zeci de mii de dolari şi sute
de mii de franci sau şilingi, citeşte mult („cititul
e marele meu viciu”), scrie puţin („Neajunsul de
a fi om, zice el într-o scrisoare, nu trebuie ampli-
ficat de grafomanie”), călătoreşte împreună cu
Simone, dar nu într-atât încât să nu aibă mereu
nostalgia unor ţări şi oraşe pe care nu le-a văzut
încă sau pe care nu le va vedea niciodată, este
îngrijorat de situaţia sa locativă, primeşte musa-
firi din România, de obicei nedoriţi, care îi
ocupă timpul şi îl agasează, îşi face zilnic obiş-
nuita plimbare în „foarte frumoasa” Jardin de
Luxemburg, tânjind după linişte şi singurătate,
pe care însă nici într-un asemenea cadru nu le
poate afla pe deplin „căci sunt nevoit să întâl-
nesc în fiecare zi pe cineva, ceea ce face parte
din comedia pariziană („Marea eroare a vieţii
mele a fost aceea că am ales Parisul ca primul
meu acasă, o viaţă fără zăpadă, fără puritate
exterioară şi, ceea ce este şi mai rău: fără singu-
rătate. E adevărat că aici eşti însingurat, dar
niciodată singur”), nu agreează ceremoniile, fes-

tivităţile de orice fel, nu-i place să ţină conferi-
nţe, nefiind un vorbitor şi temându-se de ridicol.
La 1 noiembrie 1982 îi scria prietenului austriac:
„Acum câteva săptămâni am fost la Köln, nu
pentru a ţine o conferinţă – nu sunt capabil de
aşa ceva –, ci pentru a purta o discuţie la Centrul
European (predare de limbi străine). Mi s-au pus
întrebări referitoare la… concepţia mea despre
lume, iar o prietenă (probabil muza sa Friedgard
Thoma, cu care tocmai trăia o idilă – nota mea)
care are o voce fermecătoare a citit aforisme
tenebroase. Am avut sentimentul că sunt autorul
unor inscripţii funerare”. Peste toate, „aristocra-
tul îndoielii” basculează între sentimentul ratării
şi o discretă satisfacţie a împlinirii („Nu mă pot
converti la nimic, şi totuşi nu-mi consider viaţa
un eşec”). 

Un capitol cu totul insolit în corespondenţa
lui Cioran priveşte idila sa cu o tânără profesoa-
ră de filosofie din Germania, mai exact din
Köln, Friedgard Thoma, care a surprins lumea
culturală publicând, în 2001, un epistolar intitu-
lat „Pentru nimic în lume. O iubire a lui Cioran”,
carte editată şi la noi în 2005, în traducerea
Norei Iuga, cu dezvăluiri ce au surprins şi chiar
au şocat lumea culturală. Din păcate – sau din
fericire! - destinatara a cenzurat mai multe epis-
tole. Scrisorilor, trimise de filosoful îndrăgostit
de la Paris profesoarei din Germania în perioada
1981-1990, Eugen Simion le acordă o meritată
importanţă, căci nu e posibil un portret al lui
Cioran fără această parte a corespondenţei:
„Cine şi-ar fi închipuit că moralistul care scrie
despre nenorocul de a te naşte poate să intre fără
mari ezitări – putem spune chiar: cu o însufleţi-
re nebănuită – în asemenea încurcătură senti-
mentală? Ei, bine, intră, simţurile scepticului se
aprind, dorinţele lui erotice nu se ruşinează…”.
Friedgard Thoma îl vizitează pe Cioran în „apar-
tamentul de sub acoperiş” când Simone, femeia
cu care de-o viaţă este, cu vorba sa, „semi-însu-
rat”, lipseşte. Altădată, se plimbă peripatetizând
prin cimitirul Montparnase, metodă verificată de
a conferi şi mai mult romantism întâlnirii şi cli-
pelor trăite împreună. Eugen Simion citează la
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un moment dat un fragment din ceea ce numeş-
te „un discurs îndrăgostit imprudent pentru filo-
soful septuagenar, dar memorabil, cu formule
uluitoare”. Curat uluitoare îţi vine să spui, dar
într-o cheie gravă: „Am discutat prea mult şi am
înţeles dependenţa mea senzuală de
Dumneavoastră în toată claritatea ei abia după
ce v-am mărturisit la telefon că aş vrea să-mi
îngrop capul pentru totdeauna sub fusta
Dumneavoastră. Ce mortale pot fi anumite
lucruri. Totul a început de fapt cu fotografia,
vreau să spun cu ochii Dumneavoastră. Aţi fost
oarecum speriată când v-am vorbit de o încli-
naţie «perversă» pe care mi-o stârneşte trupul
Dumneavoastră. Perversă nu a fost cuvântul
potrivit; am vrut să spun arzătoare. Doar sunt
normal; stări interzise cer expresii ne-naturale.
Cred (poate mă înşel) că în dimineaţa asta aş fi
mai puţin obsedat, dacă aţi fi fost mai
binevoitoare cu mine”. Tânăra doamnă rupe
relaţia cu prietenul său en titre. Cioran o
vizitează la Köln şi stă în locuinţa ei, unde se
simte foarte bine („Vreme de două zile am fost
încoronat”), iar „scepticul de serviciu” devine
brusc mai luminos în reflecţiile sale. Pe drumul
de întoarcere, îi scrie din Baden-Baden, adresân-
du-i-se cu: „Iubita mea ţigancă”. Constată totuşi
că fericirea îl face şi mai nefericit decât neferi-
cirea. Ar vrea să evadeze cu cea la care se gân-
deşte în fiecare secundă „într-o insulă părăsită şi
să plâng toată ziua”. Dar vrea și să moară împre-
ună „cu o singură condiţie: să fim puşi în acelaşi
sicriu”. Filosoful simte iubirea „ca o dulce căde-
re”, formulă splendidă, o caraterizează pe bună
dreptate Eugen Simion. „Femeia culturală”, cum
o defineşte criticul, devine „centrul vieţii mele,
zeiţa unuia care nu crede în nimic”. Zeiţa îi
declară apoi: „Chiar şi în braţele altui bărbat,
nimic nu ar putea să se compare cu ce-mi daţi
Dumneavoastră”. Ceea ce, în definitiv, spune
aproape totul despre relaţia dintre ei. Ca să fie şi
mai clar, îi invită pe Cioran şi pe Simone la reşe-
dinţa sa de vară în mijlocul unui clan format din
fostul soţ, Günter, fetiţa acestuia, băiatul ei şi un
prieten cu fiul său. Friedgard şi Simone se sim-

patizează şi se împrietenesc repede, iar Cioran
devine din ce în ce mai anxios. În fine, iubirea
eşuează, aşa-zicând, într-o prietenie ce a durat
destui ani. Nu numai acest roman de dragoste în
formă epistolară este pasionant, ci şi modul cum
îl repovesteşte Eugen Simion. De fapt, el capătă
cu adevărat virtuţi epice sub condeiul sclipitor al
eseistului. Îl micşorează pe marele filosof şi
scriitor „încurcătura sentimentală” în care s-a
aruncat cu însufleţire?! Nicidecum, îl umanizea-
ză, crede Eugen Simion, îl înalţă chiar, mi-aş
permite să zic. Oricum, „Cioran intră şi iese fru-
mos şi demn omeneşte din această istorie”.
Morala fabulei, mai spune criticul în două fraze
literalmente memorabile, este „foarte ciorania-
nă: fericirea de a fi nefericit sau nefericirea,
pentru spirit, de a fi fericit o clipă în turbulenta
şi imprevizibila existenţă. Dragostea îi răpeşte
norocul de a rămâne cinic…”.
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Pentru cinematografia românească din era
comunistă, rolul „haiducului” diehard constituie o
localizare și adaptare a hollywoodianului „Agent
007”: în ambele cazuri personajul imprevizibil și
fascinant e interpretat de actori înzestrați cu o
frumusețe masculină care, expusă situațiilor
riscante, devine mai curând rafinată decât asertivă.
Că haiducul român este un fel de „James Bond” o
dovedesc nu numai magnetismul personajului (pe
care l-aș apropia mai curând de Casanova decât de
Don Juan) sau misiunile imposibile, ci și felul în
care mai multe chipuri de actori dau viață rolului
de-a lungul a câteva decenii. Eu, una, prefer vocea
gravă a lui Sean Connery și zâmbetul ștrengar a
lui Pierce Brosnan, dar de gustibus... Și dacă
„007” a devenit deja o temă bogat informată din
punct de vedere bibliografic, despre rolul
„haiducului” și despre metamorfoza sa „somatică”
și vestimentară – de la Ion Besoiu la Emanoil
Petruț, Florin Piersic și, finalmente, Adrian Pintea
– s-a discutat foarte puțin. Interesul statornic al
regizorului și scenografului Dinu Cocea pentru
ficțiunea haiducească în cinematografie – plus
serviciile de divă ale Margăi Barbu și cele de co-
scenariști ale lui Eugen Barbu, Nicolae Paul
Mihail și Mihai Opriș – ne împing să reflectăm la
modul în care acesta a ales chipul potrivit pentru
un rol.

Să încercăm un exercițiu de imaginație.
Suntem în anii 60’ și trebuie să alegem actorul
potrivit pentru un film numit Haiducii, după un
scenariu executat de trio-ul Barbu-Opriș-Mihail.
Dar, în primul rând, de unde știm cum arată sau
cum ar trebui să arate un haiduc? Dacă revenim la
picturile lui Mișu Popp (despre care făcurăm
vorbire și altădată), vom observa că fruntea înaltă,

privirea ascuțită sub sprâncene boltite, părul
brunet, ondulat și des, picioarele lungi și atletice,
umerii lați, statura impunătoare, vestimentația și
armele au un „ce” haiducesc. Într-adevăr, cu
excepția lui Adrian Pintea (alias haiducul Iancu
Jianu), actor de talie medie, cu o constituție fragilă
și alură romantică, Ion Besoiu, Emanoil Petruț și
Florin Piersic sunt bărbați impunători și atletici,
de peste 1,80 m, cu fruntea înaltă și boltită, cu
osatură facială fermă. Din interviurile lui Ion
Besoiu aflăm că rolul în Haiducii i-a revenit
cumva întâmplător, după ce Emanoil Petruț căzuse
de pe cal la filmări. O analiză arhetipală va scoate
la iveală un lucru interesant. Pentru tipul brunet
(Emanoil Petruț – Ion Besoiu alias haiducul
Amza) și pentru tipul blond (Florin Piersic alias
haiducul Șaptecai) Dinu Cocea făurește linii
vestimentare și chiar genuri cinematografice
diferite: unul de film istoric, celălalt de western.
Tipologie răspândită datorită succesului filmelor
hollywoodiene, haiducul-western reprezintă o
restilizare globalistă a „haiducului” național și se
impune abia după 1970, într-un climat politic
considerat mai lejer.

Dar Dinu Cocea putea să știe cum arată un
haiduc și din filmele lui Horia Igiroșanu: Iadeș
(1926), Iancu Jianu (1928), Haiducii (1929),
Ciocoii (1931). În anii 1960, când filmele lui
Igiroșanu erau trecute în fondul secret sau
expurgate iar regizorul însuși se stingea în
închisorile comuniste din pricina simpatiilor sale
„legionare”, Dinu Cocea abia își începea cariera.
Era nepotul lui N.D. Cocea și absolvise facultatea
în 1953. Văzuse în copilărie filmele lui Igiroșanu?
Fără îndoială. Totuși, din pricini istorice
binecunoscute, între cele două serii
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cinematografice haiducești – Haiducii lui
Igiroșanu și Haiducii lui Cocea – se poate trasa
doar o legătură vagă, bazată pe un arhetip
masculin „haiducesc”, pe o postură și un mod

vestimentar ce transpar din fotografiile de epocă:
Cristache Antoniu (alias Mereanu în Iancu Jianu
și alias Alexis Fanariotul în Ciocoii), George
Ștefanescu și Dorin Sireteanu (haiducii Fulger și
Codreanu în Ciocoii) poartă cămăși de in, ilice și
cușme mițoase asemenea lui Radu Anghel din
tabloul lui Mișu Popp, în vreme ce Dinu Cocea va
înlocui cușma cu bogăția capilară a actorilor săi.        

Din arhiva revistei „Clipa” (1920-1928),
înființată de Igiroșanu, aflăm că regizorul miza pe
exportul seriei haiducești în Germania. Aflat la
Berlin ca să negocieze vânzarea producției Clipa
Film, Dorin Sireteanu îi scrie lui Horia Igiroșanu
o epistolă pe care arhivarul o rezumă astfel:
„[Dorin] Sireteanu îi scrie lui Igiroșanu contrariat
că acesta arată atâta dezinteres ca acela de a vinde
aici filmul Iancu Jianu. Era totul pregătit și foarte
greu se acceptă un film străin în Germania. Chiar
mediocru dacă era, tot avea succes. Și era și rost
de câștig. Aranjase totul, dar ei n-au trimis nimic.
Aici se poate trăi cu 250. Germanii ne confundă cu
Bulgarii. [Sireteanu] Este foarte afectat de
moartea tatălui său. În continuare, scrie lui
[Cristche] Antoniu că peste un timp limitat ar
putea să vină aici câțiva elevi vechi”. Este
interesant că, urmând modelul literar al Bucurei
Dumbravă-Panait Istrati, care se apucă de scris
romane cu haiduci în limbi străine, însuși Dinu
Cocea încearcă o manevră similară cu serialul La
révolte des haïdouks, realizat în colaborare cu
Claude Vernick și difuzat în 1972. Pe scurt, un

subiect gras pentru export, disputat de două filiere
ideologice care se desprind, ambele, din modul în
care evoluează scrisul părintelui-fondator N.D.
Popescu și chiar din versiunile, tot mai ample, ale
romanului Iancu Jianu: haiducia social-
naționalistă preluată apoi în textele Bucurei
Dumbravă și în filmele lui Igiroșanu, unde
cocktailul voinicesc format din haiducii și
haiducițele Mereanu, Corbea, Jianu,
Vladimirescu, Vulpe, Tunsu, Mihăiță/ Victorița,
Ileana, Rada, Ruxanda personifică etnotipul
românesc; haiducia socialist-umanitaristă,
preluată în textele lui Panait Istrati, apoi în filmele
lui Dinu Cocea unde, fapt deloc surprinzător, eroii
își aleargă caii nu între limitele strâmte ale
hotarelor țării, ci în lumea largă, tocmai până la
Viena și Stambul.

Cum o istorie a genului haiducesc în
cinematografie nu poate fi rezolvată în câteva
pagini, mă voi opri deocamdată aici. Voi îndrăzni
să insist numai asupra unui mic detaliu: dacă
Iadeș, Iancu Jianu și Haiducii sunt filme mute, în
Ciocoii se experimentează o tehnologie de
sonorizare pe discuri. La prima vedere, informația
reflectă o evoluție tehnologică prea puțin
surprinzătoare: desigur, primele filme românești
din care se aude ceva datează din perioada 1929-
1930 și e normal ca Igiroșanu să fi încercat și
posibilitățile așa-numitei „coloane sonore”. Dar
totuși... 

Semnat cu inițialele „J de S” și „I.G.”, dintre
care le recunoaștem cu certitudine pe cele ale lui
Jean Georgescu, Ciocoii (cântecul străinului).
Roman după filmul românesc realizat și conceput
de Horia Igiroșanu povestit de J de S. și I.G.
(Atelierele Adevărul, s.a.) este un text care ar
trebui înregistrat și comentat pe larg într-o nouă
ediție – if ever – a Dicționarului cronologic al
romanului românesc (2003). Dar interesul n-ar
trebui să țină numai (sau exclusiv) de sfera
considerațiilor generice. Romanul Ciocoii... ar
trebui să devină un reper, întrucât constituie
primul experiment de intermedialitate. 

Termenul sună cam sofisticat, ce-i drept, dar
descrie perfect următoarea situație indicată destul
de clar în paratext. Un regizor filmează niște
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cadre, apoi le editează, le îmbină și construiește o
narațiune. Pentru că tehnologia permite,
narațiunea „filmică” (hai să-i spunem așa, dându-
ne aere de experți) este dublată de o înregistrare
audio, pe discuri. După cum indică afișele, filmul
rulează mai degrabă ca film mut decât ca film
sonor, sunetul fiind asigurat, și pe viu, de „o
orchestră simfonică din București”, de „un cor
haiducesc” și de „un maestru cimpoier Tudor, din
munții Cernei”. Mai mult decât atât, „cântecul
străinului” menționat de titlu se dovedește a fi o
romanță adevărată, pe care trebuie s-o execute
dacă nu actorul Cristache Antoniu (alias Alexis
fanariotul), atunci vreun solist din cor. Cineva din
sală, din publicul avizat (actorii-vedete ce
participă ocazional la reprezentații) sau din
publicul larg, povestește filmul în scris. E o
povestire ce surprinde atât firul narativ
(confirgurat de organizarea cadrelor peliculei), cât
și experiența senzorială a privitorilor. Pentru că
este vorba despre un film mut, ne-am aștepta să
predomine impresiile vizuale și descrierea. Totuși,
romanul are o mișcare alertă, înțesată cu o
mulțime de dialoguri. Dar dialogurile sunt prea
multe ca să putem accepta că ele au funcționat,
fiecare în parte sau cuplate (replică și contra-
replică), pe post de cadru intermediar în film. Ca
atare, ceea ce spun personajele – inclusiv lunga
secvență de raccourci din capitolul al IX-lea –
trebuie să fi făcut parte dintr-un alt text, probabil
un scenariu pe care Igiroșanu l-a folosit la filmare.
Din mișcarea de du-te-vino (textul trece în film,
filmul trece înapoi în text), rezultă un „roman”
bumerang ale cărui capitole, scrise în stil

foiletonistic pe cel mult 2 pagini, corespund
probabil modului de editare a scenelor/ tablourilor
filmului. Excepția apare în capitolul IX. Trecutul
fanariotului, construit prin raccourci. Ca să ne
facem o idee despre intriga „ciocoiască”, putem
trece în revistă și celelalte titluri de capitole: 1.
Rândunel; 2. La conacul boierului Rugină; 3.
Pețitorie ciocoiască; 4. Cântecul străinului; 5.
Desnădejdea Kirei Agripina; 6. Îndrăgostiții; 7.
Vănătoarea; 8. O idilă suprinsă la timp; 9.
Trecutul fanariotului; 10. Fuga în munți; 11.
Dragostea haiducului; 12. Turnul morții; 13.
Jupânița Smaranda este salvată; 14. Plumbul
ucigător. Perspectiva narativă, din off, este un
efect al intermedialității textului: pentru că
naratorul/ naratorii se află chiar în sala de
cinematograf, ei relatează ce văd/ ce simt cumva
„din afara” poveștii. 

Dar povestea? Despre ce-i povestea, dom’le?
Ei bine, nu voi devoala nimic, pentru că romanul
Ciocoii va fi integrat în corpusul haiducesc „Hai-
Ro”, care va fi disponibil în open access la finele
anului. Închei prin a spune numai vreo câteva
vorbe despre uluitoarea poziționare a „haiducilor”
în această intrigă „ciocoiască”. În timp ce
purtătorul cântecului fascinant și otrăvitor, Alexis
fanariotul, ocupă rolul central în filmul lui
Igiroșanu, Fulger și Codreanu, cei doi frați de
cruce, apar abia în capitolul 3, într-o ipostază
aproape reconciliată cu „ciocoii”, de observatori
sau de „reflectori” ai luxuriei bogătanilor.
Calitatea lor de „reflectori” ai intrigii se dovedește
mai cu seamă în sus-amintitul capitol IX, unde
haiducii îi dezvăluie lui Rândunel (fata boierului
Ursu) fabuloasa poveste a parvenirii fanariotului.
La un nivel mai abstract, ipostaza haiducului-
reflector, care spune povestea altuia (și nu propria
sa istorie, ca în romanele lui Panait Istrati), atrage
atenția asupra faptului că, proiectat în lumea
filmului, personajul nu mai are nevoie de
medierea textului. Într-adevăr, după 1940,
literatura haiducească își pierde popularitatea, iar
haiducul, devenit un simplu „rol” printre altele,
evoluează numai pe ecran, ca erou național
ambalat ideologic pentru export.
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După 1989 a crescut vertiginos interesul cititorilor
pentru investigaţia documentaristă, aspect firesc, mai
ales că în urma schimbărilor politice din vara anului
1944 bibliotecile publice au fost aspru epurate,
numeroase cărţi şi ziare dispărând fără urmă. Aşadar,
o cercetare onestă a presei interbelice cumulată cu
mărturiile celor care i-au cunoscut pe principalii actori
(sensul greimasian) ne obligă să reevaluăm astăzi o
serie de momente istorice care se pare că deţin încă
multe inexactităţi.

Mărturiile şi documentele apărute în spaţiul public,
dacă nu sunt analizate contextual, nu fac decât să ne
sporească şi mai mult confuziile. De aceea, volumul
bilingv, român-turc, „Ziduri între vii. Din presa
românească interbelică” este binevenit, Camelia
Suruianu contribuind pe cât posibil la reconstituirea
câtorva momente ale epocii. Mergând dincolo de
prejudecăţile vremii, ne aduce, în prim plan, o serie de
jurnalişti şi scriitori preocupaţi de soarta societăţii
româneşti şi a lumii în care trăiau, un grup cu o
conştiinţă civică vie.

Protagoniştii cărţii sunt aşadar, în ordinea
prezentării: Pamfil Şeicaru, Stelian Popescu,
Constantin Mille, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu,
Aristide Blank, Mihail Manoilescu şi Paul Sterian.
Analizele ce le sunt dedicate se remarcă printr-o mare
bogăţie de detalii şi se citesc cu deosebit interes.
Dezideratul central al lucrării este de tip recuperativ şi
reparatoriu. Autoarea aduce la lumină câteva aspecte
marginalizate din presa interbelică şi le pune sub raza
unei judecăţi de valoare proaspete şi obiective,
degrevată atât de exagerări în sens minimalizator cât şi
de exaltări, eliberată de orice ingerinţă a ideologului în
tratarea subiectelor luate spre analiză. Trebuie spus că
îşi respectă aceste angajamente deontologice până la
capăt, demersul său acordând relieful cuvenit fiecărui
autor şi fiecărei probleme supuse analizei şi evaluării.

Camelia Suruianu se distinge pe parcursul cărţii
printr-o solidă şi meticuloasă informaţie, care porneşte
de la volumele memorialistice, manuscrisele de la
Biblioteca Academiei Române, ajungând până la
diverse studii economice, în care se străduieşte să
înţeleagă şi să explice hăţişul de fapte şi probleme pe

care le ridică o asemenea cercetare. Aşadar, privind în
ansamblu avem de-a face cu un mozaic de fapte şi
întâmplări, care, paradoxal, se leagă armonios.

Ascensiunea rapidă a lui Pamfil Şeicaru, directorul
cotidianului „Curentul”, este şi astăzi învăluită în
mister. Chiar dacă, se spune că a practicat în mod
regulat şantajul împotriva unor oameni politici,
Camelia Suruianu prezintă şi imaginea unui
intelectual prolific, de anvergură în perioada
interbelică. Din carte aflăm că a ctitorit între anii
1936-1938 o mănăstire în judeţul Mehedinţi, „în
memoria tuturor eroilor care au căzut pentru o
Românie Mare” şi a contribuit la ridicarea
monumentelor istorice de la Val du Roy (Franţa) şi
Staikrym (Ucraina). Dincolo de aceste aspecte de
ordin cultural Pamfil Şeicaru a rămas în memoria
noastră ca fiind un strălucit autodidact, lucru
recunoscut chiar şi de Nicolae Iorga. Intuiţia nu l-a
părăsit nici în fatidicul an 1944 când, văzând noile
influenţe politice, fuge din ţară, cu doar două
săptămâni înainte de 23 august. Trebuie spus că
autoarea îl consideră pe Stelian Popescu, directorul
ziarului „Universul”, mult mai abil, care observând
situaţia precară a României în faţa marilor puteri
occidentale ia în calcul, cu trei ani înainte, o eventuală
părăsire în grabă a ţării. Astfel, între anii 1940-1942
Stelian Popescu a depus importante sume de bani într-
o bancă elveţiană, aspect pecuniar care după plecarea
sa în Spania îi va asigura un trai decent.

Sandu Tudor, cum subliniază Camelia Suruianu,
este un jurnalist încă necunoscut în performanţele sale
reale, apreciat nedrept de către criticii literari prin
extinderea judecăţii de valoare privitoare la o carte
mai puţin reprezentativă, „Comornic”, asupra
celorlalte creaţii. Deşi nu era întru totul etic, în
perioada interbelică cea mai uzitată metodă de
combatere a adversarilor politici era pamfletul,
jurnaliştii ironizând cu abilitate fie un obicei fie un
aspect fizic de-al victimei. Un astfel de ziarist a fost
Sandu Tudor, directorul cotidianelor „Credinţa” şi
„Floarea de Foc”. El s-a individualizat printr-o serie de
comentarii politice („Noi cei 38 de ziarişti ai
generaţiei noi”, „Politica nu e un leac al crizei”) şi
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culturale („Grăsunul bârfăleţ”, „Idolul cu inima
clocită”). Din exemplele oferite observăm faptul că
obişnuia să comunice mesajele sale cititorilor cât se
poate de franc, chiar dacă fraza sa flirtează uşor cu
liricul, în definitiv avem de-a face cu un jurnalist care
este în aceeaşi măsură şi poet. Un merit suplimentar
este şi republicarea după 82 de ani a articolului
omagial „Roata ursitei lui Hasdeu”, scris cu ocazia
comemorării celor 100 de ani de la naşterea
cărturarului. Editorialul, deosebit de bine susţinut în
ceea ce priveşte documentaţia, îi relevă din plin
talentul de prozator. Cu siguranţă că temperamentul
său vulcanic i-a adus numeroase conflicte cu colegii
lui de breaslă. Articolele semnate în anii ‘30 împotriva
lui Mussolini, Hitler, legionarilor, dar şi a unor
personalităţi ale vremii, precum Carol al II-lea,
prefectului capitalei Gabriel Marinescu, prim-
ministrului Nicolae Iorga, l-au introdus practic în
adevărate jocuri periculoase, transformându-l într-o
ţintă sigură a calomniilor acestora. Aşadar, putem cu
uşurinţă deduce că încă de pe atunci asupra sa plana o
sumă de duşmănii care l-au urmărit până la sfârşitul
vieţii. Ca orice jurnalist, Sandu Tudor a avut anumite
simpatii, dar ar fi onest din partea noastră să amintim
şi propria sa mărturisire politică făcută în articolul
„Nici de dreapta, nici de stânga”. Există şi o doză de
naivitate din partea sa, de exemplu în 1931 el anunţă
într-un editorial „moartea marxismului”. Camelia
Suruianu pentru a înlătura orice suspiciune asupra aşa
zisei orientări politice de extremă dreaptă aminteşte o
Notă informativă datată 11 ianuarie anul 1935,
consemnată în cadrul Siguranţei Statului, din care
cităm: „Asociaţia Internaţională a evreilor anti-
hitlerişti, prin avocatul Mihail Stern, îi acordase lui
Sandu Tudor o subvenţie de 3 milioane de lei, bani cu
care îşi publică ziarul” (p. 35).

În cazul lui Alexandru Mironescu autoarea
subliniază valoarea educativă pe care profesorul
universitar a avut-o în permanenţă în vedere când şi-a
scris articolele, precum şi tonul echilibrat, păstrat în
tumultuosul context politic din preajma Celui de-al
Doilea Război Mondial. Fără nicio îndoială,
Alexandru Mironescu a dorit să contribuie la formarea
morală a cititorilor săi, crezând cu toată tăria că doar
spiritul moralităţii mai putea menţine echilibrul în
cadrul societăţii româneşti. 

În cea de-a doua parte a cărţii, Camelia Suruianu
aduce în atenţie o serie de aspecte din viaţa economică
a ţării, de exemplu, cum se risipeau în perioada
interbelică banii publici. Un capitol interesant este cel

dedicat ascensiunii Băncii Marmorosch-Blank,
considerată de specialişti cea mai puternică instituţie
bancară din perioada interbelică. Şi de data aceasta ea
demonstrează că ştie să facă o investigaţie serioasă,
mai ales că în anii ‘30 problemele economice ale ţării
erau dezbătute în presă doar de un grup restrâns de
specialişti. 

Aristide Blank a avut un aport deosebit în ceea ce
priveşte industrializarea şi introducerea pe piaţa
românească a capitalului străin. Considerăm una
dintre cele mai interesante pagini ale cărţii ca fiind cea
dedicată finelor sale intuiţii, şi ne referim la decizia
greşită a guvernului de a trimite tezaurul ţării în Rusia
(pp. 115-116). Chiar dacă a fost mai degrabă un
jucător al scenei politice, Aristide Blank a înţeles mult
mai bine decât alţii ce însemnătate fiinţială are
identitatea noastră naţională. În anul 1923 a înfiinţat
cea mai modernă editură românească din ţară, Cultura
Naţională, la conducerea căreia l-a numit pe Vasile
Pârvan şi a deschis la Paris primul magazin de
îmbrăcăminte românească cusută manual. Activitatea
sa filantropică cuprinde şi înfiinţarea unei cantine cu
preţuri reduse de care se ocupa Mihai Ralea,
preşedintele de atunci al „Asociaţiei studenţilor
români din Franţa”. În acelaşi an, cu ocazia unei
importante întâlniri diplomatice avute la Paris, le-a
oferit participanţilor, câte un catalog cu imagini
inedite, intitulat sugestiv „La Roumanie en Images”,
ce cuprindea o serie de fotografii din ţară, fiecare
însoţite de un citat din opera lui Nicolae Iorga. 

Camelia Suruianu acordă o atenţie deosebită
proiectelor economice ale lui Mihai Manoilescu şi
Paul Sterian. Autoarea este foarte atentă la suferinţele
şi entuziasmele celor doi, la schimbarea lor lăuntrică,
neomiţând să facă trimitere la contextul complicat al
societăţii româneşti de după anul 1945. 

Ar mai fi de spus faptul că selecţia articolelor
comentate a fost făcută după câteva criterii stricte.
Autoarea a ales acele editoriale care nu au necesitat
ample note explicative, pentru a facilita lectura, dar şi
pentru a contura, cât mai verosimil cu putinţă,
personalitatea ziariştilor, orizontul lor cultural, aria
preocupărilor, neliniştile sociale şi politice. Ea
aminteşte şi câteva articole „de scandal”, tocmai
pentru a ne introduce cât mai bine cu putinţă în iureşul
anilor ‘30. Dar, în ciuda acestor aspecte, intelectualilor
amintiţi nu le-au lipsit principiile deontologice, chiar
dacă între ei, datorită divergenţelor se ridicaseră în
timp adevărate bariere. Ei erau oameni cu o conştiinţă
vie.
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Cufundat în (acaparat de) propriile activități,
proiecte, semne ale trecerii timpului etc., m-am
trezit că o proaspătă carte mă trage de mânecă și-
mi dă de veste că mi-am neglijat prietenii, care
nici ei n-au bătut pasul pe loc. Așadar: Nicolae
Cârlan, La 80 de ani (Nu credeam să-nvăț a trăi
atâta…), apărută la Editura Lidana, Suceava,
2019, 448 pag., este o elegantă apariție editorială,
din care răsare chipul unui vrednic om al cărții și
al Cetății, așa cum l-au văzut, în timp de peste 30
de ani, câteva zeci de condeieri, de toate
calibrele, printre care (în ordinea apariției în
carte, ca să nu…): Alex. Ștefănescu, Petru
Ursache, Doina Cernica, Constantin Hrehor,
Teodor Codreanu, Ioan Țicalo, Al. Piru, Ilie Dan,
Nicolae Georgescu, Ilie Dan, Emil Satco, Mihai
Iacobescu, Gheorghe Grigurcu, Dan Mănucă,
Adrian Dinu Rachieru, Mircea A. Diaconu, Ion
Popescu Sireteanu, Emilian Marcu, Mircea Radu
Iacoban. Găsim aici, pe lângă un amplu
curriculum vitae, interviuri, mărturisiri și
reproduceri foto, „eșantioane critice (de la simple

note de semnalare jurnalieră, la cronici, recenzii și studii
aplicate) semnate de nume care au contat și continuă să
conteze ceva în peisajul vieții spirituale românești,
reprezentanți rezonabili și corect intenționați față de
mesajul cultural-științific încorporat în subiectul de
istorie literară semnalat, analizat, comentat…”, după
cum o spune singur, la p. 5, temeinicul cercetător
sucevean, critic literar și istoric al culturii, muzeograf și
bibliograf dotat cu simțul valorilor naționale.

„Îmi revine onoranta, dar şi deosebit de plăcuta, misie
de a contura în faţa Dv. profilul unui prieten de o
impecabilă ţinută intelectuală. Nicolae Cârlan e un
nume care a pătruns în casele şi în conştiinţele
bucovinenilor – şi nu numai – printr-o susţinută
activitate civică – ceea ce nu mulţi se pot lăuda că au
făcut-o – prin intervenţii salutare în presa locală, printr-

o permanentă şi conştiincioasă exercitare a profesiei/
meseriei, cu rezultate vizibile – stau mărturie măcar
casele memoriale de la Mălinii lui Labiş şi Stupca
Porumbeştilor, dar şi activităţile de coordonare a unei
secţii importante a Muzeului Bucovinei din Suceava, de
valorificare a unor fonduri uitate în tainiţele mănăstirilor
sau în gherghirele unor conace. Şi aici ajungem la ceea
ce nu se va uita niciodată, pentru că amprenta pusă de N.
Cârlan este durabilă: scoaterea la iveală şi comentarea
cu desăvârşită competenţă şi talent a unor valori ale
culturii naţionale. Exemplele ne stau la îndemână, fie că
este vorba despre Nicolae Labiş sau Ion Luca, despre
Iraclie și Ciprian Porumbescu, Eusebiu Camilar şi
Magda Isanos, despre Petru Comarnescu, Mihai
Eminescu sau Ştefan cel Mare, lista cărţilor publicate o
cunoaşteţi mai bine decât mine – oricum, doar lectura
celor aproape 40 de titluri (cărţi personale,
ediţii/recuperări, broşuri, pliante) ar acoperi spaţiul
temporal afectat acestei alocuţiuni. Important (şi pentru
profilul etic al Profesorului Cârlan) este faptul că
descoperirile sale au fost făcute imediat publice, pentru
cuvenita circulaţie a ideilor.

Şi, să nu trecem cu vederea: calitatea artistică a
scriiturii, cu fraze ample, bine închegate, cu inserţii
polemice atunci când este cazul, cu disecarea în
profunzime – dar în mod atractiv – a informaţiilor
scoase la iveală, fac din paginile semnate de Nicolae
Cârlan unele de referinţă şi de ţinut aproape de suflet.
Nu ştiu dacă recompensele, fireşti, care i-au venit din
partea societăţii, de-a lungul timpului, au fost suficiente,
dar el le-a meritat și le merită cu vârf şi îndesat”.

Gândurile acestea, rostite cu un anumit prilej și puse
pe hârtie (dar nepublicate), cred că se potrivesc și acum,
pentru a încerca să-l firitisesc și eu pe cel care mi-a stat
alături, cu sprijin, încurajare și îndrumare, atâta amar de
vreme. La mulți ani sănătoși în continuare, Nicule, și să
ne mai bucuri cu intervențiile tale, fie ele editoriale, fie
„vocale”!
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Toamnă
Octombrie, noiembrie, decembrie –
şi e doar sfârşit de noiembrie.
Culoarea inundă străzile:
galben, portocaliu, roşu –
roşu, roşu, sângeriu!
Spune-mi, cum 
să treci prin decembrie 
cu sângele împroşcat
pe caldarâmul  de piatră?

Eternă 
Uneori  îl visez pe tata 
la ultima noastră  întâlnire.
Mi-a spus: „Te aşteptam.”
Cât m-am mai bucurat,
că am ajuns acolo la timp, 
o întâlnire de adio, 
scurtă şi cât eternitatea
de lungă:
eternă ca fiecare acoperiş mereu udat,
ca ziua umedă din Shahi,
eternă ca truditorul pământului
care ară, seamănă,
desţeleneşte, grăpeşte
în fiecare primăvară.

Viaţă extraterestră 
Am o viaţă neobişnuită  –
nu mă urma, drumurile noastre nu seamănă:
drumul tău nu te aduce mai aproape de mine.
Am străbătut căi nesigure –
cu gropi adânci, nisip mişcător, ocolişuri, cotituri.

Nu semănăm –
suntem străini,
din galaxii oglindite,
ne leagă un nume,
nu ne cunoaştem, e doar închipuirea ta,    
nu eşti din ţinuturile mele –
întoarce-te, priveşte-mi calea,
urmele însângerate ale paşilor 
pe stâncile ascuţite, crestate, 

ale locurilor mele.   
Nu semănăm – stai la distanţă,
suntem departe unul de altul – la mii de ani lumină;
trăim în lumi oglindite.
Nu mă căuta prin ţinuturile tale –
n-am fost niciodată aşa cum numai tu m-ai văzut. 

Muşcata fără vârf
În ţara mea,
muşcatei i se taie vârful, 
imediat după înflorire.
Câteodată pietrele îi nimeresc  
vârful,
alteori acesta este tăiat
ori sacrificat,
i se taie beregata.
De curând un lunetist
i-a nimerit vârful.
Când ajungi în ţara mea, 
să aduci vorba de Muşcate
fiindcă lumea crede
că e zvon,
sau poate că nici nu a băgat de seamă.
Dacă ajungi în ţara mea, 
să aduci vorba de Muşcate –
niciuna nu are vârf.    

Furtuna
Chiar dacă furtuna mă ia de mână,
şi aleargă cu mine pe această cale,
nu-mi va fi dat să rămân cu tine.
Voi cânta la setar şi glasul îmi va răsuna.
Mii de poeme mi se vor desprinde de buze
şi prin înălţarea la cer a acordurilor,  cântecelor,

poeziilor, 
se va petrece, poate,  un miracol, 
şi am să uit 
să te
mai caut. 

Prezentare şi traduceri de Olimpia IACOB
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S-a născut în octombrie, 1973, în oraşul Shahi din provincia Mayandaran, Iran. A absolvit
Facultatea de Drept în 1999, înainte de a se stabili definitiv în Statele Unite. Scrie poezie şi
nuvele. Printre temele de interes ale scriitoarei amintim: imigraţia, vieţile minorităţilor etnice
şi religioase sub semnul ‘curăţării’ culturale, drepturile femeilor. După cum mărturiseşte
aceasta, opera ei prezintă  cititorului lumea dintr-o perspectivă nouă. Zamani locuieşte în
Washington DC, din anul 2000.    



ÎN FURTUNA TRANDAFIRILOR
Unde ne întoarcem în furtuna trandafirilor
noaptea este luminată de spini, iar tunetul
frunzelor care sta atât de liniștite în tufișuri
ne urmează acum la picior.

CAZI, INIMĂ
Cazi inimă din copacul timpului,
cădeți voi frunze din ramurile reci
ce-mbrățișară soarele de mult,
cădeți cum lacrimile cad din ochiul larg deschis!

Mai flutură bucla în vânt zile întregi
în jurul bronzatei frunți a zeului de țară,
sub cămașă pumnul încleștat strânge
deja rana ce se deschide.

Deci fii tare când spatele delicat al norilor
din nou ți se apleacă,
ia-l pentru nimic dacă Hymettos fagurele
din nou îl umple.

Fiindcă un singur spic de paie 
în secetă țăranului puțin îi folosește,
puțină e o vară marilor noastre seminții.

Și ce mărturisește oare inima?
Se leagănă între ieri și mâine,
tăcută și străină,
și ceea ce bate
este deja căderea ei din timp.

VOI, CUVINTE
Voi, cuvinte, urmați-mă!
și suntem deja mai departe,
plecați prea departe, merge din nou
mai departe, spre un nesfârșit merge.
Nu se luminează.
Cuvântul
va trage după el

alte cuvinte,
fraze după fraze.
Așa s-ar dori lumea,
definitivă,
înghesuită
deja spusă.
Nu o spune.
Cuvinte, urmați-mă
– nu această lăcomie de cuvinte
și contradicții peste contradicții!
Nu lăsați acum o vreme
sentimentele să vorbească,
mușchiul inimii
să exerseze altfel.
Lăsați, zic eu, lăsați.
În urechea înaltă,
nimic, spun eu, șoptit,
la moarte nu-ți mai vine nimic,
lasă, urmați-mă, nu blând
nici amărui,
nici reconfortant,
fără confort,
nici fără semne -
și nici doar asta: imaginea
în pânza de praf, moloz gol
de silabe, cuvinte mortale.
Nici un singur cuvânt,
voi cuvinte!

JOCUL S-A TERMINAT
Dragul meu frate, când vom construi o plută
să coborâm cu ea din cer?
Dragul meu frate, în curând marfa va fi prea grea
și ne scufundăm.

Dragul meu frate, desenăm pe hârtie
multe țări și multe șine.
Fii atent la liniile negre, aici
te arunci în sus cu minele.
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Născută la 25 iunie 1926 în Klagenfurt, a murit la 17 octombrie 1973 în Roma. Relații și

prietenii: Paul Celan, Hans Werner Henze, Max Frisch, Hans Magnus Enzensberger, Martin
Walser. În anii următori toxicomană, moarte misterioasă.

Deja cu primul volum de poezie, fascinanta putere lingvistică și vizuală care depășește logica
lumii tradiționale a imaginilor este sărbătorită cu entuziasm. Potrivit lui Bachmann, sarcina
poeziei nu constă în finalul estetic în sine, ci în schimbarea lumii printr-un limbaj nou. Declarațiile

ei lirice tratează limitările expresiei lingvistice, domeniile adevărului ființei, condițiile de bază ale existenței, libertatea și
timpul cât și comportamentele umane care se dezvoltă din ea, cum ar fi zborul și izolarea.



Dragul meu frate, atunci vreau să fiu legată
de stâlp și să țip.
Dar tu călărești deja din Valea Moartă
și evadăm amândoi.

Treji în tabăra țigănească și treji în cortul deșertului,
ne curge nisipul din păr,
vârsta ta și vârsta mea și vârsta lumii
nu se măsoară cu anii.

Nu te lăsa de corbi vicleni, de lipicioasele mâini 
ale păianjenului
și de tufișul penelor înșelat,
nu mânca și nu bea în țara unde curge
laptele și mierea,
iluzia spumegă în tigăi și ulcioare.

Doar cel care pe podul de aur 
pentru pietrele prețioase

ale zânei cuvântul încă-l știe, a câștigat.
Trebuie să-ți spun că deja cu ultima zăpadă
s-a topit și grădina.

De atât de multe, multe pietre picioarele noastre
au devenit rană.
Unul vindecă. Cu Vrerea sărim,
până când copilul-rege, cu cheia împărăției sale
în gură
ne aduce și noi vom cânta:

E un timp frumos când sămânța 
de curmală încolțește!
Toți care cad au aripi.
Degețelul roșu este cel care înconjoară
săracilor giulgiul,
iar frunza inimii tale coboară pe sigiliul meu.

Trebuie să mergem la culcare, iubite, 
jocul s-a terminat.

Pe vârful picioarelor. Cămășile albe se înfoaie.
Tatăl și mama spun că stafiile bântuie casa,
când schimbăm respirația.

TIMPUL AMÂNAT
Vin zile tot mai grele.
Timpul amânat, revocat
devine vizibil la orizont.
În curând va trebui să-ți legi pantofii
și să alungi câinii înapoi în mlaștini.
Fiindcă măruntaiele peștilor
s-au răcit în vânt.
Sărăcăcioasă arde lumina lupinelor.

