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Cassian Maria SPIRIDON
Conform măsurătorilor, prin diferite metode
științifice aplicate în sit-uri și nu numai, și conform
mărturiilor istorice, în perioada caldă din timpul
Evului Mediu era mai cald decît în prezent. Încălzire
care sigur nu-i o consecință a utilizării excesive de
combustibili fosili, principalii vinovați, ne spun
ecologiștii, de producerea gazelor cu efect de seră.
Totodată, emisfera nordică nu se supune previziunilor verzilor, ci, în medie, temperatura atmosferică
rămâne neschimbată: „Dar concentrațiile de CO2 în
emisfera sudică nu sunt deloc diferite de valorile din
emisfera nordică, conform IPCC. În ambele emisfere,
arată raportul IPCC al ONU pe 2001, concentrațiile
de CO2 au crescut de la 330 părți pe milion la circa
360 părți pe milion, față de sfârșitul anilor 70. Cu
aceeași creștere a concentrațiilor de CO2, de ce emisfera sudică a stat pe loc, iar cea nordică pare a se fi
încălzit?”. (Despre încălzirea globală și ecologism,
Christophor C. Horner, Editura Contra-Mundum,
2020)
Concluzia, susținută nu doar de Horner, este că nu
concentrația de CO2 este factorul primar în amplificarea termică.
O bună argumentare în defavoarea verzilor sunt
datele înregistrate în SUA de Administrația Națională
a Oceanelor și Atmosferei (NOAA) în intervalul
1895-2005: „a) În perioada cuprinsă între 1895 și
1940 a fost mai cald. Cel mai abrupt trend de încălzire s-a înregistrat între 1910 și 1935. Acest lucru se
întâmpla înainte de a începe utilizarea semnificativă
a combustibililor fosili; b) Apoi, în Statele Unite s-a
produs o răcire. Trei decenii și jumătate de răcire
neîntreruptă au declanșat panica cu privire la «răcirea
globală», care a atins apogeul la mijlocul anilor 70,
pe când temperaturile atinseseră punctul cel mai de
jos. Remarcați că aceasta a fost și perioada de
creștere maximă a consumului de combustibili fosili
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(iar panica a fost motivul pentru care avem astăzi
sateliți și sonde radio care confirmă absența încălzirii
catastrofale)” (CCH). Și următoarele puncte sunt în
consonanță cu primele două. Redăm în continuare
ultimele trei: „d) Din 1975 până în 1998, țara s-a
încălzit. consumul de combustibili fosili a continuat
să crească în acest timp, dar și soarele a devenit mai
activ (fenomen ce nu a fost încă atribuit
concentrațiilor terestre de emisii de CO2). e) Dacă, la
fel cum fac verzii, vrem să ne referim la o scurtă
perioadă de timp pentru a pretinde că reprezintă o
tendință pe termen lung, atunci un posibil trend de
răcire s-ar putea să fi început în 1998, în ciuda
creșterii ulterioare masive a consumului de combustibili fosili, datorat, în mare parte, dezvoltării economice a Chinei și Indiei. f) Curba încălzirii produse
între 1910 și 1934 (o perioadă cu consum limitat de
combustibili fosili) este mai abruptă decât curba aferentă creșterii temperaturii între 1975 și 1998 (o
perioadă cu un consum semnificativ de combustibili
fosili)”.
Cauzele tendinței de încălzire globală, una nici
catastrofică, nici cauzată de efectul de seră și nici
provocată totodată de activitatea umană, sunt cu prioritate cauzate de influențe cosmice, mai ales activitatea solară.
Conform unui grafic publicat în 1995 de IPCC, în
temeiul datelor istorice cunoscute, Terra a avut parte
în perioada medievală, anii 1000 d.Hr. – 1500 d.Hr.,
o perioadă caldă, urmată între 1500 d.Hr. – 1900
d.Hr. de o mică eră glaciară. Cum armata ecologistă
nu acceptă anularea viziunii lor alarmiste, în 2001, în
raportul IPCC, asistăm la deformarea adevărului istoric în favoarea revizuirii acestuia întru confirmarea
fantasmagoriilor catastrofice ale verzilor. Normal, a
urmat un val de critici în contra manipulării datelor,
ca urmare Senatul american solicită Academia pentru
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stabilirea adevărului. Comisia Academică, în scurt,
respinge studiul manevrat de adepții interesați ai ecologismului și afirmă că planeta se află în ultimele
patru secole în mijlocul Micii Ere Glaciare.
Pentru a ne impune agenda economică recesionistă, tactica verzilor este inducerea spaimei, frica de un
viitor prezentat alarmist și catastrofic climatic, cale
de a urma orbește agenda lor de întoarcere la viața
lipsită de bunăstare și confort, implicit de sănătate,
libertate de exprimare, libertate de mișcare etc. În
numele apocalipsei climatice pe care ne-o profețise,
între soluțiile salvatoare, cea mai stringentă este
renunțarea la combustibilii fosili. Cu ironie și umor,
Horner sintetizează: „Dacă e să renunțați la libertatea
voastră, la confortul vostru și la energia pe care v-o
puteți permite, ei trebuie să vă sperie. Orice lucru rău
care se întâmplă este atribuit imediat încălzirii globale provocate de Om. Uraganul Katrina: Încălzirea
Globală. Secetă: Încălzirea Globală. Inundații:
Încălzirea Globală. Prea multe insecte: Încălzirea
Globală. Prea puține insecte: Încălzirea Globală.
Starea vremii este acum vina voastră.
După ce a fost găsit vinovatul, este necesar să vi
se promită, ca în Cartea Apocalipsei, că lucrurile se
vor înrăutăți și mai mult. Uraganele vor fi mai puternice și mai frecvente. Tot ce nu s-a topit încă, urmează să se topească. Mareele se vor ridica și vor inunda
orașele noastre.
Dacă există vreo poveste care îți poate da fiori,
este adusă în atenție imediat și pusă în cârca Omului,
oricât ar fi de ciudată; acolo unde nu există astfel de
povești, se vor inventa”.
O amenințare fluturată constant de alarmiștii
verzi este creșterea nivelului mărilor, una catastrofică, în urma căreia țări și orașe ar dispărea sub ape;
cauza fiind topirea accelerată a ghețurilor de la poli și
din Groenlanda, ca efect al încălzirii globale. Or,
măsurătorile efectuate în intervalul 1992-2002 au
arătat un ritm de ridicare a nivelului mării care ar
necesita un mileniu pentru a crește cu 5 cm.