Privirea ta simte ceața:
timpul amânat, revocat
devine vizibil la orizont.

Dincolo ți se scufundă iubita în nisip,
el urcă în părului ei fluturat,
el o întrerupe din vorbă,
el îi poruncește să tacă,
el o găsește muritoare
și e dispus să-și ia rămas bun
după fiecare îmbrățișare.

Nu privi împrejur.
Încheie-ți pantofii.
Alungă câinii înapoi.
Aruncă peștii în mare.
Stinge lupinele!

Vin zile tot mai grele.

(din: Timpul amânat, 1953) 

Traduceri de Christian W. SCHENK
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Unificarea partidelor politice (2)

Partidul Național Român, reprezentant al
românilor din partea maghiară a Imperiului Austro-
Ungar (Transilvania geografică/ istorică, Banat,
Crișana, Maramureș), conducător al luptei acestora
pentru drepturi naționale și pentru unirea cu
România, avea ca președinte, din 1904 și în anii
primului război mondial, pe Gheorghe Pop de
Băsești (1835-1919). Vârsta lui înaintată a impus
ca, în faptele ce au precedat unirea de la 1
decembrie 1918, să se implice și afirme lideri
energici și activi precum Iuliu Maniu
(vicepreședinte al PNR), Alexandru Vaida-Voevod,
Ștefan Cicio Pop, Aurel Vlad, Vasile Goldiș, Aurel
Lazăr, Teodor Mihali etc. 

Încetarea din viață a lui Gheorghe Pop de
Băsești la 23 februarie 1919 a creat condiții pentru
succesiunea unuia dintre aceștia la șefia partidului.
Conferința națională a PNR din 9 august 1919 a
ales pe Iuliu Maniu în funcția de președinte al
PNR1. 

Ca președinte al PNR, Iuliu Maniu a avut un rol
decisiv în evoluția partidului, în raporturile cu
celelalte partide politice din România Mare. „Era
evident că aparatul administrativ al Vechiului
Regat se va întinde și peste munți, și Partidul
Național (Român), fără nici o legătură dincoace de
Carpați se simțea în vânt. O fuziune sau cel puțin o
alianță cu una din organizațiile (politice, n.n.) din
Vechiul Regat se impunea”2.

La sfârșitul anului 1919 și începutul anului
1920, în PNR au avut loc ample discuții privind
viitorul partidului conturându-se două concepții
asupra perspectivelor  partidului. Octavian Goga
aprecia că rolul PNR de reprezentant și apărător al
drepturilor  românilor aflați în componența și sub
dominația statului maghiar a încetat odată cu unirea
la România. PNR trebuia să se integreze în viața
politică a României Unite, să fuzioneze cu unul
dintre marile partide din Vechiul Regat. Întrucât,  în

timpul războiului se aflase în România și se
familiarizase cu orientările/ideile politice de aici,
Goga înclina către Liga Poporului condusă de
generalul Alexandru Averescu3.   

Iuliu Maniu considera că partidul trebuie să-și
continue existența ca entitate distinctă întrucât el
„nu este un fruct al capriciului sau al unor ambiții
personale. El este rezultatul sforțărilor de veacuri
ale neamului românesc, din necesitatea unei
libertăți naționale și a unei democrații nefalsificate.
De dragul unor combinații momentane, noi nu
putem jertfi idealul nostru”4. Maniu considera că
PNR trebuie să reprezinte, cu precădere, interesele
românilor din Transilvania acordând prioritate, în
organizarea și activitatea partidului, criteriilor/
principiului teritorial și nu celui politic. Faptul avea
consecințe asupra construcției de stat, favoriza și
chiar promova autonomia și structura federativă în
dauna structurii de stat unitar. Cauza unei
asemenea orientări/opțiuni se afla, poate, în
obișnuințele dobândite de omul politic Maniu în
perioada cât a activat în statul federativ Austro-
Ungaria, dar sunt sigur efectul structurii
personalității acestuia, orgoliului de a nu fi
subordonat altui om politic și, mai ales, unui
regățean. 

Realitățile momentului, faptul că nu reprezenta
nucleul statului național, ci o provincie unită, că nu
putea renunța la ideea națională aflată în prim
planul vieții politice și la titulatura de „național” a
partidului  au impus lui Maniu să-și mascheze
ambițiile și să admită ca PNR să-și extindă
influența la scara întregii țări prin crearea de
organizații proprii pe întreg teritoriul României
Mari și prin fuziunea cu alte partide. El a negociat
asemenea fuziuni astfel încât să nu piardă primul
loc în ierarhia partidului fuzionat. 

Iuliu Maniu a acționat conform aceastei
orientări în raporturile cu principalul partid politic
din Vechiul Regat, Partidul Național Liberal.
Interesul era reciproc, întrucât nici PNL nu avea
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organizații în Ardeal și ambele partide voiau
consolidarea Unirii și recunoașterea ei pe plan
internațional. 

Situația de facto, existența la conducerea
României a unui guvern liberal ( I.I.C. Brătianu 29
noiembrie 1918-12 septembrie 1919) i-a impus
deci, lui Maniu, să colaboreze strâns și amical cu
Partidul Național Liberal. Ca președinte al
Consiliului Dirigent, Maniu a colaborat cu
guvernul Brătianu la preluarea sub administrație a
teritoriilor românești ieșite de sub dominația
Ungariei, la înfăptuire reformelor prevăzute în
rezoluția de la Alba Iulia și la obținerea
recunoașterii Unirii de către Conferința de pace de
la Paris.

La 5 august 1919, aflat la Sibiu pentru a
participa la ședința Marelui Sfat Național, șeful
PNL, I.I.C.Brătianu a propus lui Iuliu Maniu:
unirea PNR cu PNL sub numele de PNL;
președintele partidului fuzionat devenea I.I.C.
Brătianu, iar vicepreședinte, Iuliu Maniu; partidul
fuzionat va avea două secretariate generale, unul
pentru Vechiul Regat și unul pentru Transilvania;
delegația permanentă a partidului fuzionat să
cuprindă câte 10 membri din PNL și PNR;
programul partidului fuzionat să fie alcătuit de o
comisie mixtă, luând ca bază principiile Rezoluției
de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918; candidații
partidului fuzionat la alegerile pentru Adunarea
Constituantă a României Mari să fie stabiliți în
proporție de 50% dintre liberali, 40% dintre
ardeleni, 7% basarabeni, 3% bucovineni; după
încoronarea lui Ferdinand ca rege al României
Mari, I.I.C. Brătianu se va retrage din viața politică,
iar Iuliu Maniu va lua conducerea partidului
fuzionat. 

Maniu a respins propunerea fuzionării și a
admis doar colaborarea PNR cu PNL pe baza unui
program de guvernare. Cele două partide urmau să
participe separat la alegerile parlamentare și, în
funcție de numărul mandatelor obținute, se
stabilea participarea la guvernare5.

În cursul anului 1919, o altă formațiune politică
din Vechiul Regat, Liga Poporului, s-a arătat
interesată de o fuziune cu PNR. „Tratativele cu
ardelenii au fost singurele care m-au interesat
înainte de alegerile din toamna anului 1919, căci
Liga Poporului nu avea nimic peste munți, nici
măcar un reprezentant politic”, scrie C. Argetoianu,

care a negociat în numele Ligii6. Fuziunea nu s-a
realizat. „...Cauza a fost numai șovăiala lui
Maniu... Maniu păstra Brătienilor o naturală
recunoștință pentru politica lor naționalistă și
pentru ajutorul dat Partidului Național (Român)
sub dominația ungurească, iar Vaida (-Voevod)
fusese siderat la Paris, în timpul negocierilor Păcii,
de inteligența lui Ionel (Brătianu) și de
intransingența lui în chestiunea Banatului. Pe de
altă parte, Maniu bănuia intențiile dictatoriale pe
care Averescu le ascundea cu grijă și scrobitul său
democratism nu se împăca ușor cu ideea unei
colaborări politice cu un general. Etern
tergiversator, Iulius Maniu Cunctator era pornit pe
amânare și prin temperament. Averescu  declarând
ritos că nu admite decât o fuziune, dânsul s-a
pronunțat pentru o înțelegere, ambele partide
păstrându-și organizația, unul în Ardeal și celălalt
în Vechiul Regat și Basarabia. Pe această
alternativă, „fuziune” sau „înțelegere”, au ținut
pertractările până la sfârșit, și n-au ajuns la
nimic...”7. Decizia Ligii Poporului de a se abține de
la alegeri a făcut ca negocierile să cadă pe planul al
doilea. 

Noile raporturi de forță dintre partide ilustrate
de rezultatele obținute la alegerile parlamentare din
noiembrie 19198, au determinat PNR și pe Iuliu
Maniu să se îndrepte către alte proiecte de
colaborare sau fuzionare. Se avea în vedere și
faptul că populația era atrasă de ideile politice ale
țărănismului, social-democrației, sau de prestigiul
unor noi lideri precum generalul Alexandru
Averescu, care nu a fost, totuși, contactat întrucât
nu participase la alegeri și cerea anularea
rezultatului lor. 

Impus de rezultatele alegerilor ca principalul
partid al țării, îndreptățit să guverneze, PNR a
negociat cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat,
Partidul Țărănesc din Basarabia, Partidul
Naționalist-Democrat, Partidul Democrat al Unirii
din Bucovina realizând un Bloc parlamentar la 25
noiembrie 19199. Asigurându-și astfel majoritatea
parlamentară, PNR a format guvernul Al. Vaida
Voevod (1 decembrie 1919-13 martie 1920). 

Nerecunoscând legalitatea alegerilor din
noiembrie 1919, Liga Poporului a acționat pentru
înlăturarea guvernului Vaida Voevod și, deci, a
PNR de la conducerea țării. A stabilit, în acest scop,
o alianță cu PNL. Liga Poporului a continuat
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legăturile stabilite în timpul negocierilor din 1919
cu unii dintre oamenii politici din Ardeal, membri
ai PNR, care nu împărtășeau ideile lui Maniu
privind viitorul PNR (gruparea O. Goga) sau erau
nemulțumiți de modul de guvernare al Consiliului
Dirigent. Pe unii voia să-i  atragă în Liga
Poporului, iar prin intermediul altora (V. Bontescu,
Aurel Vlad) a provocat căderea guvernului Vaida
Voevod.10

Guvernul Averescu (13 martie 1920-13
decembrie 1921), „pentru a pune capăt anarhiei
administrative și a pecetlui unirea cu Ardealul”, a
desființat Consiliul Dirigent (4 aprilie 1920). Fapta
a contribuit la finalizarea confruntării dintre cele
două orientări în evoluția PNR. Gruparea Octavian
Goga a părăsit partidul și a intrat în Liga Poporului.
La 13 iunie 1920, O. Goga fiind înscris în Ligă, a
devenit ministrul Cultelor și Artelor.  Octavian
Tăslăuanu, membru al grupării Goga, fusese inclus
în guvernul Averescu încă din momentul formării,
ca ministru al Industriei și Comerțului11. 

PNR și-a schimbat titulatura în Partidul
Național12, expresie a intenției lui Maniu de
extindere a organizației partidului în toată țara. 

„...Maniu și oamenii lui nu ne-au iertat
scoaterea lor din rezorturile în care se încuibaseră
și din afacerile guvernării Ardealului. ... Din
momentul dizolvării Consiliului Dirigent, ardelenii
grupați în jurul lui Maniu au constituit o masă gata
să fie aruncată împotriva noastră (a Ligii Poporului
și guvernului Averescu)”13. Pentru a înlătura
guvernul Averescu, liberalii, având și asentimentul
regelui, au stabilit contacte cu PNR. S-a convenit
ca: în viitorul guvern să existe un ministru al
Ardealului; numirea demnitarilor în Transilvania să
se facă pe baza unui acord între PNL și PNR; s-a
elaborat un program de guvernare. Negocierile au
eșuat deoarece: I.I.C. Brătianu a respins cererea lui
Maniu de dizolvare a organizațiilor PNL din
Ardeal; nu s-a căzut de acord asupra listei viitorilor
deputați și senatori. PNR a acuzat PNL că
urmărește să obțină o influență politică în Ardeal
mai mare decât limitele reale ale lefăturilor avute în
regiune. PNL a reproșat liderilor PNR că au
tendințe regionaliste (se opun integrării depline a
Transilvaniei în structurile unitare ale statului
național român)14.  

Guvernul Averescu a fost înlocuit cu guvernul
Take Ionescu (17 decembrie 1921 – 17 ianuarie

1922). Moartea bruscă și neașteptată a lui Take
Ionescu a dus la căderea guvernului și  venirea la
putere a liberalilor (guvernul I.I.C. Brătianu 19
ianuarie 1922 – 27 martie 1926). Întrucât nici una
dintre personalitățile Partidului Conservator-
Democrat nu avea anvergura lui Take,  Comitetul
executiv al partidului a negociat cu Maniu și a
decis fuziunea cu PNR, la 21 noiembrie 1922. Prin
această fuziune, PNR „reușea să-și creeze câteva
organizații în Vechiul Regat și să includă în
rândurile sale un mănunchi de oameni politici cu
experiență, chiar dacă nu de primă mărime,
precum: M. Cantacuzino, M. Antonescu, Gr.
Filipescu”... Era doar un prim pas în extinderea
influenței PNR peste Carpați15.

Liderii PNR își dădeau seama că nu puteau
accede la guvernare fără o alianță sau fuziune cu
unul dintre partidele mai însemnate din Vechiul
Regat. Dar orice alianță sau fuziune trebuia să
satisfacă două exigențe sine qua non ale lui Maniu:
PNR să nu-și piardă individualitatea (ca
reprezentant al românilor din Ardeal), iar el să nu
ajungă subordonatul unui om politic din Vechiul
Regat. Pe aceste baze s-au purtat negocieri cu
Partidul Țărănesc condus de Ion Mihalache,
Partidul Poporului condus de Constantin
Argetoianu și Partidul Naționalist-Democrat al lui
Nicolae Iorga, în scopul creării unei forțe politice
capabile să succeadă guvernului liberal.

La 11 mai 1924 au fuzionat Partidul Poporului
(C. Argetoianu) și Paridul Naționalist-Democrat
formând Partidul Naționalist al Poporului, iar
acesta cu PNR la 8 martie 1925. Noul partid a
adoptat titulatura de Partidul Național și avea o
președinție bicefală: Nicolae Iorga și Iuliu Maniu.
Programul noului partid se întemeia pe: monarhia
constituțională; solidaritatea tuturor claselor
muncitoare și producătoare cu țărănimea16;
înscrierea în viitoarea constituție a țării a
principiilor rezoluțiilor de unire de la Alba Iulia,
Cernăuți, Chișinău; raporturi strânse cu Aliații din
timpul războiului; regim legal și constituțional în
viața de stat; garantarea drepturilor și libertăților
cetățenești; libertatea și sinceritatea alegerilor;
descentralizare administrativă și autonomie locală;
cooperația și dezvoltarea proprietății țărănești;
dezvoltarea industriei naționale, etc17.

Aducerea la putere a guvernului Al. Averescu
(30 martie 1926 – 4 iunie 1927) a impulsionat
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negocierile dintre Partidul Național cu Partidul
Țărănesc și fuzionarea lor. Ambele partide erau
nemulțumite că regele îl preferase pe Al Averescu
deși ele aveau susținerea masei de alegători în
Transilvania, respectiv în Vechiul Regat și
Basarabia.  Partidul Național era puternic lovit prin
trecerea grupărilor V. Goldiș, I. Lupaș, I. Lapedatu
în Partidul Poporului (Averescu) și includerea
șefilor, ca miniștri, în guvern, temându-se de noi
disidențe18. Partidul Țărănesc a înțeles necesitatea
de a-și atenua revoluționarismul și a-și afirma
dinasticismul. 

După ce au realizat un cartel în alegerile din mai
1926, cele două partide au angajat tratative (iunie
1926), care s-au finalizat la 26 septembrie 1926
printr-un acord asupra programului și organizării
partidului fuzionat. Fuziunea a fost ratificată la 10
octombrie 1926 de către primul congres al noului
partid  denumit Partid Național-Țărănesc. Iuliu
Maniu devenea președinte al partidului. Programul
partidului prevedea: revizuirea modului de aplicare
a legilor reformei agrare în sens moderat; primatul
dezvoltării agriculturii; adecvarea industriei la
cerințele agriculturii; stabilizarea monetară;
recunoașterea asociațiilor profesionale
muncitorești; descentralizarea administrativă și
autonomia locală etc.19

Fuziunea a atenuat regionalismul Partidului
Național  și revoluționarismul Partidului Țărănesc
creînd un al doilea mare partid politic de
guvernământ în România Mare și posibilitatea
revenirii la sistemul bipartid. 

Note:
1. Ioan Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politică,

Editura enciclopedică, București, 1995, p. 29.
2. C. Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine.

Amintiri din vremea celor de azi, vol. VI, partea a VI-a
(1919-1922), ediție și prefață de Stelian Neagoe, Editura
Machiavelli, București, 1996, p. 219.

3. Ibidem, p. 223.
4. Iuliu Maniu, Testament ... p. 17, apud I. Scurtu,

Iuliu Maniu. Activitatea politică, p. 31.
5. I. Scurtu, I.I.C. Brătianu. Activitatea politică,

Editura Museion, București, 1992, p. 59
6. C. Argetoianu, op. cit., VI, 6, p. 225.
7. Ibidem, VI, 6, p. 221.
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România Mare: PNR 172 mandate în Adunarea

Deputaților, 80 mandate în Senat; Partidul Țărănesc –
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Alte surse indică același raport de forțe cu mici
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Petre P. Carp a devenit, în ultimele decenii, o
figură „la modă” printre istoricii şi (mai ales) printre
pasionaţii de istorie din România. Oratoria sa
fascinantă, îmbibată cu un umor adesea caustic,
cultura sa rară chiar şi după standardele educatei elite
politice a secolului XIX, caracterul inflexibil,
intuiţiile politice (cum ar fi aceea, foarte actuală,
privind „pericolul rus”) atrag atenţia publicului şi îl
menţin în actualitate pe „castelanul de la Ţibăneşti”.
Există însă cel puţin un aspect la fel de interesant
pentru omul începutului de secol XXI, care a fost
exploatat mai mult în lucrările de specialitate decât în
cele destinate publicului larg. Este vorba despre
ideile sale de reformă socială (constând în măsuri de
protejare a „lucrătorilor”, a „păturilor sărace”) şi
implicaţiile lor legislative, doctrinare ori politice1.

Biografia lui Carp a oferit cea mai solidă bază
pentru munca de idei şi pentru proiectele
reformatoare îndrăzneţe. La fel ca alţi lideri politici
din generaţia sa, el s-a născut într-o familie
boierească şi a fost şcolit, încă de foarte tânăr, în
străinătate – la „gimnaziul” francez din Berlin şi apoi
la Universitatea din Bonn. El şi-a însuşit aici o
cultură nu doar solidă, ci şi variată, de extracţie atât
franceză, cât şi germană. Trimiterile din discursurile
sale parlamentare de mai târziu şi sursele
documentare par să indice chiar o preponderenţă a
influenţei franceze: Carp cita cu plăcere din scriitori
ca Molière, Beaumarchais sau Hugo, cunoştea opera
lui Alexis de Tocqueville şi avea în biblioteca sa o
impresionantă colecţie de lucrări istorice şi memorii
privind Franţa Evului Mediu şi a „Vechiului
Regim”2. 

Petre P. Carp s-a întors în Moldova natală,
devenită, între timp, parte a Principatelor Unite ale
Moldovei şi Valahiei, în 1862. Aici, el s-a numărat
printre fondatorii societăţii „Junimea” (al cărui
portdrapel politic avea să ajungă mai târziu) şi şi-a
făcut destul de repede debutul pe scena publică. În

1870, la nici 33 de ani, Carp a ajuns ministru de
externe în efemerul guvern Manolache Costache
Epureanu. A doua sa prezenţă pe banca ministerială
(în 1876, la finalul marii guvernări a lui Lascăr
Catargiu începută cinci ani mai devreme) a fost şi
mai scurtă şi i-a atras, în plus, o neplăcută dare în
judecată din partea succesorilor liberali. Au urmat 12
ani de opoziţie, de care încă tânărul om politic a
profitat pentru a-şi consolida poziţia în rândurile
„dreptei” româneşti. Carp a imprimat grupării
junimiste pe care o conducea o linie politică separată
de cea „vechilor” conservatori ai lui Lascăr Catargiu,
neacceptând statutul de subordonat al bătrânului şi
prestigiosului politician. În timp ce conservatorii
„catargişti” s-au implicat într-o luptă fără nuanţe şi
negocieri cu guvernul liberal condus de I.C. Brătianu,
junimiştii i-au făcut o opoziţie prudentă. Ei au şi
colaborat, de altfel, cu partidul aflat la putere în
anumite probleme punctuale: însuşi Carp a acceptat
postul de ministru plenipotenţiar la Viena, calitate în
care a jucat un rol esenţial în aderarea României la
Tripla Alianţă, formată din Imperiul German,
Imperiul Austro-Ungar şi Regatul Italiei (1883). În
aceeaşi perioadă, Carp a elaborat cunoscutul program
„Era nouă”, pe care avea să îl aplice, în mare parte,
după preluarea puterii.

Precauţia politică a junimiştilor le-a adus
încrederea regelui Carol I şi a făcut ca ei să le urmeze
liberalilor la putere (1888). În acest guvern, condus
de Theodor Rosetti, Carp a fost ministru de Externe
şi, pentru o vreme, ministru al Agriculturii, Industriei,
Comerţului şi Domeniilor. Dar cea mai importantă
prezenţă a omului politic pe banca ministerială (cu
excepţia momentelor când a fost şef de guvern)
rămâne cea de după împăcarea sa cu bătrânul Lascăr
Catargiu. În lunga administraţie conservatoare
începută în 1891 şi încheiată în 1895, Carp a fost, din
nou, responsabil cu problemele economice,
promovând legi esenţiale, cum ar fi cea a
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învăţământului profesional şi, mai ales, cea a minelor
(1895).

După moartea lui Lascăr Catargiu (1899), liderul
junimist a fost implicat într-o nouă luptă pentru
supremaţie în Partidul Conservator. Nici de această
dată, el nu a reuşit să se impună, în pofida numirii
sale ca prim-ministru (1900). Prima guvernare Carp
a eşuat, iar Gheorghe Grigore Cantacuzino – un
personaj nu la fel de strălucit ca adversarul său, dar
foarte bogat şi influent – a obţinut şi păstrat şefia
conservatorilor. Abia în 1907, pe fondul tulburărilor
ţărăneşti, Petre P. Carp a devenit, în fine, liderul
partidului. Desemnarea sa a avut, în cele din urmă,
consecinţe profund destructive pe plan politic, cu
toate realizările legislative pe care conservatorii
conduşi de Carp aveau să le reuşească. În 1908,
încercarea boierului de la Ţibăneşti de a-l anihila pe
cel mai important adversar al său, Take Ionescu, a
dus la dezbinarea partidului. În fine, în 1912,
inflexibilitatea politică a lui Carp a făcut ca el să fie
înlăturat de la conducerea conservatorilor (şi a
guvernului României): înfrângerea a fost greu de
îndurat pentru orgoliosul politician, cu atât mai mult
cu cât înlocuitor i-a fost chiar vechiul său prieten
junimist, Titu Maiorescu.

Din acel moment, Petre P. Carp a devenit o figură
mai puţin relevantă din punct de vedere politic.
Progerman fără nuanţe după izbucnirea Primului
Război Mondial, el a susţinut politica imperiului
condus de Wilhelm al II-lea chiar şi după ce armata
sa a ocupat România. Atitudinea lui Carp l-a plasat,
la finalul conflagraţiei, printre „învinşi”: temerile
privind „ameninţarea rusă”, pe care filogermanismul
lui s-a bazat în mare măsură, nu s-au dovedit, totuşi,
cu totul nefondate. După cum a observat istoricul Ion
Bulei, ele s-au realizat mai târziu, în cel de-al Doilea
Război Mondial: victoria din 1918 nu a fost, din
această perspectivă, decât o amânare, iar perioada
interbelică – un prea scurt interludiu.

Poziţia politică privilegiată pe care a ocupat-o
până spre sfârşitul vieţii i-a permis lui Carp nu doar
să asigure vizibilitate publică programului său social,
ci şi să aplice multe dintre prevederile lui.
Numeroase au fost motivele pentru care tematica
socială a revenit permanent în retorica şi practica
politică a liderului junimist. Ameliorarea vieţii
sătenilor, a meseriaşilor şi a muncitorilor din
industrie (încă nu foarte numeroşi, la acea vreme) nu
era doar un scop în sine. Potrivit lui Carp, ea era

esenţială pentru supravieţuirea statului şi naţiunii.
„Un popor în care clasa ţăranilor ar tinde a se
transforma în proletariat agricol, nu va găsi niciodată
în fiii săi acea putere fizică şi morală care-i pune la
înălţimea sacrificiilor ce apărarea individualităţii sale
impune adeseori unei naţiuni”, scria omul politic în
1879, iar afirmaţia sa putea fi uşor extinsă de la săteni
la micii producători şi muncitori urbani. În fine,
prosperitatea „poporului” era în strânsă legătură cu
calitatea elitelor:

„Ţăranul şi meseriaşul! Pentru ce ţin eu, şi dacă
voiţi ca conservator, pentru ce ţinem noi ca să facem
tot ce vom putea pentru a pune pe aceste două clase
pe o treaptă de înflorire mai înaltă decât aceea în care
se află astăzi? O fac în interesul claselor dirigente;
clasele superioare sunt ca ploaia, ce, după frumoasele
cuvinte ale poetului, de la cer ne vine şi la cer se
întoarce, în eternă alternare; clasele superioare din
popor vin şi la popor se întorc, în eternă alternare, -
şi dacă poporul acela din care ieşim şi la care ne
întoarcem este un popor zdravăn, şi noi vom fi
zdraveni”3.

Ameliorarea situaţiei „poporului” avea să se facă,
în primul rând, prin intervenţia statului, direct
interesat în acest sens. Ea era facilitată şi de
promovarea, de către politicianul conservator, a unei
concepţii destul de flexibile asupra proprietăţii, care
nu mai era privită ca un drept natural, ci ca o funcţie
socială, care atrăgea nu doar beneficii, ci şi obligaţii.
Expuse cu diverse ocazii în oratoria parlamentară a
lui Carp, cele două idei s-au regăsit în întregul său
proiect reformator.

Petre P. Carp a preconizat câteva măsuri
importante privind populaţia rurală (de departe cea
mai numeroasă în România vremii). În 1879, liderul
junimist a elaborat un proiect de lege pentru
indivizibilitatea şi inalienabilitatea pământurilor
ţărăneşti, prin care s-ar fi instituit sistemul de
succesiune al „majoratului”: doar fiii cei mai mari ai
familiilor de săteni ar fi putut moşteni micile lor
proprietăţi, împiedicându-se astfel fărâmiţarea
acestora şi, implicit, pauperizarea generală a
ţărănimii. Liberalii, aflaţi atunci la putere, au
combătut proiectul cu obişnuite artificii de retorică
progresistă (numindu-l „reacţionar” sau „întoarcere
la Evul Mediu”). Ideea nu s-a transformat în lege nici
după ce conservatorii au preluat conducerea
guvernului – foarte probabil din pricina
inconvenientelor sale practice: România nu avea în
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acel moment o industrie suficient de dezvoltată
pentru a absorbi surplusul de populaţie pe care l-ar fi
generat excluderea fraţilor mai mici de la moştenirea
pământului. De mai mult succes s-au bucurat măsuri
mai puţin radicale (şi mai târzii) privind populaţia de
la sate. În 1911, pe când Carp era prim-ministru, a
fost votat un proiect de lege privind ieftinirea vieţii,
prin care proprietăţile ţărăneşti mai mici de 6 ha (în
afară de livezi şi pomi) erau scutite de plata
impozitului funciar. Prin aceeaşi lege, erau desfiinţate
o serie de taxe şi de dobânzi datorate statului de
săteni.

Mult mai impresionante au fost prevederile
legislative promovate de Carp cu privire la muncitori
şi meseriaşi. În 1895, prin legea minelor, politicianul
a obţinut înfiinţarea caselor de ajutor şi pensii,
limitate, pentru moment, la lucrătorii din mine şi din
fabricile dependente de ele. O măsură asemănătoare,
formulată ca deziderat încă în programul din 1881, a
fost organizarea meseriaşilor şi muncitorilor. O lege
adoptată în 1911 prevedea asocierea lor în bresle,
formate din cel puţin 25 de membri şi având ca obiect
„apărarea intereselor profesionale”, şi în corporaţii
compuse din cel puţin 1000 de membri şi ocupându-
se de asigurările sociale (pentru caz de boală, de
accidente şi pentru bătrâneţe). Noua reglementare
opera o reorganizare radicală şi, totodată, o extindere
a rolului social al guvernului, atât în ceea ce privea
beneficiile oferite, cât şi categoriile profesionale
beneficiare. Tot în 1911, guvernul Carp a extins
prevederile legislative protecţioniste adoptate în
1887 la micii producători, care nu beneficiaseră până
atunci de ele. Nu în ultimul rând, Carp a făcut să
treacă prin Parlament (în 1912) o scutire de impozit a
proprietăţilor urbane care aduceau un venit anual mai
mic de 300 de lei şi o lege prin care micii meseriaşi
erau scutiţi de taxa specifică profesiei lor („patenta”).
Mai mult, afirmând că taxarea avea un rol în primul
rând social, şi nu fiscal, politicianul preconiza, se
pare, renunţarea la impozitul unic pe venit (cota
unică de impozitare) şi aplicarea unei impuneri
diferenţiate, în funcţie de munca depusă şi de
riscurile asumate de către fiecare contribuabil. Nu
este clar cum vroia Carp să ajungă la acest rezultat;
ideea este totuşi elocventă pentru rolul pe care el
înţelegea să i-l acorde statului şi pentru primatul pe
care îl acorda preocupărilor sociale asupra celor
politice ori financiare.

Petre P. Carp relativiza ideea de proprietate, fără

a merge însă până la susţinerea principiului
exproprierii: politicianul a rămas un adversar al ideii
de reformă agrară şi un susţinător al menţinerii
marilor proprietăţi. Dar populismul său şi-a găsit cea
mai semnificativă limită în respingerea categorică a
democraţiei. Carp a rămas „boierul” convins, pe de o
parte, de rolul conducător exclusiv al elitelor şi, pe de
alta, de supremaţia „raţiunii” asupra „instinctului”
maselor. Spre deosebire de oameni politici şi
doctrinari ca Benjamin Disraeli sau Hermann
Wagener (părintele statului social german), Carp nu a
căutat succesul politic în deschiderea spre lumea
muncitorească: extinderea influenţei ei în viaţa
politică (ca să nu mai vorbim de adoptarea
sufragiului universal) i se părea, în cel mai bun caz, o
inutilitate. Din acest punct de vedere, ruptura sa de
Take Ionescu a fost de două ori păguboasă: ea a
compromis unitatea Partidului Conservator,
afectându-i decisiv capacitatea de supravieţuire pe
termen lung şi a făcut imposibilă fuziunea între
proiectele de reformă socială ale lui Carp şi
deschiderea spre reformă politică a lui Ionescu. Ideile
şi legile promovate de cel dintâi au avut un rol deloc
neînsemnat în dezbaterea privind rolul statului,
natura proprietăţii şi a fiscalităţii, dar şi în
fundamentarea sistemului românesc de asigurări
sociale. Ele au rămas totuşi fără rezultate pe plan
politic: baza de susţinători a Partidului Conservator
nu s-a lărgit, şi nici prestigiul său nu a crescut într-o
măsură suficientă pentru a-i asigura continuitatea în
noul cadrul constituţional de după Marele Război.

Note:
1. Vezi, de exemplu, G. Taşcă, Politica economico-

socială a lui P. P. Carp, Bucureşti, 1938, sau studiul
introductiv la P. P. Carp, Discursuri parlamentare, ediţie
îngrijită de Marcel Duţă, studiu introductiv de Ion Bulei,
Bucureşti, 2000, p. XXXIV-LXVII. Pentru concepţia
socială, dar şi pentru biografia politică a lui Carp, mai pot
fi consultate lucrările lui C. Gane, P. P. Carp şi locul său în
istoria politică a ţării, vol. I-II, Bucureşti, 1936 şi Ion
Bulei, Conservatori şi conservatorism în România,
Bucureşti, 2000.

2. Alexandru Gavriş, La Restauration littéraire: une
liste des livres dʼun politicien du XIXe siècle, în „The
Romanian Journal of Modern History”, vol. III, no 2, Iaşi,
December 2012, p. 51-58.

3. P.P. Carp, op. cit., p. 186.
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În fața tăvălugului istoriei, a lipsei de sens
așternute peste noi de betoniera istoriei trasate de
determinisme și minorități active care scapă
ochiului sau controlului nostru, comunitățile
umane s-au retras fie în mit, adică în timpul
ciclic/an-istoric, fie în timpul liturgic al restaurării
libertății creatoare de sens prin împreună-lucrarea
cu Dumnezeu. Masele, moderne, se retrag în
divertisment. „Evadează” din istorie stând locului
și închizându-și mintea într-o cutie electrică.
Omul pre-modern, și cine e mai pre-modern decât
poetul, încearcă un alt tip de libertate creatoare,
evadând în grădină, în acea hortus conclusus de
care vorbea Virgil Nemoianu. Lipsei de sens a
istoriei generate pe bandă rulantă, poetul îi opune
micro-armonia universului său de semne, închis
pe orizontală dar deschis pe verticală, către înaltu-
ri. Poezia e, în acest sens, o afirmare a demnității
personale prin intermediul cuvântului. Când isto-
ria pare a nu mai avea nicio noimă, micul nostru
univers poate deveni matrice, poate proteja câteva
semințe dătătoare de viață. Istoriei îi putem opune
istoriile, nu în sensul de băsniri, de scorneli sau de
fapte diverse, ci de mici istrorioare cu tâlc, de
pilde restauratoare, tămăduitoare. 

„Singurătatea” din versurile publicate de
Vasile Remete în volumul Istorii (Alba-Iulia:
Reîntregirea, 2014) este asumată exact în acest
sens de vreme ce poetul urmărește: „Să pot sta
drept/ În fața lumii/ Și a nimicului” („Freamăt de
singurătate”).

În lumea din poezia lui Vasile Remete e „târ-
ziu”, un „târziu” bacovian, de plumb, „izvoarele
vieții s-au spurcat/ Și-n fântânile firii mucegăiesc
ape negre./ S-au împuțit și duhul și timpul”.

„Mâhnirea” și „cazna” respiră în „sângele gândi-
tor” al poetului care, totuși, „se ridică pe ruinele
groazei” și rătăcește „prin spaima veacurilor/
Umilind erudiții/ Prin luxul delicat/ Al melanco-
liei…” („O, sângele eu gânditor…”). Poetul, ca
ființă istorică, nu se poate sustrage pe de-a-ntregul
acestei goane spre întuneric a lumii și istoriei, și
mărturisește că deși „La-nceput am fost lumină”,
„în timp sub vraja vieții/ Înnoptai – sunt fiul ceții”
(„Baladă”).

Cu toate acestea, el nu-și zăvorăște conștiința
în fața „spaimei veacurilor”, nu caută să evadeze
în idilisme ieftine, dar  nici nu devine un cinic. E
o poezie a lucidității, deci a unei libertăți descrise
de raza melancoliei. Distanța pe care și-o ia poetul
față de manifestările entropiei universale e una
contemplativă, care caută să o cuprindă pentru a-i
găsi un sens. Poezia devine, astfel, un instrument
de circusmcriere a răului, adică de limitare a lui și
de vindecare. Moartea e, și ea, îmblânzită în ton de
veche poezie psaltică, contopită – „mioritic” – în
ordinea naturii: „E târziu și mă voi pierde/ Fân
cosit sau iarbă verde// E târziu și mă voi pierde/
Fân cosit sau iarbă verde” („Baladă”).

Viața e suferință, „sângerare”, dar „sub al ei/
Urât stigmat/ Eu țin un chip/ Adevărat”. („Un
magic lamento”). Chipul adevărat e gândul rodit
de singurătate și anonimat: „Ce bine-i să rămâi
anonim/ Să nu știe nimeni/ Ce faci, cum trăiești/
Cu cerul pe geam/În fabuloase povești// Pe buze
un gând ca un rug fumegând/ O urmă de sânge/ce-
a lasă cuvântul” („Amintire supremă, viața”).
Anonimatul și discreția poetului lasă totuși urme.
Poetul nu dispare în nimic. Semnele lăsate de el
sunt cele ale cuiva care, așa cum o afirmă poetic,
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a înfruntat nimicul. Existența poetului, la conflue-
nța dintre lumea gândului și cea a istoriei, lasă cer-
curile, întregurile, de ceară ale unei ființe care a
ars pentru a lumina și pentru a transfigura realita-
tea interioară a altora: „Urme stinse, urme
stinse/las în urma mea – ce las/ Toate rănile aprin-
se,/Sufletul fără de glas.// Unde se mântuie zarea/
Gândul și-nchide cărarea/ O umbră – ca ceara sub-
țire/ Ajunge, în zbor sublunar,/ Amintire”
(„Umbre”). La fel de reușite mi se par și versurile
evocând întânirile dintre autor și actorul Cornel
Coman la Cireșica, în București. Boema nu e aici
una ieftină, vulgar teribilistă, ci discretă, aristocra-
tică, urmărind nu să se exhibe, ci să contureze în
jurul ei un sâmbure de taină ascunzând lumina
interioară: „Mai stăruie ca-ntr-o poveste,/ Un chip
de rouă, princiar,/ Privindu-mă în ochi amar,/ Mai
mult cenușă decât jar./ Amurg de toamnă fumu-
riu,/ De câte ori ne-ai prins în clești,/ La Cireșica-
n București !/ Făcea un semn să ni se-aducă,/ Din
nou, paharul de cucută,/ Pân’ se lăsa o ceață mică/
În putred viermănoasa Cireșică” („La Cireșica,
actorului Cornel Coman”).

Capacitatea poetului de a iubi, de a fi statornic
în prietenie, îl ajută și ea să treacă demn printr-o
lume povârnită, răscoaptă, cețoasă. Poetul are
vocație de lumânare care se jertfește pe sine pen-
tru a rămâne din el doar ceea ce e curat: „De-acum
gândul meu/ E o rană subțire/ Unde arzi numai tu/
Ca un crin, amintire” („Floare de mac”). Și ceea
ce e curat e mai ales ceea ce e nerostit, ne-exterio-
rizat. La capătul Calvarului e binele jertfelnic pe
care l-am vrut, nu răul pe care (ni) l-am făcut:
„Toată suflarea,/ Tot omul îl știe,/ Când suie
Calvarul,/ Cum îl sfâșie.// Cum în vuietul lumii,/
În vântul vieții,/ Îl ia cu frumosul,/ Îl farmă încet,/
De-i lăcrimează și osul.// Bunul târziu,/ Târziul
ferice,/ va veni prea târziu,/ Când tot ce n-am
spus/ Va rămâne/ O pată de sânge pe cruce”
(„Bunul târziu”). „Mâna de pământ/pumnul de
țărână” care e poetul are capacitatea de a da naște-
re la sâmburi de lumină care pot călăuzi sufletul și
dincolo de orizont: „Ți-aș pune-o lumânare în
cuvânt/ Să-ți lumineze sufletu-n pământ”
(„Timp”). Figura mamei poate și ea zămisli spații
protectoare, orizonturi de lumină: „Când te gân-

desc/ Când te gândesc,// Parc-aș ajunge o flacără,/
O flacără cu floarea ei,/ O flacără trăind, murind –
Ulei de candelă vorbind” („Mama”).

Singur „față în față/ Cu nopțile și cuvintele”,
conștient de fragilitatea tot mai acută a propriei
ființe, vlăguite interior și despuiate trupește
(„Abia mai support,/ A mirare,/ Plăpânda, strania/
Boare din port/ Din veștedul cort/ Al trupului
meu…// Tot arsenalul de arme/ Din carne s-a dus”,
scrie autorul în „Bocet”), poetul simte că moare cu
fiecare clipă: „Ca o pradă din pădurea deasă/ Trec
prin mine gloanțe argintii” („Capăt”). 

Șirul acestor istorii mici e punctat de câteva
poeme despre istoria mare, despre personaje ale
căror fapte sau revelații sau idei au schimbat
lumea, precum Democrit, Protagoras și
Empedocle, Dante, Venerabilul Beda, regele chi-
nez Shih Huang Ti, Omar Khayyam, Kublai Han
și Coleridge, regii persani Cambyses II și Cyrus II.
Spre deosebire de certitudinile, oricât de amare,
livrate de micile istorii personale, fabulele cu per-
sonaje legendare sunt mai mereu bântuite de un
aer de zădărnicie, amăgire, hybris. În vreme ce
istoria mică dă naștere la sensuri, istoria mare pare
a da naștere doar la iluzii și la „efecte” neprevăzu-
te care constituie un fel de „elogii ale nebuniei”.

„Teroarea istoriei” este exact teroarea faptului
divers universal, a colosalei lipse de sens a timpu-
lui linear generat de mașinile de propagandă ale
imperiilor care își urzesc propria „realitate”. La
limită, istoriile personale a căror țesătură are inte-
gritatea lumii vechi constituie puncte de rezistență
pentru că sunt purtătoare de sens. Iar sensul e
ascuns în istorii care, după cum foarte frumos
spune Vasile Remete, sunt „viitorul străvechi”
care „nu se poate uita”.

Volumul de Istorii al lui Vasile Remete stăruie
după lectură în mintea cititorului ca lacrimile de
ceară ale unei lumânări pe sfeșnicul de alamă în
care s-a consumat.
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Ca absolut, consideră Plotin, Unu este în aşa
fel unu încât nu se poate concepe în orizontul
său un al doilea. Orice alteritate înseamnă relaţie
şi, implicit, limitare. Absolutul nu poate exista în
dublu exemplar, pentru că el nu este unu în sens
numeric, ci posedă unicitatea contextului ultim,
în termenii căruia se poate concepe orice
unicitatea numerică, ori această unicitate
contextuală nu se poate circumscrie şi, deci, nici
relaționa. Ea nu se raportează la nimic, deşi totul
se raportează la ea. Această raportare univocă a
fost adesea interpretată ca un dezinteres al
Primului Principiu plotinian faţă de produsele
sale, dar dacă despre dezinteres ar fi vorba,
generarea nu ar fi avut niciodată loc. Ceea ce
găsim aici, de fapt, este putinţa acestui filosof de
a înţelege implicaţiile neafectabilităţii
divinităţii, în condiţiile interesului manifestat
prin însăşi actul de generare şi îngrijire
providenţială. Implicarea Divinităţii nu
înseamnă afectarea Divinităţii, după cum greşit
se consideră uneori, pentru că Divinitatea nu se
implică asemenea finitudinii, ci în maniera unui
context autonom şi generos faţă de elementele
pe care le pune în evidenţă. 

Iată de ce, dacă există altceva decât
Absolutul, ierarhia devine obligatorie, în măsura
în care dorim să respectăm regulile gândirii cu
sens. Absolutul nu poate face parte dintr-un grup
şi nici nu i se poate atribui statutul de grup, fără
a postula relativul în însăşi esenţa lui. Încercarea
de a pluraliza Absolutul, folosind ideea de
relaţie subzistentă, pe lângă amestecarea
categoriilor, nu face decât să mascheze în
spatele unui paradox lingvistic un apel la aceeaşi

realitatea ultimă şi acategorială a Absolutului.
Dacă Unu şi unu-multiplu, ca să folosim
terminologia plotiniană, intră într-o stare de
superpoziţie, ei intră şi într-o stare de
indecidabilitate eidetică echivalentă cu sensul
autentic al Absolutului, fapt care demonstrează
caracterul neinspirat al unei astfel de poziţii.
Afirmaţia lui Plotin că secundarul derivă cu
necesitate din cel dintâi are la bază constatarea
că, secundar fiind, presupune o sursă care
rămâne obligatoriu primară, o sursă către care
secundarul se poate întoarce, dar cu care nu se
poate confunda. Pentru că nu există o necesitate
în virtutea căreia cel dintâi să-l producă pe cel
de-al doilea, dar există o necesitate în virtutea
căreia cel de-al doilea derivă din cel dintâi, cel
de-al doilea nu poate fi egalul celui dintâi, ci
rămâne în perpetuitate manifestarea lui. De
asemenea, dacă cel dintâi este influenţat în
vreun fel de cel de-al doilea, atunci este şi
generat de cel de-al doilea, sub raportul
influenţei respective, Absolutul dobândind un
statut derivat, ceea ce este lipsit de sens. Prin
urmare, privită dintr-o perspectivă plotiniană,
ideea creştină a perihorezei egalitare a
Persoanelor Treimii se face vinovată de
desfiinţarea Absolutului, indiferent dacă
perihoreza include Absolutul sub forma Tatălui
sau a esenţei comune celor trei Persoane. 

Pluralul, nici chiar imaginat în stare de
superpoziţie cu Unu, nu poate fi primordial,
pentru că este esenţialmente dependent.
Indiferent de gradul de unitate pe care-l
păstrează, el poate fi doar secundar faţă de Unu
nenumeric, pentru că secundariatul stă tocmai în
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instituirea diferenţelor, oricât de vagi ar fi ele şi
indiferent de raportul sub care ar putea ele să
existe. Infinitul actual nu se poate distanţa de
sine decât devenind infinit potenţial şi aceasta
este teza pe care Plotin o propune atunci când
discută problema relaţiei dintre Unu şi unu-
multiplu. În felul acesta, Principiul Prim rămâne
radical diferit de realitatea care-l succede, deşi
acestea îşi are originea şi împlinirea în el. Unu
este unic, iar unicitatea absolută interzice orice
asociere, egalitară sau nu, dat fiind faptul că
relaţia are întotdeauna la bază ceva comun. Iată
de ce, continuă filosoful, Unu este „neamestecat
cu cele care provin de la el” (1.6), deşi toate
lucrurile participă la Unu prin faptul că sunt
unităţi, unitatea fiind modul în care pluralitatea
îl interpretează pe Unu. 

Simplitatea Primului Principiu nu se poate
extinde asupra altor lucruri, fără să-l anuleze.
Oricâtă ingeniozitate conceptuală s-ar folosi
pentru atingerii acestui scop, rezultatul va fi
întotdeauna o anumită măsură de unitate, din
structura căreia nu se pot şterge niciodată
complet urmele pluralităţii; iar pluralitatea nu
poate fi primordială, fără a impune celor
ulterioare un principiu al dezintegrării şi
nefiinţei. 

Nici chiar unitatea de tip unu-multiplu nu
poate ocupa primul loc. Acest concept plotinian,
care se apropie cel mai mult de logosul creştin,
implică o stare semi-fluidă a componentelor
sale, în care orice entitate este în mod esenţial o
punte de legătură între alte entităţi. Fiecare
componentă este astfel o instanţiere a întregului
în interiorul acestuia şi o fereastră către toate
celelalte componente. În pofida acestui fapt,
unu-multiplu nu poate fi primordial pentru că
nicio unitate nu conţine principiul propriei sale
unităţi. Oricât de puţină ar fi pluralitatea rămasă,
ea impune imediat o cauză exterioară a unităţii,
care este accesată prin participare. 

În acelaşi timp, inegalitatea celor două
permite constituirea intelectului prin
participarea la Unu. Ierarhia existentă între Unu

şi unu-multiplu nu este doar una generativă, ci şi
una participativă; nu este doar o coborâre, ci este
şi o urcare, dar nu până dincolo de sine. Mai
mult, actul generării răspunde doar parţial de
fiinţa lucrului generat şi înaintează doar până la
limita putinţei celui generat de a oglindi pe cel
care-l generează. Generarea este, în cazul acesta,
o departajare de sine, în sine şi pentru reflectarea
de sine, dar care merge doar până la limita
putinţei acestei reflectări, dincolo de care
generarea devine auto-generare. Oglindind pe
Unu sub forma eidelor, intelectul unu-multiplu
se desăvârşeşte şi îşi atinge el însuşi forma
finală. În consecinţă, generarea nu este decât
aducerea în fiinţă a putinţei facerii de sine.

Eida, ca actualitate inteligibilă a intelectului
unu-multiplu, se constituie la intersecţia dintre
diada nedeterminată şi Unu, care se revelează
sub forma unui inteligibil de o nesfârşită
bogăţie. Pentru unu-multiplu, Unu nu este doar
un dar al fiinţei, ci şi un dar al desăvârşirii.
Eidele sunt interpretări ale abundenţei nesfârşite
ale naturii lui Unu. În consecinţă, intelectul unu-
multiplu este sinteza intelectuală a bogăţiei
inteligibile a Primului Principiu, motiv pentru
care desăvârşirea intelectului de către
inteligibilul determinat are la bază reconstituirea
în condiţiile diferenţei a inteligibilului
nedeterminat. Astfel, eida nu este produsul
singular al intelectului, ci produsul combinat al
intelectului şi Principiului Prim, deşi acest
inteligibil se constituie în intelect şi ca intelect.
E rezultatul actului contemplaţiei intelectuale.
Din această cauză, intelectul este şi inteligibil şi
„unul care înţelege” (2.11), adică, intelecţie. El
devine astfel auto-intelecţia inteligibilului, pe
această filieră ajungând Plotin la ideea
aristotelică a gândirii care se gândeşte pe sine. 
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Într-un articol publicat în 1943, tânărul – pe atunci
– Constantin Noica discuta chestiunea raporturilor
dintre tineri şi maturi, dintre maeştri şi discipoli într-
un fel care nu reprezenta decât enunţul timpuriu al
ideilor pe aceleaşi teme dezvoltate în ultimele sale
decenii de viaţă. „Omul tânăr nu ştie calea către. Îi
cunoaşte mai ales ţinta, se aşează direct în ea. Faţă de
omul matur, care cunoaşte mai ales căile, mijloacele,
tehnica – omul tânăr ştie dintr-o dată totul. Dar
paradoxul îndeletnicilor omeneşti este că acela care
ştie totul ştie mai puţin decât acela care ştie numai
ceva. Cu aceasta ne terorizează oamenii bătrâni: cu
puţinul pe care-l ştiu, în schimb, bine. Şi cu aceasta îi
terorizăm noi; cu esenţele – pe care însă le ştim prost.
Dacă ar îmbătrâni cineva fără să piardă contactul
nostru cu esenţele! Şi sunt într-adevăr câţiva cari aşa
îmbătrânesc; iar pe aceia omul tânăr şi-i recunoaşte ca
învăţători”1.

Filosoful risca să meargă chiar mai departe de
această prezumţie că ar exista câţiva bătrâni valoroşi
pregătiţi să devină antrenori pentru cultura de
performanţă, generalizând, dar şi trimiţând în vag
(„Românul are vocaţie de antrenor”2.); lucru cam
riscant, susţinut mai degrabă ca încurajare şi ca
mărturie a unui optimism propriu fără limite. Şi cu o
atenţionare asupra faptului că teoria pregătitoare este
mai puţin redutabilă decât fapta însăşi „... Oricum,
este mai uşor să ştii cum trebuie făcut un lucru decât
să-l faci”3. Ceea ce nu înseamnă decât că întregul
ciclu pregătitor are un singur ţel: înfăptuirea.

„Am vrut să creez (nu să produc; să obţin mai
mult. Dumnezeu nu e producător, e creator, se
miră!)”4. Noica distinge între activitatea de producere
– „A realiza prin muncă bunuri materiale, valori
ştiinţifice sau artistice, a crea ceva (printr-o activitate
oarecare)” şi creaţie, celei de a doua recunoscându-i
condiţia divină, supra- şi trans-umană (a crea
înseamnă „A face ceva ce nu exista înainte”, a înfiinţa,
a aduce în fiinţă, a institui existenţial). Rămâne, spre
capătul vieţii, o dilemă: „...dacă era vorba de creat la

propriu, [de] procreat?”5. Adăugând că „La fine devii
şi antrenor...”6, Noica pare să constate – oarecum
resemnat în faţa imposibilităţii de a decide justeţea
opţiunii lui – că după ce ai fost tată (biologic) şi ai
investit o viaţă în strădania de a crea valori printr-o
altfel de paternitate, în cele din urmă poţi ajunge şi
tată spiritual (antrenor cultural).

Un aspect asupra căruia nu s-a insistat până acum
în cazul iniţiativei filosofului este mărturisirea
convingerii sale că momentul istoric era, cel puţin
pentru tinerii cu înzestrare potenţială pentru o mare
creaţie, unul de dezastru total: „... ne-am pornit să
căutăm pe aceşti tineri aflaţi în pragul dezastrului lor
spiritual (căci între 25 şi 30 [de ani – n. O.P.] se
hotărăşte destinul unui cărturar şi chiar al unui om),
să-i scoatem din marasm (subl. O.P.)... [...] ... să le
creăm, aşadar, o asemenea situaţie, încât, relativ liberi
fiind câteva ore pe zi, să-i supunem unui serios
antrenament”7. În pofida formulării care poate crea
confuzii, ceea ce spune neechivoc Noica este că
generaţia ajunsă, în momentul când el aşternea
rândurile respective, la o vârstă plasată între 25 şi 30
de ani, se confrunta cu marasmul social şi politic al
unei ţări adusă de dictatură în criza cea mai profundă.
Faptul îi periclita în modul cel mai serios, după
părerea filosofului, aducându-i în pragul dezastrului
spiritual, drept care misiunea antrenorilor culturali era
o urgenţă şi consta în extragerea lor, prin mijloace
specifice, din degringolada înconjurătoare.

El spera să obţină pe seama lor, din partea
autorităţilor sensibilizate prin turneele lui în lungul şi
în latul ţării, un interval de graţie de doi ani, indiferent
de natura vocaţiei şi a specializării către care
respectivii tineri tindeau. „Fie că vor fi matematicieni
tineri, fizicieni, biologi, istorici, sociologi sau
cercetători filosofici, vom încerca să-i pregătim astfel
încât, după vreo doi ani, sau să se arate capabili de a
deveni oameni de cultură adevărată...”8. Dacă aceste
speranţe s-ar fi împlinit şi angajarea majoră a
respectivilor pe calea creaţiei spirituale s-ar fi dovedit,
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Noica spera să le obţină burse în Occident. El spera
„... eventual să poată fi trimişi să-şi desăvârşească
studiile...”9, cum rezultă că a chiar încercat din
corespondenţa susţinută cu poetul ieşean Liviu
Antonesei. De la cei care nu s-ar fi ridicat la înălţimea
speranţelor sale, gânditorul dorea să obţină „... să
admită singuri că nu sunt în stare să facă o adevărată
cultură de performanţă...”10. Tratamentul rezervat
acestora era diferit, filosoful propunând „... să-i lăsăm
în neantul profesiunii şi destinului lor...”11. Eşecurile
unora (care „... până la urmă se duc cu milioanele să
măture străzile altora...”12, altfel spus migrează în
Occident, devenid slugile celor de acolo) nu trebuia
însă să pericliteze proiectul, gânditorului revenindu-i
misiunea de a merge înainte, „... căutând mai departe
sau îndemnând pe alţi bătrâni ai cetăţii să caute mai
departe aur în nisipul culturii româneşti, acel aur fără
de care o cultură şi un popor pot trece prin istorie, o
pot chiar domina câteva secole, ...”13. Gânditorul se
proiecta astfel, cu toată convingerea, în rolul unui
impresar al marii culturi româneşti potenţiale din acel
moment.

Deşi a provocat destulă vâlvă la vremea formulării
sale exprese, programul lui Constantin Noica i-a
interesat mai ales pe factorii de decizie, pe membrii
nomenklaturii comuniste, care au făcut totul pentru a
zădărnici proiectul ce contrazicea linia impusă de
Ceauşescu şi de soţia lui Elena. Dar i-a atras
magnetic, cu mari speranţe, şi pe cei direct vizaţi,
tinerii anilor 1970 – 1987 – „optzeciştii” –, în rândul
cărora a avut un mare ecou. Ei l-au căutat pe Noica la
Păltiniş, au corespondat cu el şi, uneori, au încercat să
ridice mănuşa filosofului, oricât de dificile li s-ar fi
părut probele impuse de acesta în vederea selecţiei lor
pentru candidaturile la echipa celor douăzeci şi doi
angajaţi în pregătirea pentru cultura de performanţă.
Să fi fost doar întâmplarea coincidenţei temporale a
senectuţii înţelepte şi active a lui Noica cu atingerea
pragului tinereţii pline de aspiraţii spirituale tocmai de
către generaţia „optzeciştilor”? Aparent, da. De fapt,
însă, nu trebuie trecut prea uşor peste faptul că Noica
nu a crezut despre vreo altă generaţie sau promoţie
culturală că ar putea da douăzeci şi doi de oameni apţi
pentru exerciţiile lui de formare şi de perfecţionare
culturală. Astăzi se vede mai bine acest lucru, după ce
unii dintre creatorii aparţinând optzecismului şi-au
etalat deja amplu creativitatea, iar alţii au avut vreme
şi să treacă dincolo de limitele vieţii. Chiar dacă un
Liviu Antonesei, un Breda Ferenc sau alţii nu au ajuns

ceea ce preconiza Noica, ei au creat în conformitate cu
propria chemare, înzestrând cultura română cu noi
seturi de lucrări beletristice. Şi la fel au făcut şi alţi
congeneri ai lor...

S-au ales dintre toţi cei chemaţi câţiva membri ai
promoţiei mai „vârstnice”, anterioare optzecismului,
care, în plus, erau bucureşteni prin naştere sau prin
adopţie (Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Sorin Vieru,
G. Dem. Zamfirescu), dovedindu-se mai bine aşezaţi
în raport cu maestrul, mai consecvenţi, mai apropiaţi
în toate. Ei au format „Şcoala de la Păltiniş” văzută ca
păstrătoare a moştenirii lui Noica. Alţii au publicat
jurnale sau epistolare semnificative: Constantin Şt.
Dogaru, Liviu Antonesei, Breda Ferenc, Gabriel
Petric, subsemnatul. Mircea Oliv şi Nicolae Iuga
păstrează amintiri memorabile despre dialogurile lor
din timpul studenţiei bucureştene cu filosoful. Ar mai
fi de menţionat şi posibilitatea ca Valeriu Gherghel,
Sorin Antohi, Luca Piţu, Dan Petrescu, Breda Ferenc
şi Dan Pavel să fi avut sau să aibă ceva de spus despre
contactele lor cu Noica.

Sub ochii autorităţilor şi în marcata lor neputinţă –
cel puţin parţial, cât priveşte stăvilirea elanurilor
tinerilor interesaţi – Noica a lansat un program cu
valenţe politice subversive, oferind o alternativă
înaltă, de mare exigenţă şi ambiţie, la proiectul
ceauşist al prăbuşirii culturii române în diletantism şi
confuzie. Într-un moment de un consistent dramatism
istoric, Constantin Noica a oferit cu curaj culturii
române un proiect ideal, poate utopic, dar atractiv, clar
şi cu mare impact în epocă. A izbutit sau nu a izbutit?

Note:
1. Idem, „Gânduri despre esenţa poeziei”, în

Istoricitate şi eternitate, ed. cit., p. 253.
2. Idem, „Ce înseamnă cultură de performanţă”, în loc.

cit., pp. 70-71. 
3. Ibidem, pp. 79-80. 
4. C. Noica, Jurnal de idei, ed. cit., p. 285. Fragmentul

5.311.
5. Ibidem. 
6. Ibidem. 
7. Idem, „Ce înseamnă cultură de performanţă”, în loc.

cit., p. 71. 
8. Ibidem, p. 72.
9. Ibidem. 
10. Ibidem. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem. 
13. Ibidem. 
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Cei peste 40 de ani de regim comunist prin
care a trecut România au fost departe de a
constitui o epocă istorică unitară. În decursul lor,
o perioadă precum aceea a anilor 1948-1953,
definită pe bună dreptate ca un văleat al Terorii,
cînd oamenii puteau ajunge la închisoare şi
pentru o anecdotă, a fost urmată, după moartea
lui Stalin, de un aşa-numit „dezgheţ”, cînd Radu
Gyr sau Petre Ţuţea au fost eliberaţi din
închisoare, unde aveau să reintre peste cîţiva ani.
Aşa se face că, în 1955, Patriarhul Justinian şi
Sinodul Bisericii noastre au valorificat acel
răstimp de relativă destindere, canonizînd primii
şapte sfinţi români în cadrul unor ceremonii
grandioase, desfăşurate vreme de aproape o lună
(octombrie) atît la Bucureşti, unde peste 1.500 de
preoţi, monahi şi monahii au străbătut în
procesiune, în veşminte de slujbă, centrul
Capitalei, de la Catedrala Patriarhală pînă la
Biserica Sfîntul Gheorghe-Nou, cît şi pe
cuprinsul întregului teritoriu canonic al Bisericii
Ortodoxe Române. Au venit atunci să ne
împărtăşească bucuria duhovnicească a
canonizărilor pomenite şi a aniversării a 70 de ani
de autocefalie înalţi ierarhi ai Patriarhiei
Ecumenice din Constantinopol şi ai mai multor
Biserici Surori. În numărul 11-12/1955 al revistei
„Biserica Ortodoxă Română”, ilustrat cu multe şi
concludente imagini, care ar merita reeditat
anastatic, se spune că România avea pe atunci
12.000 de preoţi şi circa 7.000 de călugări şi
călugăriţe, numai la Văratec existînd 500 de
maici şi surori.

O altă decadă a liberalizării (corelată cu
derusificarea şi cu deschiderea spre Occident),
începută de Gheorghiu-Dej în anii 1962-1963, şi-

a avut punctul de vîrf în 1968, pentru a fi curmată
odată cu aşa-zisele „Teze” din iulie 1971.

În mai 1968, generalul Charles de Gaulle,
preşedintele Franţei, a făcut o vizită de cîteva zile
în ţara noastră, care, trei luni mai tîrziu, nu a
participat, în noaptea de 20/21 august, alături de
trupele sovietice şi ale celorlate state din Tratatul
de la Varşovia, la invadarea Cehoslovaciei. Joi,
22 august, s-a desfăşurat o sesiune plenară a
Marii Adunări Naţionale, în care Mitropolitul
Iustin Moisescu al Moldovei şi Sucevei l-a
pomenit pe Dumnezeu. Într-un „Apel al cultelor
religioase”, difuzat în ziarele de a doua zi,
inclusiv în „Scînteia”, ca şi alocuţiunea
Mitropolitului Iustin, Dumnezeu era pomenit de
cinci ori; fapt fără precedent.

În toamna aceluiaşi an apărea într-un tiraj de o
sută de mii de exemplare (menţionat în caseta
tehnică) antologia Poezia română modernă, în
două volume, din colecţia „Biblioteca pentru
toţi”, îngrijită de Nicolae Manolescu, unde erau
incluşi Radu Gyr, Nichifor Crainic, Horia
Stamatu şi Ştefan Baciu (ultimii doi trăind în
străinătate). Antologia aceasta, pe care am
cumpărat-o şi eu, aproape că se epuizase cînd a
fost retrasă de pe piaţă, întrucît Eugen Jebeleanu
s-a dus în audienţă la Ceauşescu, plîngîndu-i-se
că „pentru poeţii legionari s-a găsit loc în
paginile sale, dar pentru cei comunişti, nu” (adică
pentru el şi Mihai Beniuc).

În octombrie 1968 eram în clasa a XI-a de
liceu şi obişnuiam să intru în librării, îndeosebi în
cea de la parterul blocului în care locuiam – o
librărie de stat ca toate celelalte de pe atunci.
Mare mi-a fost mirarea să văd, expusă la vedere,
Biblia. O Biblie sinodală, tipărită cu
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binecuvîntarea Patriarhului Justinian şi însoţită
de cuvîntul său introductiv. Biblia costa 90 de lei,
aşa încît am scos fără nicio ezitare bancnota de
100 de lei pe care o aveam în buzunar şi am
cumpărat-o. În aceeaşi seară am deschis-o
întîmplător la „Ecclesiast”, rămînînd vrăjit de
poezia şi înţelepciunea acelui capitol, recitit apoi
de nenumărate ori.

Într-o seară de la mijlocul anilor ’80 ai
secolului trecut, în blocul „Adam” din marginea
de răsărit a Cişmigiului, am ascultat, depănată de
părintele Anania, povestea apariţiei acelei Biblii
sinodale, cea dintîi de după instaurarea regimului
comunist.

Pînă în 1963, Patriarhul Justinian nu a putut
călători într-o ţară necomunistă. Atunci i s-a
permis să ia parte la prăznuirea unui mileniu de
existenţă a Muntelui Athos. Marele lingvist de la
Freiburg, Paul Miron, l-a întîlnit acolo. La un
moment dat, Patriarhul i-a arătat butonii de la
încheietura manşetei, spunîndu-i: „Uite, domnule
profesor, butonii ăştia i-am primit în dar de la
Nae Ionescu, care a fost de cîteva ori pe la mine,
la Vîlcea”.

În anul 1966, Patriarhul Justinian a făcut o
vizită în Anglia, fiind primit de Regina Elisabeta
a II-a, care auzise de un reviriment religios în
România comunizată. Regina a adus un
traducător al său, lăsîndu-l în anticameră pe cel
venit de la Bucureşti, şi la sfîrşitul întrevederii i-
a spus oaspetelui său că îi pregătise un cadou: un
Rolls-Royce nou-nouţ. Patriarhul Justinian i-a
mulţumit, adăugînd însă că în 1968 va împlini
două decenii de patriarhat şi că este mîhnit că în
acest răstimp nu a reuşit să tipărească o ediţie a
Sfintei Scripturi. Oficialii comunişti îi spuneau că
singurul impediment era lipsa hîrtiei... Şi i-a
sugerat Reginei Elisabeta să-i convertească darul
într-o cantitate de hîrtie pentru Biblii; pentru
circa o sută-două sute de mii de exemplare.

Legat de primirea hîrtiei, printr-o societate
biblică britanică, avem mărturia unui mare teolog
– părintele Ion Bria – fost redactor al Editurii
Patriarhiei între anii 1966 şi 1968, implicat atît în
corespondenţa cu furnizorii hîrtiei, cît şi în

tipărirea şi difuzarea Bibliei sinodale din 1968.
Reproduc din volumul său de memorii, Al doilea
botez, mai întîi această precizare: „S-a convenit
să se ia ca text de referinţă pentru Vechiul
Testament versiunea lui Gala Galaction, iar
pentru Noul Testament aceea a lui Vasile Radu,
ediţia 1952”.

„Am avut misiunea – continuă părintele Ion
Bria – să traduc corespondenţa dintre Patriarhie
şi USB, să primesc delegaţia USB, în diverse
faze ale tipăririi şi difuzării Bibliei. De fapt, de
cînd a început tipărirea, rînd pe rînd, redactorii au
fost prezenţi în tipografie zi şi noapte. Pentru
patriarhul Justinian, tipărirea constituia un mare
succes politic al Bisericii, mai ales că obţinuse
aprobare pentru un plus de tiraj sub pretext că un
număr de Biblii vor fi trimise românilor ortodocşi
din afara ţării (Basarabia, Bucovina, SUA). //
Difuzarea Bibliei a revenit Tipografiei Patriarhiei
(Pr. Sabin Verzan), care a expediat cu propriul ei
camion cîte zece exemplare pentru fiecare
parohie din ţară (zece mii de parohii). La
terminarea acestui proces, delegatul USB
(Societatea Biblică, n.n.) a făcut o vizită în ţară,
la parohii, credincioşi, seminarii şi mînăstiri,
pentru a se convinge de realitatea tangibilă a
difuzării Bibliei. // Am fost martor cu părintele
Gagiu la această inspecţie a USB în România pe
care patriarhul a acceptat-o. Am văzut Biblia
nouă pe biroul preotului din casa parohială, pe
pupitrul din biserici, în casele credincioşilor...”*.

Potrivit estimărilor părintelui Bria, cu
suplimentările menţionate, tirajul Bibliei
sinodale din 1968 a atins două sute de mii de
exemplare, cifră avansată şi de Mitropolitul
Bartolomeu în discuţia purtată cu el acum mai
bine de trei decenii.

* Cf. Preot prof. dr. Ion Bria, Al doilea botez, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, pp. 121-122.
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Preliminarii
Problema identităţii are un caracter ontologic. De

aceea nu poate fi dezrădăcinată. Când în viaţa cuiva apar
probleme de identitate, adesea ele sunt clasificate drept
boli mintale, cum ar fi schizofrenia.

În general vorbind, identitatea personală este bazată
pe înrudire de sânge sau cultură, istorie comună, sensul
apartenenţei, limbă.

Limba reprezintă un element deosebit de important
pentru identitate pentru că ea contribuie la formarea
conştiinţei şi construieşte sensul apartenenţei şi astfel dă
naştere loialităţii faţă de grup, de comunitate, de
naţiune. Ceea ce Karl Deutsch spune despre comunitate
poate fi aplicat la fel de bine la naţiune. Comunitatea,
scrie el, este un sistem de simboluri sociale standardizat,
adică o limbă „ce permite un model integrat sau o
configurare de comunicare, amintire şi acţiune”1.

Când comunicăm, la nivel conştientizat sau
neconştientizat, comunicăm cine suntem, ceea ce
înseamnă că ne facem disponibili altora, sau mai mult,
ne oferim pe noi înşine altora, iar acest fenomen este o
lucrare sinergetică, divină şi umană, pentru că noi
oferim ceea ce, de fapt, am primit de la Dumnezeu.

Vorbind despre dimensiunea ontologică a identităţii
noastre, scriitoarea Patricia Snow precizează că „singur
Dumnezeu are puterea de a conferi identitate şi
individualitate fiinţei umane”2.

Deci atunci când în procesul comunicării noi oferim,
oferim ceea ce am primit de la Dumnezeu. Și dacă
identitatea personală e un dar, la fel este şi identitatea
culturală şi naţională. Nu i se poate cere unei persoane
să renunţe la ea.

Când Jonah Goldberg scrie că misiunea noastră azi
este să uităm identitatea noastră culturală şi să
promovăm diversitatea3, el ignoră caracterul ontologic
al identităţii, căci cultura şi identitatea sunt elemente
existenţiale fundamentale, şi confundă diversitatea
identităţilor cu diversitatea ca un amestec de elemente
fără caracter şi formă specifică. El de asemenea opune
identitatea diversităţii ca şi cum individualitatea

distinctă nu ar putea exista în context de diversitate.

Naţiune şi naţionalism
O naţiune este întemeiată pe „unitate de neam, limbă

şi tradiţii, pe conştiinţa apartenenţei reciproce, dar şi a
apartenenţei la un grup, pe un sentiment întărit de durata
şi durabilitatea grupului respectiv sau a neamului pe
acelaşi teritoriu”4. După cum ziaristul Max Fisher a
auzit anul trecut în călătoriile lui prin Europa, în
contextul consolidării dreptei politice în multe locuri,
identitatea este temelia unităţii de grup, iar identitatea
naţională în special, care adesea este asociată cu dificil
câştigata suveranitate naţională bazată pe o puternică
dorinţă naturală umană de apartenenţă, de a se simţi în
siguranţă, nu poate fi ignorată cu uşurinţă câte vreme ea
este înrădăcinată în cultura populară şi zidită în ordinea
internaţională5, dar mai mult ca orice, în conştiinţa
oamenilor.

Naţionalismul este deci ca patriotismul: un
ataşament puternic, o dragoste specială pentru grupul
din care cineva face parte, grup cu valorile sale, cu
istoria sa şi cu alte caracteristici specifice.

Identitatea personală şi naţională este cultivată şi
dezvoltată în om prin cunoaşterea arborelui său
genealogic, a istoriei şi experienţelor semnificative de
grup. Această educaţie începe acasă şi continuă toată
viaţa. A-ţi cunoaşte propria istorie şi pe aceea a ţării tale
este la fel de imperativ cum e cunoaşterea oricărei alte
materii de studiu în şcoală, cum ar fi matematica sau
gramatica pentru orice persoană educată.

Naţionalismul implică de asemenea asumarea
trecutului. Totuşi, acesta nu poate fi asumat doar în
posibilele lui aspecte negative, ci şi în cele pozitive şi în
realizările istorice care îl fac pe om să fie mândru de
această apartenenţă.

Fiind legat de identitate, iar identitatea de valori ce
adesea sunt considerate sacrosancte, cum ar fi religia,
străbunii, tradiţia, ţara mamă, naţionalismul este
considerat o valoare în el însuşi, o sursă de mândrie şi
demnitate. Acest fel de înţelegere este în mod clar diferit
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de naţionalismul şovin ce implică discriminarea
împotriva altor grupuri sau naţiuni.

După cum părintele Constantin Galeriu spunea,
„Aşa cum fiinţa umană acumulează în memoria sa o
anumită experienţă de viaţă, în baza căreia îşi
modelează personalitatea, la fel e şi cu naţiunile care
sunt înrădăcinate în propria lor tradiţie reflectată în
caracteristicile lor specifice la nivel personal şi
comunitar6. Explicând că naţiunile sunt parte din
ordinea divină şi nu o simplă făcătură umană, părintele
Galeriu insistă asupra faptului că „nu există omenire
abstractă, necondiţionată; omenirea există doar
incorporată în naţiuni”7.

În consecinţă, a fi parte dintr-o naţiune şi apoi a o
iubi este, simplu, natural şi normal.

Totuşi nu fiecare gândeşte aşa.
În articolul său „Cum liberalii îşi pot re-clama

naţionalismul”, publicat în New York Times, Yasha
Mounk pretinde că „nu e nimic natural în ideea de
naţiune. Forma ei modernă s-a constituit ca rezultat al
alterărilor politice deliberate şi prin construirea de
mituri elaborate”8.

Două lucruri trebuie observate aici: întâi,
naţionalismul, mai ales când e criticat, nu se referă la
istoria modernă când imperiile au căzut şi naţiunile şi-au
câştigat independenţa. Iubirea de grup, trib, naţiune este
mult mai veche decât timpul când termenul „naţiune” a
început să desemneze grupuri şi triburi. În al doilea
rând, culturile naţionale care ne dau identităţi specifice,
pot fi înţelese ca obstacole numai atunci când unul vrea
să invadeze şi să cucerească, fapt care azi, poate fi
realizat nu cu arme şi armate ca în trecut, ci în multe
feluri, mult mai subtile, puternice, sofisticate şi deci
periculoase.

Aşadar, naţionalismul, câtă vreme nu degenerează în
şovinism, trebuie văzut ca o virtute, nu viciu, deoarece,
aşa cum Gilbert Meilaender scrie, culturile naţionale
„sunt însăşi substanţa din care ne construim vieţi
semnificative”9.

Se poate pune întrebarea: ce e negativ în tendinţa de
a iubi şi menţine identitatea naţională, chiar şi în situaţii
unde, pe lângă majoritate, locuiesc şi alte minorităţi? Ar
trebui ca cineva să înceteze a-şi iubi ţara pentru că acolo
locuiesc paşnic şi alte grupuri minoritare? Ar fi corect
pentru minorităţile albe ce trăiesc în naţiuni negre din
Africa, de exemplu, să încerce să le schimbe cultura şi
valorile? Coloniştii au făcut exact acest lucru în Africa,
America Latină şi alte locuri şi aceasta a fost o tragedie!
Cu alte cuvinte, minorităţile nu pot dicta ce valori
trebuie să adopte majoritatea, câtă vreme majoritatea
permite minorităţilor să trăiască potrivit valorilor lor

specifice.
Cât de polarizată a devenit lumea noastră cu privire

la problema naţionalismului este evident în afirmaţii ale
unor importante personalităţi din naţiuni importante pe
scena globală azi, cum ar fi preşedintele Emmanuel
Macron al Franţei şi preşedintele Donald Trump al
SUA. În definiţia lui Emmanuel Macron, „patriotismul
este opoziţia exactă a naţionalismului; naţionalismul
care implică întâi grija fată de noi înşine, de interesul
nostru, este o trădare a patriotismului”10, implicând deci
că patriotismul constă întâi în grija şi dragostea fată de
alţii.

Acest lucru sună ironic câtă vreme prin „alţii”,
preşedintele francez se referă desigur la străini, în
contextul migraţiei curente a străinilor în Europa. Și
exact contrariul asumpţiei sale, patriotism, adică
dragostea de părinţi, de ţara mamă, de strămoşi,
înseamnă ceea ce Macron pare să înţeleagă prin
naţionalism.

Identificarea intre naţionalism şi patriotism a fost
exprimată în mod deosebit de accentuat de către
preşedintele SUA, Donald Trump: „Știţi ce sunt? Sunt
un naţionalist, ok? Sunt un naţionalist. Naţionalist..
Folosiţi acest cuvânt. Folosiţi acest cuvânt. Un
naţionalist total în sensul adevărat al cuvântului. Sunt
unul care îşi iubeşte ţara”, a exclamat el la o adunare
politică în Houston, Texas11.

Această declaraţie puternică a preşedintelui Trump
vine în contextul unde dragostea de ţară, de neam,
naţiune este considerată, de mulţi maeştri ai suspiciunii,
o infracţiune; curând, promotorii unui anumit soi de
globalism desfigurat, vor cere ca aceasta să fie
pedepsită.

Acest tip de manipulare a sensului celor doi termeni,
naţionalism şi patriotism, aşa cum scriitorul Daniel
Corbu observă, reprezintă o încercare de schimbare a
valorilor stabilite, de creare şi promovare a unei confuzii
programatice, un atac la valoarea fundamentală a
identităţii”12.

Europa, cel puţin, ar trebui să devină o uniune de
naţiuni, unitate în diversitate; ea „nu trebuie
deznaţionalizată câtă vreme degradarea valorilor
tradiţionale şi prohibiţia patriotismului” reprezintă o
ameninţare existenţială serioasă, după cum scrie Tomio
Okamura13. Numai cultivarea conştiinţei cu privire la
ireductibilitatea spiritului uman, a libertăţii şi valorilor
poate oferi omului şi naţiunii putere şi demnitate.

Identitate, naţionalism, globalism
Globalizarea a fost definită în prea multe feluri, dar

o definiţie simplă indică abilitatea de a împărtăşi: mai



mult, mai repede, mai uşor. Nu există nimic negativ aici.
De ce este deci globalizarea adesea percepută ca

fiind un duşman al identităţii, naţionale în special?
Depinde de cine vorbeşte şi de interesul pe care îl are.
Cel ce o defineşte face din ea ceea ce vrea el ca ea să fie.
El cultivă o hermeneutică a suspiciunii şi suspiciunea va
creste şi se va răspândi. Acrobaţiile politice trebuie să
fie demascate şi combătute, pentru obiectivitatea
procesului, prin voinţa de a asculta şi partea cealaltă:
audietur et altera pars.

Globalizarea nu este un fenomen nou. A existat şi a
lucrat în timpuri (şi chiar azi) când frontierele
geografice şi culturale erau norma şi când sensul de
identitate al oamenilor era foarte puternic, dacă ne
gândim doar la Helenism sau la Imperiul Roman, sau
chiar Otoman sau Austro-Ungar.

Faptul că globalizarea şi frontierele sau
naţionalismul nu sunt realităţi antagoniste se vede şi
dintr-o altă declaraţie a preşedintelui Statelor Unite,
Donald Trump. În timp ce Statele Unite sunt o putere
globală şi globalizatoare, în cuvântarea lui inaugurală ca
preşedinte, el a militat pentru „reînnoirea frontierelor,
solidaritate şi reconsolidare naţională”14.

Vorbind cu intensitatea unui ultimatum, cuvintele lui
Donald Trump ne amintesc faptul că precum identitatea
personală implică o constantă reconfigurare a memoriei,
la fel, identitatea naţională, unde sentimentul
apartenenţei la grup sau ţară poate fi slăbit din când în
când, are nevoie de reconsolidare.

Pentru a accentua antagonismul dintre naţionalism şi
globalism, unii autori însoţesc substantivele de
adjective, de epitete în sensul mesajului pe care vor să-l
transmită, cum ar fi, de exemplu, „naţionalism
metodologic” pentru naţionalism şi „interdependenţă
globală” pentru globalism, pentru a accentua cât de
negativ este primul şi cât de natural şi pozitiv este al
doilea15.

Această retorică delapidantă menită să avanseze
agenda mai mult sau mai puţin ascunsă a unora, ignoră
faptul că a-ţi iubi întâi familia şi ţara, este un lucru
absolut natural. Există o ierarhie în toate şi totul începe
cu şi de la sine, nu în sensul egoist al termenului, şi după
acea merge mai departe în cercuri, precum undele
produse de o piatră aruncată în lac.

Chiar teologic vorbind, îndemnul lui Iisus Hristos
„să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Marcu 12,
31), implică faptul de a te iubi pe tine întâi.

Această retorică ignoră de asemenea faptul că
globalizarea funcţionează foarte bine în sistemul de
frontiere, şi ca dovadă, ne putem gândi, între altele, la
comunicare, comerţ, turism şi altele asemenea.

În plus, e o greşeală simplistă să opui globalismului

naţionalismul ca şi cum cineva ar trebui să ţină cu o
parte sau alta şi apoi chiar să aibă sentimentul vinovăţiei
de fi blamat una din două, evident, partea opusă, când,
în realitate ambele fenomene au implicaţii pozitive în
viaţa omului şi a societăţii. Aşa cum Gilbert şi Peter
Meilaender ne reamintesc, a trăi în permanentă tensiune
constructivă „între particular şi universal în iubirile
noastre, în loialităţile şi ataşamentele noastre, este parte
integrantă a vieţuirii umane”16.

De fapt, cu cât mai mult ne globalizăm, cu atât
simţim nevoia de a ne exprima identitatea, aşa cum se
poate demonstra că fenomenul identităţii personale nu
împiedică fenomenul impersonal al globalizării. Fabio
Cinelli exprimă acest lucru astfel: „În timpuri de
globalizare crescândă oamenii vor să revină la
rădăcinile lor”17.

Cu alte cuvinte, globalizarea, în loc de a fi
considerată ca antagonistă identităţii, chiar o stimulează.

Frontiere şi identitate
Diversitatea culturală trebuie înţeleasă ca o

binecuvântare, nu ca o ameninţare. Totuşi aceasta
implică frontiere, întâi în mintea oamenilor, câtă vreme
diversitatea implică identitate, apoi, chiar la nivel
geografic.

Când Patricia Snow scrie că trăim într-o lume de
„graniţe poroase şi identităţi împletite”18 asta nu
înseamnă că putem generaliza. Da, graniţe poroase în
unele locuri, dar şi graniţe rigide în altele. Încă nu
călătorim în toată lumea fără viză. Și expresia „identităţi
împletite” trebuie luată în sens relativ. Întâi, ce este o
identitate împletită? Că cineva este rus-american? Sf.
Ap. Pavel a fost un evreu roman. Cosmopolitismul nu e
o invenţie modernă. Trebuie doar să ne gândim la Atena,
Efes, Ierusalim în antichitate. În articolul lor „Garduri şi
vecini”, Gilbert şi Peter Meilaender oferă o solidă
analiză teologică a problemei graniţelor şi naţiunilor. Cu
exemple de naţiuni şi frontiere existând în Vechiul
Testament în temeiul voinţei şi ordinii lui Dumnezeu, şi
cu exemple din cuvântarea Sf. Pavel în Areopag în
Atena (Faptele apostolilor 17), autorii argumentează că
pentru a fi buni cetăţeni ai lumii trebuie să învăţăm a fi
buni cetăţeni ai lumilor mai mici care sunt naţiunile
noastre. Ei scriu: „Am face o nedreptate umanităţii
noastre dacă nu am avea un sens special al obligaţiei
faţă de cei apropiaţi ai noştri prin fire şi istorie”19. Și
ceea ce este mai dificil de remarcat este că şi cele mai
importante garduri servesc, în providenţa divină, nu ca
bariere ale unei vieţi comune, ci ca invitaţii”20.

Iar invitaţiile implică relaţii bune de vecinătate,
respect reciproc şi bunăvoinţă. Aceasta este baza
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deschiderii cuiva spre oaspeţi. Totuşi, când cineva îşi
află casa invadată, ocupată, când proprietarul va fi forţat
să-şi schimbe obiceiurile şi modul de viaţă din cauza
străinului neinvitat, aceasta nu va duce la pace.
Încercând să argumenteze împotriva frontierelor,
analistul politic Joseph Carens spune că „graniţele au
paznici, iar paznicii au arme”21.

Da, este adevărat, totuşi asta nu înseamnă conflict
decât atunci când nu se respectă teritoriul celuilalt,
posesiunile, valorile, persoana, comunitatea, aşa cum
fiecare vrea să fie respectat de ceilalţi. Respectul face ca
armele să nu fie necesare.

Jonah Goldberg asumă că noi deja trăim într-o lume
fără frontiere şi că ceea ce trebuie să facem este nu a
apăra graniţele ţării de origine, ci graniţele civilităţii şi
drepturile omului22.

Goldberg greşeşte întâi prin generalizare. Noi nu
trăim într-o lume fără frontiere, decât doar dacă se referă
la comunicarea prin satelit. Dar nici acolo. Asumpţia sa
este simplu retorică pentru a spune că trebuie să fim
atenţi la alte tipuri de graniţe, deci schimbând atenţia de
la ceea ce se petrece la frontierele tradiţionale
geografice ale ţărilor noastre spre altceva; ca şi cum ar
spune: nici o problemă cu invaziile, gândiţi-vă la
civilitate! Totuşi, fiind atenţi la frontierele noastre
geografice nu împiedică nicidecum acţiuni menite să
îmbunătăţească civilitatea şi drepturile omului în lume.

În ceea ce spune, este evident că Goldberg se referă
la valurile de migraţi în Europa din ţări din Orientul
Mijlociu şi din Africa, migranţi şi migraţie deseori
justificate în baza drepturilor omului. Totuşi, drepturile
omului trebuie să fie aplicate şi populaţiei locale, de
asemenea, care vrea sau nu vrea migranţi.
Dezrădăcinând nou-veniţii din culturile lor de origine nu
va ajuta la integrarea lor în noile sisteme şi un sentiment
de „nedreptate” şi marginalizare pe care ei îl vor simţi
va fi totuşi inevitabil. Mişcarea „vestele galbene” din
Franţa reprezintă un elocvent exemplu.

Poate ţările ce sunt destinaţiile acestor migranţi,
împreună, pot face ceva, cum ar fi crearea de locuri de
siguranţă în zone de unde migranţii vin, sau contribuirea
la îmbunătăţirea condiţiilor politice şi economice din
acele ţări, ca o viabilă alternativă.

Goldberg sugerează că se poate lăsa casa familiei
larg deschisă astfel ca oricine să poată intra şi să-şi ia
ceea ce-i trebuie, atâta vreme cât stăpânul casei este
preocupat să militeze pentru civilitate şi drepturile
omului. Nimeni nu ar face asta, desigur, nici chiar el
însuşi.