O altă înfricoșătoare amenințare, ce ne este oferită
pe toate ecranele, este înmulțirea uraganelor și amplificarea forței lor distructive. Buletinul Societății
Americane de Meteorologie publică în 2006 o lucrare
realizată de o echipă interdisciplinară de experți, din
care rezultă câteva principale concluzii, redate de
Christopher C. Horner în lucrarea sa Despre încălzirea globală și ecologism: „1) nu există o legătură
verificată între emisiile cu efect de gaz de seră și
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comportamentul observat al uraganelor; 2) orice
schimbare viitoare în ceea ce privește intensitatea
uraganelor va fi, probabil, mică și se va încadra în
contextul variabilității naturale observate; și 3) încercarea politică de a lega uraganele de încălzirea globală amenință să submineze susținerea cercetărilor climatologice legitime și ar putea avea ca rezultat
măsuri ineficiente de combatere a uraganelor”.
Ca să cităm afirmația unui expert în cercetarea
uraganelor, dr. William Gray: „Măsura în care crezi
că încălzirea globală produce o creștere a uraganelor
majore este invers proporțională cu cunoștințele pe
care le ai despre aceste furtuni”. (apud CCH).
Partea a III-a a cărții lui Horner se ocupă de Falșii
profeți ai încălzirii globale (și profiturile lor reale).
În 1975, revista Newsweek anunța schimbări radicale
ale vremii ca efect al răcirii globale, cu consecințe
dramatice, și anume: „Un declin drastic al producției
de alimente – cu serioase implicații politice pentru
aproape toate națiunile. Scăderea producției de alimente ar putea începe foarte curând... Dovezile în
sprijinul acestor predicții au început să se acumuleze
atât de mult încât meteorologii abia reușesc să țină
pasul cu ele”. (apud CCH). Iar presa, televiziunile,
internetul, în dorința de a-și asigura un număr cât mai
mare de consumatori, livrează non-stop astfel de știri
apocaliptice, de la taifune cosmice, la gripa aviară,
varicela maimuței, crize alimentare, sanitare, nucleare, războaie etc., iar ecologismul este un permanent
furnizor de astfel de subiecte. „Mișcarea ecologistă a
început să sărbătorească Ziua Pământului (22 aprilie,
ziua de naștere a lui Vladimir Ilici Lenin) în 1970, în
timp ce lumea era cuprinsă de spaima de răcirea globală, iar Washington Post avertiza «ceea ce e mai rău,
abia urmează să se întâmple», într-un articol intitulat:
«Ierni mai reci anunță o nouă Eră Glaciară»” (CCH).
Ecologiștii nu-și dezmint agenda stîngistă, ziua
de naștere a bolșevicului sovietic era cea mai potrivită pentru a sărbători Ziua Pământului.
Asistăm la o isterie care are în spate deja un secol
de manipulare climatologică susținută fără urmă de
discernământ și corectitudine de presa întotdeauna
avidă de catastrofe, fie ele și imaginare: „Alarmismul
din media de astăzi nu este nou. În publicația
Business and Media Institute (BMI), cu titlul «Foc și
gheață: jurnaliștii avertizează de o sută de ani asupra
schimbării climei, dar nu pot decide dacă ne vom
confrunta cu o epocă glaciară sau cu o încălzire», cercetătorii organizației au asamblat o gamă largă de
CONVORBIRI LITERARE

inconsecvențe ale presei alarmiste, care nu a prezentat vreo scuză, explicație sau măcar recunoaștere a
instabilității pozițiilor exprimate, ori, cel puțin, admiterea faptului că panica avea drept singur obiect
variațiile în sus sau în jos ale temperaturii. Cel mai
surprinzător este că fiecare inversare a soartei
Omului era oarecum trecută sub tăcere în presă. BMI
a dezvăluit că New York Times s-a angajat în cel puțin
patru campanii diferite legate de schimbarea climei,
în funcție de cum erau evaluate, începând cu avertismentul lansat în 1895 referitor la venirea unei noi ere
glaciare. Deși subiectul a fost abandonat, acel avertisment a fost reluat în 1924 și apoi a fost inversat în
1933, printr-un articol care declara că «Temperatura
înregistrează valori record pentru ultimii 25 de ani».
Probabil jenat de această gafă, Times a revenit la
angoasa legată de răcire în 1975 («O răcire majoră
este considerată de mulți ani ca inevitabilă»), iar apoi
s-a întors la de-acum bine cunoscuta obsesie curentă
a încălzirii globale provocată de Om”.
Prezența dioxidului de carbon „vinovat” de efectul de seră, asigură, spre știința alarmiștilor de serviciu, creșterea recoltelor, ca atare, prezisa foamete se
tot amână.
Alarmismul climatic bine întreținut mediatic și
politic este o uriașă sursă de profit financiar pentru
marile corporații, care promovează și implicit profită
de restricțiile impuse cu „nobilul” scop de diminuare
a dereglărilor climatice „provocate”. Enron, una din
marile corporații care au făcut bani frumoși în temeiul agendei ecologiste și care între timp, cu buzunarele pline, a și dispărut, este exemplul la care apelează
Horner; Enron fiind între susținătorii fervenți ai aplicării Protocolului de la Kyoto: „Compania a făcut
lobby și a complotat la toate nivelurile, cu grupuril
verzilor și cu reprezentanți ai marilor corporații de
aceeași orientare, pentru ca America să intre într-un
regim de reducere a consumului de energie, prin
intermediul Protocolului de la Kyoto sau a unei
legislații care să aibă același efect. Între timp, compania achiziționa diferite firme care urmau să furnizeze
acele surse de energie regenerabilă pe care Protocolul
de la Kyoto le băga pe gâtul populației din țările dezvoltate. Pew Center se lăuda cu copilul preferat:
«Enron Wind Corp. este unul dintre cei mai mari operatori mondiali în domeniul energiei generate de
vânt» (activele sale fiind în prezent deținute de
General Electric). Enron a deținut, de asemenea,
jumătate din cel mai mare consorțiu mondial de proCONVORBIRI LITERARE

ducere a energiei solare (cu Amoco, în prezent BP).
Nu uitați de miliardele ce urmau a fi obținute,
când creștea cererea pentru conductele de gaz ale
Enron – o rețea care la vremea respectivă era întrecută în mărime numai de cea a Gazprom din Rusia –
acest lucru urmând să se întâmple în momentul în
care cărbunele ar fi fost înlăturat din afaceri prin
reglementări (ca să nu mai vorbim despre conspirația
care avea drept rezultat creșterea prețului pentru consumatori). Adăugați la aceasta schema de
tranzacționare a creditelor pentru emisii, pusă la cale
de Enron pentru a obține și mai multe miliarde –
exact ca și în cazul actualei scheme de sifonare a
sutelor de milioane de dolari, de la consumatorii
europeni, fără nici un beneficiu pentru condițiile de
mediu. Pentru aceasta Enron s-a bazat pe succesul
obținut anterior, când a girat, ca un agent de pariuri,
schema de tranzacționare a emisiilor de dioxid de sulf
(poluant real). În plus, Enron a construit (cu subvenții
de la guvern, desigur) centrale pe bază de cărbune în
țările sărace care nu erau vizate de restricțiile de la
Kyoto – instalații care nu ar mai fi trebuit să concureze pentru cărbune cu Europa.