Totuşi există un paradox şi o ironie cu privire la cei
ce predică globalizarea în sensul în care o face
Goldberg. R.R. Reno o descrie: „Este nevoie să ne

gândim la felurile în care globalizarea deziluzionează
oamenii de rând şi împuterniceşte elita tehnocrată.
Paradoxul interesant constă în aceea că cei mai arzători
susţinători ai unei lumi fără frontiere trăiesc în
comunităţi împrejmuite, nu se amestecă cu alţii la
transportul în comun, şi îşi trimit copiii spre un număr
îngust de instituţii educaţionale de elită”23.

Populism şi democraţie
După Steven Erlangen, „populismul nu este uşor de

definit; rădăcinile succesului său sunt variate iar
aderenţii nu reprezintă o singură ideologie, chiar dacă
toţi critică migraţia necontrolată, în special cea a
musulmanilor. Dar succesul lor fragmentează politicile
tradiţionale şi face coaliţiile guvernamentale mai greu
de realizat”24.

Deşi dificil de definit, totuşi, populismului nu
trebuie să i se atribuie sensuri pe care termenul refuză să
le accepte. Cea mai simplă definiţie este că populism
este vocea poporului sau vocea lui Dumnezeu, dacă ar fi
să invocăm vechiul proverb latin: vox populi, vox Dei.

Dacă democraţia se întemeiază în mod fundamental
pe directa participare a poporului la procesul luărilor de
decizie cu privire la viaţa sa prezentă şi la destinul de
viitor, atunci chiar asta este populismul şi în consecinţă
acest sens nu trebuie ignorat sau eliminat cu uşurinţă
prin atribuirea unor semnificaţii pejorative, ci
dimpotrivă, trebuie să se vadă ce s-a întâmplat că vocea
sa a devenit aşa de puternică în vremea noastră.

A acuza nu e o soluţie. Soluţia vine din înţelegerea
cauzei.

Creşterea fenomenului pe care unii îl numesc
populism şi naţionalism, datorată în special noilor valuri
de migraţie, este în unele cercuri considerată anti-
democratică, ceea ce este o ironie şi un paradox. Această
asumpţie aduce cu sine întrebarea: este democraţia
bazată pe primirea de emigranţi? Este ea bazată pe
amestecarea oamenilor de culturi şi mentalităţi diferite
cu localnicii şi pe forţarea localnicilor ca ei să se
adapteze la nevoile şi obiceiurile nou-veniţilor? Asta
este ceea ce democraţia a însemnat în vechea Atenă şi în
naţiunile democrate din timpurile trecute până în
prezent?

Steven Erlangen are dreptate când scrie că „ceea ce
îi ţine pe populişti împreună ... este faptul că ei sunt luaţi
de valul anxietăţii – cu privire la globalizare, migrare şi
alte fenomene noi – şi apelează la cei ce pot oferi o
anumită protecţie. Anxietăţi cu privire la identitatea
naţională sunt puternice în special în fostele ţări
comuniste care au fost subjugate de Uniunea Sovietică
şi care numai recent şi-au câştigat suveranitatea”25.

Ceea ce Erlangen spune despre fostele ţări
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comuniste este corect; totuşi acelaşi fenomen este
vizibil, chiar în manieră mai puternică, în democraţii
necomuniste cum ar fi în Italia, Grecia, Austria, şi chiar
Germania.

„Răscoalele politicilor de identitate” cauzate în
special de migraţie dar şi de inegalităţile economice,
cum se întâmplă în Franţa, au determinat pe mulţi să
pună sub semnul întrebării valoarea democraţiei de piaţă
liberă, scrie Roberto Menotti, consilier senior în
Institutul Aspen din Italia26.

Oricât ar vrea unii să blameze şi pejoratizeze
noţiunea de populism, ea rămâne o realitate ce nu poate
fi ignorată. Chiar şi cei care critică naţionalismul, uneori
chiar conducătorii instituţiilor europene, nu pot
minimaliza populismul câtă vreme ei au fost aleşi de
propria lor populaţie şi în campaniile lor electorale în
mod implicit au pus interesul naţiunii lor în frunte, şi
astfel, cel puţin parţial, dând posibilitatea ca ei înşişi să
fie consideraţi populişti sau naţionalişti27.

Era post-adevărului
Niciodată nu s-a trăit într-o ordine a lumii mai

confuză şi distorsionată ca a noastră, unde minciuna este
poruncită şi răsplătită, unde comportamentul
individualist exacerbat devine virtute şi unde ştirile false
în mod constat ne invadează creierii.

William Davis numeşte acest tip de lume şi timp
„era post-adevărului”. Este era unde ordinea lumii a
devenit dezordinea lumii28.

Timpul când valorile absolute coabitau în armonie
cu valorile relative, când absoluturile morale
reprezentau ultimul resort în luarea deciziilor, în
standardul de comportament şi cel relaţional, precum şi
în cazul dilemelor existenţiale, este trecut. Ceea ce
vedem azi este relativizarea absolutului şi absolutizarea
relativului.

Relativizarea valorilor absolute este descrisă de
către David Brooks într-un articol despre cultivarea
minciunilor în termenii următori: „Trebuie să-ţi găseşti
propriul tău adevăr. Asta înseamnă privatizarea sensului.
Nu mai este la latitudinea şcolilor să predea un set
coerent de valori morale, să înveţe o societate. Fiecare
îşi alege propriile valori şi oferă propriile sale
răspunsuri la întrebările ultime ale vieţii”29.

Aceasta este situaţia care duce la confuzia morală şi
contribuie la pierderea ideii de scop şi direcţie în viaţă.

De fapt, absoluturile morale ce zidesc caracterul,
puterea şi sensul clar de scop şi direcţie provin din
„valorile create şi transmise de comunităţi şi instituţii
puternice şi auto-confidente. Oameni îşi acumulează
valorile subscriind acestor comunităţi şi instituţii şi

participând la conversaţiile ce au loc în sânul lor”.30

Dar asta pare să fie istorie acum. Iar istoria, ca
element ce întăreşte identitatea personală şi naţională,
este aruncată în dizgraţie de către noii predicatori ai
unui anume tip de globalism.

În careta sa Suicide of the West: How the rebirth of
tribalism, populism, nationalism and identity politics is
destroying American democracy (Sinuciderea
Occidentului: Cum renaşterea tribalismului,
populismului, naţionalismului şi a politicilor de
identitate distrug democraţia americană) Jonah
Goldberg deplânge „decadenţa şi disfuncţia discursului
public contemporan” şi profeţeşte că „ne aflăm la
sfârşitul istoriei”31.

Goldberg poate are dreptate că ne aflăm la sfârşitul
istoriei, dar în mod sigur nu din cauza problemelor ce ţin
de identităţile personale şi naţionale. Dimpotrivă, acest
lucru poate că e datorat intenţiilor de suprimare a
identităţii şi de aruncare a lumii într-o masă amorfă prin
manipularea sensului, normalizarea minciunii, şi
globalizarea neloialităţii”. Aşa cum Steven Long
recunoaşte, noi trăim într-un timp „de largă orbire faţă
de adevăr”32.

Inversarea ordinii morale a lumii este evidentă, de
exemplu, şi în faptul că două probleme considerate în
trecut controversabile, cum ar fi divorţul, sexualitatea,
folosirea moderată drogurilor precum şi mereu permisa
greşeală a înjurării în faţa unui microfon, nu mai sunt
fatale pentru carierele politice. Problemele de caracter
încă mai reprezintă o ameninţare, totuşi Dl Trump s-a
confruntat cu un şir din acestea – de la lipsă de onestitate
şi comportament extra-marital la acuzaţii de abuzare de
femei – şi totuşi el a câştigat preşedinţia”, scrie Lisa
Lerer, raportând că ceea ce în trecut putea discalifica pe
cineva pentru înalte funcţii politice, se pare că azi nu
mai contează”33.

De fapt. „refuzul de a admite orice greşeală poate fi
calea cea mai bună pentru a ralia sprijin”34.

Strategia folosită în era post-adevăr lucrează astfel:
„Nu cere scuze niciodată, fă mereu pe ofensatul, atacă
’ştirile false’, şi în final distrage atenţia de la problemă
prin generarea unei noi controverse”35.

E uşor de recunoscut Donald Trump în această
descriere şi cât de confuz sistemul de valori din SUA,
dar şi din lume, a devenit.

Concluzii
Într-o societate permisivă, cum Robert Bellah et el.

o numesc pe a noastră în cartea lor Habits of the Heart
(Obiceiurile inimii), unde totul e posibil şi permis, atâta
vreme cât ştii să-ţi susţii un anume interes şi să
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manipulezi un sistem, şi uneori, minţile oamenilor,
relativizarea valorilor nu este o surpriză. Valorile
absolute nu mai există. Aşa începe confuzia şi confuzia
este contextul potrivit ce trebuie creat pentru
schimbarea ordinii pentru a reinterpreta, sau în mod
deliberat, a misinterpreta concepte, noţiuni, definiţii
spre avansarea interesului personal.

Obiectivitatea a devenit o noţiune istorică şi
teoretică. Ca şi frumuseţea, adevărul se află în ochiul
privitorului, al celui ce are puterea şi mijloacele de
manipulare şi convingere. Această situaţie devine un fel
de bellum omnium contra omnes, războiul tuturor
împotriva tuturor, unde cei cu mai puţine scrupule vor
învinge.

De ce avem nevoie într-o asemenea situaţie? Trebuie
să revenim la principialitate şi să reinventăm structurile
morale sau, pentru a folosi un termen mai puternic,
absoluturile morale.
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Augustin, filosoful – cunoscut, într-un
absolut adevăr, drept Sfântul Augustin –, scrie o
mare, superioară, operă de mărturisire a
drumului său către Dumnezeu, a unui drum
sfânt, sincer urmat, încercat a fi regăsit în
memorie fără nicio părăsire a procesului, în
toate detaliile desfăşurării lui, în forma unui
dialog pentru totdeauna bine ştiut. Confesiunea
augustiniană, nelipsită culturii tuturor epocilor
care au urmat şi vor urma, se află şi se va afla
identic împlinită în calitatea devotamentului
pentru credinţă, nu doar până azi, ci în eternitate.
Unul dintre volumele – una dintre operele –
Fericitului Augustin este un dialog, o
desfăşurare dialectică de opinii şi cunoştinţe
filosofice opuse în dezbaterea între două
persoane, fiinţând nu doar obiectiv şi pur, ci în
calitate de purtătoare de idei şi opinii. Emanaţia
unui suflet unic înspre lumea fizică, exterioară, a
sufletului şi expresiei intelectuale pe care
autorul, persoana ce doreşte să ajungă la
pătrunderea unui adevăr permanent, le poartă în
propriul său gând, în lumea credinţelor sale, în
universul ideilor desfăşurate doar de el, ajunge
la clarificarea lumii sale încă înaintea exprimării
pentru umanitate, pentru cunoaşterea largă,
universală, şi chiar pentru el însuşi, odată ce se
deschide lui Dumnezeu, spre aflarea a ceea ce nu
poate fi ştiut decât odată ce Dumnezeu se
deschide unui om căruia El i-a oferit marea Sa
graţie. Solilocvii reprezintă o valoare
nemăsurată în evoluţia istoriei, civilizaţiei,
filosofiei şi teologiei. Mai putem avea astăzi
ceva de spus, luminând opera augustiniană, care

a deschis căi noi de gândire inclusiv pentru
personalităţi precum Luther, Calvin, Descartes?
Este cu siguranţă posibil, tocmai datorită
caracterului de o enormă generozitate a
concepţiei religioase a marelui Augustin, dar şi a
celor care au mers apoi pe urmele paşilor săi.
Merită a se încerca oricând deschiderea nu doar
a unei noi viziuni filosofice, dar şi a încă unei
noi căi de folosire a operei Sfântului. Nu către
un astfel de lucru îndrăznesc astăzi să mă
angajez, şi probabil că nu voi face niciodată o
astfel de încercare, ci de o simplă posibilă
reatribuire semantică a termenului „solilocvii”.
În el însuşi, conceptul unor solilocvii nu obligă
la nicio relaţionare religioasă, teologică – este
vorba, după cum bine se ştie ori se înţelege, de a
avea o discuţie în interioritatea sufletului,
intelectului, personalităţii ce eşti. Se consideră –
şi faptul pare evident – că în tine însuţi poţi
foarte bine să menţii opinii, idei, consideraţii
contradictorii sau cel puţin diferite, ele pot
încorpora argumente favorabile fiecăreia dintre
idei, ori simple opinii, păreri întru susţinerea
unor puncte de vedere, precum şi împotriva
altora. O examinare atentă, o măsurare prin
punere în paralel sau în opoziţie a variantelor
posibile, va duce la eliminarea progresivă a unor
păreri şi, în cele din urmă, la alegerea nu a unei
simple presupuneri, ci la o solidă convingere
unică, eventual urmând şi aceasta să fie
amendată în faţa unor descoperiri sau concepţii
superioare. Ce poate aduce studiul semantic al
solilocviilor, într-un sens simplu şi cât se poate
de lămurit?

159159CONVORBIRI  LITERARE

SOLILOCVII. SOLILOCVII. 
CREDINŢĂ ŞI CIVILIZAŢIECREDINŢĂ ŞI CIVILIZAŢIE

Caius Traian DRAGOMIR



Răspunsul la întrebarea către care suntem
conduşi de marea semnificaţie a operei
augustiniene este foarte simplu. Este însă
preferabil să se aibă în vedere faptul că Sfântul
Augustin desfăşoară un studiu şi o analiză
extrem de fericite ca logică şi complexitate spre
a extrage din opoziţia posibilităţilor de
înţelegere diverse, din perfecţiunea maximă a
logicii în primul rând aristotelice, dar nu mai
puţin a sistemului ideatic al variantelor ipotetice
aparţinând stilului neoplatonic. Odată constatată
perfecţiunea dinamicii logice a gândului
Sfântului, trebuie înţeles că o dezvoltare simplă
în marginea semnificaţiei conceptului de
solilocvii nu are cum îndrăzni să se compare cu
modul de tratare deplină a cercetării teologice
augustiniene. Presupun că atunci când Sfântul
Augustin a dat studiului său titlul de Solilocvii
(dacă nu cumva această denumire, ca idee şi stil
al desfăşurării operei, nu a aparţinut, ca sugestie,
unui alt filosof sau teolog apropiat autorului), a
făcut, înainte de orice, un act de enormă
modestie. În fond, solilocviile pot încorpora
descrieri ale mişcărilor intelectuale şi sufleteşti,
precum şi desfăşurări ideale de geniu ori – ceea
ce cu siguranţă se întâmplă mult mai des –
colecţii de banalităţi, nimicuri, erori.

Solilocviile – discuţiile între puncte de
vedere distincte, între simple păreri divergente –
stau la originea descoperirilor unice, fabuloase,
deschizătoare de noi lumi sau uneori la grave
manifestări odioase, jalnice, violente ori la
eşecuri penibile. Neîndoielnic, atunci când
solilocviile ajung la constituirea unor rezultate
intelectuale, ideatice sau simplu concluzive, ele
se transformă în deschidere colocvială către
persoane străine, diferite, considerate eventual a
fi demne de primirea unor confesiuni ori
capabile de aprecieri sau critici la adresa
produsului solilocvial. Este fără niciun dubiu că
principala – cantitativ principala – formă de
discuţie în lumea noastră umană, dacă nu şi
dincolo de uman, în trăirile, sensibile,
emoţionale, ale fiinţelor vii, nu poate fi alta
decât aceea a solilocviilor. Perfecţiunea

elaborărilor solilocviale augustiniene este, cu
siguranţă, foarte rar sau mai niciodată atinsă;
solilocviile rămase solilocvii din incapacitatea
subiecţilor de a dezvolta concluzii cât de cât
exprimabile în faţa unor alţi subiecţi decât
autorii lor pot fi frecvente. În solilocvii se relevă
în general şi se împlinesc atât valori, cât şi non-
valori, sau se concretizează tendinţe ale tuturor
desfăşurărilor de acte malefice ori pozitive,
binefăcătoare.

Aş fi bucuros să ştiu dacă educarea
capacităţii solilocvice are ca posibilitate simpla
dezvoltare educativă şi etică a personalităţii sau
ar putea beneficia de o educare specifică. În noi
înşine se desfăşoară tot ceea ce rezultă prin noi,
în bine, produs al controlului intelectual şi al
calităţilor purtate în suflet, precum şi ceea ce
schimbă spre eşec sau degradare o fiinţă care,
dacă ar fi mers pe un alt drum al concluziilor
despre sine, ar fi fost în stare de a exprima
calităţile cele mai distinse.
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Pentru a prospera, marile edituri trebuie să
fidelizeze proprii cititori și să creeze noi nișe pentru
potențialii clienți. Este o chestiune firească de
marketing. Doar că uneori, în cazul selectării cărților
pentru publicare, pare a fi mai mult decât o astfel de
strategie. 

Două lucrări publicate recent mi-au atras atenția: 
Prima carte – una clasică – este semnată de Edward

Gibbon, Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului
Roman. O antologie: de la apogeul Imperiului până la
sfârşitul domniei lui Iustinian. Antologie, traducere și
note de Dan Hurmuzescu. Introducere și tabel
cronologic de Dionisie Constantin Pîrvuloiu,
București, Humanitas, 2018, 536 p.

Cum bine se știe, o primă ediție a lucrării lui
Gibbon a fost publicată în trei volume la Editura
Minerva în 1976. Ediția apărută la Humanitas nu este
o nouă traducere – așa cum credeam când am văzut-o
anunțată de site-ul editurii –, ci o selecție din antologia
publicată la Minerva. Chiar dacă am citit Nota asupra
ediției, tot nu-mi este limpede de ce s-a reeditat o
versiune diminuată a acestui text publicat în 1976. 

Protestantul Edward Gibbon se convertește la
catolicism pentru a reveni ulterior la protestantism.
Dar nu din acest motiv a fost trecută la Index cartea sa,
The History of the Decline and Fall of the Roman
Empire. Ca prin minune, scăpând integral de flăcările
aprinse de fanaticii religioși, scrierea lui E. Gibbon a
ajuns până la noi și este citată masiv de jurnalista
Catherine Nixey, în lucrarea sa Epoca întunecării.
Cum a distrus creștinismul lumea clasică (traducere
din limba engleză de Dionisie Constantin Pîrvuloiu,
București, Humanitas, 2019, 331 p. + fotografii).
Aceasta este cartea pe care o voi avea în vedere în
rândurile de mai jos.

După propria mărturisire, autoarea acestei cărți „a
crescut în Wales, ca fiică a unei foste călugărițe și a
unui fost călugăr” (p. 19). Nebănuite pricini au

determinat-o, la un moment dat, pe tânăra jurnalistă să
cerceteze cu sârg originile monahismului creștin
(îmbrățișat pentru o vreme de părinții săi), ale
creștinismului în general. Nu mulți savanți s-ar
încumeta la un astfel de demers, extrem de îndrăzneț,
care presupune cunoștințe serioase de istorie, teologie,
filosofie, literatură clasică etc.  

După paginile introductive, cartea pe care o avem
în vedere este structurată în 16 capitole, urmate de o
listă a abrevierilor, a ilustrațiilor, de o bibliografie,
note și indici. La prima vedere, pare o carte scrisă după
toate rigorile academice. Din fericire, calitatea
științifică a unei lucrări nu se reduce doar la forma sa. 

Jurnalista de la The Times începe astfel cartea sa :
„Răsăritul Imperiului Roman se afla sub teroarea unor
hoarde de jefuitori bărboși, zeloți înarmați doar cu
pietre, cu drugi de fier și cu un simț de fier al dreptății”
(p. 11). Aceste hoarde erau creștinii, care „educați sau
nu, cochetau cu violența” (p. 140). Pe scurt, în opinia
autoarei, creștinii din primele secole nu ar fi fost
altceva decât niște parabolani, care „nu erau educați,
nu erau bogați, nici alfabetizați” (p. 148). O adunătură
de îndărătnici!

Din păcate, cartea lui Catherine Nixey stă sub
semnul generalizării și al exagerării. Iată o mostră :
„călugării nu erau doar oameni din topor, violenți,
needucați și care miroseau îngrozitor, ci – afirmau
criticii lor – erau și niște ipocriți” (p. 131). În opinia
jurnalistei de la The Times, creștinii primelor secole se
îndeletniceau doar cu „distrugerea templelor,
vandalizarea statuilor, terorizarea cetățenilor” (p. 142).
Totuși, oricât ne-ar orbi răutatea, trebuie să acceptăm
faptul că trecerea de la o paradigmă la alta, de la o
civilizație la alta, de la o religie la alta nu se face prin
simpla dărâmare a edificiilor. Este nevoie de mai mult
decât atât. Unii autori, precum R.G. Collingwood, ar
spune că o astfel de metamorfoză implică o chestiune
mai intimă, ce ține de presupozițiile pe care le au
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oamenii la un moment dat. O anumită lume se schimbă
când datele prealabile ale celor care o alcătuiesc se
modifică în mod fundamental. Or, pentru ca această
schimbare să fie deplină este nevoie de renunțarea la
presupozițiile religioase, de care oamenii se eliberează
cel mai greu. Abia când se schimbă astfel de date
prealabile se transformă și lumea respectivă. 

Pentru a evidenția unele aspecte, autoarea recurge
frecvent la repetiție. Sunt reluate acele lucruri
îngrozitoare săvârșite de creștini, în special
distrugerea templului lui Serapis, închiderea
Academiei de către împăratul Justinian și, mai ales,
uciderea Hypatiei – philosopha alexandrina – de către
parabolani. Nu mă îndoiesc de faptul că jurnalista
Catherine Nixey a procedat cum știe ea mai bine să-și
scrie articolele, exagerând și etichetând. Probabil, este
o bună strategie în breasla jurnaliștilor, dar acest
demers nu poate fi considerat unul științific, de care
să ținem seama. Mai mult decât atât, textul său
abundă în tot felul de inexactități. 

Cu toții deplângem pierderea operelor din
Antichitate. Fără a analiza multitudinea de factori care
au dus la o astfel de situație, Catherine Nixey pune
doar pe seama creștinilor faptul că o mare parte din
scrierile atomiștilor, spre exemplu, s-au pierdut :
„pierderea operelor lui Democrit este cea mai mare
tragedie a colapsului vechii civilizații clasice” (Carlo
Rovelli, citat la p. 64). Mai mult decât atât,
„grandiosul poem al lui Lucretius, păstrat într-o
bibliotecă din Germania, a fost găsit și salvat de la
distrugere de un îndrăzneț căutător de cărți. Acest unic
volum a avut o viață uluitoare, devenind un eveniment
literar. A readus atomismul în cultura europeană” (p.
64). Afirmația nu este adevărată. Acest unic manuscris
despre care amintește Catherine Nixey a fost copiat,
cel mai probabil, în scriptorium-ul mănăstirii Saint-
Martin din Tours, în perioada carolingiană. Adică, nu
un oarecare „îndrăzneț căutător de cărți” a salvat
poemul lui Lucretius de la pierzanie, ci acei „oameni
din topor, violenți, needucați și care miroseau
îngrozitor”, id est creștinii. Scribii, monahii au fost
aceia care au readus atomismul în cultura europeană.
Pentru a întări această teză, îl aduc în sprijin pe
Bernhard Bischoff, care, în 1965, l-a identificat pe
Dungalus cu acel corrector Saxonicus din Codex
Oblongus, prescurtat O (Leiden,
Universiteitsbibliotheek, Voss. lat. F 30; sec. IX ¼).
Așadar, irlandezul Dungalus, abatele mănăstirii Saint-
Denis, a avut o contribuție majoră în transmiterea
manuscrisului ce conținea poemul De rerum natura al

epicureului și atomistului Lucretius. 
Pe lângă temple și statui, creștinismul a distrus și

cărți. Este adevărat că mai ales în creștinismul apusean
arderea cărților era o practică întâlnită. Dar, acest fapt
este întâlnit destul de târziu, în secolul al XVI-lea, mai
ales după ce astfel de cărți erau trecute la Index (Index
librorum prohibitorum). Fără îndoială, sunt
consemnate cazuri de ardere a cărților și mai devreme;
spre exemplu, în secolul al XIII-lea, când în urma
condamnărilor din acest secol au fost considerate
unele scrieri eretice și date spre distrugere. Așadar, nu
se ardeau cărțile din literatura clasică, cum adesea
susține în cartea sa Catherine Nixey, ci pe acelea
considerate eretice, adică tot ale creștinilor care se
îndepărtau de la dreapta credință. Dacă ar fi fost așa
cum susține autoarea, atunci nu am ști mai nimic astăzi
despre scrierile lui Platon și Aristotel. Or, din scrierile
celor doi filosofi s-a păstrat mare parte, creștinii
copiind lucrărilor lor și comentându-le timp de secole.  

În definitiv, ce lume a distrus creștinismul? Dacă ar
fi să adoptăm metoda preferată de Catherine Nixey,
aceea a generalizării, atunci un crâmpei din această
lume distrusă de creștinism a fost păstrat sub cenușa
care a acoperit orașul Pompei în 79 : „Falusul era un
obiect decorativ pentru locuințe. Apărea pe ziduri,
statui și fresce, fiind sculptat și în pietrele de pavaj ale
cetății. Un cârlig era fixat de o drăguță lampă de
iluminat din bronz, de forma unei mici figurine cu un
penis uriaș de care atârnau clopoței. Unele imagini
erau neînchipuit de vii” (p. 191). Era aceasta
reprezentarea unei lumi minunate? Putem să ne
imaginăm astfel întreaga antichitate greco-latină? În
mod evident, nu! Lumea greacă și cea latină nu pot fi
reduse la astfel de reprezentări, dar dacă vrei să
caricaturizezi această lume, procedezi astfel. Printr-o
astfel de tehnică, Catherine Nixey a caricaturizat
creștinismul primar. 

Din moment ce epoca Noilor Atei – reprezentați de
Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher
Hitchens, Sam Harris et alii – a cam apus în lumea
anglofonă, locul lăsat liber trebuie umplut cu o nouă
modă în industria editorială. Dar, ca orice modă, și
aceasta este trecătoare. Pentru unii, cartea jurnalistei
de la The Times este acum la modă, însă ea este lipsită
de substanță și, prin urmare, nu poate fi luată în serios. 

Catherine Nixey Epoca întunecării. Cum a distrus
creștinismul lumea clasică, traducere din limba engleză de
Dionisie Constantin Pîrvuloiu, București, Humanitas,
2019, 331 p.
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Sexualitatea nu a fost o temă predilectă a
discursului filosofic, deşi despre prietenie, dorinţă,
erotism au scris pagini interesante filosofi cum ar fi
Platon, Aristotel, Montaigne, Hegel, Kant, Husserl,
Sartre sau Wittgenstein. La sfîrşitul secolului al XX-
lea a apărut la Presses Universitaires de France
Encyclopédie Philosophique Universelle, amplă
lucrare în patru volume, şase tomuri, probabil ultima
enciclopedie filosofică apărută în formatul clasic de
carte tipărită; lucrarea are peste 12.000 pagini, format
in-octavo. Ultimul volum, Le Discours
philosophique, cuprinde în cele 158 de articole
arhitectura întregului sistem filosofic, adică
înscrierea filosofiei în diferite limbi şi culturi,
răspîndirea filosofiei, formele filosofiei şi cîmpurile
filosofiei. Nici unul dintre textele acestui volum nu
face vreo referire la chestiunea sexualităţii. Să nu fi
interesat acest subiect, la nivelul discursului filosofic,
nici un filosof? Primele lucrări filosofice, explicit
despre sexualitate, au apărut în ultimele decenii:
Histoire de la sexualité, de Michel Foucault, în trei
volume, apărute la editura Gallimard, 1976-1984,
apărută în limba română la Editura de Vest, 1995, şi
Sexual Desire, de Roger Scruton, apărută iniţial în
1986, republicată în anul 2006 sub titlul Sexual
Desire. A Philosophical Investigation, a cărei
versiune românească a apărut cu puţin timp în urmă:
Dorinţa sexuală. O cercetare filozofică, traducere din
engleză de Teodora Nicolau, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2019, 484 p. Roger Scruton (27 februarie
1944 – 12 ianuarie 2020) nu este un autor necunoscut
publicului din România, tot la Humanitas i-au apărut
Cultura modernă pe înţelesul oamenilor inteligenţi;
Kant; Spinoza; Vestul şi restul: Globalizarea şi
ameninţarea teroristă şi Beau, deci exist: O călătorie
filozofică în lumea vinurilor. Doar simpla lectură a
acestor titluri, la Humanitas se află în curs de
publicare alte două cărţi ale lui Roger Scruton, ne

arată că sîntem în faţa unui filosof şi scriitor original,
personalitate marcantă a vieţii intelectuale britanice.

„Filozofii moderni au descris dorinţa sexuală şi
iubirea erotică în moduri surprinzătoare şi
paradoxale”. Cu aceste cuvinte începe cartea lui
Roger Scruton despre un subiect ignorat de filosofia
modernă, autorul continuînd să argumenteze
dificultatea demersului său: „Nu este uşor să începem
o cercetare filozofică a dorinţei sexuale. Nu numai că
subiectul este grevat de o sumedenie de prejudecăţi
aflate în conflict, dar nici nu ştim cu certitudine ce
metodă ne va permite să îl punem în discuţie”. Se
întreabă ce abordare ar fi mai potrivită, o analiză
conceptuală, un exerciţiu fenomenologic, o descriere
ştiinţifică. Dar prioritar se arată a fi descrierea şi
localizarea fenomenului dorinţei sexuale. Aşa cum
lumea în ansamblul ei este mai mult decît un obiect
al curiozităţii ştiinţifice, dorinţa sexuală este în
viziunea lui Roger Scruton mai mult decît un obiect
al dorinţei sau un obstacol în calea dorinţei noastre,
luînd în seamă că „civilizaţia noastră a suferit o criză
profundă a comportamentului sexual şi a moralităţii
sexuale”. O moralitate întemeiată pe natura umană,
nu pe vreo concepţie religioasă. În domeniul
sexualităţii, pretenţia de obiectivitate poate fi
contestată cu uşurinţă. Fie că este vorba de statistici
empirice sau de analize conceptuale, totdeauna va fi
o subiectivitate care scapă generalizărilor şi care nu
poate fi închisă în interiorul unor scheme rigide.
Fiecare individ îşi trăieşte propria sexualitate într-o
manieră personală, după propriile valori şi
convingeri. Fiecare decide individual asupra locului
pe care îl ocupă sexualitatea în viaţa sa, asupra
limitelor care nu pot fi depăşite. În acelaşi timp, a
pune în valoare locul pe care îl ocupă subiectivitatea
în domeniul sexualităţii, nu este o deschidere către
relativism. Dincolo de diferenţele şi specificităţile
care caracterizează orice relaţie sexuală, sînt
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chestiuni care traversează timpul: „Oamenii se
disting, în egală măsură, prin calitatea experienţelor
lor şi printr-o receptivitate – manifestată la nivelul
său cel mai deplin în experienţa estetic unitară – în
cadrul căreia natura lor ar putea fi absorbită în
întregime de o stare de desfătare. Cei care văd în
activitate semnele distinctive ale omenescului ar
putea încerca să descopere fenomene esenţiale ale
sexualităţii umane în stratagemele dorinţei”, scrie
Roger Scruton.

Deşi nu există vreun dicţionar de etică şi de
filosofie morală în care termenul dorinţă să nu fie
definit, mai toţi autorii recunosc relativa dificultate în
a-l defini, în a-l diferenţia de termenii apropiaţi, în a-
l trata într-o viziune unitară. Autoare a mai multor
cărţi despre dorinţă, pulsiuni, sexualitate, corp,
Michela Marzano, pornind de la dificultatea de a
surprinde varietatea trăirilor pe care le implică
dorinţa, recurge la o formulare a lui Platon:
„Plăsmuieşte deci înfăţişarea unitară a unei fiare
pline de varietate şi cu mai multe capete; ea are de
jur-împrejur capetele unor animale blînde, dar şi
sălbatice, şi poate să se preschimbe şi să rodească din
sine toate acestea” (Republica). Într-o relaţie nu
totdeauna desluşită pînă la capăt întîlnim sub
denumirea de dorinţă: atracţie, necesitate, intenţie,
înclinaţie, pasiune, tendinţă, tentaţie; nu întîmplător
Spinoza credea că dorinţa este „esenţa însăşi a
omului”, iar mai aproape de noi, Denis Vasse afirma:
„Cuvîntul dorinţă evocă omul. El are rezonanţe
multiple şi contradictorii. Dorinţa este cea care are, în
noi, ceva comun cu violenţa pasiunii şi cu
inexplicabila sa sursă, cu misterioasa atracţie a
obiectului, cu nota de linişte rafinată care marchează
dintr-o trăsătură momentul împlinirii sale. Dorinţa
este ca inima şi culoarea timpului omului. Ea bate
măsura vieţii. Ea o nuanţează printr-o tentă
particulară”. Roger Scruton scrie despre dorinţă ca
despre întîlnirea între două fiinţe întrupate care sînt în
joc în actul iubirii, două subiecte care merg unul către
celălalt, despre întîlnirea a doi indivizi deseori sfîşiaţi
între o dorinţă fizică şi o dorinţă sublimată care
împodobeşte fiinţa iubită cu toate proprietăţile. În
pagini admirabile, împletind armonios exaltarea
poetică şi spiritul critic, Roger Scruton vorbeşte
despre existenţa noastră ca fiinţe responsabile, despre
capacitatea noastră de a forma intenţii, despre
fizionomie şi mişcarea cărnii, despre îmbujorare şi
zîmbet, despre orgasm şi dorinţă: „Există două etape

pe drumul dorinţei, pe care trebuie să le menţionăm:
proiectul intimităţii şi împlinirea dorinţei în iubirea
erotică. Intimitatea este punctul spre care sunt
îndreptate gesturile de dezgolire ale actului sexual, şi
reprezintă un proiect care este dezvăluit deja în
primele priviri ale dorinţei. Privirea care îi separă pe
îndrăgostiţi de mulţime comunică subtil lucruri aflate
în afara sferei cunoaşterii celorlalţi”.

Etimologic, verbul a dori este împrumutat în
limbile romanice din latinescul desirare, avînd în
componenţă substantivul sidus (astru), încît înţelesul
prim era constatarea absenţei, cu o puternică idee de
regret; în timp, a regreta absenţa a mers către un sens
pozitiv, acela de căuta să obţii ceea ce doreşti. De
aceea despre dorinţă nu se poate discuta în abstract,
pentru că totdeauna dorinţa este îndreptată către ceva,
se raportează la un obiect, scopul dorinţei fiind
„uniunea cu celălalt”, întemeiată pe o reacţie la
întruparea sa individuală. Numeroşi filosofi şi poeţi
au crezut că acest scop este imposibil de atins, din
cauza caracterului său paradoxal, consideră Roger
Scruton. Sexualitatea pune în joc raportul pe care
fiecare îl întreţine deopotrivă cu propriul corp şi cu
corpul celuilalt, într-un joc al autonomiei şi al
dependenţei. Prin sexualitate şi dorinţă, fiecare
individ este confruntat cu experienţa dependenţei.
Roger Scruton nuanţează raportul obiect-persoană,
pentru că deseori ceea ce dorim uneori devine obiect
al dorinţei; dar a spune că ceea ce dorim este obiect
al dorinţei nu înseamnă în mod automat că persoana
ar fi redusă la un simplu lucru. Totdeauna trebuie
analizat contextul, circumstanţele în interiorul cărora
se desfăşoară o relaţie pentru a înţelege dacă
obiectivarea unui individ – care este obiect/subiect al
dorinţei şi plăcerii sexuale – este o instrumentalizare
a corpului său, sau mai curînd o trimitere la existenţa
sa trupească. Obiectivarea celuilalt tratîndu-l ca
obiect este diferită de obiectivarea în care îl tratăm ca
persoană: reificarea şi întruparea sînt radical
deosebite. Despre toate acestea vorbeşte Dorinţa
sexuală a lui Roger Scruton, dar şi despre faptul că
sexualitatea nu este niciodată liniştită, simplă, liniară,
ea fiind o oglindă a omenescului, a aşteptărilor şi a
contradicţiilor sale.
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Călătorind pe diverse segmente ale vechiului
„drum al mătăsii”, aşa cum a ajuns să fie numit peste
timp1, de pe Eufrat în Crimeea ori de la Kyoto la
Beijing sau de la Yerevan în Transcaucazia şi spre alte
zări, căutând să simt, atât cât a mai rămas, ecoul lumii
de odinioară, cu parfumul şi misterul depărtărilor şi al
alterităţii privită prin ochii oamenilor de „atunci” (dacă
ar fi să ne raportăm la cronologia dată cel mai adesea,
114 î.Cr. – 1450 d. Cr.2), din timpurile dinastiei chineze
Han şi ale lui Zhang Qian3. Ori, poate, de mai devreme,
de pe când se deschideau primele rute comerciale către
Khotan (Xianjiang) (azi în prefectura cu acelaşi nume
din China), în zona cuprinsă între Yurungkash, sau
Râul Jadului Alb, şi Karakash, sau Râul Jadului Negru,
ambele izvorând din Munţii Kunlun, pe calea sudică a
Drumului Mătăsii, dincolo de toate controversele
legate de nume/ întîietăţi/ motive/ ramificaţii, felul în
care au fost parte oraşele/ statele de-a lungul rutei ş.a.,
am dorit să înţeleg complexitatea acestui fenomen.
Pentru că pe acest Drum al mătăsii, cum a fost numit,
se comercializau tot felul de mărfuri, de la cai sau
amestecul de minerale cunoscut ca lapislazuli, ori,
poate, jadul cu care, spun unii, a început de fapt totul
(de altfel, termenul de „Calea/ drumul jadului”, este şi
azi folosit (şi) în China) la diversele obiecte create de
meşteşugarii vechii lumi, ori la fascinanta ceramică, la
porţelanul chinezesc („cartea de vizită a culturii
chineze de-a lungul Drumului Mătăsii”, cum scrie
Cheng Yong).

Aşadar, am primit cu interes într-una din aceste
călătorii, în China, în vechiul Pekin, azi Beijing, din
partea editorilor care mi-au povestit despre proiect,
aceste trei volume despre, generic vorbind, ceramica
chinezească. În cadrul unui proiect mai amplu privind
publicarea cărţilor considerate de referinţă în China,
Jianxi Fine Arts Publishing House, din provincia
chineză Jianxi, a iniţiat această serie sub titlul generic
„The World of Ceramics”, în care au apărut cele trei
cărţi la care facem referire acum, care au obţinut

distincţia „China Good Books” în 2018.
Şi, în ton cu ce spuneam anterior, deşi subiectul

cărţii nu îl reprezintă „Drumul mătăsii”, Hu Xin, în The
Overseas Journey of Chinese Ceramics, scrie în
primele pagini că ceramica „a fost primul produs
comercial ţinând de cultura chineză care a fost exportat
peste graniţe şi care s-a bucurat de o popularitate largă”
(p. 2).

Cele trei volume, realizate în cadrul unui proiect
mai larg (Zhao Dongliang notează că se lucrează şi la
filme, „documentarul” „Lumea ceramicii” este în
lucru, şi a antrenat o puternică echipă internaţională, cu
diverse specializări) sub îndrumarea unui colectiv
redacţional cuprinzător4, într-o condiţie grafică aparte,
cu ilustraţii şi hărţi, au în vedere felul în care a apărut
preocuparea pentru ceramică ca obiect utilitar şi, apoi,
artistic/ comercial, răspîndirea ceramicii chinezeşti,
pentru ca, în final, să se oprească asupra creaţiei
artistice orientale şi occidentale în ceea ce numeşte
„cultura ceramicii”. 
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În primul volum, semnat de Cheng Yong, vorbind
despre istoricul porţelanului, ca parte a „culturii
chineze a ceramicii”,  în paginile de început Zhao
Dongliang notează că, din punct de vedere istoric,
ceramica chineză poate fi clasificată în trei categorii:
guan („imperială”), ware sau min („civilă”), şi, a treia,
cea a exportului. Dacă primele două au fost studiate în
China, în timp, a treia, care înglobează caracteristicile
primelor două, are şi „anume trăsături unice”. Şi de
aceea, dar şi din alte motive, complexe, scrie Zhao
Dongliang, s-a ajuns la ideea studierii şi promovării
„porţelanului de export” şi relevării felului în care
acesta „a servit” ca „ambasador cultural”, şi a rolului
pe care l-a jucat în înţelegerea/ înţelegerea mutuală a
Occidentului şi Orientului.

Sunt multe detalii de tot felul, dublate de ilustraţii
policrome frumos realizate, despre istoricul ceramicii în
China, apoi cel al exportului, cu hărţi şi alte şi alte aspecte
privitoare la evoluţia în timp a meşteşugului ceramicii/
porţelanului şi exportului acestor obiecte de artă. 

Să ne oprim o clipă, dincolo de materialele utilizate
de autorii acestor cărţi, la legătura ceai – porţelan.
Istoria utilizării ceaiului (pronunţat în mult feluri
înainte vreme, iar din timpul dinastiei chineze Han
„cha”5, „de la coruperea” unei ideograme) ca plantă
medicinală este dificil de descâlcit, încă, poate, dar
sunt unele surse care plasează asta undeva cu două-trei
secole înainte de sfârşitul primului mileniu î.Cr. În
China, de altfel, ceaiul este considerat una dintre cele
„şapte lucruri necesare în viaţa de zi cu zi”.

O legendă chineză spune că ceaiul a fost descoperit
de un împărat mitic, în anul 2737 î.Cr.. O alta că
miraculosul ceai a pătruns în China adus de un ascet, în
anul 543. Altele că originea ar fi în China de miazăzi,
ai cărei poeţi scriau versuri despre „spuma jadului
curgător”, fiind amintită de clasici sub tot felul de
nume: tou, tseh, ming sau cha. Dar la fel de multe
lucruri se pot spune şi despre ceştile de ceai ceştile, cu
tot felul de „istorii” şi poveşti legate de materiale, de
artiştii care le-au făurit, de porţelan, de…

O legendă spune că istoria porţelanului chinezesc
îşi are obîrşia în încercarea de imitare a jadului. În
timpul dinastiei Tang, spune-se, smalţul albastru era
folosit în sud, mai ales, cel alb în nord. 

Sunt mute de spus şi despre felul în care văd autorii
celor trei cărţi interdependenţele cu civilizaţiile cu care
au intrat în contact prin comercializarea porţelanului,
felul în care a interacţionat China, pe această cale, cu
Occidentul, şi cum au apărut şi acolo elementele de
„cultură a porţelanului”, în special din volumul Culture
of Ceramics. Revealing Oriental and Western Values

on Artists Creation, pornind de la un moment de
undeva din secolul al XIV-lea, cînd, potrivit relatărilor
istorice la care fac apel chinezii, europenii au început
să importe porţelan tip „ware” cu inserţii/ mozaic
metalic. Apoi a început un alt drum, cînd contele Philip
von Katzenellenboen a dat ordin ca acest porţelan să
fie placat cu aur şi argint, între 1444-1453. 

Astfel, pe scurt, The Overseas Journey of Chinese
Ceramics. The Reflection of Feudal Emperors’
Willings citim despre influenţa directă şi indirectă a
producţiei de porţelan, a creării şi exportului acestuia
la ordinele conducătorilor chinezi  începînd din
vremurile dinastiei Han până în timpurile dinastiei
Qing (adică între 206 î. Cr – 1912). Este, în fapt, o
călătorie aparte, în viziunea lui Hu Xin, în istoria de
două mii de ani a porţelanului, a picturii pe ceramică, a
călătoriei acestor obiecte de artă din China spre lume.
Zheng Yunyun, în Culture of Ceramics. Revealing
Oriental and Western Values on Artists Creation,
plecând, ca şi Hu Xin şi Cheng Yong, de la studierea
unui bogat corpus de documente istorice/ obiecte /
surse de tot felul ş.a., descrie tipurile de ceramică şi
modul de realizare, decorare, şi semnificaţia acestor
obiecte/ moduri de a le picta/ decora, semnificaţia lor
culturală pentru fiecare perioadă, de la cea de dinainte
de dinastia Qin la Qing (adică intervalul larg amintit
deja, dintre anii 260 î. Cr. şi 1912), avînd în vedere şi
felul în care au evoluat meşteşugul în sine, cultura şi
gustul estetic, felul în care a receptat/ asimilat şi
dezvoltat poporul chinez, în timp, acest tip de cultură.
În A World Lit Up by Ceramics. The Carrier of the
Ceramics’ Long-Standing History – Porcelan. The
spread of Ceramics Spirit and Intension Cheng Yong
plecând de la documente/ izvoare istorice/ arheologice,
studii academice obiecte din numeroase colecţii de stat
şi particulare oferă o imagine a rutelor pe care a
călătorit spre lume porţelanul de export, fie ele
„Drumul mătăsii” sau alte căi maritime ori pe uscat. Pe
de altă parte, în paralel cu relevarea acestor rute de
răspîndire a porţelanului chinezesc, vorbeşte şi despre
cum s-au dezvoltat tehnicile de prelucrare/ decorare în
China, dar şi în ţările de pe aceste rute, cum le-a
influenţat viaţa, cultura. Apoi cum, pornind de la aceste
aspecte despre evoluţia şi comercializarea porţelanului
putem vorbi despre influenţele asupra stilului de viaţă,
direcţiilor/ conceptelor estetice şi chiar trendurilor din
societate „atât în Orient cât şi în Occident”. De altfel,
Cheng Yong scrie că unul din motivele pentru care
China are o astfel de civilizaţie pleacă şi de la calităţile
poporului chinez, „imensa sa creativitate”, dar şi de la
capacitatea de „absorbi puterile din alte culturi”.
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Structura acestor cărţi relevă şi ea modul în care au
conceput acest demers autorii. Astfel, The Overseas
Journey of Chinese Ceramics. The Reflection of
Feudal Emperors’ Willings cuprinde capitolele: 1.
Rutele/ Drumurile mătăsii şi porţelanului în vremurile
dinastiilor Tang şi Han, 2. Luptînd cu vîntul şi valurile
peste mări, 3. Apogeul şi declinul. Culture of
Ceramics. Revealing Oriental and Western Values on
Artists Creation: 1. Asia Centrală şi de Vest: Sancai din
Dinastia Tang şi condimentele pe drumul către
Samarkand (reamintim:  sancai este un stil aparte,
complex şi variat de decoraţiuni pe ceramică/ porţelan
chinezesc, realizate prin tehnici specifice de glazuri,
alunecări ş.a., mai ales în trei culori dominante – maro,
verde şi un tip propriu de crem în alb), 2. Asia de Est:
Porţelanurile Chinei dinastice, de la Tang la Ming, 3.
Fascinaţia europeană pentru porţelanul chinezesc
pentru 150 de ani, 4. O scurtă introducere în porţelanul
american, Epilog. A World Lit Up by Ceramics. The
Carrier of the Ceramics’ Long-Standing History –
Porcelan. The spread of Ceramics Spirit and Intension:
Munţii înalţi şi râurile vântoase: elementele culturale în
ceramica „ware”, 2. Cuptoare, porturi, şi frumuseţile
fermecătoare ale Chinei: O istorie a rutei maritime a
ceramicii, 3. mai mult decît forme: Moştenirea istorică
şi frumuseţea fără hotar, 4. ADN-ul amestecat şi
Atracţia porţelanului: de la identitate culturală la
integrare estetică.

Este ca o călătorie fascinată într-o lume aparte,
dinainte ca împăratul Wudi (141 î. Cr. – 87 î. Cr.) să-l
fi trimis pe Zhang Qian pe drumul care a deschis cu
intuiţia sa ceea ce va fi numit peste secole şi milenii
„Drumul mătăsii”, urmat apoi, la scurtă vreme, de alt
tip de trimişi ai împăratului, anume generalii Wei Qing
şi Huo Qubing care au luptat cu nomazii Xiongnu, apoi
peste mări şi ţări, până către locurile şi zilele noastre. 

Un proiect interesant, trei cărţi frumoase, atent
realizate tipografic şi bine şi documentate. Poate că
vom avea ocazia să semnalăm cititorilor noştri şi alte
cărţi din acest proiect.

The World of Ceramics: Hu Xin, The Overseas Journey
of Chinese Ceramics. The Reflection of Feudal Emperors’
Willings, English version: Mathew Mueller, 114 p.; Cheng
Yong, A World Lit Up by Ceramics. The Carrier of the
Ceramics’ Long-Standing History – Porcelan. The spread of
Ceramics Spirit and Intension, English version: Phillippe
Cheng, 164 p.; Zheng Yunyun, Culture of Ceramics.
Revealing Oriental and Western Values on Artists Creation,
English version: Jade Hung, 114 p.; Jianxi Fine Arts
Publishing House, Provincia Jianxi, China, 2018.

Note:
1. Ca şi istoria acestui drum, şi felul cea a numelui său

este una fascinantă. Se acceptă că denumirea derivă de la
mătasea de origine chineză şi marile rute comerciale din
China spre lume. A avut şi nume adecvate locurilor prin care
trecea. În Europa sunt diverse variante despre cum a fost
popularizat acest nume. După unii totul a început cu
termenul german Seidenstraße (Drumul mătăsii), în 1877, şi
Ferdinand von Richthofen, care a făcut şapte călătorii în
China, între 1868-1872. iar prima carte numită Drumul
mătăsii îi aparţine geografului suedez Sven Hedin, din
1938.

2. Deşi au fost descoperite în Egipt bucăţi de mătase
care par a fi de origine chineză datate cu mult înainte, poate
chiar prin anii 1000 î..Cr.

3. Istoricii chinezi spun că totul a căpătat o turnură
favorabilă prin 130 î.Cr., cînd Împăraţii Han trimiteau
ambasadori spre Asia Centrală, mai ales odată cu raporturile
ambasadorului Zhang Qian (întîlnit în cărţile occidentale şi
ca Chang Ch’ien), considerat de mulţi un deschizător/
fondator al „Drumului mătăsii”, trimis să obţină o alianţă cu
poporul Yuezhi din stepele eurasiatice (cam pe unde e azi
Tadjikistanul), contra celor din confederaţia tribală
cunoscută cu numele Xiongnu (de unde era ghidul său, un
prizonier de război pe nume Ganfu) – numiţi în Europa
„huni”, lucru care e adevărat, dar în parte). Zhang Qian a
ajuns în regatul Dayuan – una din ele trei civilizaţii care se
distingeau în jurul anilor 130 î.Cr, alături de Parţi şi
Bactrieni/ Greco-bactrieni, în zona Asiei Centrale – din
Fergana, apoi în teritoriile popoarelor Yuezhi în
Transoxiana, la Bactrienii din Daxia, apoi în Kangju. Pe de
altă parte, în notele sale vorbeşte şi despre ţări pe care nu le-
a vizitat, dar despre care a cules informaţii (şi legate de
comerţ, produsele lor ş.a.) ca Anxi (Parţia), Tiaozhi
(Mesopotamia), Shendu (India) ş.a. În rapoartele şi notele
sale Zhang Qian vorbeşte şi despre necesitatea stabilirii
rutelor comerciale, fapt care se consideră că ar fi pus bazele
Drumului mătăsii. Însemnările lui Zang Qian au fost
compilate de istoricul Sima Qian.

4. Fiind foarte multe nume, nu le putem aminti pe toate,
dar notăm că acest colectiv redacţional a fost coordonat de
redactorul-şef Zhao Dongliang.

5. Una dintre cele mai timpurii şi, după mulţi cea mai
influentă şi mai renumită în China şi, poate, în Orientul de
influenţă chineză şi mai departe, este cartea lui Lun Yu
(întâlnit şi în grafia Luwuh) (729-804), Cha Jing/ Chaking
(am citit versiunea în engleză a lui Francis Ross Carpenter,
din 1974, o alta în „Global Tea Hut”, issue 44, sept. 2015),
supranumită şi Clasica ceaiului/ Cartea clasică a ceaiului,
Sutra ceaiului, iar, după unii, Biblia ceaiului (scrisă prin
anul 760 sau, după calendarul chinez de atunci, 3458), care
descrie de la cum se cultivă planta până la mod de preparare
şi folosire. În primul capitol al cărţii lui, Lun Yu scrie despre
cele trei feluri în care poate fi interpretat „caracterul ceai” în
chineză.
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Istoria e mult mai plăcută când o (re)inventezi.
Şi dacă tot sunt scriitorii francezi atât de pasionaţi
de resorturile memoriei şi readucerea la lumină a
unor evenimente sau personaje controversate,
monstruoase sau luminoase – aşa cum o dovedesc
cu prisosinţă producţiile ultimilor ani –, iată şi o
gură de aer ucronică, mai savuroasă şi instructivă
decât multe opusuri moralizatoare.

Laurent Binet (n. 1972) este proaspătul laureat
al Premiului pentru roman al Academiei franceze,
pentru Civilizations (Grasset, 2019). Venerabila
instituţie, gardiana perfecţiunii limbii clasice, care
şi-a deschis în ultimii ani porţile către „nemuritori”
italieni, libanezi, haitieni, chinezi sau ruşi, a ales să
recompenseze, după spusele laureatului, „un
roman francez care trece graniţele şi cuprinde
lumea întreagă”.

Autorul are deja la activ două volume
remarcate de presă, specialişti şi cititori. În 2010
îşi făcea intrarea în literatura mare cu HHhH, un
amplu roman salutat ca prim semn al unui talent
redutabil, urmat de o spectaculoasă confirmare, în
2015, cu efervescenta şi ireverenţioasa sinteză a
universului intelectual al epocii, La septième
fonction du langage (A şaptea funcţie a
limbajului). Interesant e că în HHhH, care
relatează execuţia unui ofiţer nazist de către doi
luptători în Rezistenţă, tânărul autor scrupulos
revendica o etică a romanului, îndeobşte prin
refuzul transformării istoriei şi a personajelor sale
în material ficţional.

Iată că nouă ani mai târziu, lucrurile par să se
nuanţeze, deşi scriitorul protestează viguros când i
se aminteşte de imaculatul cal narativ pe care se
aburcase la debut. Civilizations imaginează cum ar
fi fost lumea dacă Cristofor Columb nu ar fi
descoperit America şi incaşii ar fi invadat Europa.

Din punctul lui de vedere, trei lucruri le-au lipsit
incaşilor pentru a face faţă conchistadorilor
spanioli: calul, fierul şi anticorpii. Romanul e un
fel de Supunere houellebecquiană cu accente sud-
americane în locul celor islamice. Dar autorul se
apără susţinând că răsturnarea Istoriei nu înseamnă
falsificarea ei şi că ceea ce pretinde el de la ficţiune
e tocmai de „a se exhiba ca atare”. 

Cert e că înscrierea în contemporaneitate e
vizibilă încă din titlu – Civilizations, în locul
ortografiei franceze corecte care ar fi fost
Civilisations. Amatorii ştiu că ocheada trimite
către un celebru joc video de strategie al lui Sid
Meier, Civilization, în care jucătorii trebuie să
creeze şi să dezvolte o civilizaţie istorică, scopul
fiind depăşirea celor concurente. Prin urmare,
acolo, în spaţiul virtual, e perfect posibil să-ţi
imaginezi că incaşii înving Europa, acesta fiind, în
mare, scenariul ales de scriitor. Plasarea romanului
sub „aripa” unui celebru joc video indică dintru
început intenţia de a construi o ucronie ludică, ceea
e şi este, de altfel, latura epic jucăuşă fiind
prezentă de-a lungul cărţii, ceea ce nu exclude
câtuşi de puţin o documentare erudită autentică şi
o ironie matură. Figurile istorice ale secolului al
XVI-lea se regăsesc în text, dar înlănţuite într-o
intrigă inedită, incaşul Atahualpa fiind secundat de
generalii săi şi de prinţesa Higuenamota.

Laurent Binet e un scriitor postmodern, în
ciuda stilului şi a limbii franceze de înaltă ţinută, în
ciuda informaţiei istorice de mare întindere.
Iscusinţa sa narativă nu ignoră nerăbdarea şi lipsa
de timp a cititorului contemporan, căruia îi oferă
aşadar pilule condensate în capitole scurte, de o
mare vivacitate, nici înclinaţia tot mai accentuată
către deriziune, perspectivă oblică, ficţionalizare a
realului. Călătorim astfel de la Chichen Itza în

168168 CONVORBIRI  LITERARE

ŞI DACĂ NASUL CLEOPATREI?ŞI DACĂ NASUL CLEOPATREI?
Simona MODREANU

A C T U A L I T A T E A  F R A N C E Z Ã



Cuba, de la Lisabona la Toledo, de la Alger la
Wittenberg şi aşa mai departe, într-o perpetuă
deplasare, cum bine îi şade oricărei ucronii. Îl
urmăm fascinaţi, cu aceeaşi plăcere fremătătoare
cu care intrăm în orice A fost odată ca niciodată…
Dimensiunea fabulatorie e cu siguranţă înscrisă în
ADN-ul nostru, orice poveste fiind pe dată
deschizătoare de spaţii imaginare nebănuite, în
care ne pierdem cu delicii.

Şi nu doar spaţiile geografice sunt îndepărtate,
ci şi cuvintele care numesc lucrurile, cum se vede
în a treia parte a romanului. Să nu uităm că
scriitorul e un îndrăgostit de limbă şi de misterele
acesteia; nu e de mirare deci să întâlnim o privire
incaşă asupra unei lumi răsturnate. Totul e pe dos:
„Lumea Nouă” este Europa, locuitorii ei sunt
„Levantini”, oile sunt nişte „lama mici şi albe” şi
aşa mai departe. Un joc halucinant al depeizărilor
şi descentrărilor permanente, menit să ne scoată
din uzanţele noastre şi să ne oblige să privim
proaspăt în jurul şi înapoia noastră. Binet îl
reuşeşte folosind un vocabular quechua, vorbind
despre ayllus (descendenţă), amautas (poeţi-
filosofi), curacas (stăpâni), huaca (fetiş, loc sacru)
etc., o excentricitate lingvistică ce întăreşte
dimensiunea aventuroasă, de legendă, a romanului.

Destabilizarea cititorului şi mobilizarea tuturor
competenţelor sale culturale este vizibilă şi la
nivelul polifonei şi intertextualităţii – altă
caracteristică postmodernă revendicată –, unde
diverse regimuri de scriitură se succed : o pastişă a
sagăi islandeze, jurnalul lui Cristofor Columb,
Cronicile, desigur fictive, ale lui Atahualpa,
poeme, fragmente dintr-o corespondenţă între
Erasmus şi Thomas Morus, povestea lui Cervantes
şi a lui El Greco, ba chiar şi o parodie a celor 95 de
teze ale lui Luther. Iată că, după istorie şi
geografie, Binet propune şi un jubilatoriu exerciţiu
de parodii, rescrieri şi varii aluzii literare. Spre
exemplu, când incaşii debarcă în Portugalia,
pătrundem deodată în Candide-ul voltairian, unde
un cutremur de pământ înfiorător distruge
Lisabona, ca să trecem apoi cu iuţeală prin
Renaştere, cumva pe dos şi în răspăr. Noaptea de
Saint-Barthélemy se răsfrânge în masacrarea
catolicilor din Toledo de către Atahualpa şi acoliţii
săi. Când vine vorba de Luvru, aflăm că aztecii au

ridicat o piramidă în curtea palatului! Şi tot aşa,
inventivitatea lui Laurent Binet se dovedeşte
inepuizabilă, răsturnările glumeţe şi anacronismele
intersectându-se, ciocnindu-se, transformând de
fapt axa temporală a civilizaţiei noastre, invitându-
ne să ne privim cuantic istoria şi destinul, sub
formă de posibilităţi şi probabilităţi, într-un timp
reversibil, din care bifurcă nenumărate lumi egal
verosimile, nu în certitudini şi rutine de gândire
îngheţate. E perturbator, desigur, dar şi credibil şi
reconfortant.

În mare, în orice caz. Pentru că apar uneori şi
inadvertenţe (cum ar fi termenul „Europa”, care nu
era utilizat în sens politic sau cultural în secolul al
XVI-lea), sau erori flagrante, cum ar fi reflecţia
unui morisc de la p. 158 : „La urma urmei, ”Allah
e cel mai mare” nu înseamnă că doar Allah e mare.
Deviza lor permite poate coexistenţa dumnezeului
lor unic cu divinităţi secundare”. Or, doar o
necunoaştere a fundamentelor Islamului poate
conduce la asemenea „explicaţii” simpliste şi
forţate. Allah akbar nu este o „deviză”, iar
shahadah, mărturisirea de credinţă islamică,
precizează fără drept de apel că „Nu există un alt
Dumnezeu decât Allah”… 

În orice caz, exemplele europene edificatoare
abundă, ceea ce face ca Civilizations să nu fie chiar
o meditaţie melancolică, lipsită de partipri, asupra
istoriei şi globalizării, ci una încărcată de
etnocentrism european. E drept că Atahualpa îl
detronează pe Carol Quintul, devine împăratul
romanilor şi iniţiază reforme vizionare. Dar toate
acestea sunt posibile doar – sub pana lui Binet –
pentru că europenii i-au oferit fierul, caravelele
pentru traversarea Atlanticului şi tulpini virale
pentru a dobândi imunitate, fără a pune la
socoteală moneda şi scrierile lui Machiavelli…
Una peste alta, până la urmă, geniul european e cel
care triumfă, iar suculenta poveste propusă de
Laurent Binet nu e chiar o istorie alternativă.
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East-West Dialogue. Individual and Society
through Ages (Proceedings of the First
International Interdisciplinary Conference of the
History Specialization, Department of Social
and Natural Sciences, Hyperion University of
Bucharest, Bucharest, June 1st-2nd, 2018), ed.
Renata Tatomir, Bucureşti, Editura Universul
Academic, Editura Universitaria, 2019.

Institutele de învăţămînt superior şi cele de
cercetare (adesea, într-o suprapunere) îşi
ritmează curgerea anilor prin organizarea de
manifestări ştiinţifice – colocvii, coferinţe,
simpozioane. Li se adaugă asociaţiile
profesionale, alcătuite majoritar din universitari
şi cercetători. Însumarea acestor întîlniri, cu
comunicările aferente, transformă calendarul
fiecărui an într-o suită de steguleţe care se tot
adaugă, cu termene fixe pentru etapele
premergătoare şi cu o participare pe durata mai
multor sesiuni, desfăşurate zi (sau zile)-lumină.
Eforturile participanţilor sînt însă întotdeauna
incomparabile cu cele ale organizatorilor, care
au de înfruntat piedici de tot felul, aşteptate şi
neaşteptate. Efervescenţa întîlnirilor nu se stinge
odată cu încheierea lor: urmează etapele rigide,
cu alte piedici, ale publicării Actelor. O
asemenea asumare de eforturi, pe durata a cel
puţin doi ani, este în sine meritorie şi lăudabilă.
Este un consum de timp şi energie pe care nu îl
putem vedea altfel decît ca pe un dar, făcut cu
generozitate şi altruism.

Cu doi ani în urmă, pe la începutul lui 2018,
se contura în spaţiul umanioarelor o nouă
conferinţă, internaţională, interdisciplinară. Cele
două „inter”-uri ascund, fiecare, zeci de ceasuri

de corespondenţă şi de dialog direct.
Armonizarea este cronofagă, dar – atunci cînd se
produce – aureolează întîlnirea şi se transpune în
cele din urmă în volumul tipărit.

Cel pe care îl recomandăm acum a apărut în
2019, fiind lansat la cea de-a doua conferinţă
East-West Dialogue: editat de prof. Renata
Tatomir, cuprinde articole remarcabile de
epigrafie, egiptologie, studii otomane,
hermeneutică, istorie veche, medie şi modernă,
geopolitică, management cultural, legislaţie
iustiniană – şi încă altele. Volumul se deschide
către public şi este martorul unei tradiţii pe care
am văzut-o născîndu-se. Îi urăm viaţă lungă!
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Faptul că Viena e un pol cultural de primă
mărime al planetei nu e un secret pentru nimeni.
Cantitatea şi varietatea manifestărilor e de natură să-
l pună pe căutătorul de artă din afara ei, an de an,
într-o dificultate de ordin calendaristic, precum şi
într-una de ordin electiv. Cea mai recentă călătorie
vieneză a „Lornionului” a început la Opera de Stat cu
rossinianul Bărbier din Sevilla, într-o mizanscenă
supraetajată a cărei scară centrală în melc dă de furcă
soliştilor şi coriştilor de toate vârstele, nevoiţi să o
urce şi să o coboare de nenumărate ori, pentru a se
foi între camera Rosinei, cabinetul lui Don Bartolo şi
aşa mai departe. În costume, în principiu, acceptabile
în sensul tradiţional al termenului, personajele se
agită într-o concepţie regizorală cu accente tinzând
spre o „actualizare” concesivă la adresa publicului
„actual”, presupus a fi mai puţin amator de proporţii
rafinate. Sub bagheta atentă a maestrului Graeme
Jenkins, o distribuţie de stagiune a dat, încă o dată,
viaţă altminteri nemuritoarelor personaje descinse
din comedia lui Beaumarchais. De remarcat
dezinvoltura scenică şi virtuozitatea vocală a
minionei Svetlina Stoyanova, mai ales în materie de
coloratură, precum şi figura simpatică a lui René
Barbera (laureat Operalia şi „debutant” în cronica
noastră), ceva mai puţin precis în fioriture prin
comparaţie cu partenera sa. În rolul titular, Samuel
Hasselhorn, un lungan uşor adus de spate, cu voce
mai curând de corist, nu inspiră vijelioasa hărnicie a
iscusitului factotum. Veteranul Paolo Rumetz luptă
din greu cu hilarele tribulaţii ale doctorului păcălit,
ţinându-se încă pe meterezele instituţiei pe care o
slujeşte de ani buni ca angajat permanent. În aceleaşi
condiţii de angajament de ioan-holenderescă
iniţiativă, Sorin Coliban caricaturizează un Don
Basilio exploziv în registrul mediu, urlător în cel
acut (în fine, avem de-a face cu un bas) şi ezitant în
cel grav, pe când Simina Ivan îşi face trecerea spre

rolurile minore de o vârstă mai avansată
printr-o Berta delicată vocalmente (soprana de
coloratură cântând un rol de mezzo-soprană) şi
mai atrăgătoare trupeşte decât ar fi fost cazul
(dar bravo ei că are de unde). 

***
Asaltat, sau, mai bine zis, săpat

pahidermic, în viaţa de toate zilele şi în
carieră, de neo-comunistele urlătoare, Plácido
Domingo se confruntă din nou, pe scenă, cu
inifinit mai subtile vrăjitoare corale din
verdianul Macbeth. O face pentru prima oară
pe marea scenă vieneză, într-o serie de trei
reprezentaţii. Am asistat în teatru la primele
două, cea de-a treia (de pe 1 noiembrie) fiind
transmisă (şi, fireste, vizionată) în streaming
pe generosul site specializat al instituţiei
(iertată să ne fie abundenţa de anglisme, într-
un context, totuşi, de sorginte shakespeariană).
Producţia semnată de Christian Räth este una tipică
pentru montările verdiene propuse de Staatsoper în
ultima vreme: urâtă, fără a întrece însă în hidoşenie,
bunăoară, mizanscenele de înjosire vizuală a tuturor
celor trei tituri din aşa-zisa trilogie populară
(Rigoletto, Traviata şi Trubadurul). La urma urmei,
în cazul tragediei scoţiene, oricum frumuseţea este
ultimul lucru avut în vedere, aşa încât, în
semiîntunericul cvasi-general, nici scenografia
posomorâtă, nici costumele vag actualizate nu mai
contează prea mult. Importantă este prestanţa
scenică a cântăreţilor actori, capitol la care Domingo
a excelat dintotdeauna şi continuă să exceleze cu
uluitoare constanţă. Din păcate, producţia îl lipseşte
nemilos de arioso-ul concluziv („Mal per me”) din
ediţia iniţială a operei, însă, chiar şi aşa,
dimensiunile uriaşe ale rolului îi oferă posibilităţi de
construcţie, nuanţare şi variaţie interpretativă ca
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nicăieri altundeva. Aşadar, trei seri triumfale pentru
inegalabilul Artist, spre imensa satisfacţie a
publicului care îl adoră pe bună dreptate: triumfuri
câştigate prin dăruirea totală şi exemplară de la care
nu va abdica, pesemne, niciodată. Marea calitate a
lui Plácido este înnobilarea chiar şi a unor puneri în
scenă discutabile în sine, prin iradierea personală ce
nu doar cucereşte asistenţa, ci motivează, individual
şi colectiv, întreaga companie de cânt, în ridicarea
performanţei peste ştachete nebănuite în prealabil.
Chiar şi atunci când cere un pumnal şi primeşte un
pistol, Domingo este credibil. Arderea sa artistică
topeşte inadvertenţele conceptuale ale regiei (de la
un timp încoace, din păcate, omniprezente şi
inevitabile) într-o creaţie superioară, în care sensul
dramatic se regăseşte miraculos în actul de „trăire” a
personajului. Chiar mai mult decât frumuseţea
cantabilă a marii arii „Pietà, rispetto, amore/
onore...”, pe care aş defini-o imediat ca o lecţie de
canto dacă nu ar fi absolut inimitabilă, m-a fascinat
aprofundarea uimitoare monologului „Mi s’affaccia
un pugnal”, unde ingeniosul artist găseşte mereu noi
şi noi abordări expresive ale tulburării mentale şi
morale a, în cele din urmă, hotărâtului rege criminal:
fapt cu atât mai debusolant cu cât îmi este foarte
limpede că, în materie de umanitate din viaţa

cotidiană, Domingo însuşi este sinonim cu Bunătatea
întrupată... 

Soprana Tatiana Serjan i-a stat alături cu
impozantă statură şi cu vocalitate pe măsura
splendidei sonorităţi dominghiene: o Lady Macbeth
a cărei frumuseţe glacială emana autoritate
implacabilă, sever manipulatorie în momentele de
şovăială ale consortului făptuitor. Timbrului de
calitate, rusoaica îi asociază o frazare superbă,
precum şi acute sigure şi penetrante. Mai puţin
pătrunzătoare este vocea de bas a lui Ryan Speedo
Green, un Banco afro-american căruia prezenta
mizanscenă îi refuză apariţia ca fantomă, înlocuită
aici printr-o mare umbră indefinită pe un perete
lateral şi, ca atare, oricum invizibilă dintr-o latură a
auditoriului. Promiţătoare s-au dovedit a fi vocea şi
angajamentul actoricesc ale tenorului Jinxu Xiahou,
căruia îi doresc o carieră înfloritoare. Tot foarte bine
au evoluat Carlos Osuna (specializat în roluri de
dimensiunile lui Malcolm) şi Fiona Jopson (o „Damă
de companie” bine instruită), iar Ayk Martirossian a
înmănunchiat sinistru într-un singur personaj (numit
„Spion” în programul de sală) cele trei personaje
minore ale medicului, asasinului şi heraldului din
libretul lui Piave.

Dar izbânda (vorba lui Iosif Sava) reprezentaţiei
nu ar fi fost deplină dacă în fruntea ansamblurilor
coral şi orchestral nu ar fi stat un dirijor cu talentul şi
pregătirea de excepţie ale maestrului Giampaolo
Bisanti, un maestro concertatore e direttore
d’orchestra (cum elocvent numesc italienii dirijorul)
de o expresivitate parcă diabolică, un spectacol el
însuşi ca gestică, niciodată superfluă, mereu pe fază,
grijuliu şi mereu eficient deopotrivă cu vocile de pe
scenă şi cu partidele instrumentale din fosa
orchestrală: un nume inscriptibil, în ce mă priveşte
fără nici o ezitare, în careul de top al dirijorilor de
excepţie din ultima vreme, alături de genialii Andrea
Battistoni, Michele Mariotti şi Daniele Rustioni (cu
toţii italieni, unul şi unul)... 

* * *
Tot Opera de Stat din Viena, pe banda sa rulantă

de evenimente de diferite dimensiuni valorice, ne-a
oferit primul nostru Simon Boccanegra vizionat în
teatru fără Plácido Domingo, a cărui absenţă din
distribuţie, în aceeaşi montare a lui Peter Stein pe
care am comentat-o de la prima ocazie, s-a făcut
simţită în nivelul de tensiune dramatică al
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reprezentaţiei, cu consecinţe soporifice sforăitoare,
de pildă, chiar în cazul spectatoarei din stânga
subsemnatului. Laureatul Operalia Simone Piazzola,
încă prea tânăr pentru magnitudinea copleşitoare a
rolului titular, a oferit totuşi o versiune respectabilă
prin curăţenie vocală şi voinţă de auto-depăşire.
Marina Rebeka, Fabio Sartori şi Ferruccio Furlanetto
şi-au reiterat fiecare, în linii mari şi mici, standardele
profesioniste cu care ne-au obişnuit din
performanţele precedente respective. În completarea
distribuţiei, Clemens Unterreiner şi Dan Paul
Dumitrescu au creionat un cuplu Paolo-Pietro
solvabil, dar oarecum carent în malignitatea
definitorie a acestor mai mici personaje. La pupitru,
maestrul Paolo Carignani a lecturat onest
pretenţioasa partitură verdiană, fără excese de
imaginaţie, în nici un caz.

* * *
Werther de Jules Massenet e un titlu mai puţin

prezent în consemnările noastre, deşi, la Wiener
Staatsoper, montarea lui Andrei Şerban (demisionar,
recent, de la Columbia University School of Arts,
unde i s-a reproşat că nu înţelege să asculte un
travestit în rolul Julietei din tragedia shakespeariană)
îşi menţine constant prezenţa pe afiş. La acelaşi nivel
de excelenţă al concepţiei regizorale, care, spre
flagrantă deosebire de numeroase alte mizanscene

prezentate în zilele noastre pe prima scenă lirică
vieneză, străluceşte prin frumuseţe şi sens dramatic
(producţia a fost imortalizată şi printr-un DVD din
anul premierei) s-a ridicat conducerea muzicală a
maestrului Frédéric Chaslin, un francez expert, aţi
ghicit, în muzica franceză. În bună formă vocală,
Vittorio Grigolo s-a distins, culmea, prin lăudabila
reţinere actoricească cu care şi-a controlat în
permanenţă evoluţia zbuciumată sufleteşte a
romanticului poet, în îmbucurător contrast cu
obişnuitele exagerări temperamentale, pururi
născătoare de îngrijorătoare expectative,
caracteristice acestui tenor italian nu doar nu
numele. Aria „Pourquoi me reveiller” a marcat, pe
bună dreptate, momentul solistic privilegiat al
seratei. Apreciabila pronunţie în limba franceză a lui
Grigolo s-a izbit însă de articulaţia slavă a partenerei
sale de scenă, Elena Maximova, o Charlotte mai
puţin judicios plasată, cel puţin fonetico-lingvistic,
într-un context completat de spilcuitul Albert al lui
Adrian Eröd (unde rafinamentul dicţiei suplineşte
energia vocală) şi de zburdalnic-aviara Sophie a
Danielei Fally. O bună echipă comprimari şi o sală
reactivă (plină, ca întotdeauna la Viena, aproape
indiferent de titlu şi de numele de pe afiş) au
contribuit la reuşita cvasi-plenară a serii de operă. 
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* * *
Marea satisfacţie-surpriză a expediţiei autumnale

vieneze a venit însă din spaţiul mai puţin încăpător,
dar mai apreciat de cunoscători, adăpostit de Theater
an der Wien. Aici, cronicarul a revenit pentru o
multiplă premieră, ca să zic aşa, personală, la mai
toate capitolele. Doar numele compozitorului,
Wolfgang Amadeus Mozart (există multe mai
ilustre?) a mai figurat în paginile noastre. Opera La
clemenza di Tito, un titlu vehiculat adesea în stricta
actualitate, e o reuşită deplină a geniului de la
Salzburg, în ciuda, peste timp, a iniţialei reticenţe a
împărătesei Maria Luisa, care calificase această
opera seria drept una porcheria tedesca... Suetoniu,
Metastasio şi, în cele din urmă, poetul de curte
Caterino Mazzolà şi-au adus, peste secole,
contribuţia în închegarea unui libret destinat
încoronării împăratului Leopold al II-lea ca rege al
Boemiei. 

Pentru ocazia vieneză la care am participat cu
ochi şi urechi, mizanscena (ultra-modernă şi super-
eficientă) semnată de Sam Brown, împreună cu
viziunea dirijorală a lui Stefan Gottfried, au închegat
un spectacol de o combustie colosală, menţinând
trează atenţia spectatorului pe îndelungata durată a
partiturii. Principalele merite interpretative şi le-au
asumat soprana Nicole Chevalier şi contratenorul
David Hansen, rolurile lor (Vitellia şi, respectiv,
Sesto), fiind şi cele mai ofertante, atât în privinţa
virtuozităţii vocale (manufestate, în ambele cazuri de
faţă, cu suport timbric remarcabil), cât şi în aceea a
interesului dramatic produs de evoluţia personajelor
(vehiculat, la fel, cu talent şi cu angajament scenic
deosebit). În rolul imperial al lui Titus Vespasian,
tenorul Jeremy Ovenden s-a luptat să facă faţă
dublului antagonism atât de lăudabil al celor doi de
mai sus, dar nici spectaculozitatea partiturii în sine,
nici posibilităţile vocale proprii, mai limitate, nu l-au
ajutat să izbutească pe deplin acest lucru, el
menţinându-se într-o frumoasă zonă a onorabilităţii.
Noua producţie propusă de Theater an der Wien a
beneficiat de o echipă solidă pe artişti angajaţi
pemtru rolurile mici şi, mai ales de o excepţională
echipă tehnică, prin a cărei contribuţie (coregrafie,
scenografie, costume, lumini şi proiecţii video),
evenimentul s-a plasat la vârful reuşitelor artistice
ale sezonului, pe plan mondial (şi, desigur, galactic). 

G. Rossini: Il barbiere di Siviglia. Wiener Staatsoper.
25 Octombrie 2019, ora 19:30. Rosina: Svetlina
Stoyanova; Contele Almaviva: René Barbera; Figaro:
Samuel Hasselhorn; Don Bartolo: Paolo Rumetz; Don
Basilio: Sorin Coliban; Marzellina (Berta): Simina Ivan;
Fiorello: Hans Peter Kammerer; Un ofiţer: Wolfram Igor
Derntl; Ambrogio: Jaroslav Pehal. Dirijor: Graeme Jenkins.
Producţie concepută de: Günther Rennert. Scenografie şi
costume: Alfred Siercke. 

G. Verdi: Macbeth. Wiener Staatsoper. 25 & 28
Octombrie 2019, ora 19:00. Macbeth: Plácido Domingo;
Lady Macbeth: Tatiana Serjan; Banco: Ryan Speedo Green;
Macduff: Jinxu Xiahou; Malcolm: Carlos Osuna; O damă
de companie a lui Lady Macbeth: Fiona Jopson; Un medic/
Un asasin/ Un herald (3 x Spion): Ayk Martirossian; Trei
fantome: Maryam Tahon/ Chiara Bammer, Irene Hofmann/
Seçil Ilker, Michael Wilder/ Fabian Lucas Hober.
[Duncano: ??; Fleance: Marcel Sumetzberger]. Dirijor:
Giampaolo Bisanti. Regizor: Christian Räth. Scenografie şi
costume: Gary McCann. Lumini: Mark McCullough.
Video: Nina Dunn. 

G. Verdi: Simon Boccanegra. Wiener Staatsoper. 26
Octombrie 2019, ora 19:00. Simon Boccanegra: Simone
Piazzola; Jacopo Fiesco: Ferruccio Furlanetto; Maria
Boccanegra (Amelia Grimaldi): Marina Rebeka; Gabriele
Adorno: Fabio Sartori; Paolo Albiani: Clemens
Unterreiner; Pietro: Dan Paul Dumitrescu; Un căpitan:
Lukhanyo Moyake; O slujnică: Lydia Rathkolb. Dirijor:
Paolo Carignani. Mizanscenă: Peter Stein. Decoruri: Stefan
Mayer. Costume: Moidele Bickel. 

J. Massenet: Werther. Wiener Staatsoper. 27
Octombrie 2019, ora 19:00. Werther: Vittorio Grigolo;
Charlotte: Elena Maximova; Albert: Adrian Eröd; Sophie:
Daniela Fally; Primarul: Hans Peter Kammerer; Schmidt:
Benedikt Kobel; Johann: Ayk Martirossian. Dirijor:
Frédéric Chaslin. Regizor: Andrei Şerban. Scenografie şi
costume: Peter Pabst. Asistent costume: Petra Reihhardt.

W.A. Mozart: La clemenza di Tito. Theater an der
Wien. 29 Octombrie 2019, ora 19:00. Tito Vespasiano:
Jeremy Ovenden; Vitellia: Nicole Chevalier; Sesto: David
Hansen; Annio: Kangmin Justin Kim; Servilia: Mari
Eriksmoen; Publio: Jonathan Lemalu. [Berenice: Stina
Quagebeur]. Dirijor: Stefan Gottfried. Mizanscenă: Sam
Brown. Decoruri şi costume: Alex Lowde. Coregrafie:
Stina Quagebeur. Lumini: Jean Kalman. Video: Tabea
Rothfuchs. Producţie nouă Theater an der Wien.

174174 CONVORBIRI  LITERARE



Asociaţia de Presă Străină de la Hollywood a
decernat premiile la cea de a 77 ediţie a Globului
de aur, obişnuita prefaţă la jurizarea Academiei
americane de film, uneori prefigurând marii
cîtigători de Oscar, alteori în distonanţă cu
aprecierea înaltului for.

Nu ştim cum va fi anul acesta la Oscar, dar am
văzut cum se vede filmul prin Globul de aur,
metaforic vorbind. Nu ca o lume magică a unei
clarvăzătoare privind prin globul de cristal, ci una
ancorată într-o realitate pragmatică, subiectivă în
care arta cinematografiei este plină de filozofia
economiei de piaţă, intersectată de critici adeseori
aservite. Această abordare era mai des întâlnită la
premiile Oscar, dar iată că molipsirea cu virusul
interesului care poartă fesul a prins şi la juriul
presei străine. Globalizarea, bat-o vina!

E drept că nici producţiile anului 2019 pentru
care s-a făcut jurizarea nu au fost de senzaţie, dar
în acelaşi timp, chiar şi din această ofertă fără
prea mare strălucire, subiectivismul juriului a
pendulat in mod ciudat între conservatorism si
răsplătirea noilor abordări în arta cinematografiei.

Dacă te iei după desemnarea câştigătorilor la
categoria celor mai buni actori, indiferent de rol,
constatăm că doar la nominalizări juriul a avut
ceva obiectivism, deşi şi aici a lăsat pe de lături
mari interpretări, răsplătite doar la Cannes, spre
exemplu Emily Beecham.

Globul de aur s-a dus în final pe criteriul
succesului de casă al filmului şi care în marea lor
majoritate ar fi fost datorat jocului actoricesc. 

De aceea premiile pentru cel mai bun actor,
respectiv actriţă în rolul principal au fost atribuite
la categoria dramă, lui Joaquin Phoenix pentru
rolul din blockbusterul Joker şi actriţei Renée

Zellveger pentru rolul din filmul Judy,
inspirat din biografia marii vedete
americane Judy Garland. La categoria
comedie/musical a fost atribuit lui Taron
Egerton pentru rolul din filmul Rocketman,
de inspiraţie muzical biografică marca Sir
Elton John, şi care a atras inevitabilul
succes de casă, în timp ce pentru rolul
principal feminin actriţei Awkwafina (Nora
Lum) mai apreciată ca repăriţă şi care a
adus succes în box office-uri pentru filmul
The Farewell graţie apartenenţei sale la
marea comunitate chineză de pe continentul
american.

În ce priveşte rolurile secundare,
lucrurile au stat la fel, fiind atribuite cu
aceeaşi vedere prin globul succesului de
public lui Brad Pitt pentru rolul din Once
upon a time in Hollywood şi Laurei Dern, foarte
populara actriţă de comedii şi seriale de
televiziune, pentru rolul unei guralive avocate din
producţia Marriage Story.

De departe, după multele cronici laudative ale
aceloraşi reprezentanţi ai presei în decursul anului
2019, alţi actori ar fi trebuit să primească globul.
De pildă, pentru rol principal masculin, Antonio
Banderas din filmul Durere şi glorie, ultima
realizare a lui Pedro Almodóvar, cu siguranţă ar fi
meritat premiul căci ne-a arătat o disponibilitate
actoricească de o trăire interioară excepţională,
destul de greu de imaginat pentru spectatorii
obişnuiţi cu o altă faţetă a acestui actor. La
Cannes a fost răsplătit şi poate că şi la Oscar
lucrurile vor fi la fel, cine ştie?!

Cât priveşte doamnele, poate că ar fi fost mai
nimerit să asistăm la o decernare mai îndrăzneaţă
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către Scarlett Johansson, spre exemplu, care s-a
întrecut pe sine abordând, contrar obiceiului
actoricesc de până acum, un rol psihologic al unei
femei în divorţ, chinuită de propria neputinţă, sau
mai degrabă neînţelegere, de a trece peste
aparenţe şi manipulări avocăţeşti, lepădându-se
de soţ, interpretat tot într-o premieră în acest gen
de rol de Adam Driver, cunoscut din Star Wars,
deşi cele două personaje care-şi caută succesul în
teatru şi film se iubesc încă foarte mult,
împărţindu-şi copilul când cu parcimonie când cu
sensibilitate. Divorţul lor este un fel de problemă
socio-filozofică la care ar trebui să medităm cu
toţii, nu doar o rezolvare juridică a unei crize
conjugale prin care trec doi tineri care se luaseră
din dragoste. Filmul e ca un fel de întrebare care-
ţi rămâne pe buze când se termină, sau cum
frumos spune critica în Los Angeles Time, „a
crucial clue as to what Marriage Story is about?”.

Cât priveşte rolul secundar, mai degrabă l-aş fi
văzut cîştigător pe Anthony Hopkins în rolul
Papei Benedict al XVI-lea(Ratzinger) din filmul
The two Popes, care reuşeşte într-un mod
inegalabil, cu o lejeritate actoricească de invidiat,
să ne arate cum se poate transforma răceala şi
ostilitatea în căldură şi prietenie în numele
adevărului, omenescului şi al dragostei creştine.
Dialogurile dintre personajul lui Hopkins şi cel
interpretat la fel de natural de Jonathan Pryce,
adică episcopul argentinian Jorge Bergoglio ce
avea să devină Papa Francisc au o consistenţă
tulburătoare şi o savuroasă ironie. Pe de o parte
închistarea de teolog erudit într-o răceala analitică
de care dă dovadă Papa Benedict reprezentant al
unui conservatorism dogmatic, iar pe de cealaltă
parte naturaleţea şi umanismul lui Bergolio, cel
care iubeşte în egală măsură pe Iisus dar şi
fotbalul si tangoul şi care reprezenta în perioada
acţiunii filmului precum şi în prezent noua
tendinţă reformatoare a Vaticanului.