Adunați toate acestea și veți vedea că e vorba de
foarte mulți bani”.
Lumea afacerilor într-o bună alianță cu ecologiștii
sunt marii profitori în contra consumatorilor și a economiei, cu subvenții consistente asigurate de stat și
efecte nule asupra evoluției climatice.
„Energia regenerabilă are un rol de nișă, atât timp
cât este subvenționată de guvern. Deoarece nu poate
supraviețui comercial fără subvenții și mandate, acest
lucru spune totul”. (CCH). E o constatare care ar trebui să determine o abordare mai realistă, mai aplicat
economic și cu apel la tehnologii performante în utilizarea energiilor convenționale, în care să nu le
neglijăm pe cele nucleare și hidro. Sunt politici care
au ca efecte directe și imediate și pe care le constatăm
pe propriul buzunar, în creșterea costurilor, însoțite
de diminuarea libertăților. Vom fi tot mai săraci și,
paradoxal, tot mai puțin capabili să facem față
condițiilor de mediu. E suficient să exemplificăm cu
autorestricționarea, din cauza prețurilor, la utilizarea
gazelor și energiei electrice în apartament, la
renunțarea, pe același motiv, la libertatea de mișcare
asigurată de automobil.
„Costurile – la nivelul libertății, al calității vieții
și al bunăstării (și, implicit, al sănătății) sunt aproape
complet ignorate de profeții încălzirii globale și de
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media. [...] În realitate, și în pofida profiturilor pe termen scurt avute în vedere de susținătorii verzilor, noi
cu toții suntem pe cale de a pierde masiv de pe urma
politicilor lor, care sunt în același timp și neputincioase (în ceea ce privește «stabilizarea climei») și
distructive (pentru bunăstare și calitatea vieții)”
(CCH).
În timp ce restricționăm, prin măsuri coercitive
impuse de stat, consumul de energii convenționale în
Europa, SUA, Canada, Noua Zeelandă, țări precum
China, Mexic, India, practic întreaga lume ne-europeană nu este obligată să respect reducerile stabilite
prin Acordul de la Kyoto. E ceea ce s-ar numi – ne
furăm singuri căciula. Am externalizat industriile
energofage în aceste regiuni; noi renunțând la ele și
de fapt nu rezultă efectul scontat, reducerea emisiilor
de CO2. Aceleași emisii, dar din alte spații geografice.
„Dacă Europa va continua să aplice riguros această agendă și va trece la etapa a doua, daunele vor fi
considerabile, în funcție de țară. Se vor pierde milioane de locuri de muncă. Amintiți-vă că aceste costuri
nu pot cumpăra, după nici un scenariu, o climă stabilă. Mai mult, sacrificiile promise, dar încă neîndeplinite, ale Europei, sunt mai mult decât anulate de
creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră din țările
care nu au semnat Tratatul de la Kyoto. [...] În opinia
reputaților analiști economici de la Global Insight,
prin îndeplinirea țintelor stabilite la Kyoto, PIB-ul
Germaniei va scădea cu 5,2%, al Spaniei cu 5%, al
Marii britanii cu 4,5% și al Olandei cu 3,8%. Spania
și Marea Britanie vor pierde fiecare câte un milion de
locuri de muncă, iar Germania va pierde aproape 2
milioane, în partea din cauza creșterii cu 40 % a costurilor electricității și încălzirii”.
Și sunt estimări de acum mai bine de un deceniu
și jumătate și pe care le trăim astăzi, încă mai accentuat și „grație” conflagrației din vecinătatea noastră.
Și primii care sunt afectați de aceste politici, după
cum putem și singuri constata, sunt mai ales cei
săraci, cei cu venituri mici și pensionarii.
Christopher C. Horner îl citează pe Iain Murray,
dintr-un articol publicat în Washington Examiner, din
13 noiembrie 2006: „Acum o sută de ani, un occidental mediu avea un venit anual echivalent cu patru mii
de dolari. Oamenii lucrau numai în locuri unde
puteau ajunge mergând pe jos; femeile îşi petreceau
mare parte din viaţă efectuând acasă munci fizice
împovărătoare. Ştiinţa medicală, deşi progresa, era
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încă la nivel medieval în ceea ce priveşte practica.
Multe s-au schimbat în utimul secol, dar în toate
cazurile cheia eliberării noastre de toate aceste constrângeri a fost energia accesibila şi larg răspândită.
Fluxul permanent de electricitate a determinat o
explozie a bunăstării care a permis milioanelor de
oameni să trăiască vieţi mai lungi şi mai împlinite,
eliberaţi de greutăţi nimicitoare. Viaţa nu mai este
ticăloasă, crudă şi scurtă”. Un adevăr de necontestat
și o realitate pe care ecologiștii, în numele încălzirii
globale, vor să o distorsioneze, să ne anuleze bunăstarea și sănătatea obținute grație energiei producătoare de CO2.
„Putem să trăim ca în Florida, sau ca în
Bangladesh, dar ştiţi foarte bine unde aţi vrea să vă
aflaţi în cazul unor furtuni de gravitate egală.
Infrastructura fizică şi de comunicaţii, şi forţa economică, necesită crearea unei bunăstări, care la rândul
ei necesită energie sigură şi abundentă. Din nefericire, în prezent, omenirea rămâne săracă în ceea ce priveşte energia. Agenda de la Kyoto tinde să agraveze
această situaţie. Faceţi calculele, faceţi o evaluare
onestă a tehnologiilor disponibile şi fezabile şi analizaţi motivaţiile principalului architect al acestui
regim, şi veţi ajunge, cu siguranţă, la concluzia că
este imoral. Adoptarea unor măsuri superficiale în
numele salvării climei este la fel de imorală faţă de
cei care cred cu adevărat în criza climatică.
În rezumat, nu puteţi controla vremea, dar puteţi
ucide milioane de oameni încercând să o faceţi”
(CCH).
Prin Protocolul de la Kyoto, generarea
electricității prin ntermediul energiei nucleare este o
amenințare încă mai mare decît utilizarea combustibililor convenționali, cînd este evident că energia
nucleară asigură reducerea dioxidului de carbon pentru că, pur și simplu, emite numai vapori de apă; iar
hidrocentralele, care asigură energie curată, așa cum
doresc verzii îngrijorați de schimbările climatice, nu
sunt nici ele agreate, distrug natura, deranjează
găinușa de baltă, etc. Dar nu se arată alarmați de
defrișările masive, precum în România, care cu adevărat au o influență directă și vizibilă asupra schimbărilor climatice. Sunt afaceri pe care verzii, unde
cred de cuviință, le cauționează?.