Memorabile vor rămâne multe scene, dar
două cu siguranţă vor amprenta conştiinţa
iubitorilor de film: discuţia revelatoare a celor
doi, la o pizza, descoperindu-si reciproc calităţile
în Camera Lacrimilor, acolo unde de obicei Papa
se îmbracă cu veşmintele sacerdotale şi se roagă

înainte de orice apariţie în public, încăpere sacră,
vecină cu vestita Capelă Sixtină, în film imitată
perfect în studiourile Cineccitta ca soluţie la
restricţia de filmare în cetatea Vaticanului, şi o a
doua scenă, cea a despărţirii personajelor din
parcarea sediului papal când episcopul Bergolio îl
învaţă tango pe rigidul papă Ratzinger în faţa
privirilor zâmbitor înmărmurite ale gărzilor
personale. 

Anthony Hopkins, după părerea mea a avut o
sarcină actoricească mai grea, căci întruchipează
un personaj ros pe dinăuntru de propriile rigori
asupra rolului pontificatului, precum şi de îndoieli
asupra calităţilor celuilalt de adevărat păstor al
creştinismului, deşi îi fusese concurent la alegerea
sa în fruntea bisericii catolice, umbrit de propria
invidie pe popularitatea argentinianului, închistat
în papalitate ca-ntr-o uriaşă dogmă, şi care prin
contactul si dialogul cu celălalt care e gata să
renunţe şi la episcopat din cauza refuzului
schimbărilor de înalţii prelaţi, se transformă încet-
încet în cel mai uman papă, unul care chiar abdică
pentru a lăsa locul reformatorului. 

Învinge conştientizarea nevoii de schimbare,
pe care Ratzinger însuşi nu o poate duce,
apropierea şi înţelegerea simplităţii şi modestiei
lui Bergoglio, cu o imagine mai apropiată de
Iisus, ce ne arată calea. Această partitură dificilă,
este interpretată de Hopkins cu o măiestrie unică
ce putea fi răsplătită cu Globul de aur.

Juriul l-a preferat pe ofertantul Brad Pitt,
privind prin globul cu imagini spre Hollywood-ul
înţesat de mozaici şi reformaţi, de parcă ar fi vrut
să arate importanţa acestuia mai mare decât a
catolicului Vatican. Zic şi eu, pentru că
interpretările lui Anthony Hopkins şi Brad Pitt
sunt atât de depărtate valoric, încât mă încumet să
cred că au fost considerate mai importante, politic
vorbind, apartenenţa religioasă a personajelor
decât jocul actorilor.

Cât despre Globul de aur pentru cel mai bun
film, pare-se că juriul a încercat să împace şi
capra şi varza, vorba proverbului nostru, decât să
facă o decernare obiectivă, apreciind în egală
măsură la cele două categorii de filme, drept
cîtigătoare, un film regizat in stilul conservator,
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tipic englezesc, 1917, cât şi filmul Once upon a
time in Hollywood, realizat în stilul inconfundabil
de nonconformistul nebunatic, americanul
Quentin Tarantino.

Sam Mendes, englezul cu origini portugheze,
regizorul filmului 1917 a primit şi premiul pentru
cel mai bun regizor, juriul presei străine, probabil,
neputând face rabat de la ipocritul criteriu al
extraamericanismului pe care-l aplică adeseori. 

Filmul care tratează povestea a doi soldaţi
britanici din primul război mondial care trebuie să
salveze câteva mii de oameni prin misiunea lor pe
terenul inamicului, excelează în primul rând prin
ritmul ameţitor al desfăşurării faptelor, la graniţa
dintre thriller si horror şi mai ales prin imaginea
excepţională. Aici regizorul a avut un cuvânt greu
de spus, riscând câteva cadre mari de ansamblu,
panoramate, de o lungime temporală neobişnuită,
experimentată tot de el pentru prima dată în 2017,
în filmul Spectre, cadre în care vedem cum se
desfăşoară un infern, războiul văzut în
plenitudinea lui îngrozitoare. 

Din punct de vedere tehnic, filmul surclasează
multe alte producţii despre război, cum l-a lăudat
mai toată presa, inclusiv cea americană şi
probabil asta a făcut să-şi atragă în mare parte
gloria. În rest, actorii nu excelează, poate jocul lui
Colin Firth să ne surprindă mai plăcut. 

Regizorul filmului, cunoscut publicului pentru
filmele cu agentul 007, Skyfall şi cum aminteam
mai sus, Spectre, pare să ne surprindă de această
dată printr-o reuşită apropriere a tehnicii filmării
de imaginea artei picturale a ansamblului, cum
numai la Pieter Bruegel cel Bătrân găseşti, în care
zecile de detalii construiesc măreţia întregului.

În egală măsură însă, premiul putea fi atribuit
după o chibzuială mai cinstită şi lui Quentin
Tarantino pentru regia filmului său, mai sus
amintit, dar mai nimerit, spun eu ca spectator
nesătul, lui Martin Scorsese pentru regia filmului
The Irishman în care apar cei doi monştri sacri,
Robert de Niro si Al Pacino, primul şi
coproducător alături de regizor.

Fac o primă paranteză aici, spunând că cei doi
actori sub bagheta lui Scorsese reuşesc să lase
deoparte orgoliile şi animozităţile care îi făcuseră

atâţia ani să nu discute, ba chiar să se urască şi să
evite să joace în acelaşi film, cu singura excepţie,
tentantul film din punct de vedere financiar,
filmul Heat (Obsesia) unde au acceptat să joace
amândoi, dar cu dubluri numai să nu se
întâlnească faţă în faţă la turnarea secvenţelor.
Evitarea alăturării şi chiar lipsa totală de dialog
venea din vanitatea fără măsură a ambilor actori,
atribuindu-şi fiecare întâietatea de cea mai mare
vedetă hollywoodiană.

Ei bine, nu ştim dacă prietenul comun Martin
Scorsese sau mintea lor cea de pe urmă, a
actorilor ajunşi la senectute a contribuit decisiv la
atitudinea pacifistă. Important este că am avut
ocazia nu doar să-i vedem jucând alături ci chiar
îmbrăţişându-se fratern în câteva scene, ceea ce
ne face fericiţi pe toţi cei care-i iubim pe amândoi
în egală măsură.

Acest film a fost premiat de Asociaţia criticilor
de film din New York, prestigioasă entitate de
analiză cinematografică, deseori funcţionând ca
un barometru pentru viitorul Oscar, mai mult
decât Asociaţia presei străine care acordă
Globurile de aur, atribuindu-i titlul de cel mai bun
film american al anului 2019.

Juriul Globului de aur, doar l-a nominalizat la
categoria celui mai bun film, iar pe Martin
Scorsese la categoria cel mai bun regizor,
impunându-se în cele din urmă o abordare gen
politically correct, după părerea mea, încercând
să împartă premiile cu un fel de tehnică a
duplicităţii. 

O altă paranteză pe care doresc să o deschid
este cea referitoare la ofensiva Netflix.

Oricâtă reţinere ar manifesta forurile de critică
cinematografică vis à vis de producătorii de film
pentru streaming/tv care cîştigă tot mai mult teren
datorită dominării internetului făcând din
homecinema un fel de regină a comodităţii
spectatorului de film, nu se pot opune acestei
realităţi evidente. De aceea asistăm la o aducere
în prim planul galelor de premiere şi pe acest
producător care reuşeşte să scoată filme din ce în
ce mai bune, pe bandă rulantă, cu vedete dintre
cele mai prestigioase.

Dintre cele cinci filme nominalizate la Globul
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de aur la categoria dramă trei sunt produse de
Netflix, The Irishman, The two Popes şi Marriage
story, iar la categoria comedie/musical, filmul
Dolemit is my name.

Le-am văzut pe toate cele trei de la categoria
dramă cu o atenţie de spectator înrăit şi hapsân
după frumuseţea scenelor de film, având
avantajul oferit de telecomandă, încât am reluat
de mai multe ori secvenţele cele mai importante,
analizându-le până la detaliu, pentru a-mi bucura
sufletul. Este un cert avantaj al streamingului în
faţa cinematografului clasic pentru cinerva plin de
insaţietate filmică.

Mai amintesc faptul că The two popes este
regizat de brazilianul Fernando Ferreira
Meirelles, având un scenariu magnific, care a
sporit calitatea filmului, aparţinând lui Anthony
Mc.Carten, amănunt deloc lipsit de importanţă.
Originar din Noua Zeelandă, un romancier,
dramaturg şi jurnalist, inclusiv de televiziune, şi
nu în ultimul rând creator de biopicuri, cum sunt
denumite scenariile biografico/ficţionale inspirate
din viaţa marilor personalităţi, Mc.Carten a scris
un text de film, şi de această dată, măreţ şi el
nominalizat la Globul de aur.

Realizările lui anterioare, Teoria întregului în
care scenariul este inspirat din viaţa şi cercetările
omului de ştiinţă Stephen Hawking şi Bohemian
Rhapsody, unde scenariul este legat de viaţa şi
muzica lui Freddy Mercury au fost remarcabile şi
au stat la baza filmelor răsplătite cu numeroase
premii si nominalizări. În The two Pope, ne
convinge din nou de marea lui clasă, scenariul
filmului biopic fiind de fapt o adaptare după piesa
de teatru scrisă de McCarten in 2017, cu titlul The
Pop.

Sunt curios dacă şi Academia de film american
care va decerna în curând oscarurile mult râvnite
va recunoaşte această ofensivă a Netflixului şi a
altor producători de filme care se hrănesc din
streaming/tv şi vor da cezarului ce-i al cezarului
chiar dacă producţiile de calitate nu aparţin
marilor studiouri de cinematografie care ne-au
bucurat de-a lungul timpului. 

Hollywood-ul marilor producători de film,
portstindardul industriei cinematografice aşa cum

l-am aflat noi până acum, probabil că în câţiva ani
va rămâne doar o insulă într-un arhipelag imens al
producătorilor filmului destinat streamingului, cu
destinaţia homecinema şi apoi marelui ecran căci
expansiunea pieţii de internet/tv este de neoprit şi
va fi un fel de conchistador cucerind fără milă
vechea lume a cinema-ului. 

Nu ne-ar mira să vedem însă peste câţiva ani
că marii coloşi M.G.M, Columbia, Paramount,
Warner Bross, Tristar ş.a. că vor produce şi filme
destinate streaming-ului pentru a face faţă
concurenţei acestei pieţi în extindere, aşa cum
Walt Disney Co. şi-a dezvoltat deja un serviciu de
streaming care este un aprig concurent pentru
Netflix, acaparându-le mulţi dintre abonaţi. 

Cum nu ne-ar mira de asemeni să vedem că
premiile Globul de aur sau râvnitele Oscaruri vor
fi decernate mai ales filmelor produse de Netflix,
sau cine ştie de care alt producător de filme pentru
internet/tv.

În final ţin să adaug un amănunt pe cât de
picant pe atât de aşteptat să se întâmple în această
lume scrobită, plină de fasoane, îmbrăcată în
hainele sclipitoare ale filmului aducător de
profituri dar distanţată de omul firesc căruia i se
adresează de fapt această artă.

Picanteria a reprezentat-o cel ce a fost gazda
galei, actorul britanic Ricky Gervais care a fost
amuzant şi foarte direct, taxat însă de audienţă ca
fiind dur şi ireverenţios.

Deşi i-a prevenit că va spune glume, cei din
sală nu puteau să nu strâmbe din nas, ori să li se
pună un nod în gât atunci când acesta a încondeiat
pe câţiva dintre cei din sală, a spus pe şleau cât de
dezgustat este de ipocrizia multora, încheind
zeflemitor: „Dacă în seara asta cîştigaţi vreun
premiu nu profitaţi de el pentru a ţine un discurs
politic. (...) Voi nu ştiţi nimic despre lumea reală.
(...) Dacă veţi cîştiga, veniţi pe scenă, acceptaţi
micul nostru premiu, mulţumiţi agentului şi lui
Dumnezeu şi căraţi-vă naibii”. 

Conchid spunând că prin Globul de aur, deşi
opac, se vede clar încotro mergem.



Teatrul, chiar şi atunci când e jucat într-o limbă care
nu îţi e familiară, poate fi un prilej de profundă uimire
şi încântare. Cu condiţia să fie Teatru. Să „vorbească”
limbajul Teatrului. Să pună în valoare talentul şi
dăruirea artiştilor – actori, scenografi, compozitori,
dramaturgi – pentru care viaţa însăşi capătă sens doar în
măsura în care este transfigurată prin eliberarea de tot
ceea ce o sluţeşte: minciuna, ipocrizia, ideologizarea,
depoetizarea şi, în ultimă instanţă, dezumanizarea. 

În 2016, când am văzut cel dintâi spectacol la
Teatrul Maghiar de Stat (TMST) din Timişoara – Opera
cerşetorilor, în regia lui Kokan Mladenovic, unul din
cele mai sonore nume în regia de teatru din Serbia – am
fost, mărturisesc, încântat, uluit, vrăjit. Câteva luni mai
târziu (între timp am mers şi la alte spectacole ale
teatrului) aveam să-l revăd. La terminarea spectacolului
l-am întrebat pe actorul Bandi András Zsolt dacă ei sunt
cumva „stat în stat”. Foaierul TMST este relativ mic şi
familiar. După ce actorii – despărţindu-se de măşti,
peruci şi costume – redevin ei înşişi, se întorc la statutul
lor civil şi adesea discută cu publicul dornic să intre în
vorbă cu ei, să comenteze ce tocmai văzuse. Nu mai
vorbisem niciodată cu Bandi, astfel că întrebarea
(adresată, evident, în româneşte) i se va fi părut cel
puţin bizară. „În ce sens?” – a venit răspunsul lui. „Păi
nu vedeţi ce se întâmplă aici, ce spectacol aţi făcut?!…”
„A, în sensul acesta…”. 

Aveam să mă reîntâlnesc cu Bandi şi cu colegul său
de scenă (şi de facultate) Mátyás Zsolt Imre la noi şi noi
premiere. În Sonetul 66 şi Swan Lake Revisited (în regia
aceluiaşi Kokan Mladenovici) şi Incendii (regia Radu
Alexandru Nica) au jucat – alături de alţi actori, desigur
– amândoi. În Ultima mutare şi Dansând în noapte
(regia Kocsárdi Levente), Pace în Itaca (regia Boris
Liesevic), La comun (regia Radu Alexandru Nica),
După ploaie (regia Csábi Anna), Wiener Waltzer (regia
Szász Enikő), Henric al IV-lea (regia Victor Ioan
Frunză), Ursuleţul Winnie Puh şi Avalanşa (regia
Kedves Emőke), Exit (regia Schilling Árpád),
Rabenthal (regia Radu Afrim), Someone From Home
(proiect coregrafic coordonat de Silke Grabinger)

apărea când unul, când celălalt. Sfârşitul anului
2019 i-a găsit pe amândoi în pline repetiţii pentru
Contesa Zeppelin şi mobila stil (regia Kedves
Emőke). Cea dintâi premieră a TMST din 2020
marchează, pentru fiecare în parte, un sfert de
veac de comună experienţă scenică, la care se
adaugă anii de studenţie din Institut. 

12 scaune, cunoscutul roman al lui Ilf şi
Petrov publicat în 1928 devine, în Contesa
Zeppelin, un pretext pentru o călătorie amuzantă
şi (auto)persiflantă în universul de taină al
actorului care, după trei decenii de slujire a
scenei, se întreabă cum arată viaţa fără de rutină,
ce anume aşteaptă de la viaţă un actor sau, pur şi
simplu, un om care mereu schimbă măşti.
Succesul? Poate sinele trădat de rolurile sub care
omul, actor de profesie sau de nevoie (pentru că
şi în viaţă sinceritatea mărturisirii e cel mai
teribil risc), îşi ascunde necontenit adevărata
identitate? Sau poate prezenţa aceea de spirit pe care,
sub forma unei concentrări maxime (sau a unei
străluciri vagi, ca de auroră boreală), o acumulezi
atunci când pescuieşti, nemişcat, pe malul unui lac. 

Comedie „pastorală, tragi-comico-istorică” şi „pur-
sânge”, Contesa Zeppelin este – în mare măsură –
susţinută de verva, naturaleţea şi mobilitatea cu care,
vreme de două ceasuri, Bandi András Zsolt şi Mátyás
Zsolt Imre trec de la un personaj la altul. În total, vreo
douăzeci şi cinci (inclusiv câteva travestiuri şi
„compoziţii”), jucând pe rând aceleaşi personaje.
Punctată de muzica lui Cári Tibor, naveta actorilor de
la o ipostază la alta se petrece în spaţiul scenic mobilat
de Albert Alpár, autorul decorului şi al costumelor.
Umorul se apropie de zona farsei absurde şi a comediei
bufe. Dimensiunea tragică o păstrează, poate, retorica
întrebării ce declanşează quest-ul – zadarnica zbatere
omenească – întru aflarea … nimicului. Pentru că,
atunci când ţi se pare că ai dobândit totul (adică cele 12
scaune moştenire în familie, semn al unei lumi
fascinante, dar iremediabil pierdute), înţelegi că de fapt
nu ai (nu posezi) nimic.

179179CONVORBIRI  LITERARE
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BY MATYAS&BANDIBY MATYAS&BANDI
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Peste tot în lume, copiii arată la fel: plini de
bucurie, curioși, debordând de energie, cu chipuri
senine și ochi luminoși. Apoi, lucrurile încep să
difere, chipurile încep să aducă din timp trăsăturile
strămoșilor, grijile vieților, să se-mpodobească ușor,
ușor pe frunți cu trecerea anilor și să devină atât de
diferiți. Începi să le vezi stângăciile și neîncrederile
sau forța și nădejdea de la o poștă, numai din aerul pe
care îl emană, ca mai apoi, să te uimești sau să te
dezamăgești de omul din spatele aerului. Cu toate
astea, pe măsură ce anii trec, lucrurile încep să se
îmblânzească, trăsăturile ferme să se înmoaie,
tristețile și singurătățile să apară pe toate chipurile,
fără deosebire, devenind din nou atât de
asemănătoare pretutindeni! Rămâne numai, undeva
în adâncul ființei lor, o sticluță de esență de parfum,
veșnic deschisă, care le scaldă întreaga prezență în
melancolia amintirilor și a lucrurilor care încă mai
trăiesc în ei și acum, și care, nu te zguduie decât dacă
apuci să-i privești adânc în ochii. Acolo, parfumul se
duce și rămâi față în față doar cu esența. 

Timpurile, însă, nu stau pe loc! Și dacă toate s-au
modernizat, copiii au devenit niște adulți grăbiți, iar
adulții niște fugari în căutarea comfortului absolut și
cu orice preț, nici bătrânii nu aveau cum să rămână la
fel! S-au schimbat și ei în multe feluri. Au devenit
niște bătrâni-tineri, cu preocupări de adolescenți și
aparența îngrijită de absolvenți care se duc la primul
interviu pentru un loc de muncă. Așa arată, în mare
parte, bătrânii vestului și ai viitorului! Cu tunsori
moderne și haine strâmte, deschise la culoare și
întotdeauna chic, ei sunt rezultatul unei vieți bine
trăite, într-o neliniște amânată an de an, care s-a
depus într-un strat deja gros și solid în sufletul lor și
care, acum, este și ea îmbrăcată tot atât de chic, într-
un zâmbet plin de viață! Este neliniștea lipsei de
melancolie, care îi așteaptă pe la colțuri. Însă ei au
atâtea treburi de făcut! Atâtea mese la care să se
întâlnească în oraș, atâtea meciuri de bridge sau de
orice altceva, atâtea cafele în cafenele dichisite, fără
grija copiilor sau a nepoților, de care, de altfel, prin

„tradiție”, nu e treaba lor să se ocupe!
Eu, în schimb, mă plimbam într-o zi printr-un

supermarket la noi, într-o țară din est, unde bătrânii
încă arată fiecare atât de diferiți și de unici și, așa,
brusc, mi-am dat seama că nicăieri nu sunt bătrâni
mai moderni ca la noi! Și nici nu vor fi! În fața mea,
un hanorac albastru, larg, imprimat cu zeci de capete
mici de negrii, cântăreți de rap, cuprindea trupul unei
bătrâne. Alăturarea m-a izbit! Ce legătură era între o
bătrână și un hanorac de rapper? 

În orice țară occidentală emancipată ai putea
spune ce minte deschisă, dezinhibată, ce gândire
modernă! Și chiar îndrăzneală! Și pe bună dreptate
îndrăzneală! Și curaj! Însă bătrâna noastră nu știa
nimic din toate astea! Habar n-avea de emancipare.
Și nici de rapperi. Știa doar că acel hanorac ținea cald
și mai știa că îl primise, probabil, de la un nepot cu
pantaloni largi, atârnând cu turul jos, care se săturase
de el și-l aruncase, plictisit, într-un colț, după ce-și
luase altul, ultima modă. Și dintr-un colț l-a luat ea.
Și a zis că dacă-i de la nepot, e bun! Și ea nu e
singura! Este o țară de bătrâni cu lucruri pe care
nepoții lor nu le mai poartă, iar ei nu stau să se
gândească! Își iubesc nepoții. Iar posibilitățile sunt
câteodată atât de mici, încât cine se mai gândește la
cum arată? Și cumva, în felul acesta, de dincolo de
puloverele stridente, gecile aerodinamice, tricourile
cu roboți sau ghiozdanele cu desene de păpuși Barbie
sau alți Pokemoni, oftează, de atât de departe,
copilăria gingașă pe care ei au avut-o, fără monștrii
sau roboți și răsuflă ușurat spiritul senin al
adolescenței lor, care nu este nevoit să ardă într-o
lume atât de lipsită de delicatețe. Și cu toate că nimic
din ei nu poate să-nțeleagă lucrurile ce-i îmbracă,
ceva îi face cei mai frumoși bătrâni! Pentru că, în
felul acesta, ei nu-și poartă pe stradă mica lor sărăcie
ascunsă, ci își poartă dragostea față de nepoții lor, pe
care, nimeni nu-i mai poartă așa, și pe care, numai
așa îi pot ține aproape de ei zi de zi! Iar dincolo de
dragostea lor nu există nici timp și nici modă, ci doar
veșnicie.
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Uniunea Scriitorilor din România Filiala Iaşi la
70 de ani, ediţie alcătuită şi îngrijită de Ana Parteni,
Editura Timpul, Iaşi, 2019, 154 p.

La împlinirea a 60 de ani de existenţă a filialei
ieşene, semnalam un volum
aniversar (Uniunea Scriitorilor
din România Filiala Iaşi la 65 de
ani), ediţie alcătuită şi îngrijită de
Ana Parteni. Anul acesta, la
aniversarea a 70 de ani, tot în
îngrijirea Anei Parteni, a apărut un
nou volum în care sunt, cu
precădere, date despre activitatea
filialei de după 1989. 

Reamintim, filiala Iaşi a USR s-a constituit la 28
februarie 1949, „sub diriguirea Societăţii Scriitorilor
din RPR” (Cassian Maria Spiridon), devenită din 27
martie 1949 Uniunea Scriitorilor din RPR. (Evident,
după această dată, filiala din Iaşi a fost parte a
structurii Uniunii Scriitorilor.) Procesul verbal de
înfiinţare a filialei este redat şi în acest volum, la
început.

Pe scurt, cartea cuprinde (după un cuvânt de
deschidere din partea preşedintelui în exerciţiu,
Cassian Maria Spiridon), procesul verbal de
înfiinţare a filialei, tabelul cu scriitorii filialei la acea
dată, note, facsimile despre înfiinţarea USR, trecerea
filialei în componenţa acesteia, cuvîntul preşedintelui
în exerciţiu al Uniunii Scriitorilor din România,
Nicolae Manolescu, apoi, selectiv, note/ procese
verbale, documente, informaţii despre activitatea
filialei în mandatele celor care au diriguit-o după
1989 până azi. cartea se încheie cu un raport de
activitate al actualului preşedinte (pentru 2013-
2108), tabel cu membrii filialei la zi, diverse alte
informaţii.

Re-amintim că, de-a lungul timpului, filiala din
Iaşi a USR a avut următorii preşedinţi/ secretari: Ion
Istrati, Dumitru Ignea, Al. Husar, Mircea Radu
Iacoban, Al. Călinescu, Ioan Holban, Mihai Ursachi,
Grigore Ilisei, Lucian Vasiliu, Valeriu Stancu, şi, în
prezent, este condusă de Cassian Maria Spiridon. 

Sunt pagini de interes, credem noi, privind
activitatea obştii scriitoriceşti ieşene, a filialei Iaşi a
USR (despre care Nicolae Manolescu spunea că are
„o activitate extrem de bogată, mai bogată decât a
majorităţii celorlalte filiale”) căreia îi dorim să
ajungă în situaţia de a prezenta şi alte asemenea cărţi

(şi) la momente aniversare.
Volumul a fost lansat cu prilejul aniversării a 70

de ani de la înfiinţarea filialei Iaşi a USR.

Gheorghe Gabriel Cărăbuş, Separatismul în
Moldova: ideologie şi acţiune (1856-1866), cuvânt
înainte de Dumitru Vitcu, Universitas XXI, Iaşi,
2009, 680 p.

Până la data apariţiei acestei cărţi a suceveanului
Gheorghe Gabriel Cărăbuş (bazată pe teza sa de
doctorat), nu am ştiinţă să existe studii de anvergură
care să se refere cu osebire la oamenii, la grupările,
forţele din Moldova care, din diverse motive, se

opuneau unirii principatelor, sau
cel puţin erau împotriva ideii de a
fi realizată în maniera în care se
prefigura, şi la acţiunile pe care
aceştia le-au întreprins sau aveau
în plan a le întreprinde. Ca
interval de timp, autorul are în
vedere, cu temei, cum se vede din
paginile cărţii, anii 1856-1866

(mai precis aprilie a acestui an).
Structura cărţii (după cuvântul înainte al lui

Dumitru Vitcu): Cap. I. Principatele Române în
vremea crizei orientale şi a războiului Crimeii.
Context general), Cap. II. Geneza şi emergenţa
separatismului în Moldova, Cap. III. Acţiuni
separatiste în vremea provizoratului politic, Cap. IV.
Epilogul separatismului moldav: Mişcarea de stradă
de la Iaşi din aprilie 1866, şi, în final, Concluzii şi
Anexe (care cuprind tot felul de documente/ tratate
poate mai puţin cunoscute în detaliu de publicul larg).

Cu temei, autorul îşi porneşte demersul de la
„criza orientală”, Războiul Crimeii, citându-le pe
Dimitrie Brătianu, care spunea că a fost provocat de
providenţă, dătător de speranţă pentru români, dar şi
un prilej pentru a-şi face cunoscute problemele
occidentului. Notând că, totuşi, de pe „Tratatul de
pace” încheiat în urma războiului din Crimeea (1856,
martie 18/ 30), lipseşte semnătura vreunui român, eu
l-aş aminti şi pe moldoveanul Alecsandri, care, în
drum spre Crimeea, scria lui Ion Ghica, în 1855:
„Crîmul a devenit astăzi colţul de pămînt cel mai
important, fiindcă pe ţărmurele lui se desbate chestia
Orientului. El este mai cu seamă pentru noi, Românii,
locul sacru unde se plăsmueşte viitorul ţărilor
noastre.” Şi sunt multe detalii interesante privitoare
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de poziţia puterilor interesate (cu accent pe Rusia, dar
şi Austria, poate) vizavi de Ţările Române, discuţiile
de tot felul, maniera în care, după conferinţa de la
Viena, la propunerea delegaţiei engleze, rămânea ca
problemele principatelor să fie „decisă de
reprezentanţii puterilor aliate la Constantinopol” ş.a.,
ş.a., concluzionând, între altele, că (citându-l pe N.
Corivan) Franţa şi Rusia creaseră „condiţii prielnice
desfăşurării procesului unirii”, „chestiunea română”,
ocuparea principatelor de către armatele Rusiei
ţariste.

Din al doilea capitol, Geneza şi emergenţa
separatismului în Moldova, intrăm în tema propriu-
zisă, cu subcapitolele: Condiţii, cauze şi obiective.
Ideologia „separaţiei”, 2. „Gruparea separatistă” din
Moldova şi acţiunea politică, pentru ca, în capitolul
II, autorul să discute despre: 1, activitatea
separatiştilor în timpul căimăcămiei lui Teodor Balş,
2. Căimăcămia lui Nicolae Conachi-Vogoride, 3.
Căimăcămia de trei şi alegerea domnitorului, şi
victoria „partidei naţionale, anihilarea acţiunilor
separatiste. 

Autorul argumentează de ce mişcarea separatistă
a apărut şi s-a dezvoltat în Moldova (în paralel,
desigur, cu mişcarea unionistă) susţinută/ îndrumată/
impulsionată de Turcia, Anglia şi Austria, felul în
care au acţionat partizanii ei, dispunând practic de
întreg aparatul de stat, în timpul căimăcămiilor lui
Toderiţă Balş (1856-1857) şi a lui Nicolae Conachi
Vogoride (1857-1858), „instrumentele” nelegale
folosite, cum erau aceştia „sfătuiţi”, „ajutaţi”,
„îndrumaţi” să „urmeze orbeşte”, după cum scria
fratele caimacamului Conachi-Vogoride, Al.
Vogoride, în 3/ 15 aprilie 1857, de la Constantinopol,
„indicaţiile consulului Austriei”, până la „farsa”
alegerilor pentru Divanul ad-hoc din iulie 1857,
interesele de tot felul dar şi argumentele aduse în
discuţie (unele dovedindu-se, din păcate, c aveau şi
au ulterior suport în realitate, dar idealul Unirii a
rămas mai presus de toate acestea, Iaşul, Moldova,
asumîndu-şi sacrificiul cerut, ale cărui urmări, din
nefericire, se văd din anumite puncte de vedere şi azi)
ş.a. Totul, nu uităm, pe fundalul celor stipulate în
actele Convenţiei de la Paris din 7/ 19 august 1858,
care consfinţeau menţinerea celor două Principate
separate.

Sunt doar câteva gânduri despre această carte care
abordează (folosind şi o bibliografie consistentă) un
subiect discutat/ cunoscut de cititorii nespecialişti

mai ales la modul general. O carte documentată – pe
care specialiştii, probabil, o vor avea în vedere şi o
vor comenta – despre un subiect de interes şi pentru
a readuce în atenţie, între altele, de pildă, cum au
acţionat românii, dar şi felul în care s-au manifestat
ingerinţele externe, care erau ţelurile puterilor
interesate şi cum s-au intersectat ele chiar între cei
care luptaseră în tabere opuse pentru a-şi atinge,
fiecare, scopurile, felul în care a funcţionat presa, cîtă
era, atunci, cum a reacţionat societatea ş.a.. O carte
care n-ar fi rău să fie lecturată de cititori din toate
generaţiile, dar şi de diplomaţii şi politicienii noştri.

Dumitru Bondalici, Enciclopedia marilor
personalităţi din Vechiul şi Noul Testament, cuvînt pe
coperta a IV-a: Ioan D. Mircea, Editura Andreiana,
Sibiu, 2010, 590 p.

O primă ediţie a acestei lucrări
ample, semnată de părintele de pe
meleagurile băcăuane Dumitru
Bondalici, a apărut în 2005.
Această a doua ediţie, revizuită şi
completată şi cu un număr
semnificativ de pagini, aduce nou,
ne spune autorul, unele
îmbunătăţiri de ordin tehnic,

completări la datele despre unele personalităţi,
pornind tot de la ideea că „există o lege” conform
căreia „orice lucru din vechime trebuie studiat,
apreciat şi evaluat în raport cu ambianţa socială care
l-a produs”. 

Astfel privind lucrurile, „munca la o lucrarea ca
aceasta” „nu poate fi definitivată niciodată”. Dar
poate fi, spunem noi, un instrument de lucru
important pentru cei care vor să înţeleagă mai
limpede ce citesc în Vechiul şi Noul Testament, cine
sunt şi ce au făptuit personajele pe care întâlnesc în
acestea cărţi sfinte, contextul în care au trăit etc.,
indiferent de motivaţie/ credinţă ş.a.. 

Drept pentru care o semnalăm pentru ştiinţa celor
interesaţi, cum facem de cîte ori avem acces la cărţi
care ajută la o mai bună descifrare a Bibliei, a
scrierilor sfinţilor părinţi, a gînditorilor creştini ş.a.,
şi, cine ştie, date fiind cele spuse de autor, poate nu
peste mult timp vom vorbi şi despre o a treia ediţie.

a.g. secară-halibey, poarta turcească, Editura
Detectiv literar, Bucureşti, 2017, 112 p.; Adi Secară-
Halil, Şair, dervişlere seslenıyor/ Poet chemând

182182 CONVORBIRI  LITERARE



derviş, versiunea turcă şi prefaţă:
Emin Emel, cuvinte de deschidere
la versiunea turcă: Gülten Abdula,
Violeta Ionescu, Editura Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi,
2018, 206 p. 

Am abordat împreună aceste
două volume întrucât le putem
circumscrie, dintr-o anumită
perspectivă, aceluiaşi drum pe tărâmul poeziei, cu
mireasma venind dinspre un Orient real/ închipuit de
autor, al doilea fiind, în fapt, o ediţie lărgită, cu
modificări de mai mică sau mai mare amplitudine, a
celui dintâi.

Primul volum cuprinde ciclurile: Poarta
turcească, Sabia de smochin (în care sunt, de fapt,
„gazelurile imaginare ale lui Sarî Saltuk Baba, în
traducerea la fel de imaginară a lui A.G. Secară-
Halibey”), Urcând la Koyun Baba, Întâlniri cu Yunus
Emre, şi, în final, poemele din Sabia de smochin, în
versiunea engleză a lui Petru Iamandi (secţiune care
lipseşte din al doilea volum). Al doilea cuprinde, în
plus, afară de alte schimbări, şi ciclurile: Halil,
caravana minaretelor/ Fragmente dintr-un jurnal
liric la porţile Anatoliei, Moscheea albastră, Bonus:
Pe Podul Galata, şi, în final, referinţe critice/ extrase
din texte semnate (după cum apar în carte) de: Zanfir
Ilie, Cristian Sandache, Ada Carol, Octavian
Mihalcea, Romeo Aurelian Ilie, Andrei Parapiru,
Leonard Macri şi Ştefan Mitroi).

Cine cunoaşte Galaţiul şi a văzut Poarta
Turcească („poartă din altă lume/ dar şi de aici, din
acest timp”) adică ce a mai rămas dintr-un han, ca
atâtea altele de altădată (cum a fost, de pildă, şi
Câinele negru) care dăruiau un farmec aparte
oraşului, a avut şansa să ferească o frântură din voalul
spre o lume azi acoperită de faldurile necruţătoare ale
trecutului, din care făceau parte şi strămoşii autorilor,
cărora le dedică paginile acestea. Lume acoperită de
respiraţia vânturilor venite dinspre Anatolia, Istanbul
sau din alte părţi ale ţinuturilor care ni i-au dăruit şi
nouă, de pildă, pe Saltuk Baba, de la care, zice
legenda, vine numele Babadagului. Despre această
lume şi ecourile care şoptesc peste timp în sufletul
său vorbeşte Adi Secară-Halibey. În ea se oglindesc
de azi înspre altădată şi trăirile şi amintirile sale
despre o iubire, despre un moment anume, despre...
Căci, scrie autorul, „prin poartă intră şi ies/ amintirile
noastre”), deşi „pe aici nu se intră nicăieri/ e doar o

inimă/ nu se iese”. Un mod de a citi acest volum e ca
o călătorie între trecut şi prezent, „pigmentată” cu
dervişi, „poveşti de colecţie”, umbre ale unor iubiri
de altădată sau de ieri, săbii de smochin, „cuvinte-
trandafir”, chemările muezinilor departe, spre
Manisa, o „întâlnire” cu Yunus Emre „în lumea
cuvintelor”, o alta cu Saltuk Baba în cea a gazelurilor
închipuite de Adi Secară-Halil, ori cu Rumi, în ... Şi,
nu în ultimul rând, ideea că „iubire e toată lumea”.
Ori invitaţia de a citi o carte care beneficiază de
tezhip, adică ornamentare cu aur tipic orientală. (De
altfel, pare că şi traducerea în turcă subliniază parcă
această impresie.)

Autorul a dorit să se îndrepte şi spre gazel – o
formă poetică orientală azi puţin practicată (nu de
mult am colaborat cu Emin Emel, traducătoarea
acestei cărţi, la un volum de gazeluri în turcă şi
română) – într-un închipuit „dialog” peste vremi cu
Saltuk Baba, rătăcitorul discipol al lui Haci Bektaşî.
De remarcat şi seria despre/ cu minaretele Moscheii
Albastre din Stambul, cu o „privire-taină” spre
sufletul „omului-vis, caligrafie pe oglinda Cerului de
dincolo de Cer”.

Autorul apelează la formule poetice orientale şi
moderne, folosind un vocabular pe care îl
„pigmentează” cu diverse cuvinte/ expresii/ referinţe
la lumea sa personal, adică orientul său de suflet, şi
viaţa concretă, din Galaţi ori de unde l-au purtat paşii.
Uneori a apelat şi referinţe la/ apropieri de
simbolistica orientală, mai ales în gazelurile
închipuite. Este un volum mai aparte, pe care şi-l
dăruieşte autorul, adresat unui anume tip de cititori. E
şi un drum din cuvinte prin timpul său şi al
strămoşilor, care poate să însemne, prin mireasma
orientală dar nu numai, o lectură interesantă.

Un mod de a citi acest volum (am în vedere ediţia
„lărgită”) este sub semnul lui als ob, ca şi cum. Ca şi
cum ai face o călătorie cu paşii sufletului printre
umbre, locuri, chipuri de odinioară, pe dale de
cuvinte şi formule poetice dăruite cu mireasma
orientului de odinioară. Ori ca şi cum ai merge cu un
picior în „azi”, în întâmplări de „acum” cu prieteni,
amintiri recente, trăiri şi sentimente, şi celălalt în
„ieri” şi „altă parte” dar şi „aici”. E, cumva, cum scrie
Adi Secară, ca „dorul după o rugăciune uitată din
copilăria care se vede/ undeva, spre zare, ca o turmă
de mioare fără păstor. „Păstorul” acestor amintiri de
odinioară şi de azi îşi doreşte să fie, aşadar, autorul.

Marius CHELARU
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O acroşantă poezie de notaţie scrie Maria
Lulescu în cele trei cărți tipărite, în anul 2019, la
editurile „Teşu” şi „SemnE”; Omagiind Poetul e
un volum conceput în orizontul ideii de
Eminescu, al poeziei sale, în fond, al Poeziei: „În
sfînta mantie a poeziei/ Strălucitor şi rece/ Tu
luminezi din ceriuri/ În casa pămînteană/ Rămasă
ca o muză/ Părăsită de destin/ Noi, de-aici, cu
candele aprinse/ În templul nemuririi tale/ Îţi
mulţumim/ Îţi mulţumim” (Omagiu). Aici,
Eminescu e un personaj liric care „vorbeşte şi
dăruieşte o sferă de lumină” (L-am visat), este un
vis, parcă, din Scrisori, Povestea magului călător
în stele şi, mai ales, din Luceafărul, unde, iată,
poemul se epicizează, primeş te povestea
romantică a prinţului Atain şi a prinţesei Meryan:
at mosfera e de acolo: „Un castel din nori
coboară, nouă turnuri aurii,/ Cu grădina-i
princiară şi cîntări de poezii;/ Cu culorile jadine,
în coroane de stejari/ Port culorile divine, ai
naturii seculari./ În a nopţii feerie prințul  Atain
ostenit,/ Sub fereastra aurie, printre flori a aţipit;/
Și cînd somnul i se stinse sub cereştile lumini,/
Dinspre crîngurile-ntinse, dinspre norii cei
senini./ O făptură, zeitate, îi apare-n chip sublim,/
Mantia cu nestemate ca un cîmp diamantin;/
Prinţul e cuprins în mreajă de prinţesa Meryan,/
Tulburat ca într-o vrajă, uită că e pămîntean”
(Stejarul din vis); acesta este poemul-pivot al
cărţii Mariei Lulescu. Într-o altă or dine, sînt
poeme care reiau detalii din scurta autobiografie
în proză, pe care autoarea a tipărit-o în volumul
Îngerii gîndului; acolo e un episod consumat
între învățătorul Madanscki care comunică,
supărat, mamei poetei-eleve faptul că aceasta ştie
poezii, dar nu scrie frumos: „«Madame Brăgaru,
poezii învaţă, dar cum scrie Maria sunt doar
hierogli fe, faceţi ceva... să scrie mai frumos». «-
De ce nu scriam... mai frumos?»”. Replica vine
tîrziu, dar pune punct unei scene care, cum se

vede, a lăsat urme: „A scrie hieroglife.../
Alfabetul poeziei/ L-am aşternut pe hîrtie/ L-am
învăţat/ În limba română/ Franceza, engleza/
Rămînînd în paranteză/ Nu era nevoie/ De alt
alfabet/ În poezie./ Bucurie nestăpînită mie/ Am
învăţat să o iubesc/ Să o scriu/ Undeva... într-o
carte/ Și scrisul ei rămîne/ Nu în hieroglife!” (Am
învăţat...). Maria Lulescu încearcă în Omagiind
Poetul lirica patriotică, în acelaşi spirit
eminescian: „Sub cerul, plin de lacrimi/ Ce curg
stăruitor/ Peste pămînt străbun/ Un bun al
tuturor./ Cutremurat pămîntul/ De strălucirea lor/
Culori în tricolor/ Diaman tine lacrimi/ Tuturor./
Oh! Visul de mărire/ Ți-a dat un nume care/
Istoria-l va scrie/ În cartea de onoare/ Din pietre
nestemate/ Tu faci palat, biserici/ Apoi de vei
socoate/ Aici rămîn cu toate/ Și pietre
preschimbate/ Destine zbuciumate/ O luptă
nevăzută/ De tine şi de noi“ (Destine de eroi).

Îngerii gîndului este o autobiografie lirică,
poemele urmînd, pînă la un punct, vîrstele pe
care poeta le identifică într-o Prefaţă; astfel,
Ursitoare... fixează momentul naşterii şi noima
(menirea, adică) pe care o primeşte copilul de la
ursitoarele sale: „Şi spirit/ Și făptură/ Sunt/ Doar
trei.../ Coborînd/ În miez/ De noapte/ Pe cărări/
De flori/ De primăvară/ Purtînd/ Veşnic/
Frumuseţea/ Tinereţii/ Și albul/ Imaculat/ Al
veșmintelor/ În pragul/ Zorilor/ De Florii/
Hotărăsc:... «Duhul Sfînt/ Să-i lumineze/ Calea»/
«-S-ajungă/ În grădina/ Înţelepciunii»/ – Cînd/
Steaua Mariei/ Va străluci/ Însemnul/ Va fi/ Al
fericirii”. Și aici textul în proză Prefaţă se
regăseşte în poeme: „Eram totuna cu gutuiul în
care mă ascundeam de orele de vioară. Cînd
preotul striga/ – «Maria, ai lecţie de vioară!» –
mă legănam cu frunzele, cu literele alfabetului
lor şi alunecam pe o lacrimă a sufletului că tre
destin, întorcîndu-mă la încă o lecţie de vioară,
pentru mama…“, scrie Maria Lulescu în Prefaţă,
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pentru ca, în Eram, să sublimeze liric scena din
evocarea copilăriei: „Cîntecul gutuiului/ În care
mă ascundeam/ Notele lui «Geantă»/ Și
chemarea mamei la lecţii/ Cînd preotul satului
striga/ Maria ai lecţie de vioara/ Mă legănam cu
frunzele/ Cu literele alfabetului lor/ Şi alunecam
pe o lacrimă/ A sufletului către destin/ Încă o
lecţie de vioară/ Pentru mama”.