Omul nu poate dicta concentrațiile atmosferice
ale gazelor cu efect de seră (CCH). Or, prevederile
Acordului de la Kyoto, care acuză Omul și îi impune
măsurile menționate, cu iluzoria țintă a influențării
CONVORBIRI LITERARE

climatice are ca singur efect pauperizarea generalizată a populației.
„Cine urmează să fie penalizat în cazul eliberării
naturale (frecvente) a unor gaze care conduc la modificarea concentrațiilor? În cazul unei erupții vulcanice, în cazul creșterii cantității de gaze eliberate de
oceane sau a altor activități naturale, ale cui termocentrale vor fi închise sau care instalații militare vor
trebui să-și reducă activitățile?” (CCH)
În fond, Tratatul de la Kyoto nu poate suprima
emanațiile vulcanice, oceanice etc., implicit nu are
mijloace și nici căi de a împiedica pomii, iarba, florile, arbuștii și alte plante să moară, sau mlaștinile
să putrezească sau vacile să elimine gaze – și
amintiți-vă, procesele naturale sunt cele care producaproape întreaga cantitate de gaze cu efect de seră.
În jur de 35 de țări și-au asumat Protocolul de la
Kyoto, dar alte 150 sunt exceptate, ultimele sunt în
majoritate țări în curs de dezvoltare, fiind libere să
folosească petrolul, cărbunele, gazul etc. se vor dezvolta, își vor ridica standardul de viață; iar cele dezvoltate, cu un înalt nivel de bunăstare, care respectă
prevederile Protocolului vor fi supuse unei degradări
a nivelului de trai tot mai accentuate, în favoarea
corporațiilor care aplică măsurile și în defavoarea
celor care le respectă, marea majoritate a populației.
„Ţările sărace sunt în această situaţie în mare măsură
pentru că sunt sărace în energie. Circa două miliarde
de oameni de pe planetă nu au aprins niciodată un bec
electric. De exemplu, China a înţeles că o premisă a
creşterii economice este aceea de a asigura cât mai
multă energie locuitorilor săi şi de aceea investeşte
masiv în energia nucleară şi în cărbune. Aceste ţări nu
îşi vor elibera niciodată popoarele de truda fizică grea
de care noi am scăpat acum un secol dacă guvernele
lor nu le asigură folosirea combustibililor accesibili,
majoritatea bazaţi pe carbon. De aceea ele resping
raţionalizarea impusă la Kyoto. Ele se confruntă deja
cu insuficienţa energiei, acesta fiind şi motivul sărăciei lor. Noi avem energie suficientă, cel puţin
deocamdată, de aceea nivelul nostru de trai este atât
de ridicat, durata vieţii este în creştere, foametea este
eradicată ş.a.m.d.” (CCH).
În aprilie 1983, Carl Amery, membru al Partidului
verde, afirma: „Noi cei din mișcarea Verde, aspirăm
la un model cultural în care tăierea unei păduri să fie
considerată mai odioasă și mai criminală decît vînzarea copiilor de șase ani către bordelurile Asiei”. (apud
CCH) E cu adevărat o aspirație, o țintă înălțătoare, în

care copacul este sacru, iar copilul o marfă bună pentru prostituare.
„Dacă guvernul european continuă să mărească
prețurile gazului și al încălzirii (și asta și fac din greu
și fără jenă n.n.) mărind taxele pentru a subvenționa
energia regenerabilă, provocând pierderea locurilor
de muncă în China și India, până în anul 2100 ele ar
putea să salveze 21 de mm de faleză”. Ironia celor 21
de mm de faleză salvați într-un secol, evidențiază
lipsa de realism a măsurilor catastrofice ele politicienilor împotriva celor care i-au ales.
Horner citează pe Catherine Bennett din The
Guardian (UK), 2004: „Pe scurt, dacă putem să ne
ridicăm la înălțimea provocării, abolirea permanentă
a volanului ar avea un minunat efect sinergic de creare a mii de locuri de muncă noi – cum ar fi fierari,
potcovari, grăjdari și așa mai departe ” în același timp
conservându-se energia și salvându-se planeta de o
devastare altfel inevitabilă”.
Cînd citești astfel de aberații, care se vor soluții
salvatoare cu efect sinergic, te întrebi, cum e posibil
ca o publicație, cît de cît serioasă, să accepte astfel de
elucubrații.
Probabil, cu voia sau fără voia ecologiștilor și a
camarazilor lor progresiști, lumea se va adapta și va
depăși și această cumpănă; pentru că Omul s-a adaptat întotdeauna, societățile cele mai bogate se adaptează cel mai ușor; reducerea avuției globale – așa
cum va face Kyoto – ne asigură doar că vom fi și mai
vulnerabili în fața singurei certitudini din dezbaterea
despre încălzirea globală: vremea imprevizibilă și
uneori severă.
Europa își mărește emisiile, nu le reduce pentru
a-și atinge țintele, iar elitele ei sunt demascate ca
vânzând tratatul drept un cal troian pentru
„guvernanța globală” care „va netezi terenul de
joc”.
Omul este ultimul care cu adevărat ar putea
influența semnificativ încălzirea globală. Nu reducerea utilizării emisiilor convenționale, cu efecte directe asupra bunăstării generale, este soluția, ci
perfecționările tehnologice, inclusiv apelul la hidrogen ca sursă de energie, pentru că, întrebăm pe luptători în contra efectului de seră ce este mai important:
Omul sau Cormoranul? sau poate Ursul?
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I N T E R V I U

DIALOG INEDIT CU SCRIITORUL

NICOLAE DABIJA

O.S.: Stimate Nicolae Dabija, v-am cunoscut
până acum ca poet şi publicist. Ce v-a adus pe
meleagurile prozei. Această carte este debutul
dumneavoastră în genul romanului?
N.D.: Tema pentru acasă e primul meu roman,
după peste 80 de cărţi de poezie, publicistică, eseu,
istorie literară, manuale şcolare etc. De multe ori
am impresia că nu eu am scris această carte, ci ea
m-a scris. Că nu eu am trăit-o, ci ea m-a trăit. Că
nu eu am ales eroii, ci ei şi-au ales autorul poveştii
lor (m-am convins de acest lucru când la un
moment dat n-au mai vrut să mă asculte şi şi-au
urmat fiecare drumul lui care nu a mai putut fi
determinat de autor). Este, cred, cazul clasic când
eroii povestesc şi autorul notează.
E un roman de dragoste şi moarte. Eroii mei,
cei doi îndrăgostiţi, sunt puşi în condiţii limită.
Sentimentul lor (unul împărţit la doi) se desfășoară
pe fundalul deportărilor staliniste, care au avut loc
după 1940 în Basarabia (astăzi Republica
Moldova). Cartea este un elogiu adus acelei
generații de intelectuali, martirilor neamului, şcolii, profesorilor, solidarităţii umane, dragostei, dar
în primul rând femeii. Autorul afirmă în paginile
cărţii fără să afişeze această convingere a sa: şi
bărbatul poate iubi foarte puternic, şi femeia poate
iubi foarte puternic, dar numai femeia se poate
sacrifica pentru sentimentul ei.
Toţi cei care iubesc se vor recunoaşte în acest
roman.
Romanul Tema pentru acasă, am afirmat acest
lucru de mai multe ori, e despre voi, îndrăgostiţilor
de toate vârstele şi din toate timpurile!
O.S.: În Cuvântul-înainte al cărţii menţionaţi
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cum v-a găsit ideea. Ce puteţi spune suplimentar
la acest text introductiv?
N.D.: Romanele bune se scriu la maturitate. Nu
l-aş fi scris niciodată, bănuiesc, dacă n-aş fi avut
un accident nefast în vara anului 2007, când am
căzut într-o prăpastie aproape de mănăstirea
Ţipova de lângă Nistru. Atunci, într-un moment
dintre viaţă şi moarte, am văzut, ca o năzărire, filmul cărţii concentrat în câteva secunde.
Mă salvase un dud bătrân şi stufos care îmi
amortizase căderea.
În acele clipe de durere, prietenul meu Ioan
Marinescu, jurnalist din Ploieşti, a auzit cum discutau doi călugări de la mănăstire, care se apropiaseră să mă ajute:
– A căzut de la nouă metri, de pe piatră pe piatră. Cum de a rămas viu?
– A căzut printr-un dud…
Şi atunci unul dintre monahi a întrebat mirat:
– Dar de unde s-a luat dudul? Că ieri parcă nu
era aici!
Fusese, bănuiesc, o exagerare a prietenului meu
sau a călugărilor, dar m-am convins nu o dată de
faptul că, dacă, în anumite împrejurări ale vieţii
tale, eşti umilit nemeritat, Dumnezeu îţi va trimite
aproape întotdeauna o aripă care să te ajute să te
ridici.
Cel de Sus mi-a trimis atunci aripa care să mă
sprijine – această carte, pe care aş fi dorit, cu mult
înainte de acea întâmplare tristă, să o citesc.
O.S.: Cum aţi lucrat? Repede sau… În general,
cum scrieţi: repede, uşor?...
N.D.: Romanul s-a scris singur. El s-a închegat
mai întâi în gând. După trei luni de spitalizare, îi
CONVORBIRI LITERARE

cunoşteam tot conţinutul pe de rost.
Revenit acasă, scriam sau, mai exact transcriam
din memorie, câte un capitol în fiecare zi. L-am
aşternut repede. Gândul, aveam atunci această
impresie, abia reuşea să ajungă din urmă pixul care
luneca parcă fără mine pe foaie. Cartea are 73 de
capitole, l-am scris deci în 73 de zile.
Scriam fără să respect ordinea. Am început
scrierea cu un capitol de la mijlocul cărţii, cel cu
preotul Ioan Florenschi, după care am scris unul de
la începutul ei, apoi un altul de la sfârşit şi aşa mai
departe.
Am avut şi un moment ca acesta: am notat un
capitol şi l-am rătăcit, iar întrucât urma să-l aşez în
canavaua cărţii şi nu-l găseam, l-am mai scris o
dată.
Când peste alte săptămâni am regăsit capitolul
în prima lui variantă, care se încâlcise cu alte foi
într-un maldăr de ziare, am fost uluit să descopăr
că textele celor două scriituri coincideau întru
totul, cuvânt cu cuvânt, doar unele virgule sau
nuanţe de cuvinte difereau.
După aceea am revenit, am comprimat, l-am
scuturat în primul rând de poezie, uneltele prozei
sunt totuşi altele, iar descrierile poetice frânau
dinamismul naraţiunii, m-am străduit în această
carte să nu fac literatură. Or, literatura e ceva care
îndepărtează de viaţă, substituind-o de cele mai
multe ori.
După ce am pus punctul de la sfârşitul cărţii,
mă temeam s-o recitesc. Am pus-o de-o parte. Era
ca un text fără autor. Nu aveam sentimentul că-mi
aparţine, el fiind mai mult al eroilor cărţii.
Peste o jumătate de an l-am răsfoit şi, pentru că
la o nouă lectură, am retrăit aceleaşi sentimente
puternice, l-am înmânat editorului Daniel Corbu
din România, care l-a citit imediat şi i-a făcut o
notă, exagerată evident: „Carte de Premiul Nobel.”
Abia atunci am pus numele meu pe pagina de început.
O.S.: Cred că aţi fost inspirat de Eminescu,
geniul literaturii române, de poezia şi proza lui.
N.D.: Desigur, portretul lui Eminescu dat jos
de pe peretele unei săli de clasă de către ostaşii
sovietici la 28 iunie 1940 şi înlocuit cu cel al lui
Stalin, pe care elevii ulterior l-au dat jos, ca să-l
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pună la loc pe cel al poetului drag reprezintă un
simbol, iar nişte simboluri sunt expresiile unor
valori, câteodată diametral opuse.
Noi am plătit scump pentru dreptul de a-l avea
pe Eminescu.
În anii ’30 în Transnistria cărţile lui, puţinele
care răzbeau dincolo de Nistru, erau arestate cu tot
cu cititori.
După 1940, la Ivdel, o închisoare din Siberia
pentru basarabeni, mi-a povestit un supravieţuitor,
unii dintre condamnați cântau în faţa plutoanelor
de execuţie cântece pe versuri de Eminescu.
Mihai Eminescu, ca şi Hristo Botev pentru bulgarii de pretutindeni, este Poetul Naţional al tuturor celor care vorbesc limba română. El este pentru
noi mai mult decât un poet, e un reper spiritual şi,
într-o perioadă grea pentru istoria noastră ne-a ajutat să rezistăm şi să ne păstrăm limba.
Aş îndrăzni să afirm că Eminescu ne-a făcut pe
noi, basarabenii, bogaţi prin naştere. Suntem
bogaţi prin faptul că ne aparţine, bogaţi prin faptul
că-i aparţinem.
O.S.: Cartea e ficţiune sau sunt şi momente
reale?
N.D.: Am avut, cred, sute de prezentări ale cărţii în şcoli şi localităţi din Republica Moldova şi
România. Mulţi dintre supravieţuitorii GULAGurilor s-au recunoscut în carte: „Această carte e
despre mine”, „Toate s-au întâmplat întocmai cum
le-aţi descris în roman”, mi s-a spus nu o dată.