Cel mai important volum al Mariei Lulescu
rămîne Oceanul de gînduri, unde poezia sa de
notație își fixează structura încă din primele
poeme: „Transformam sentimentele/ în versuri,/
le sculptam cu măiestrie/ trecutul/ şi prezentul/
pînă am ajuns la viitor.../ Mă cercetam pe mine,/
fiecare gînd,/ fiecare sentiment/ apoi sculptam în
versuri./ Eram fericită/ vers,/ sentiment,/
univers” (Revelaţie). Cartea este o antologie de
autor, cuprinzînd poeme de la începutul anilor
‘80 pînă azi, cele mai „vechi“ – Nefericire,
Măreţia, Roşii trandafiri – fiind datate „1981“.
Domi nante sînt, în poezia Mariei Lulescu, elanul
vital, combustia eroti că, luminozitatea, cromatica
foarte deschisă şi simbolistica metalelor şi
pietrelor preţioase (argint, în Foc năvalnic, agata,
în Te chem, dar şi „perlele şlefuite în valuri” în
Din ocean, Tinerețiimele, Şiraguri de perle etc.),
asociate erosului: „Am cules lacrimile/ şi am
făcut/ şiraguri de perle.../ le-am atîrnat de
privirea mea/ şi mă simt cuprinsă de măreţie./
Mă-ntreabă fiinţele divine/ cine a creat perlele?/
Nu ştiu să răspund./ Răspunsul se află doar în
tine,/ mă-ncurc în el şi mă fac nod./ Cine să mă
dezlege?/ Doar privirea ta” (Şiraguri de perle).
Maria Lulescu rămîne fidelă pa radigmei
eminescine, ca în această emoţionată „glossă”
după Mai am un singur dor: „Cînd somnul
veşnic/ mă cuprinde,/ cînd clopote sună/ şi paseri
cîntă/ zburînd în văzduh,/ în versuri de romanţe/
cîntaţi./ Florile,/ culori în curcubeu/ să-mi fie
lăsate/ peste trupul meu./ Sub raza lunii.../ din jar
de iubire/ lumina o luaţi/ şi mi-o închinaţi,/ cu
aştrii în noapte/ să-mi fie făclii./ Iar lîngă cru ce/
sădiţi un stejar,/ ale lui ramuri/ să-mi fie altar/ ca
judecata/ să-mi fie mai blîndă/ în clipa de-apoi,/
în clipa de-osîndă” (La ultima clipă). Scrisă în

„mreaja visărilor de mai”, poezia din Oceanul de
gînduri e a florilor (macul, trandafirii, glicinele
sunt „figurile” dominante), tablourilor din
natură, pastelului, dar şi a interogaţiei active
adresate lumii, sinelui şi celui cu care tace în doi:
„Firav şi blînd ţi-e gîndul/ şi ochii tăi.../ străini/
sunt trişti/ şi plîng.../ Cînd noi/ nu suntem noi.../
Cu tine ce-o să fie?/ Dar oare cu-amîndoi? (Ce o
să fie); „Dacă plec/ mă vei urma?/ Căci eu te las/
să mă urmezi/ în vis,/ în noapte/ sau în zi.../ Veş -
nic/ sunt a ta./ Mă vei urma?/ Și de rămîn/ şi dacă
plec.../ În le gea firii tale/ stă scris/ că veşnic sunt
a ta” (Mă vei urma).

Multe poezii sînt dedicate celor apropiaţi, mai
ales, în a treia secvenţă a cărţii, Gînduri pentru
cei dragi, cu evocarea mamei în versuri care
emoţionează. Dacă tonalită ţile elegiei sînt proprii
poeziei Mariei Lulescu, un poem precum Tainică
durere se reţine, în chip special, prin apropierea
elegiei de înţelesul originar, grecesc al
termenului: elegeia însemna cîntec de
înmormîntare, la vechii greci: „Mă-nec cu
lacrimi de durere,/ cobor/ din visuri ruinate/
Îngenuncheată în iubire,/ Cobor,/ mă zbat sub
noaptea plumburie/ cu luna sîngerie/ şi-a norilor
tăcere,/ cobor/ precum o nălucire/ de aripi/ în
somnul veşnic rece”. Mereu aproape de scenă şi
de actor (În furtunos ocean, actorul din Oceanul
de gînduri ori Portret din Îngerii gîndului),
Maria Lulescu la să să se vadă o intenţie a
statuarului; pare că picteată şi, uneori,
sculptează, ca acest nud din unul dintre cele mai
frumoase poeme ale sale: „Ți-am mîngîiat cu
privirea umerii goi,/ apoi,/ în imagi nea mea/ am
presărat peste frumosul trup/ flori de dor./ Te văd/
şi candid privesc cum ţi se modelează/ pe
şolduri,/ pe braţe/ şi nu-i pot defini farmecul./ Te
văd,/ frumoasă doamnă,/ şi nu-mi pot ima gina
goliciunea trupului tău” (Imaginaţie).

Maria Lulescu este un poet des pre care, nu mă
îndoiesc, vom mai auzi.
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Cezar Pârlog este un prozator atipic în panoplia
scriitorilor contemporani. Debutând relativ târziu, cu
un volum de proză scurtă („Flori, fete, fiţe sau băieţi”,
Editura Tracus Arte, 2014), reuşeşte să reţină atenţia
cititorilor prin câteva elemente originale care definesc
un stil narativ inedit, uşor de recunoscut. Apariţia
scriiturii sale în peisajul literaturii actuale reprezintă o
pată de culoare, dacă este să ne raportăm atât la
tematică, cât, mai ales, la maniera absolut unică în care
este alcătuită şi organizată materia epică, tehnica
scriitorului culminând cu o reuşită încercare de
esenţializare a conţinutului într-un discurs restrâns,
capabil de un impact nebănuit.

Înainte de a ne opri asupra textului pe care-l vom
discuta, consider necesar să subliniez acele
particularităţi ale naraţiunii lui Cezar Pârlog care
îlindividualizează. De asemenea, se impune urmărită şi
evidenţiată evoluţia artei lui narative, ajunsă în punctul
în care, doar prin câteva cuvinte asamblate cu o precizie
chirurgicală, scurtcircuitează mintea naratarului,
determinându-l să vadă nevăzutul dincolo de ceea ce se
poate observa cu ochiul liber. Aşadar, dacă în „Flori,
fete fiţe sau băieţi” ne întâmpină o serie de povestiri
ilustrând o diversitate de momente extrase, fraudulos
parcă, din vârtejul ameţitor al vieţii, fiecare
surprinzându-ne prin forţa de evocare a detaliului şi
prin limbaj, în „Life stuff sau Învăţături pentru
Andreea”, avem de-a face cu o construcţie ingenioasă,
mizând pe amplificarea tensiunii epice prin amânarea
programată a deznodământului. Această strategie
seduce literalmente cititorul, tulburat atât de povestea
unui tată căruia i se refuză gesturile paterne, istorie ce
constituie un fel de ramă a micronaraţiunilor adunate în
volum, cât şi prin spiritul caragialian pe care îl relevă,
atunci când descoperă scene semnificative din cotidian,
menite să lumineze laturi obscure ale
comportamentului uman. Ideea centrală aduce în prim-
plan contrastul dintre aparenţă şi esenţă, dintre ceea ce
oferă falsa imagine a realităţii şi ce se ascunde în
labirintul subteran al ei. Într-un atare univers ficţional,
celebra replică „simt enorm şi văz monstruos”se
dovedeşte cât se poate de actuală. Şi asta nu pentru că

un oarecare Mişu s-ar regăsi în postura de personaj
principal. Argumentele sunt mult mai complexe, legate
de subtilitatea cu care textele devoalează ceea ce
multora nu le place să vadă sau să audă, deşi se
întâmplă în viaţa tuturor.

Toate aceste trăsături dobândesc un rafinament
desăvârşit în Ce mult te-am iubit! (Editura Libris
Editorial, 2018). Este vorba despre o culegere de 109
micropovestiri de tip flash-fiction, o categorie de proză
care se pliază perfect pe aşteptările generaţiei actuale
ancorate în tehnologie, cu din ce în ce mai puţin timp
pentru lectură. 

În literatura de specialitate, s-au formulat câteva
observaţii pertinente cu privire la această apariţie
editorială. Un numitor comun ar fi sublinierea notei
umoristice care pare a străbate cartea de la un capăt la
altul, îngroşată, pe alocuri, de uşoare unde parodice şi
de ironie. Acestui detaliu i se adaugă faptul că, de-a
lungul parcursului narativ, este surprinsă figura unui
Don Juan comparat cu personaje mai mult sau mai
puţin celebre, căruia nu-i displace, aparent,
inventarierea cuceririlor printr-o listă de numere de
telefon. Din dorinţa de a reînvia experienţele, acesta le
actualizează în scurte secvenţe narative dinamitate
neaşteptat în final, încât logica întâmplărilor va fi
fracturată, cititorului oferindu-i-se surpriza de a nu
ajunge la niciun deznodământ. În plus, volumul este
văzut ca o carte de dragoste, iubirea, prinsă chiar în
ecuaţia titlului, fiind proiectată într-un trecut încheiat,
prizonieră acolo, fără nicio şansă de scăpare.

Dincolo de aceste puncte de vedere, ce transmite, de
fapt, suita de „experimente” ce articulează volumul „Ce
mult te-am iubit!”? În primul rând, aduce în atenţie o
problematică pe cât de veche, pe atât de supusă
metamorfozelor şi controverselor: dialectica iubirii.
Avem de-a face însă cu o viziune postmodernă asupra
acestui atat de uman sentiment. Pornind de la ideea că
postmodernismul construieşte, pe ruinele fumegânde
ale modernismului, o lume hedonistă, ludică,
dezordonată şi lipsită de iluzii, iubirea din „Cel mult te-
am iubit!”este croită parcă prin respectarea unei
asemenea scheme, tocmai pentru a confirma ipoteza că,
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ancorat vrând-nevrând în paradigma postmodernităţii,
omul contemporan îşi trăieşte viaţa ca pe un vis şi pune
în vis pasiunea existenţei adevărate. Interogaţiile care
apar după lectura textelor sunt, inevitabil, următoarele:
mai există iubire în cel de-al XXI-lea secol? La ce fel
de transformare a iubirii asistăm, de vreme ce valorile
eterne au fost înlocuite cu neliniştea şi dezorientarea,
într-o lume haotică şi instabilă în care sentimentul de
siguranţă şi intimitate se dezvăluie ireversibil
compromis? 

La aceste întrebări răspunde personajul care
tranzitează cartea. Ipostază a bărbatului sensibil, serios
însurat, el pare o interpretare postmodernă a sultanului
Şahriar, din Cartea celor o mie şi una de nopţi, cel care,
înnebunit de infidelitatea soţiei, hotărăşte să se răzbune,
răpind în fiecare noapte fecioria unei copile, spre a o
ucide ulterior. Protagonistul nostru, aparent frustrat din
cauza unei trădări în dragoste resimţită ca o traumă, îşi
pregăteşte lucid răzbunarea, una mult mai perfidă şi
bogată în consecinţe. Astfel, devenind o ispită pentru
femeile vulnerabile „ca o irezistibilă hârtie de muşte”,
el parcurge un traseu nebănuit, prin desfăşurarea căruia
pune în lumină diferite comportamente feminine, cu
scopul evidenţierii instabilităţii sentimentale a acestora,
pas important pentru a demonstra teza conform căreia
eternul feminin este o poveste de adormit copiii, iar
fidelitatea o veritabilă utopie. Ca atare, falsul seducător
îşi ţese ingenios pânza „cu eforturi şi vorbe frumoase,
ameţite cu gogoşi, cu eterne speranţe, rare întâlniri
furate, SMS-uri mieroase şi dulci”, o instalează în zone
studiate şi stabilite accesibile, asfel încât „prada” să fie
sigură. O dată prinsă în mrejele acestei fantasme,
femeia va intra într-un iluzoriu joc al iubirii,
proiectându-şi un îndelung aşteptat tărâm al fericirii, pe
care nu îl va întâlni niciodată. De subliniat este faptul
că o parte semnificativă a iubitelor reprezintă femei
deja angajate într-o relaţie, infidelitatea fiind o primă
latură negativă a personalităţii lor: „Iubita mea a intrat
în depresie. Soţul ei nu voia să plece şi s-o lase-n pace
iar într-un moment de slăbiciune, ea n-a mai rezistat, s-
a supărat pe mine şi mi-a făcut vânt.” Sau, şi mai
relevant: „Prietena mea, Beatrice, avea cu zece ani mai
puţin decât mine şi era încântătoare. Ba arăta şi mai
tânără, aşa, ca pe la douăşcinci. Şi era normal ca toate
ofertele venite din partea ei să mă onoreze. Când să ne
facem casă pe undeva pe la Bucureşti, ceva s-a
întâmplat. N-a mai divorţat şi punct.”

Exemplarele feminine supuse acestei experienţe
sunt selectate din diferite medii sociale şi, pe parcurs,
dovedesc tot felul de slăbiciuni, drept pentru care, în
cele o sută şi ceva de tablouri, descoperim aproape tot

atâtea tipare feminine negative: teribilista, zgârcita,
snoaba, uşuratica, bolnava de idei fixe, superficiala,
infidela, frigida etc. Ca atare, femeia văzută, în spiritul
unei străvechi tradiţii, ca o expresie a însăşi iubirii,
apare în volumul lui Cezar Pârlog eminamente
desacralizată. De regulă, ea este aceea care părăseşte,
dovedind o gravă inconsistenţă intelectuală şi morală.
Iată pedeapsa la care recurge reinventatul Şahriar, iată
ce poate deveni un îndrăgostit ale cărui idealuri au fost
frânte. De aici deducem că umorul, cu maiestrie
orchestrat la nivelul textului, constituie doar un prim
nivel de lectură, în spatele lui camuflându-se, în esenţă,
drama.

Imaginarul pe care îl creează Cezar Pârlog, golit de
artificii şi cosmetizări, propune o lume văzută sub lupă,
în plină fragilitate. Tenta umoristică permite o analiză
fină, fără agresivitate, a societăţii actuale, omului
lipsindu-i reperele şi coloana vertebrală. Femeia îşi
abandonează misiunea primordială, iar bărbatul,
dezorientat, în plin dezechilibru, recurge la variate căi,
pentru a salva aparenţele: „Amica mea, care accidental
avea şi o pisică, a început să-mi ceară bani pentru sex.
A spus că trebuie să se gandească la viitor, că sistemul
de pensii e la pământ, că Dragnea fură şi că-n horoscop
scrie că taurii sînt instabili în sentimente. Şi că dacă
mâine n-o să-mi mai placă de ea ori o să mai insist cu
«porcăria aia de sex oral», trebuie să fie asigurată. N-
am avut nimic de obiectat şi i-am dat dreptate. Ştiu şi eu
cum merg treburile în ţara asta; sunt un om informat,
citesc zilnic Cancan-ul”. Sunt răsfirate, în paginile
cărţii, toate mijloacele moderne utilizate de individ
pentru a fugi de realitate: de la reţelele de socializare, la
situri de cumpărături sau reviste pentru adulţi. Dorinţa
fiinţei umane de a trăi clipa s-a instalat iremediabil în
timp, trecutul sau viitorul nemaiavând relevanţă într-o
astfel de perspectivă. Ceea ce se mai impune semnalat,
legat de acest volum, este forma textelor care, în unele
situaţii, dacă ar suporta o altă aranjare, ar putea lua
chipul poeziei. Încât putem vorbi despre o poetică a
prozei din „Ce mult te-am iubit!”, chiar dacă autorul
tinde a se îndepărta cât mai mult de spaţiul metaforei.
Deşi profund ancorat în sfera narativităţii, textul se
descoperă neaşteptat ca metaforă a prezentului, putând
fi supus numeroaselor chei de lectură, capabile să pună
în mişcare multiple semnificaţii. 

Datele evidenţiate demonstrează suficient că
micronaraţiunile lui Cezar Pârlog merită toată atenţia,
ele reprezentând prin problematică, structură şi conţinut
un mijloc original de a provoca neliniştea cititorului,
chiar dacă par proiectate pentru a declanşa buna
dispoziţie. În fond, asta înseamnă literatură. 
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Numeroşi critici şi scriitori au afirmat că literatura
română este una de sorginte religioasă, datorită faptului
că primele texte atestate documentar în veacul Scrisorii
lui Neacşu de la Câmpulung (1521) sunt traduceri şi
adaptări după marile cărţi ale umanităţii creştine, iar
„primii dascăli de limbă şi simţire românească” au fost, la
urma urmei, slujitori ai Domnului. Într-un anume sens şi
poezia este ori se poate metamorfoza într-o rugăciune,
căci poetul (poeta vates, uneori) vieţuieşte în momentul
indefinit al creaţiei o stare de îndumnezeire, o stare
deosebită, de iluminare chiar. Despre Eminescu era
ineluctabil să se spună că poetul, crescut de o mamă
credincioasă, să nu exprime la un moment dat sentimente
religioase profunde şi fireşti care-l dominau atunci, deşi
au fost câteva voci care „au negat religiozitatea liricii
eminesciene”, însă cei mai mulţi dintre exegeţii poetului
care s-au ocupat de acest aspect al creaţiei sale (Petru
Creţia, Valeriu Anania, C-tin Galeriu, Gavril Scridon)
consideră că Eminescu a fost, în esenţă, un poet religios.
De pildă, Rugăciunea eminesciană este considerată de
Nichifor Crainic, poet şi teolog de largă erudiţie, drept
„cea mai frumoasă rugăciune scrisă în limba
românească”, datorită adevărurilor dogmatice pe care le
exprimă: Dumnezeu pare să fie aici un „Deus
absconditus”, care se ascunde parcă în mod intenţionat,
rămânând necunoscut de făpturile Sale („Al cărui sfânt
nume, pământul nu îl ştie/ Nici omul muritor”). Scriitorul
Ioan Alexandru spunea că Poetul este un purtător al unui
mesaj înalt în istoria umanităţii, un „mărturisitor al
Logosului”, dar aş adăuga, el este şi un mărturisitor al
Iubirii, al Luminii, al Bucuriei şi al Învierii lui Iisus
Hristos. Inspiraţia religioasă este o constantă în istoria
poeziei româneşti, cu excepţia perioadei comuniste (deşi,
chiar şi în această „eră” au fost poeţi care s-au „adăpat”
la cele sfinte), în ciuda prezenţei a doar două capodopere,
susţine criticul Ion Negoiţescu: „Fecioara Maria” de
Dimitrie Bolintineanu şi „Rugăciune” de Mihai
Eminescu. Şi totuşi, poezie religioasă a existat la noi,
spun unii protocronişti, începând din perioada daco-
romană, cu acel „Te Deum laudamus” de Niceta de
Remesiana din secolul al IV-lea, continuând cu Ioan
Cassian, cu Dionisie Exiguul, ulterior cu Varlaam şi a sa
„Cazanie”, cu „Psaltirea” lui Dosoftei, trecând prin poeţii
paşoptişti (printre ei Andrei Mureşianu) şi cei interbelici,
Arghezi şi Blaga şi până la Doinaş, Ioan Alexandru şi
Daniel Turcea. Nu putem să-i omitem aici, ba din contră,

pe valoroşii poeţi de inspiraţie creştină, Nichifor Crainic
şi Vasile Voiculescu şi mai sunt de amintit aici poeţii
Gulagului românesc, creştini „mărturisitori ai
Mântuitorului nostru Isus Hristos”, Radu Gyr, Sandu
Tudor sau Valeriu Anania şi mulţi alţii. Din câte s-a putut
observa avem două direcţii în cadrul acestei poezii: o
poezie religioasă clară, evidentă, cu trimitere la învăţătura
creştină şi biblică şi o poezie religioasă intrinsecă, în care
prezenţa sacrului derivă dintr-o weltanschauung creştină,
ca în cazul poetului-preot Marcel Miron, autor al unor
cărţi ca Versuri albastre şi aurii (2015), Caiere de lumină
(2015), De la Kogaion la Athos (2016) şi Spre orizonturi
albastre (2017), în care observăm o poezie religioasă mai
puţin obişnuită, mai puţin tradiţionalistă, mai degrabă ar
fi una de actualitate şi chiar post-modernistă, dar care
rămâne în esenţă una de inspiraţie creştină. În cel mai
recent volum de poeme al său, Şarpele de pe balustradă
(Iaşi, Ed. 24 Ore, 2018), pe lângă aluziile şi citatele la/
din Biblie, inerente unui preot-poet, se pot detecta
trimiteri livreşti la poezia lui Eminescu (chiar în primul
poem „Înveşnicirea”, dedicată poetului naţional şi
„nepereche”), balada Monastirea Argeşului, Învăţăturile
lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, poezia de tip
patriotic (în poezia „Harta patriei”) şi la tot felul de
simboluri şi semnificaţii şi chiar motive lirice şi filosofice
precum lumina, şarpele, mântuirea, cavalerii Antimisului,
mielul, viaţa, iubirea sau moartea. Pe lângă acestea,
cartea lui Marcel Miron conţine şi elemente de „ars
poetica”, atât în poezia menţionată, „Înveşnicirea” (în
care autorul sau alter ego-ul său consider că Poezia
echivalează cu însăşi veşnicia sau „eternitatea şi încă o
zi”, care coboară blând, întotdeauna în inimile şi sufletele
celor care o înţeleg şi o iubesc sincer), cât şi în poemul
intitulat chiar „Poezia”, unde eul liric crede că poezia
adevărată este asemănată mai întâi cu o şosea sau
autostradă cu mai multe benzi, ea circulând cu viteze
ameţitoare, astfel, pe prima bandă mergând „cantilenele,
nişte poeme molcome”, ce-şi află bucuria în „taina
suferinţelor”. De asemenea, cititorul de poezie autentică
goneşte în buluceală, în învălmăşeală „ca furnicile, ori
zboară ca albinele”, în schimb trecătorii care stau pe
margine precum chibiţii, culeg durerile sau suferinţele
„poemelor accidentate”. De fapt, Poezia se deplasează
prin tot corpul uman (vene, inimă, creier), prin „benzile
vieţii” şi pregăteşte omul pentru cele veşnice, pentru
„zborul de dincolo de timp”.
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Alături de „ars poetica” şi Poezie, şi poeţii se află în
centrul atenţiei lui Marcel Miron, astfel, în poemul
„Poeţii”, autorul este de părere că aceştia sunt oameni
care duc în spate lumina, într-o interesantă asociere a
poetului cu ideea, conceptual ori simbolul Luminii, la
care se adaugă ineluctabil vocaţia poetului de a ilumina
cititorii, ca să nu spunem masele, sau de a fi măcar un far
luminos pentru „drumeţi”, adică lectori, poeţii orbind de
atâta lumină şi nemaiferindu-se de „grăbiţii care-I
îmbrâncesc”. Trebuie spus că pentru Sfântul Simeon
Noul Teolog, trăirea luminii, care este viaţa
duhovnicească conştientă sau „gnoză”, descoperă
prezenţa harului dobândit de persoana umană. Aşadar,
Dumnezeu este Lumină şi cei pe care-i învredniceşte să-
L vază, „Îl văd ca Lumină”, cei care L-au primit, „L-au
primit ca Lumină”, deci lumina este de la Dumnezeu şi
este răspândită de El, fiind, totodată, lumina cea
neapropiată în care locuieşte Dumnezeu, cum subliniază
şi Sfântul Pavel (Noul Testament, I Tim. 16,12): „qui...
lucem inhabitat inaccessibilem: quem nullus hominum
vidit, sec nec videre potest”. Este slava în care apărea
Dumnezeu drepţilor din Vechiul Testament, spune
teologul Vladimir Losky, este „Lumina eternă care
pătrunde natura umană a lui Hristos”, şi care la
Schimbarea la faţă a dovedit Apostolilor dumnezeirea
Sa... „strălucirea Lui este ca lumina (s.m.) soarelui, din
Mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui”.
Poate, aici trebuie căutată şi esenţa poeziei lui Marcel
Miron din acest frumos şi luminos volum, aşadar, doar
Dumnezeu deţine o strălucire nemaipomenită, care este
ca lumina soarelui, doar din El ţâşnesc raze şi tot în El stă
ascunsă forţa, puterea Lui. Textul poematic „Poeţii” se
încheie cu o aluzie livrescă la mitul lui Oedip (care îşi
ucide tatăl fără să ştie şi se pedepseşte, scoţându-şi singur
ochii şi pornind orb, în straie de cerşetor, într-o pribegie
călăuzit de fiica sa Antigona), în care poeţii, drumeţii,
şoferii îşi plâng destinul, ca fiul lui Laios şi al Iocastei,
„orb şi el de atâtea accidente luminoase”. Lumina este, de
altfel, o constantă în întreg volumul Şarpele de pe
balustradă, de la dorul de lumină, izvoarele de lumină,
lumina vieţii, la oamenii purtători de lumină, până la
ferestrele laminate, raze luminoase şi case inundate de
lumină, ca un poem lung, neîntrerupt dominat de Lumină. 

Când şi când, aspectul luminos al poeziei lui Miron
este întrerupt de străfulgerări negative, pesimiste, de
intervenţie a întunericului, răului, gheara morţii etc.,
beznă care nu mai este luminată de „miile de beculeţe ale
lumii”, poemul „Moartea timpului” fiind emblematic în
acest sens, şi în care oamenii vor ajunge dincolo de lume,
timpul din ei va muri „dureros de încet” iar plânsul şi
strigătul, acesta din urmă cvasi-munchian, nu vor mai fi
fiind posibile. În final, profetizează poetul, o cruntă

suferinţă ne va cotropi şi potopi dincolo de timp. 
După cum am spus, Marcel Miron foloseşte şi

simbolul şarpelui, inclusiv în titlu, această reptilă
controversată care are numeroase semnificaţii şi
conotaţii, astfel, în civilizaţia egipteană, şarpele era
purtat pe capetele faraonilor pentru că dădea oamenilor
aceeaşi cunoaştere a binelui şi răului! În schimb, în
creştinism, şarpele este simbolul răului, al lui Lucifer,
îngerul căzut.1 Conform Vechiului Testament, şarpele din
grădina Raiului a ispitit-o pe Eva să guste din pomul
Cunoştinţei Binelui şi Răului (Geneza 3:1-7), acest lucru
conducând la căderea protopărinţilor Adam şi Eva din
Rai (Geneza 3:23-24). Conform Evangheliei după Ioan
(Ioan 3:14) lucrarea de mântuire a lui Isus Hristos este
simbolizată de şarpele ridicat de Moise în pustie. În
Vechiul Testament (Numeri 21:6-9) se povesteşte cum
Moise a ridicat în pustie un şarpe de bronz care scăpa de
la moarte pe cei care priveau către acest şarpe. Biblia
spune că Moise a făcut asta conform poruncii primite de
la însuşi Dumnezeu. În poezia Şarpele de pe balustradă,
care dă şi titlul cărţii lui Marcel Miron, oripilanta reptilă
este contrapusă inorogului (simbolul Binelui, care curăţă
răul, dă viaţă şi vindecă bolile etc.), ea dormitând pe
balustrada unui pod şi „scanându-i fiinţa” eului poetizant
care este cumva ispitit să facă un pact cu şarpele sau să
se facă frate cu acesta (iată, şarpele, simbolul
diavolului!) pentru a trece podul, mai ales că veninul lui
nu mai putere „dincolo de abis”. Simbolul ori
semnificaţia jivinei pomenite apare şi în poemul
„Şarpele din inimă”, în care eul liric găseşte pe o potecă
un pui de şarpe, posibilă victimă a unei pisici sălbăticite
şi-l creşte, (autorul face aluzie şi la celebra zicere cu
încălzirea sau creşterea la sân a unui şarpe!),
reprezentând mai târziu cunoaşterea şi înţelepciunea. În
cele din urmă, şarpele se retrage într-un labirint, pe post
de Minotaur, lăsând o portiţă deschisă eului poematic. 

Concluzionând, preotul-poet Marcel Miron, odată
având în el lumina, odată iluminat doreşte, totuşi, să-şi
depăşească singurătatea, solitudinea creatorului,
scriitorului, şi să se cuprindă de lumina tuturor
oamenilor, poetul intenţionând negreşit să coboare în
lume şi să răspândească lumina, gândirea şi creaţia sa
lumii, oamenilor obişnuiţi, fraţilor lui cititorii dar,
generos fiind, să capteze şi el lumina oferită de
umanitate. Mai rezultă că lumina, inclusiv a poeziei lui
Miron, străluceşte deja în întuneric, în noapte şi în zi, în
inimile şi în minţile noastre, iar această lumină curată ne
iluminează astfel.

1. Barbara E. Hort, Pofte demonice. Vampirul psihic
din noi şi din ceilalţi, Bucureşti, Editura Trei, 2014,
online.
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Vasile Tărâțeanu, Vânzătorul de iluzii, editura
Princeps Multimedia, iași, 2019, 192 p. Cu o prefață
semnată de poetul Daniel Corbu, intitulată: Dulce-amar de
Bucovina sau patimile după Octavian Goga.

Mai mult decât polemică,
această nouă carte a lui Vasile Tărâțeanu
se înscrie în preocuparea sa  și anume
aceea de a prezenta cititorului soarta
Bucovinei de Nord, cu destinul ei tragic
și situația în care viețuiesc românii de
dincolo de granița, sperăm, vremelnică.
Asumândui-și cu mare dramatism
jertfelnicia, pe altarul românismului,
poetul Vasile Târâțeanu se alătură

poeților Octavian Goga, Grigore Vieru sau Adrian
Păunescu, demascând samavolniciile autorităților
ucrainiene asupra românilor de acolo, și modul dictatorial
în care îi tratează pe aceștia. Această carte de poeme de
substanță tragică, cu titlul Vânzătorul de iluzii, urmează
unui impresionant șir de apariții editoriale care au văzut
lumina tiparului în condiții vitrege în Ukraina, spune poetul
Daniel Corbu, în prefața sa, la această carte, dar și la unele
edituri don România. Cu o modestie nedisimultată, Vasile
Tărâțeanu își intitulează un capitol al cărții Crochiuri, altul
Iluminări și cel de-al treilea Vânzătorul de iluzii, capitole
care ne arată lupta unui poet tragic, a unui tribun tonic, poet
care ăși scrie  poezia ca pe o respirare firească, pentru că
Vasile Tărâțeanu, prin tot ce face, se exprimă pe sine,
exprimând un popor. Cântecele lui, fie că sunt triste fie că
vorbesc despre casa pustie, despre floarea de nu mă uita,
despre singurătatea în doi,, exprimă același dramatism în
toate poemele, aceeași stare de neîmplinire, pentru că se
simte tot mai străinpe meleagurile natale, ele însele tot mai
străine fiind rupte de trupul mamei. În poemul Uneori,
poem de u8n tragism special, poetul spune: Când trăiești
printre străini/ n-aștepta buchet de crini/  ci coroana cea de
spini.// căci străinu-i ca suspinul/ te înțeapă cu veninul/ și-
ți dă golul și-ți ia plinul// Peste dealuri, printre văi/ uneori
și printre ai tăi/ dai de cât străini mai răi// Ce să fac,
Doamne, cu ei? La întrebare din acest poem scris asemenea
Doinei eminesciene, așteaptă mereu răspuns, Poetul Vasile
Tărâțeanu, la această întrebare crede că, și prin lupta sa,
alături de înaintași, va obține răspunsul dorit. Un fior
tragic, spune poetul Daniel Corbu în prefața sa la această
carte, traversează aproape toate poemele acestui luptător
san peur et sans reproche pentru păstrarea întreagă a
ființei românești, pentru demintatea românilor aflați fără
voie între alte granițe. Spune poetul: Încă n-am reușit/ să
desenez conturul Patriei/ exact precum este/ de fiecare dată
îl fac/ cum aș fi vrut să fie/ Ba îi adaog niște/ lanțuri de
munți veșnic verzi,/ care cresc în afară/ și împrejurul lor/tot
verde – o câmpie / iar deasupra ei – lăcrimând o vioară.//
Încă n-am reușit să desenez/ conturul Patriei// De fiecare
dată îl fac/ cum aș fi vrut să fie/ Ba îi lipsesc o bucată de

mare/ și o insulă mică / semănând cu-n ghioc/ sau cu
jumătatea de sus/ a unui șarpe/ sau - de ce nu? -/ cu capul
strivit al unui șarpe… (Lecție de geografie). Am citat
aproape în întregime acest poem, relevant pentru tragismul
și suferința cu care se luptă, fără de încetare, poetul Vasile
Tărâțeanu.

Tudor Amza, Răsărit de floarea soarelui, editura
Detectiv-Literar, București, 2019. Prefață semnată de conf.
Univ. dr. Otilia Sîrbu și un cuvânt însoțitor, pe coperta a
doua, semnat de poetul și prozatorul Ștefan Mitroi.

Poezia lui Tudor Amza se poate
înscrie cu mare ușurință în  universul
poeților care știu și simt cum crește
iarba câmpiei, a câmpiei Bărăganului,
cei care își trag seva poetică din
universul copilăriei, cu care cel mai
adesea intră în dialog, din universul
rural și din ancestralitatea acestui popor.
Plasându-se în imediata apropiere a
poeților care au cântat sau cântă
Bărăganul, cum ar fi: Zaharia Stancu, Ion Gheorghe,
Gheorghe Istrate, George Alboiu, Rodian Drăgoi, sau
Ștefan Mitroi, Tudor Amza își scrie poemele cu colțul
inimii și cu stropi de rouă, pe o petală de măr înflorit cu
lumina, abia zărindu-se a unui fir de iarbă, din curtea
copilăriei, spunând: Sunt botezat acolo în câmpie,/ Cu
mierea de salcâmi și-ncoronat cu flori,/ Arcașul de nădejde
cu inima în glie,/ Pierdut sunt în iubire, murind tu să nu
mori. Tocmai această iubire ancestrală față de glie, de
copilărie, dar și de cei apropiați, îi dă imboldul de a se
simți, prin poezia sa, ca într-un adevărat Cuibar stelar, un
cuibar al rodniciei și al reînoirii perpetuie. Un filon labișian
dar și esenian se simte în versurile sale, ușor rebele, ușor
revendicative, dar mereu încărcate e o mare sensibilitate,
de o mare trăire spirituală: Și eu, hoinarul cu gust de
câmpie,/ Alerg și acum pe ulița cu flori,/ Unde praful
țărânii mă îmbie/ În cântecul Mierlei de mor să nu mori.
Această repetiție-rugăminte, rugă pe care o transmite
cititorului, aproape ca o poruncă ( de mor tu să nu mori)
este dorința de a înveșnici lumea prin veșnicia clipei.
Răsărit de floarea soarelui este mesajul poetic de reînoire
și de copilărire, de jocul idilic de-a tinerețea fără bătrânețe
și de viața fără de moarte, joc trimis din străbuni spre cei
care vor veni. Autorul acestui volum de poezii se lasă
purtat de ritmurile universului întreg substanțializându-și
trăirile, spune în prefața la această carte, Otilia Sîrbu, fără
a cădea în ambiguitățile unui limbaj forțat metaforizat.
Rememorările legate de copilărie, de cei dragi, dar mai ales
de mama sa, ocupă un loc cu totul aparte în poezia scrisă de
Tudor Amza cel care în poemul  intitulat chiar Mama
spune: Curgea Dunărea prin ochii tăi/ și pe ici pe colo/ mai
găsea câte o fisură/ în genele tale/ și aluneca încet pe
obraz,/ desenând în căușul bărbiei/ tot felul de îngeri,/ unii
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mai triști,/ alții mai veseli/ așa cum inima ta/ păstorea
zbuciumul clipei/ la țărmul veșniciei. Bărbatul încărunțit,
scrie Ștefan Mitroi, îi mărturisește copilului cu același
nume că-i este dor. Dor de tot ce înseamnă răsăriturile de
soare și de floarea soarelui în locul unde a răsărit și el
cândva pe pământ. De aceea poeziile sale au și parfumul
tuturor anotimpurilor din care se compune viața omului.
Am putea spune, fără teama de a greși, că în poezia lui
Tudor Amza se cuibărește întreaga bucurie și întreaga
tristețe a unui copil, cel care se caută mereu pe sine și care
se tot întâlnește cu umbra amintirilor sale, în imensitatea
câmpiei, ca în imensitatea vale a plângerii unde vrea să
întâlnească tinerețea fără bătrânețe. Și părinții și Dunărea și
toți cei dragi sufletului său, prin aceste poeme, au devenit
tablouri votive pe care el le citește cu privirea sufletului și
le mângâie cu pleoapa gândului, bucurându-se că le poate
salva astfel veșnicia. Melancolie, meditație, trăire
interioară, nostalgie, toate acestea sunt sentimente
profunde care  se pot decoda din poemele acestei cărți,
poeme se profundă sensibilitate și trăire umană. Așează-mi
Doamne pe creanga/unui gând/ fructele visărilor mele/
prelinse din icoana/ măslinului scrumuit/ de atâtea mirări,/
cât să îngăduie cuvintelor/ să le descrie spune într-un
poem de excepție, /în care livezile cerului/ să-și scuture
floarea/ prin roadele câmpiei/ biciuită de secetă/ pentru ca
Măria Sa, Curcubeul,/ să ne poată cuprinde în brațe pe
toți/ într-o cununie eternă. Tudor Amza trăiește  la
răspântia timpului în imensitatea câmpiei, în compania
amintirilor, a copilăriei într-o adevărată evadare în lumină,
prin acea misterioasă cumpănă a fântânii cu scripete-n Cer.
Prin această nouă carte, Răsărit de floarea soarelui, Tudor
Amza se înscrie, cu mare succes, în rândul poeților cu satul
în glas, poeți tot mai puțini preocupați de acest spațiu al
veșniciei noastre.

Geta Stan Palade, Harfa, editura eCreator, Baia
Mare, 2018, 326 p. Postfață semnată de Ioan Romeo
Roșiianu.

Geta Stan Palade își construiește cu
multă temeinicie această carte de poeme
sub imperiul cvântecului și al
romantismului de natură retro parcă în
sfidarea tuturor tendințelor actuale.
Drumul ales de ea este unui al suișurilor
și coborâșurilor spre care se îndreaptă
sufletul uman. Cele trei ample capitole
din care este compusă această carte,

asemănătoare cu trei partituri muzicale se intitulează:
Paradisul din cântec,  Harpa și  Șlefuind cu sufletul
balustra-

dele cerului, ele însele părând a fi, posibile, titluri de
cărți, inserează poeme doar aparent diferite ca tematică,
păstrând muzicalitatea și trimiterea spre melancolie
intacte. Geta Stan Palade abordează tele diferite pe care, cu
har, le ansamblează în cartea Harfa, de la iubirea de patrie

până la iubirea cea tainică. Paradisul din cântec înserează
câteva poeme patriotice, precum acesta care deschide
volumul: Albind din iarbă urmele de bouri, poem în care
spune: Cerul primordial de-acasă,/ dor și ducere-n ispită/ l-
am încrustat de-rmindeni/ pe-aceeași veche alăută!... sau în
Paradisul din cântec poem într-un ușor metru popular în
care spune: steaua care mă cuprinde,/dragostea din vis mi-
aprinde/ din tăceri și din colinde!... Emoția adolescentină
care îi străbate multe dintre poerme este surptinsă astfel:
Mă doare Austrul prin fânul de curând cosit,/ iar tu dragule
n-ai venitr, n-ai venit,/ ai rămas ferecat în statui/ cu tâmpla
rezemată de glorie!... Tot în această gamă se înscrie și
poemul Feciorelnică pasăre liră: Merg pe cărări tăinuite/ să-
mi caut iubirea, floare de colț!.Nota blagiană care domină
multe dintre versurile sale îi conferă o anume siguranță în
exprimare, natura devenind un adevărat subiect de
meditație asupra stărilor pe care le trăiește, de cele mai
multe ori într-o adevărată avalanșă.Fantezia muzicală
sadoveniană, spune Petre Isachi, a Testamentului confirma
asimilarea lumii ca sonoritate și stare de suflet. Făcând
trimitere la muzicalitatea poemelor Getei Stan Palade,
Gheorghe Simon constată că poemele ei au rezonanța
discretă a clavecinului iar pentru Nicolae Sava poemele ei
sunt străbătute de o nostalgie a locului natal dar și a unei
vârste trecute, având în ele o melancolie aparte.Parcă într-
un anume fel concluzionându-și poezia ea spune: dacă vreți
să știți, armoniile inimii/ le culeg din verbe și adverbe!//
Înțelepciunile ce le-am avut/ le-am adunat din proverbe/
devenite în satele cățărate pe grui/statui de chiparoase și
frunze// Vara să le pască mioarele,/ să-i culeagă perlele
soarele și izvoarele/ aduse pe pământ/ din străfunduri de
caval și doină. Parcă în mod indirect ea ne  aduce în
universul antonpanessc, acolo unde sălășluieșe Povestea
vorbei.Poezia Getei Stan Palade este o adevărată provocare
plină de substanță, așa cum spune și Ioan Romeo Roșiianu.
Prin această carte Harfa, publicată de Geta Stan Palade,
putem constata că poezia ei se șlefuiește cu sufletul pentru
a putea ajunge la paradisul din cântec cu ajutorul harfei,
pentru a-și nuanța toate trăirile, toate stările, toate
provocările, propuse, prin poezie, cititorului.

Maria Radu,  Călătorind printre gânduri,  editura
Bibliograf, Iași, 2019, 116 p. Prefață semnată de Grigore
Radosloveanu (Poezia ca frumusețe și adevăr) și un cuvânt
înainte semnat de Dan Teodorescu.

Educată în spiritul promovării artei
de a citi, de a percepe un text, de a prețui
arta dar și valorile perene ale micilor
cititori, Maria Radu crează poeme
pentru aceștia pornind, în această nouă
carte a ei, Călătorind printre gânduri, de
la rădăcinile existenței noastre pe aceste
meleaguri, dezvoltând astfel, în sufletul
micilor cititori sentimentul de iubire de
patrie, de portul popular, de limba
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română,  de specificul național. Românca, poemul cu care
se deschide cartea, vorbește despre frumusețea costumului
popular, descriindu-l în versuri, frumos întocmite, bine
cucsute , cu fir, în cruciuliță, așa cum făc țărăncile din
timpuri străvechi. Piesele din portul popular românesc, din
costumul de femeie, sunt descrise, cu lux de amănunte,
conturând o imagine de neuitat. Versurile simple, dar cu un
impact special pentru cititori, surprind stări de simțire
patriotică așa ca în poemul Poezia, unde autoarea încearcă
să definească această formă de artă: Poezia e a inimii alin/
Când râde, când cântă, jelește/ Adună cuvinte suave din
plin/ Iubirea o începe sau o sfârșește. Apoi, Poetul este
definit astfel: Românul s-a născut poet, se știe/ El  pune-n
toate poezie./ Și-și cântă viața românește/ Graiul și portul
strașnic le păzește. Sentimentul de înalt patriotism sete
surprins în poemul Odihnă eroilor, poem prin care cele mai
frumoase sentimente sunt evidențiate de versuri: Tu,
Românie trunchiată, de nevoi/ Ascultă supărarea mulțimii
de eroi/ Ce-și răsucesc lăcașul de odihnă/ Că somnul cel de
veci nu are tihnă. Este în acest poem de glorificare și o
chestiune revanșardă, autoarea simțind că avem destule
carențe în comportasmentul nostru față de cei care și-au dat
viața pentru o Românie Mare construită în 1918, la 1
decembrie: Prin moarte voi ați biruit/ Ca visul vostru să fie-
mplinit. Deasemenea sunt prezentate în versuri frumos.
întocmite,  multe dintre luptele în care s-au jertfit eroic
ostașii români cum ar fi: Plevna, Țăranii, Războiul etc.
Poemele, multe dintre ele, vorbesc despre frumusețile
naturii, despre dragostea în dialog cu inima, despre artă: Să
poți să crezi / Când unii te înșeală.// Să te ridici/ Când alții
te doboară// Să poți păstra/ Când alții vor s-alunge.// Să
râzi chiar dacă/ Sufletul îți plânge.// Și cald rămâi/  Chiar
dac-afară ninge.// Aceastai arta de a învinge! Poezia, spune
Grigore Radosloveanu, în prefața la această carte,
Călătorind printre gânduri, este graiul lui Dumnezeu pus în
inima noastră și se întâlnește, în final, cu rugăciunea.
Lamartine a numit-o limba completă, limba prin excelență,
arta în care omul e cuprins în întreaga sa umanitate. Poezia
înseamnă frumusețe și adevăr, îndemn la puritate și
împlinire. Ea va trăi cât va trăi omul! Și pentru că Maria
Radu în poemele din această carte chiar despre om vorbește,
despre datinile și obiceiurile la care participă de-a lungul
vieții sale pledând pentru puritate și împlinire, cu siguranță
că și poezia sa va fi apreciată de micii și marii cititori cărora
li se adresează în cuvinte simple, creând un univers cu totul
special.