În comuna Miroslăveşti, județul Iaşi, un bătrân
Ştefan Hogaş mi-a vorbit că l-a cunoscut personal
pe Kudreavţev.
Cum?, am întrebat. Pentru că acest personaj e o
invenţie pură. Toate numele sunt inventate. Iar
Kudreavţev a fost primul nume rusesc care mi-a
venit sub peniţă atunci când scriam.
Fostul ostaş al Armatei Române, făcut prizonier de Armata Roşie în 1944, a făcut închisoare la
Vorcuta, lângă Polul Nord, iar comandantul penitenciarului se numea Kudreavţev.
Bătrânul mi l-a descris exact cum l-am înfăţişat
în carte.
Acţiunea în cartea mea însă se desfăşoară la
Kolâma, lângă Oceanul Pacific.
Dar paradoxul e altul: în lagărul de la Vorcuta,
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care-l avea şef pe Kudreavţev, şi-au executat
pedeapsa doi unchi de-ai mei, arhimandritul
Serafim Dabija şi preotul Nicodim Onu.
Ei nu mi-au vorbit de Kudreavţev, n-am auzit
niciodată acest nume.
Concluzia mea e că omul, pe lângă alte lucruri
pe care le moștenește – trăsături fizice, caracter,
predispoziţii de destin – se naşte şi cu o memorie
moştenită, care zace depozitată într-un ungher al
subconştientului, urmând să se declanşeze doar în
anumite momente ale vieţii noastre sau, poate,
niciodată.
Cartea este, dacă aş putea să mă exprim astfel,
o ficţiune bazată pe cazuri reale.
Ea nu e, cum afirmă critica literară, un amestec
de realitate şi ficţiune, ci descrie o realitate atât de
dură încât aceasta pare ficţiune. Notele onirice nu
fac decât să accentueze acest lucru.
O.S.: Aţi vizitat Siberia şi locurile despre care
vorbiţi în roman?
N.D.: N-am vizitat Siberia, dar am purtat-o în
mine (doar întâmplător nu m-am născut acolo,
mama mea nu a fost inclusă in lista celor care
urmau să fie deportaţi din motiv că era măritată cu
un invalid de război mobilizat de armata sovietică), am văzut-o într-un fel cu ochii rudelor mele,
ţărani şi preoţi, deportate în lagărele acestui continent al fricii.
Mai mult decât atât, am citit multe cărţi despre
Siberia şi despre lagărele ei, am discutat cu mai
mulţi oameni care s-au întors din acel infern al frigului.
O.S.: Aţi dedicat cartea d-voastră intelectualităţii basarabene. De ce?
N.D.: În istoria Britaniei se spune că în jurul
anului 1000 un rege brit a vrut să şteargă de pe faţa
pământului poporul velş al Ţării Galilor. Dar nişte
înţelepţi l-au sfătuit: „De ce ai ucide tot poporul?
Taie-le capetele învăţătorilor lor şi poporul nu va
mai exista”. Probabil, regele aşa a şi făcut, dacă de
poporul velş a încetat să se mai vorbească în istorie. Odată cu învăţătorii, cu cărturarii, cu intelectualii vremii, a dispărut şi poporul.
La fel s-a procedat de-a lungul istoriei şi cu
popoarele noastre: cei care au intrat cu armatele
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peste noi i-au vânat în primul rând pe intelectuali:
învăţători, preoţi, scriitori… Ei ştiau, odată intelectualitatea decapitată, poţi face dintr-un popor sau
altul ca dintr-o bucată de plastilină ceea ce îţi
doreşti.
E o minune că o parte din intelectualitate, care
reprezintă conştiinţa neamului nostru, a rezistat şi
a putut încuraja şi restul poporului să reziste.
O.S.: Soarta Basarabiei a fost nefastă. Istoria
ei e dramatică, chiar tragică. Credeţi că Moldova
se va uni cu România şi de ce aceasta nu s-a
întâmplat după ieşirea ei din imperiul sovietic
rusesc?
N.D.: Despre România şi Republica Moldova
se poate spune ceea ce spusese Oscar Wilde despre
Anglia şi SUA: că sunt două ţări despărţite de o
limbă comună.
În 1989 eram deputat în ultimul Parlament
sovietic. Atunci când s-a recunoscut că Pactul
Ribbentrop-Molotov este unul nul şi neavenit, credeam cu toţii că se va reveni la frontierele din
1939, dar n-a fost să fie. Basarabia este o bucată
din România, ruptă în urma acestui Pact şi alipită
la URSS.
Greşeala noastră, a intelectualilor şi politicienilor de la 1989-1991, a fost că noi am dorit revenirea la Ţara din al cărei trunchi am fost smulşi, realizată pe bucăţi. Mai întâi să obţinem limba română, apoi alfabetul latin, ulterior – simbolurile
naţionale, recunoaşterea istoriei comune pentru
toţi românii, cu identitatea noastră, gândindu-ne că
părţile până la urmă nu pot alcătui decât întregul.
Şi am greşit.
O altă gafă a fost că noi în loc să luptăm pentru
libertate, am luptat pentru independenţă. Un stat
poate fi recunoscut ca independent de peste 150 de
ţări ale lumii şi să nu fie liber.
E exact cazul Republicii Moldova.
Pentru noi este foarte importantă acum integrarea în Uniunea Europeană, care ar însemna de
facto revenirea noastră Acasă, în Europa valorilor
şi a familiei popoarelor civilizate.
O.S.: Câte ediţii şi traduceri au apărut până
acum ? Tirajul?
N.D.: În limba română romanul a cunoscut 5
CONVORBIRI LITERARE

ediţii, cu un tiraj total de 32.000 de exemplare.
Conform unui sondaj efectuat între bibliotecari
Tema pentru acasă a fost considerată drept cea mai
citită carte de beletristică din ultimii 10 ani, numai
în anul 2010 ea a cunoscut peste 100.000 de
împrumuturi în bibliotecile din Republica
Moldova.
Romanul a apărut deja la prestigioasa editură
„Société des écrivains” din Paris, în traducerea
Mariei Augustina Hâncu şi a lui Constantin Frosin.
Pe coperta cărţii editorii menţionează faptul că
romanul conţine „una dintre cele mai superbe
poveşti de dragoste”.
Romanul a mai fost tradus în germană (traducător – Ion Mărgineanu), italiană (traducătoare –
Olga Irimiciuc), se traduce în engleză (de către
Nicolas Andronesco), rusă (Miroslava Metleaeva),
macedoneană (Paskal Ghilevski) şi chineză (Ma
Linjuan). Recent a fost publicat și în engleză în
SUA.
O.S.: Credeţi ca acest roman minunat, care e
scris şi ca un scenariu se poate ecraniza? Еu cred
ca va fi un film emoţionant…
N.D.: Eu am descris, nu am scris. Am transpus
cele care mi se arătau într-un fel pe ecranul imaginaţiei. De aceea când mai mulți cititori mi-au
reproşat că ar fi trebuit s-o las pe eroina cărţii,
Maria Răzeşu, să trăiască, le-am spus: desigur că
aş fi putut face, fiind autorul cărţii, ca Maria să nu
moară, dar atunci v-aş fi minţit.
Mai mulţi cititori mi-au spus că romanul e un
scenariu de film gata scris. Am citit şi câteva oferte. Sergiu Prodan, preşedintele Uniunii Cineaştilor
din Republica Moldova, se arătase entuziasmat de
carte, dar, mi-a precizat, pentru ca romanul să
devină film, e nevoie de o investiţie de câteva
milioane de euro, pe care, din păcate, studioul de
filme de la Chişinău nu-i are.

Acum, deşi scriu altfel, aud sunetele şi fără să
le dau rostire, pentru mine fiind foarte importante
sonoritatea cuvintelor, alternanţa vocalelor şi consoanelor, relaţiile în care intră acestea la scrierea
unei cărți.
O.S.: Cartea a fost primită de cititori cu mare
interes şi căldură, iar de critica literară ca un
mare, deosebit eveniment în literatura basarabeană şi română.
Am citit cronice numai cu superlative. Cartea
pe care o veţi publica după acest roman minunat,
extraordinar, cred ca va fi la acelaşi nivel înalt.
N.D.: Romanul „Tema pentru acasă” a cunoscut peste 200 de recenzii în presa din România şi
Republica Moldova, dar şi în cea din Serbia, SUA,
Canada. La Iaşi la editura „Princeps Edit” a apărut
şi o carte „Tema de după Tema pentru acasă”, care
conţine recenzii şi ilustraţii la roman.
Mai mulţi cititori m-au îndemnat să scriu continuarea romanului. Unii mi-au sugerat ce-ar trebui
să conţină. Un critic literar din Galaţi mi-a expediat aşternut pe mai multe file subiectul părţii a
doua a cărţii, cu propuneri concrete.
La comanda cititorului am editat între timp o
carte de nuvele „Nu vă îndrăgostiţi primăvara”,
câştigătoare a topului „Cea mai citită carte a anului
2014”, premiu atribuit de Societatea
Bibliotecarilor din republică, volum care a cunoscut într-un an două ediţii cu un tiraj total de 10 000
de exemplare. El cuprinde nuvele cu conţinut oniric, filozofic, ezoteric, încadrate de unii critici la
tematica ştiinţifico-fantastică. Dar succesul ei se
datorează în bună parte romanului „Tema pentru
acasă”, pe care cititorii mă aşteaptă să-l continui în
alte cărţi.
Cititorului bulgar multă sănătate!
O.S.: Vă doresc inspiraţie și succes!
Chișinău – Sofia

O.S.: Scrieţi nu numai ca un mare poet, născut,
nu făcut, dar şi ca un muzician. Cred ca muzica va
inspiră?
N.D.: De multe ori muzica este cea creează
fundalul necesar pentru creaţie. Poate să mă inspire, să mă pregătească sufleteşte pentru scrisul meu.
Într-o perioadă îmi scriam poeziile rostindu-le.
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Interviu realizat de Ognean STAMBOLIEV
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Dialog cu IOANA CELIBIDACHE

La jumătatea lunii ianuarie s-au împlinit 10 ani de la plecarea Ioanei Celibidache dintre noi, iar pe 28 iunie se vor sărbători 110 ani de la nașterea lui Sergiu Celibidache. Vă ofer un fragment din volumul Sergiu & Ioana Celibidache.
Geheimnisse einer grossen Liebe (Sergiu și Ioana Celibidache. Secretele unei mari iubiri), apărut la editura Langen Müller
din München în 2012, în traducerea doamnei Raluca Petrulian, și care cuprinde o serie de interviuri pe care le-am realizat
cu Ioana Celibidache în cursul anului 2011.

Luni 15 august. Parisul se topește de căldură. Sunt
35 de grade. Ioana îmi deschide… Ne îmbrățișăm și
intrăm în salonul mare. Ușile spre salonașul Ioanei
sunt larg deschise și Petrușka, moleșit de căldură,
întins pe jos, pare să facă parte din covor.
Ioana Celibidache: Știi, ieri s-au împlinit cincisprezece ani de când a murit Sergiu. În ajun de Sfânta
Maria. Foarte curios și asta, ca și cum l-ar fi luat de
mână Sfânta Maria și l-ar fi purtat cu ea spre ceruri. Ei,
ce să zic? Ia, spune-mi, la a câta întâlnire suntem?
Crisula Ștefănescu: A treia. Și când te gândești că
am pornit de la ceea ce se voia să fie un interviu despre
expoziția ta. Dar dacă prima oară am stat de vorbă
vreo trei-patru ore, a doua oară, încă vreo patru și tu ai
început să-mi povestești atâtea lucruri, unul mai interesant decât altul, m-am gândit că ar fi păcat să nu le
strâng într-o carte, mai ales că în 2012 sunt o sută de
ani de la nașterea lui Sergiu Celibidache.
I.C.: Sigur. Și ne-am și amuzat așa de bine amândouă. Hai să vedem despre ce ai mai vrea să vorbim.
C.Ș.: Sunt sigură că o să vorbim despre cu totul
alte lucruri decât cele la care m-am gândit eu.
I.C.: Ha, ha, ha! Ia spune!
C.Ș.: Uite, m-am gândit să vorbim despre
celebrități… despre celebritate. Sergiu Celibidache a
fost o celebritate.
I.C.: O celebritate de o factură aparte.
Anticomercială. Antipublicitate.
C.Ș.: Mi se pare totuși puțin ciudată atitudinea lui.
Mediile fac de multe ori o celebritate.
I.C.: Da și nu. O celebritate trebuie să aibă o extraordinară forță interioară. Și un caracter de fier, cum l-a
avut el. Și dacă vrei și eu. Sergiu nu a făcut niciun compromis. Și eu am învățat de la el. Nu a făcut ceea ce fac
mai toți, nu a chemat niciun reporter, niciun jurnalist la
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masă: „Haide să stăm de masă la un dejun, eu să-ți
povestesc despre mine și mata să scrii în jurnale”. Nu!