Daniela Oatu, Anotimpurile Himerei, editura Timpul,
Iași, 2019, 142 p. prefață semnată de scriitorul Marius
Chelaru.

Considerând că poezia nu este altceva decât o himeră
cum și taina este o himeră, Daniela Oatu în acest nou volum
de poeme, Anotimpurile Himerei, își dezvoltă crezul liric
vorbind despre eternele căutări, împliniri și neîmpliniri dar
și despre așteptările spre care își îndreaptă pașii.  Concepută

ca un adevărat spectacol al lumii în care
vede Paradisul dincolo de gea-mandură,
poeta își propune fapte cu adevărat
dantești, și anume de a cosi marea să
poată înota în sufletul celui iubit, aflat
dincolo de geamandură. Poeta simte cum
ceasornicarul, personajul misterios, își
înmoaie degetele în vreșnicie, măsurând
timpul dintre Paradis și Infern, distanță
egală cu o rostogolire de zaruri, măsurând, de fapt, distanța
dinspre sine către sine. Cele trei  anotimpuri în care își
înscrie Daniela Oatu poezia din această carte: Anotimpuri
dantești, Anotimpurile zâmbetului și Anotimpurile Himerei
demonstrează amplul proiect propus de  poetă, semn că
nimic nu este lăsat la voia întâmplării chiar dacă se
compune din secvențe din viața de zi cu zi. Casa părintească
plânge/ cheia pierdută-n lume//...// dorul trage linii
îndurerate  conturează ea starea de pierdere a copilăriei și de
înlocuire a acesteia cu singurătatea chiar dacă: vei învăța să
trăiești/ și să mori/ fără ea. Acest joc de-a prinselea ea îl
joacă spunând: Astăzi/ Te iertăm, Doamne,/ că nu știi ce
faci! În acest joc totul se petrece altcumva decât în realitate:
iarba rănește coasa, de sâmbăta lui Lazăr/ dezgropăm cerul/
de metafore, morții mei buni mă privesc, și rămâne uluită
când constată că descoperă câtă singurătate este între
ridurile oglinzii. O atmosferă parcă desprinsă din
expresionismul lui Marc Chagall, cel care spune: Am ales
pictura, căci îmi era la fel de vitală ca aerul. Mi s-a părut o
fereastră prin care pot să-mi găsesc scăparea într-o altă
lume”. Chiar așa vede poezia și Daniela Oatu ca un
fenomen al contrastelor încercând să prindă în versuri:
pâinea poeților cea de toate zilele.

Călătorind  între tușe cu nuanțe de abstract și cele ale
nostalgiei (desenate și prin elemente ale armoniei,
interioare sau exterioare, faptice sau dorite/visate), între
accente livrești și cele descriptiv confesive, autoarea
mizează mai ales pe metaforă, din dorința de a desena cât
mai nuanțat ceea ce își propune să spună despre toate cele
din viața sa, dinăuntru ori nu, despre gânduri și renunțări,
iubire și curgerea timpului, himere și spaime, constată în
prefața la această carte, intitulată Vârful rupt al celei de-a
șaptea taine, Marius Chelaru. Chiar despre himere și spaime
vorbește daniela Oatu în această curgere a timpului.
Poemele, de cele mai multe ori scurte, surprind o anume
stare în formă concentrată, dând impresia cititorului că își
condensează ideia să nu-i scape cumva: Un gutui cu ochi
albaștri/ a prins rădăcini înspre partea mea bună//când
frunzele-i se vor schimba în vieți/  suflându-mi/ fremătând/
va lua forma unui gutui/ crengile-i se vor umple de îngeri.
Acești îngeri ai poeziei se plimbă prin poemele sale dând
contur unei voci lirice nuanțate și expresive, o voce depre
care, cu siguranță  că se va auzi mai mult în viitorul
apropiat.

Emilian MARCU
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Femeia intră în birou. Voia să-şi înscrie copilul
la şcoală. Se mutase de curând într-un apartament
la blocul din apropiere. I-l cumpărase soţul înainte
de a pleca definitiv în Anglia. I se făcuse milă de
ea şi o aduse la oraş. Fire ambiţioasă şi muncitoare,
citise şi se informase pe internet că aici este o
şcoală a viitorului. A aflat că s-au derulat
numeroase proiecte europene şi unii elevii au fost
chiar în schimb de experienţă în Franţa, Spania sau
Italia. Ea, crescută la ţară, într-un cătun amărât de
pe malul Siretului, unde a muncit cot la cot cu
bătrânii, era hotărâtă să-şi vadă fiica un om al
viitorului, fericită şi realizată. S-ar fi bucurat să
audă că, la un astfel de proiect internaţional, ar fi
rămas dincolo. Pentru că, oricum şi oriunde, i-ar fi
mai bine.

– Ne bucurăm că aţi venit la şcoala noastră!
Poftiţi înăuntru!, o invită directorul. 

Cu un dispozitiv cască în urechea dreaptă,
îmbrăcat cu o cămaşă roz şi pantaloni mulaţi pe
picior şi purtând o pereche de pantofi cu vârf
ascuţit, fără ciorapi, acesta o trase uşor de mânecă. 

– După cum probabil ştiţi, suntem cei mai buni
din oraş. Fata dumneavoastră va fi repartizată într-
o clasă la parter. Este una nouă. Fiecare elev are
propria băncuţă. Băncuţele sunt pătrate, pardon,
dreptunghiulare, de înălţime medie. Adică
suficiente pentru vârsta lor ca să-şi poată rezema
coatele. Să ştiţi că nu sunt din plastic, cum e la alte
şcoli, ci din lemn. Și sunt noi. Au costat destul de
mult. Slavă cerului că am fost finanţaţi de
autorităţi. Căci n-am fi reuşit cu banii părinţilor. E
lemn vopsit în culoarea măslinelor crude. Un verde
elegant. Sunt foarte rezistente. Cât priveşte
scaunele, tot la fel, din lemn. Sunt perfecte pentru
că permit elevului să stea în poziţie corectă. Adică
îl constrâng să stea drept cât durează ora. Ne
gândim la toate, când vine vorba de copiii, spuse
directorul.

După ce se opri câteva secunde, sorbind din
cafea abia adusă de secretară, continuă. 

– De fapt, nici nu prea va avea nevoie de bancă,
deoarece se lucrează mult pe tabletă. Probabil, la
anul vom scoate băncile din clase. Ne gândim la
tehnici noi de învăţare. Copiii vor sta în cerc, în
jurul profesorului, conectaţi la programe de grup,
pe internet. Va fi mult mai relaxant şi liniştit pentru
ei.

– Dar, dacă abia…vru să spună mama.
– Nu vă faceţi griji! Și parchetul din clasă este

nou. A fost amenajat special, montat în forme de
cercuri concentrice, având în centru o simbioză de
genul yin şi yang. Este o tehnică orientală foarte
interesantă, benefică pentru spiritul copiilor. Vrem
să-i modelăm într-o armonie deplină. Ne dorim
generaţii calde, calme şi empatice. Lucrăm intens.
Și a fost vopsit astă iarnă, la fel ca şi pereţii clasei.
Despre pereţi? O să-i vedeţi la şedinţa cu părinţii.
Sau eventual, dacă nu puteţi veni, veţi primi
fotografii pe reţea. Se văd mai bine pe telefon
decât în realitate. Sunt multicolori. Am sugerat
dirigintei să le dea o nuanţă curcubeu pentru a
obişnui ochii celor mici cu diversitatea culorilor.
Să ştiţi că o să-i placă. Sunt convins că această fată
se va acomoda repede la noi, la şcoală. 

– Dar despre doamna… încercă femeia o
întrebare.

– O, da… diriginta este un om fantastic. I-aţi
văzut pagina de pe reţea? Aţi văzut ce postări
publică despre şcoală şi elevi? Este prezentă în
continuu pe net. De exemplu, zilele trecute nu
aveam somn şi, când am deschis telefonul, am
văzut o postare pusă la 3 dimineaţa. Vă daţi
seama? Este un om extraordinar. Are, în mediul
virtual, un număr record de fotografii din timpul
orelor. O bună parte sunt distribuite pe reţelele cu
caracter educaţional. Se văd acolo chipurile tuturor
copiilor. Și, fiecare dintre ei, are propriul profil. Se
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ştie totul despre ei, despre viaţa lor. Este o
transparenţă apreciată în toate proiectele
desfăşurate, de toţi mentorii şi specialiştii. Sunt
convins că o va promova exact cum trebuie pe fiica
dumneavoastră.

Mama se uita surprinsă. 
– Știţi, fiica mea nu vrea să fie promovată. Este

încă un copil. E la vârsta când se mai joacă. Are
câteva păpuşi pe care soţul i le-a trimis din Anglia. 

În clipa aceea, ca trezit din somn, se uită după
copil. Măsură fata, din priviri, din cap până în
picioare. Aceasta stătea neclintită, ca o statuie, în
dreptul uşii. 

– Cum adică e un copil? Câţi ani are?
– 9 ani. 
– Nu se poate!
– De ce?
– Păi, la înălţimea asta…, are pe puţin 15 ani. E

atât de dezvoltată, e… adică eu o vedeam în clasa
a VII-a.

– Nu, domnule director. Abia anul viitor
împlineşte 11 ani. Vă rog să mă credeţi!

– Nu se poate. Dacă o măsurăm, vom observa
că ajunge la 160 cm. Deci este vorba de o
adolescentă.

– Chiar nu înţelegeţi? O fi mai înaltă, dar nu are
decât 10 ani şi este în clasa a 4-a. Vă arăt
certificatul de naştere! 

– Nu vă impacientaţi! Nu e nevoie de certificat.
O fi scris aşa, dar este greşit. Au comis o eroare la
emitere. Se mai întâmplă. Vă garantez. Legile în
vigoare, votate şi aprobate de statul nostru, adică
de noi toţi, încă de acum 20 ani, explică foarte clar
că, peste 165 cm, copiii au vârsta de la 15 ani în
sus. A fost rezultatul unor ani de experienţă în care
s-a demonstrat ştiinţific faptul că vârsta este legată
de înălţimea copiilor. Deci, nu este nicio greşeală.
Iar sistemul este corect.

– Nu este adevărat! Pur şi simplu s-a întâmplat
să fie mai înalt decât colegii săi. Atâta tot.

– Bine! Arătaţi-mi vă rog certificatul de
naştere, îi ceru directorul.

Femeia oftă, încredinţată totuşi că a lămurit
situaţia. Băgă mâna în geantă şi scoase certificatul.
Actul era împăturit bine şi înghesuit într-o
punguliţă. Îl puse pe birou. Exact pe locul anului
de naştere, trona o pată de ulei care-l transformase

pe opt în trei. Adică se putea citi cu uşurinţă în loc
de 08, 03. Dar ea nu ştia şi nici nu o interesase.

Directorul luă certificatul în mână îşi puse
ochelarii la ochi şi citi. 

– Vedeţi! Nu mai încercaţi. Știţi prea bine că nu
există întâmplare în sistemul nostru de evaluare a
copiilor. Sistemul este perfect. El nu greşeşte
niciodată. Și să ştiţi că nu au fost plângeri
niciodată. Sunteţi singura nemulţumită şi
cârtitoare. Nu e nici frumos, nici bine pentru
dumneavoastră. Dumneavoastră aveţi o problemă,
pentru că aveţi îndoieli asupra modului de
evaluare. Adică încercaţi să eludaţi legea. Fetiţa va
trebui înscrisă imediat în clasa a VII-a. Are toate
calităţile pentru această clasă.  Priviţi! Ce bine
scrie şi ce cuminte este! 
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Al XXVII-lea Simpozion anual „Mihai Eminescu”
(170 de ani de la naşterea poetului) a avut loc în perioada
11-12 ianuarie 2020 la New York, organizator fiind
scriitorul Theodor Damian, membru al Filialei Iași a
USR, Preşedintele Institutului Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă.

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, la Biserica ortodoxă
română „Sf. Andrei” din New York a avut loc
deschiderea oficială cu sesiunea de comunicări
Eminescu: „Garanţia noastră identitară” (Al.
Paleologu). 

Partea a doua a manifestărilor s-a desfășurat
duminică, 12 ianuarie, la Biserica „Sf. Ap. Petru şi
Pavel”, Astoria, New York, debutând cu o slujbă de
pomenire pentru Mihai Eminescu, Grigore Vieru,
Mitropolitul Antonie Plămădeală şi George Alexe. Au
urmat un Regal de operă dedicat lui Eminescu în
interpretarea Mariei Buşe-Cruceru, fostă primadonă la
Opereta din Bucureşti și recitaluri din creația
eminesciană.

Miercuri 15 ianuarie 2020 au fost depuse jerbe de
flori la statuia lui Mihai Eminescu din parcul Copou. Cu
prilejul Zilei Culturii Naționale și aniversării a 170 de
ani de la nașterea Poetului Național, Casa de Cultură
„Mihai Ursachi” a Municipiului Iași a organizat
evenimentele „Eminescu 170” (14 Ianuarie) şi
„Eminescu, Măria Ta!” (15 Ianuarie).

Marţi, 14 Ianuarie 2020, scriitori din România și
Republica Moldova au susținut recitaluri de poezie la
Colegiul Național și la Colegiul „Costache Negruzzi”.

Miercuri, 15 Ianuarie 2020, după depunerea de jerbe
la statuia lui Mihai Eminescu din Parcul Copou, în sala
de spectacole „Diotima” a Casei de Cultură „Mihai
Ursachi” a Municipiului Iași a avut loc un spectacol de
muzică şi poezie, la care au participat scriitorii Zina
Bivol (Rep. Moldova), Rodica Gotca (Rep. Moldova),
Silvia Goteanschi (Rep. Moldova), Emilian Marcu
(România), Radmila Popovici (Rep. Moldova), Valeriu
Stancu (România), Diana Vrabie (Rep. Moldova), Horia
Zilieru (România).

Cea de-a XXIX-a ediţie a Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu” a avut loc la Botoşani în zilele
de 14 şi 15 ianuarie 2020. În acest an juriul, format din
Nicolae Manolescu – președinte, Daniel Cristea-Enache,

Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș,
Vasile Spiridon, Răzvan Voncu – membri, a stabilit ca
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru
Opera Omnia pe anul 2019 să fie acordat poetului
Ovidiu Genaru.

Mihai Eminescu a fost omagiat la Putna, Suceava şi
Călineşti Cuparencu în cadrul Festivalului Literar
„Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a, 15-16 ianuarie
2020. Premiul „Mihai Eminescu” pentru exegeză
eminesciană i-a fost acordat scriitorului Cassian Maria
Spiridon, pentru volumul Eminescu, ziarist politic, Ed.
Junimea.

Cu prilejul manifestărilor consacrate împlinirii a 170
de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, la Biblioteca
Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ, în ziua de
15 ianuarie, a avut loc lansarea volumului „Mihai
Eminescu – Panorama deşertăciunilor. Poemele
epopeice”, ediţie realizată de criticul literar Cristian
Livescu, la Editura Crigarux. Ediţia grupează pentru
prima dată creaţia lirică eminesciană din jurul poemului
Memento mori (Panorama deşertăciunilor), conceput în
anii studenţiei (1871-1872) şi devenit nucleu iradiant al
operei sale. 

„Am vrut să punem în evidenţă cum se configurează
poemele lui Eminescu în dependenţa şuvoiului epopeic –
a spus în cadrul prezentării autorul ediţiei – lucru dovedit
de ampla lucrare, pentru care se profilau şi alte titluri
sugestive, aşa cum o dovedeşte ms. 2259, f. 86: Tempora
mutantur, Vanitas vanitatum omnia vanitas, Skepsis sau
Cugetări. De la poemul precoce, de mare puritate
Ondina, până la poemele deplinei maturităţi, Luceafărul
şi Glossă, constante rămân dimensiunea suferinţei
existenţiale şi sentimentul vacuităţii. Încât, selecţia
noastră dovedeşte continuitatea meditaţiei şi a gândirii
poetice eminesciene, pe această temă cu pasiune
universală”.

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul
2019

Cărţile pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din
România pe anul 2019 se depun la biblioteca sediului
U.S.R. sau se pot trimite prin poștă (Calea Victoriei, nr.
133, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010071) până la data
de 31 martie 2020, în atenţia doamnei Gabriela Vișan.
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Ana PARTENI



Din viața filialei – anii 70

În perioada noiembrie 1972 – aprilie 1977,
Comitetul Asociației Iași a Uniunii Scriitorilor din
România era format din: Mircea Radu Iacoban, secretar,
Corneliu Sturzu, Horia Zilieru, George Bălăiţă, Corneliu
Ştefanache, Nicolae Taţomir, Andi Andrieş, Nicoale
Barbu, Mihai Drăgan. În Darea de seamă se precizează:

În această perioadă, poeţii membri ai Asociaţiei au
tipărit peste 60 de volume, cărţi ce au avut un remarcabil
ecou în critica de specialitate Dintre titlurile importante:
Patimile după Bacovia, Poeme, La timpul unu,
Paradisul, Anotimpul încrederii, Poezii şi poeme,
Poemul de purpură, Vocile, Cartea de copilărie, Nopţi
cu Ştefan cel Mare, Făt Frumos din gări, Lupoaica albă,
Nocturne, Pământul din frunze.

A fost distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor cartea
de poeme Elogii de Ovidiu Genaru, iar de către Asociaţia
Scriitorilor Iaşi au fost premiate cărţile semnate de
Ioanid Romanescu, Corneliu Sturzu, Nicolae Turtureanu,
Mihai Ursachi, Ovidiu Genaru, Horia Zilieru.

Volumele de poezie patriotică, Poemele Patriei şi
Înalt prin stemă, semnate de George Lesnea şi, respectiv,
Haralambie Ţugui „au oferit o lungă serie de emisiuni la
radio şi televiziune”.

Prezenţa poeţilor în presa literară din străinătate,
precum şi în antologiile editate ori difuzate în Bulgaria,
Uniunea Sovietică, Grecia, SUA şi Iugoslavia este un alt
lucru remarcabil menţionat în Darea de seamă, unde se
mai precizează că „fără a avea prezenţa bine conturată a
poeziei, proza a înregistrat unele succese”. Drept
exemple în acest sens: Corneliu Ştefanache şi George
Bălăiţă, care au fost distinşi în 1972 şi 1975 cu premii ale
Uniunii Scriitorilor. Cu „real interes” au fost primite
cărţile lui George Timcu, Grigore Ilisei, Stelian Baboi,
Ştefan Oprea, Constantin Munteanu, Nicolae Taţomir,
N.V. Turcu, Andi Andrieş, M.R.Iacoban, Ovidiu Genaru,
Lucian Valea, Mircea Filip, Nelu Ionescu, Aurel Leon.

În domeniul criticii şi istoriei literare au fost „peste
12 ediţii sau antologii comentate”. Este remarcată şi
apreciată activitatea lui Constantin Ciopraga, Al.
Andriescu, Mihai Drăgan, Nicolae Baru, Herta Perez, Al.
Călinescu, Ion Constantinescu, Dan Mănucă. Premii
pentru critică din partea Uniunii Scriitorilor au primit Al.
Călinescu în 1972 şi Al. Andriescu în 1973.

Asociația Scriitorilor Iaşi a acordat premii lui
Constantin Ciopraga şi Al. Andriescu în 1973, iar lui
Nicolae Barbu în 1975.

Din literatura dramatică sunt remarcați dramaturgii
Andi Andrieş, George Genoiu, Ştefan Oprea, Ovidiu
Genaru, Nelu Ionescu, Constantin Munteanu, M.R.
Iacoban, Mircea Fillip.

Nu au fost omiși nici „harnicii traducători”, după cum
sunt numiți în documentul amintit: Natalia Cantemir,
Herta Perez, Al. Pascu, Sergiu Adam, George Popa.

În cazul literaturii pentru copii sunt amintiți scriitorii
Teofil Dumbrăveanu, Constantin Nonea, George
Damian.

În cei 4 ani au fost organizate 400 de manifestări
literare, iar scriitorii ieșeni frecventau 72 de cercuri şi
cenacluri literare.

Din cei 60 de membri ai Asociației, 46 au publicat
unul sau mai multe volume la Editura Junimea, înființată
în 1969. 23 dintre cei 29 de membri stagiari au debutat
editorial la Junimea.

Numărul membrilor Asociației Iași a USR era, în
1972, de 28 titulari și 19 stagiari. La 15 aprilie 1977:
titulari 31, stagiari 29. 

CALENDARCALENDAR MARTIEMARTIE
PanaitePanaite NicolaeNicolae – 01.03.1954– 01.03.1954
PoruciucPoruciuc AdrianAdrian – 01.03.1948– 01.03.1948
LăcătușuLăcătușu GloriaGloria – 04.03.1942– 04.03.1942
BaciuBaciu MariaMaria – 04.03.1942– 04.03.1942
CostiucCostiuc VirgilVirgil – 4.03.1951– 4.03.1951
PaiuPaiu ConstantinConstantin – 05. 03.1936– 05. 03.1936
FilipciucFilipciuc IonIon – 06.03.1942– 06.03.1942
ConstantinescuConstantinescu MugurașMuguraș – 08.03.1952– 08.03.1952
ȘerbanȘerban VioricaViorica – 08.03.1950– 08.03.1950
IancuIancu VasileVasile – 09.03.1941– 09.03.1941
RăuRău PetrePetre – 09.03.1953– 09.03.1953
PendefundaPendefunda LiviuLiviu – 10. 03.1952– 10. 03.1952
PopaPopa ConstantinConstantin – 10.03.1936– 10.03.1936
LucaLuca GeorgeGeorge –10.03.1951–10.03.1951
PuslojicPuslojic AdamAdam – 11.03.1943– 11.03.1943
ScutelnicuScutelnicu VladVlad -11.03.1960-11.03.1960
EnacheEnache LauraLaura – 14.03.1971– 14.03.1971
BaciuBaciu MoiseMoise AngelaAngela – 14.03.1970– 14.03.1970
JeanrenaudJeanrenaud MagdaMagda – 14.03.1953– 14.03.1953
OancăOancă ConstantinConstantin – 17.03. 1950– 17.03. 1950
NicolaeNicolae EmilEmil – 18.03.1947– 18.03.1947
CoșereanuCoșereanu IoanaIoana – 19.03.1950– 19.03.1950
FilipFilip CorneliuCorneliu –19.03.1948–19.03.1948
StoleruStoleru FranciscaFrancisca – 21.03. 1937– 21.03. 1937
CiucăCiucă ValentinValentin – 23.03.1943– 23.03.1943
BojescuBojescu ConstantinConstantin – 24.03.1949– 24.03.1949
AnaAna BlandianaBlandiana – 25.03.1942– 25.03.1942
BasarabBasarab NicolescuNicolescu – 25.03.1942– 25.03.1942
BurcinBurcin IonIon – 26.03.1935– 26.03.1935
RusuRusu AncaAnca MariaMaria – 27.03.1960– 27.03.1960
SimonSimon GheorgheGheorghe – 27.03.1950– 27.03.1950
FrăsilăFrăsilă PetruPetru – 29.03.1957– 29.03.1957
BacalbașaBacalbașa NicolaeNicolae – 29.03.1944– 29.03.1944
GhideanuGhideanu TudorTudor – 30.03.1938– 30.03.1938
MateiMatei GhermanGherman CorinaCorina – 30.03.1967– 30.03.1967

196196 CONVORBIRI  LITERARE



Nici n-am avut timp să tragem aer proaspăt de
sărbătoare în piept şi iată-ne ajunşi în luna aia ciudată,
cu zile puţine dar cu ifos de lună adevărată. Aşa că
„trec zilele-n goană şi-n zbor şi compresele trec”..
numai că eu nu plec nicăieri, scrofulos la datorie, cu
teancul de reviste în faţă, deschid un număr din
Scrisul Românesc cu îndemnul lui Florea Firan să ne
întoarcem la Maria Tănase şi valorificarea folclorului
românesc. Notele, prilejuite de încă o ediţie a unui
important festival de gen care are loc la Craiova, sunt
pline de nume prestigioase ale culturii noastre care s-
au intersectat cu biografia marii cîntăreţe. O pagină
importantă din istoria cîntecului nostru popular.
Monica Spiridon insistă să nu ratăm lectura unui
roman, Tache de catifea, semnat de Ștefan Agopian.
De ce trebuie citit? Pentru că, scrie Monica Spiridon
„Romanul este foarte greu, dacă nu imposibil, de
povestit: în el nu se întâmplă aproape nimic. Trama
epică, atâta câtă este, poate fi rezumată în câteva
vorbe: Tache Vlădescu, Boierul Lapai şi Piticul
deambulează fără grabă, din popas în popas, sub
pretextul că vor să se înroleze în armata lui Tudor”.
Mihai Ene, Gabriela Rusu – Păsărin ne invită la alte
lecturi: Homeric de Doina Ruşti ori Ambitus al lui
Alexandru Ecovoiu. Facem un popas şi la poemele lui
Andrei Codrescu pentru a afla, de pildă, cum arată o
Poezie din automat: „Poezie se scrie şi fără memorie
punctuaţie sau pix./ Poezie se scrie şi la miezul nopţii
pe stradă când plouă./ Poezie se scrie pe pergament pe
piele sau anevoios pe piatră./ Poezie se scrie şi fără
limbaj fără mâini şi fără limbă./ Poezie se scrie cu
ochii tăi fix aţintiţi în ai mei ca patru ouă./ Poezie se
scrie şi după sfârşitul lumii a zis grafitti pe zid./
Poezie e răspuns la întrebarea: ce-a fost lucrul
acesta?/ Poezie e tot ce-a fost lucrul nenumit care-i
deja trecut”. Aferim! Din noul număr al Acoladei ne
delectăm cu amintirile lui Alex Ștefănescu de la
întîlnirile cu Geo Bogza din perioada sa suceveană
dar şi cu cele de mai tîrziu, din ipostaza de critic
literar. Iată un final absolut remarcabil: „Într-o bună

zi, m-am întâlnit cu Geo Bogza pe stradă şi am simţit
o strângere de inimă văzând că poartă un baston.
Omul care făcuse din plopul semeţ un simbol ajunsese
să se sprijine într-o cârjă ca un bătrân oarecare. Geo
Bogza a înţeles, probabil ce simţeam. M-a întrebat: –
Ce crezi? Îmi stă bine cu chestia asta? – Nu. Fără
nicio ezitare, el şi-a agăţat bastonul de un gard de fier
forjat şi l-a abandonat acolo. S-a îndreptat de spate şi,
înainte de a-şi relua mersul, s-a uitat la cer. Semăna cu
unul din plopii desenaţi de el”. Ne oprim şi la poezia
lui Lucian Scurtu: „O râmă, dacă ar dori în faţa
Madonei,/ să-şi ceară iertare,/ oare cum ar
îngenunchea?” (Suspin de seară) Simona Grazia –
Dima rescrie atmosfera precum şi cele dezbătute la
Zilele revistei Acolada mai an, sub genericul Curente
şi tendinţe în poezia noastră contemporană. Cetatea
poeziei sau poezia cetăţii. La care au participat critici
literari şi scriitori cu greutate. Nu putem încheia fără
un panseu marca Gheorghe Grigurcu: „Scriptor. Orice
episod al creaţiei implică jertfa necunoscutului, a unui
necunoscut certificat exclusiv de creaţia în cauză”. De
la Satu Mare la Contemporanul. Și la scrisul Aurei
Christi despre Prizonierii Zeului. Jidovul izgonit din
Cetate. Și iar demonul citării mă împinge la o
secvenţă mai amplă (şi de ce nu?): „Iosif Brodski va
căuta liniştea, da, tocmai el, rebelul, incomodul
neruşinat de liber, veşnicul adolescent întârziat, care
detestă jumătăţile de măsură şi, având parte de
martiriul unei iubiri neîmpărtăşite, într-un acces de
exasperare – o, Doamne al îndrăgostiţilor iremediabil
– îşi taie venele în una din sălile somptuoase, ca nişte
grădini edenice, ale Ermitajului, pentru că, iubita lui –
e vorba de pictorul Marianna Basmanova, iubirea
vieţii brodskiene – nu-i oferă o şansă
neastâmpăratului acuzat de şi condamnat pentru
parazitism social, apoi exilat din Rusia sovietică”. Și
povestea curge…Să zăbovim şi asupra gândurilor,
inspirat aduse sub acest titlu, Iubirea de şcoală, de
Ioan-Aurel Pop. Iată şi un anunţ „meteo – poetic” al
Rodicăi Braga: „aidoma cepei în cămăşile ei/
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succesive./ cu paşi nesiguri mă apropiu/ de
incandescenţa ei/ cum se apropie fluturele / de lampă,/
ştiu urmarea, dar tot/ nu rezist”. (poezia se învăluie în
ceţuri) Elegantă şi densă, Scriptor deschide anul liric
cu poemele lui Daniel Corbu, Dumitru Chioaru,
Ovidiu Genaru, Ioan Es. Pop, Christian Schenk,
Ildiko Șerban, dintre care primii trei cu cărţi în curs de
apariţie la Editura Junimea. Să ne aventurăm şi noi în
Boema sacra, poemul lui Dumitru Chioaru, dedicat
Echinox-ului de altădată: „Și eu am văzut-o deasupra
marilor oraşe/ deasupra barului de noapte sorbind din
pai plictisul/ în flacăra brichetei martirizată/ şi-am
ghicit-o în bestiarul din ceaşca de cafea/ frumoasă
rece doamnă ivită din spuma societăţii”. Facem şi noi
o reverenţă în faţa memoriei marelui profesor, poet şi
traducător Traian Diaconescu plecat printre umbrele
încoronate cu mirt, vorba lui Ronsard, gîndind la
numeroasele şi amplele proiecte, cum ar fi
corespondenţa lui Ștefan cel Mare şi Sfânt cu
Vaticanul (care cine ştie cînd şi dacă vor fi
continuate!) Numeroase provocări la lectură,
traduceri din literatura universală, o utilă şi relevantă
iconografie a drumurilor junimiste şi… invitaţia lui
Charles F. Hockett: Cum să înveţi limba marţiană, în
versiunea propusă de Laura Carmen Cuţitaru sunt
cîteva argumente să nu rataţi numărul. A ajuns iarna şi
la revista Poezia. Mai precis numărul de iarnă
circumscris temei Poezie şi Înviere. O temă gravă şi
profundă care presupune, pe lîngă altele şi jertfă, cum
ne convinge Diana Dobriţa Bîlea în eseul său André
Gide: „Fără jertfă nu există înviere”. Preambulul, în
peste 14 pagini, este făcut însă de Cassian Maria
Spiridon care pleacă în excursul său prin Platon,
Phytagoras, după care trece, evident, prin Biblie şi
predicile marilor duhovnici români, prin gîndirea
marilor scriitori, de la Hölderlin la Bulgakov. Găsiţi în
revistă numeroase traduceri din şi în limba română, de
la marii clasici la poeţi contemporani, o trecere prin
istoria haiku-ului din Bulgaria din dialogul lui Marius
Chelaru cu Pethar Tchouhov şi însemnările
Florentinei Niţă despre Poezia diasporei ajunse la al
XIII-lea episod. Sunt doar cîteva dintre reperele pe
care vi le propunem în aventura dumneavoastră
lectorială prin cele 250 de pagini ale acestei reviste –
cărţi! Iată şi o mostră din poezia turcă contemporană,
graţie traducerii Niculinei Oprea. Propunerea: Ayten
Mutlu, poetă, eseistă, şi traducătoare: „Sub geana
dimineţii/ pe drumul de la Sincan la Ankara/ dincolo
de fereastră munţii vărgaţi/ brăzdau ceaţa densă ce
acoperea pajiştile –/ odată cu scrâşnetul şinelor/ totul

s-a năruit// sufletul/ mi s-a desprins de viaţă/ deasupra
pieptului meu/ se odihnea un trandafir sălbatic/ un
animal se furişa aproape de mine/ încercând să-mi
devină antrenor” (Drumul). Mergem din nou la Satu
Mare, la întîlnirea cu Poes:s ajunsă în al XXX-lea an
de existenţă!. O întrebare justificată pune D. Păcurar:
Cum se pregăteşte un Centenar sau cum se ratează un
Centenar? Motivaţiile numeroase includ anul real la
eliberării teritoriilor dar şi omisiunea lui Ady Endre
de pe lista evenimentelor care trebuiau celebrate. Iar
atenţia acordată poetului continuă cu amplul studiu, al
aceluiaşi autor:Ady Endre, un mare poet maghiar cu
mamă româncă. Studiul este continuat de Aurel Popp
cu o Scrisoare către Ady şi un interesant fond
biografic. Ne desprindem de textele dedicate poetului
pentru a reveni în actualitatea lirică împreună cu
Alexandru Ovidiu Vintilă: „când adevărul/ e doar o
umbră a unui / copac de carton/ mirosul/ hârtiei şi
moartea/ în haină de rândunică/ ziua spre noapte/
vântul şi ploaia/ când totul depinde de tine”. Iată şi
glorioasa listă a celor care au primit Premiul Poes:s
pentru Opera Omnia: Nora Iuga, Geo Dumitrescu,
Marin Mincu, Ion Stratan, Ioan Flora, Cezar Ivănescu,
Alexandru Lungu. Adăugăm şi noi firitiselile de
rigoare şi ne grăbim spre Ateneu. Și spre revelaţia lui
Adrian Jicu, pe numele ei, Horea Sibişteanu, autorul
noului op de proză, Fetiş. Ochiul criticului se fixează
pe cîteva proze în care „se dovedeşte dimensiunea
niponă a volumului, căci parte a povestirilor din Fetiş
sunt rodul experienţei academice a autorului în
Japonia”. Inedit şi implicit interesant este interviul lui
Constantin Severin cu profesorul de limba malteză ,
universitarul Oliver Friggieri despre limba malteză
dar şi despre literatura malteză, mai puţin cunoscute.
Iată întrebarea introductivă şi răspunsul
universitarului maltez: „Din ce perioadă se poate
vorbi de o literatură în limba malteză? – Abia din
secolul al XIX-lea, din perioada romantismului,
fiindcă operele literare anterioare fuseseră scrise în
limba italiană”. Iată şi modelele recunoscute: Ritsos,
Seferis, Ungaretti, Quasimodo şi Rilke. Marius Manta
face oficiile critice la volumul de versuri al lui Ovidiu
Genaru: La opt, gaura cheii şi alte patimi apărut la
Junimea, Andreea Răsuceanu ne „ameninţă” cu un
nou roman, poezia lui Marcel Mureşeanu se
oglindeşte în prozopoemele Angelei Baciu, paginile
de critică de teatru ale lui Carmen Mihalache la locul
lor iar noi ne grăbim să dăm satisfacţie tipografului
degrabă zoritoriu de pagină încheiată.
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„Mă numesc Gabi Bărbulescu, vă scriu în
speranţa unei colaborări privind publicarea de poezie.
Mai jos ataşez câteva din poeziile mele însoţite de un
CV Literar cât şi o fotografie. Vă mulţumesc
anticipat pentru seriozitatea cu care trataţi acest
mesaj şi vă doresc numai bine. Vă rog să-mi
confirmaţi primirea”. – Gabi, pentru un început e
bine, iar până la o eventuală „colaborare” nu mai e
mult. Grupajul trimis (mult prea consistent ca volum)
ne-a dovedit că ştii să versifici cu uşurinţă, eşti
inventivă, ai o bogată imaginaţie. Îţi reproşez însă că
în graba de a transmite cam tot ceea ce-ţi trece prin
cap uiţi sensul frazelor cu care lucrezi, devii confuză
iar din această cauză excursul devine deseori prolix.
Faptul că utilizezi în versuri mituri (amintindu-le
doar) precum Ra, Alfa, Omega, Tartar, Jocu Mare,
Poarta Sfântă, Mantie de zeu ş.a. sau inventezi
cuvinte nu te avantajează. Ai talent dar ţi-l risipeşti cu
grabă. La tine e nevoie de mai mult exerciţiu pe text.

Lui Victor Ion Filip din Suceava, care ne-a trimis
un trei „proze mici”, cum le-a denumit el, îi
răspundem că nu putem colabora cu el deoarece nu
cunoaşte încă limba română corectă. În cazul lui, din
păcate, nu încape nici un fel de comentariu la ceea ce
ne-a trimis.

Paul S Grigoriu povesteşte, povesteşte, întâmplări
banale: „Îmi arunc amintirea/ Ca pe un năvod/ Şi
prind o noapte de iarnă/ Când – n-aş şti să-ţi spun de
ce –/ Veneam dinspre aeroport,/ Printre luminiţele
stradale/ Şi lumina chioară din autobuz,/ În pustiul
nopţii,/ Dar eu nu mă simţeam pustiu./ Şi eram singur
acasă,/ Dar când îi ştii pe-ai tăi/ Undeva, aproape,/
Nu eşti niciodată singur./ Şi a căzut ceva peste
mâncare,/ O sticlă care s-a spart,/ Şi mâncam cu
cioburi/ Şi nu eram nici singur, şi nici trist,/ Pentru că
încă de pe-atunci/ Tu erai cu mine”. Mai departe: „E
toamnă şi nici nu mai ştii/ De-i dimineaţă sau e
seară,/ Străzile-oraşului, pustii,/ Au început iar să mă
doară./ Un nor, o frunză şi ce vânt/ Pe aleile părăsite,/
Se-aude enigmatic cânt/ De timpuri ce se cer
dospite./ Un strigăt sau o tânguire/ Se pierd cu totu-
acum prin brumă,/ La ce folos trista privire/ Care spre
nicăieri te-ndrumă?/ Singur sau doar însingurat?/ Stai

contemplând un tainic dor/ Şi mâna ce te-a
mângâiat,/ Caldă, ca pâinea din cuptor”. – Paul, îţi
lipsesc lecturile din poezia română contemporană de
calitate. Iar din această cauză elegiile tale devin
vetuste, chiar dacă ele sunt susţinute de un fior liric
autentic. Nu eşti lipsit de talent, dar astfel de
înclinaţii spre elegie au mulţi...

Maria Lizuca Baron din Bucureşti ne trimite un
„fragment de proză” cu rugămintea de a-l publica în
„proximul număr al revistei pe care o publicaţi”,
obligându-se să ne trimită în continuare noi
„fragmente” – Ne pare rău că vă dezamăgim, dar noi
nu publicăm, nici măcar în „fragmente”, texte cu
caracter politic. Poate încercaţi la un jurnal din
Capitală, pentru că nu sunteţi lipsită de talent
ziaristic.

„Bună ziua! Mă numesc Luminiţa Postolache,
sunt din Focşani şi scriu poezii. Aş dori (dacă
consideraţi că ceea ce scriu merită a fi publicat), să vă
trimit câteva dintre creaţiile mele. Vă mulţumesc
frumos!” – Luminiţa, ai talent, dar se vede că eşti la
început. Deşi în unele texte se văd influenţe din marii
poeţi români contemporani (textul „Spune-mi”, de
exemplu, care începe cu versurile: „Spune-mi.../ dacă
azi, acum/ aş fi lângă tine/ şi ţi-aş săruta buzele moi/
una câte una”... îmi aminteşte de Nichita), ai toate
şansele să devii un nume cunoscut în poezia
românească. Citez unul din textele trimise care ne-a
plăcut, deşi e perfectibil: „Şi ninge cu fulgi şi plouă
cu stele/ La braţ cu iubirea din visele mele/ Se naşte
speranţa şi şansă să fiu/ Mai mult ca oricând, cu
sufletul viu.../ Şi plouă mărunt şi ninge cu spor/ Cu
mii de scântei, cu dor şi fior/ Făcând tot să pară
mirific tablou/ Pictat doar în grabă de-un simplu
stilou./ Şi plouă, şi ninge cu fulgi de zăpadă/ Făcând
fericirea în mine să ardă/ Precum focul viu aprins din
nimic/ În care rodeşte iubirea...şi-un pic”...
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ANTOLOGIA CURIERULUI:
Nicoleta FLORESCU

Oamenii

Inima ta e un motor diesel cu anarhiile
slăbiciunilor făcute ca la carte.

În 13 ani înveţi să te supui
Glandele salivare se comportă perfect când sunt

zgâriate.
Ia sonda aia înfundată la care te gândeşti cu

groază
Am fost prinsă la mijloc
O imagine cât o sută de cuvinte plus gesturile

mici
Încă mai crezi în Dumnezeul ăla atotştiutor
Când îţi laşi cămaşa-n jos şi speri că totul va fi

bine
Oamenii beau cel mai mult când sunt zdrobiţi
Oamenii scot tot ce-i mai bun din ei când se zbat

ca seminţele
N-am intoleranţe, dorinţe şi vicii
Şi totuşi mereu merg în sus şi vărs mai mult decât

oricine altcineva
Mintea mea e o bucăţică de iederă prin care trec

numai muşchii salvamarilor
Tot ce fac e un ciclu în care eman resturi 
Când e de probă oamenii nu fac faţă decât sub

presiune oasele se comprimă ca nişte şobolani într-o
cutiuţă muzicală pe care o deschizi din an în paşte

Tot ce fac e un gest tembel de remodelare
Mă simt ca o Evă instabilă emoţional
Eşti tânără şi frumoasă şi îi e scârbă de tine

Tamara
Eşti ca o păpuşică de ceară de care n-are nevoie

nici un copil 
Nu mai merge nicăieri fără ţeluri
Nu lua obiecte care vor vegeta ani
Palpezi beculeţul roşu la fel cum făceau cu

bucăţelele de aluat de pe piept
Încă te crezi frumoasă şi orice încredere-ar veni

din interior îi abureşte pe toţi

Ascunde formele de şmecheraşii ăia necopţi pe
care nu-i satisface nimic 

Visele ei sunt ca nişte bucăţele de scalp iritate
E un mic Big Bang care ne-a definit cantităţile de

căldură pierdută
Şi-am lăsat mereu de la mine, deci ia-o uşor te rog

actualizează grafica parametrilor în care-ţi laşi
nevoile la deversat

Te rog rupe-te de teritoriul în care-ai pierdut tot
Te rog cunoaşte şi părţile interne ale bătrânelor

lăbărţate
Provoacă-mă
Strânge bobiţele strugurilor tare la piept cum ai

face-o cu cei dragi
Să scrii pentru cineva de care fugi şi să-ţi treacă e

mult mai ok.
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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.
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