Cred că o celebritate trebuie să aibă forța de a spune
nu. Și de a ține la principii. „Uite eu vreau douăsprezece repetiții cu orchestra”, să zicem. „Cum douăsprezece
repetiții? Von Karajan face numai trei”. „Je m’en fou de
ce face Karajan. Eu nu vin decât cu douăsprezece
probe. Nu le fac pentru mine, le fac pentru orchestră, le
fac pentru ca să obțin ceea ce mi-am propus. Vreți bine,
nu vreți, bine”. „Dar de ce nu mergi dumneata”, hai să
zicem, „în Peru?” „Cum să merg dacă acustica e proastă?” „Dar Karajan merge”. „Să mergă! O acustică
proastă îmi strică mie, întregii munci pe care am făcuto și strică orchestrei. Deci, nu mă duc”. „Eu vreau trei
milioane”, să zicem. „Nu, că nu”. „Bine, nu mă duc”.
„Facem discuri”. „Discuri? Niciodată!” Orchestra de la
München nu avea voie să facă discuri. Nu că nu aveau
voie să facă discuri cu concertele dirijate de Sergiu, nu
aveau voie să facă niciun fel de înregistrări.
C.Ș.: Ioana, aproape peste noapte, în toamna anului 1945, când dirijează orchestra filarmonică din
Berlin, de la primul său concert, Celibidache devine o
celebritate. Sigur că era talentat, toți colegii lui vorbesc în amintirile lor la superlativ despre el, că era
genial, toți spun că era genial, dar mă întreb și te întreb
dacă nu există un concurs de împrejurări care să-ți
deschidă drumul. O conjunctură. Mă gândesc la accidentul lui Borchard, cel care dirija orchestra în absența
lui Furtwängler.
I.C.: Nu. Cred că e ceva logic.
C.Ș.: Furtwängler, dirijorul orchestrei, era în
Elveția, încadrat în procesul de denazificare, iar Leo
Borchard, înlocuitorul lui, împușcat de o santinelă,
când se întorcea de la un dineu. Și atunci este căutat un
dirijor tânăr, energic, care să nu trezească niciun fel de
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suspiciuni în acea perioadă foarte tulbure. Sergiu
Celibidache este acolo. Exact ceea ce se caută. Nu-ți
trebuie și puțin noroc, să fii la locul și la timpul potrivit
acolo unde e nevoie de tine?
I.C.: Eu una nu cred. Când Sergiu a început să arate
acolo la Berlin la școală cam ce știe, toți au încremenit.
Nu numai colegii lui, dar și unii dintre profesori. Nu o
spun eu, sunt atâtea cărți care o spun. Când l-au întrebat: „Ce vrei să dirijezi?” a răspuns: „Orice”. „Ce partitură?” „Oricare! Pe dinafară. Ce vrei dumneata!” Și
Sergiu abia venise la Berlin de câteva luni chemat de
Tiessen. Nici germana nu o vorbea bine. Da, și în câteva luni s-a pus la punct cu limba, cu armonia, cu contrapunctul.
Conjunctură? Nu cred. Toți oamenii celebri pe care
i-am cunoscut, Bernstein, Michelangeli, au muncit
enorm ca să fie, ca să ajungă, celebri. Nu era conjunctura asta, era alta. Sergiu lucra la început zi și noapte.
Mai târziu, când l-am cunoscut, parcă știa totul. Le știa
pe toate. Parcă izvorau din el. Era colosal! Știa totul,
totul, și spunea exact ce credea și ce gândea. Și-a făcut
prin asta și mulți inamici. Și-i căuta parcă. Găsea un stimul poate în asta. De multe ori era întrebat: „Cum găsiți
orchestra? Cum cântă?” „Îngrozitor”. „Când vreți să
veniți la noi?” „Niciodată. Pentru că nu știți nimic!” Alt
șef de orchestră întrebat cum găsește orchestra ar fi răspuns: „Magnifică!” „Și solistul?” „Divin!” Ori Sergiu
era altfel. „Conservatorul de aici?” „Îngrozitor! Cel mai
îngrozitor care există!” „Profesorii?” „Niște ignoranți!”
Ți-am povestit că l-au chemat să facă din orchestra de
aici, din Paris, una Wetltklasse.
C.Ș.: Mi se pare uluitor cum Celibidache reușea să
facă din orice orchestră una de rang mondial. Care era
secretul?
I.C.: Cu foarte multă muncă. Cu tenacitatea care-l
caracteriza. Cu știința pe care o avea. Nu știu de unde o
avea. Din alte vieți, pentru că o singură viață mi se pare
puțin ca să acumulezi ce acumulase el. Cum să poți să
știi atâtea? Nu citea o dată. Nu l-am văzut să citească
partitura. În viața mea nu l-am văzut citind o partitură!
Scria! Asta da, dar să ia el o partitură? Niciodată! Avea
totul în cap. Fiecare detaliu. Mortal era! Mortal! Avea o
memorie colosală.
C.Ș.: Se pare că ajunsese proverbială. Am citit că,
după război, Celibidache ar fi făcut un rămășag cu un
muzician sovietic, ofițer în garnizoana Berlinului, că
poate învăța într-o singură zi o partitură nouă, o simfonie de Șostakovici, și că într-adevăr a doua zi după
încheierea pariului, știa fiecare notă din partitură.
I.C.: Așa este. Avea o memorie fenomenală. Și mai
avea o calitate, pe care trebuie s-o aibă o celebritate, un

om celebru. Contrar a ceea ce se crede. Să fie generos.
Și Sergiu era. Era de o bunătate colosală. Era toată ziua
cu elevii după el. Și la moară mă plictisea. Patruzecicincizeci erau fie pe aici prin apartament, fie la moară.
C.Ș.: Ioana, succesele lui Sergiu, ca și ale tale, au
fost strălucite. Dar viața nu este numai o înlănțuire de
succese, de triumfuri. Sergiu vorbea cu tine despre visele lui, nemulțumirile pe care le avea, despre neîmpliniri? De amărăciunile lui? De lucruri pe care ar fi vrut
poate să le facă și nu a putut dintr-un motiv sau altul?
I.C.: Sigur. De exemplu îmi spunea că ar vrea așa
de mult să scrie, și nu are timp, o carte despre prostia
umană. Mi-a spus: „Ar trebui să spun tot ce știu și ce nu
știu ceilalți și care se prefac că știu. Și oamenii, săracii,
înghit, că nu știu”. Mai ales în muzică. Eu am auzit sute
de concerte. Și nu am știut, când eram mai tânără, că
acuma știu, că pot să existe dirijori care să masacreze în
așa hal o lucrare, încât să nu o mai recunoști.
C.Ș.: Care era după părerea lui Sergiu rolul unui
dirijor?
I.C.: Sergiu avea o vorbă: „Care e diferența între un
dirijor bun și unul prost? Simplu. Cel prost nu e dirijor”. Și e adevărat. În afară de Furtwängler, pe care îl
respecta, și de Franco Ferrara, nu prea mai acorda credit
multora. Pianiști? Rubinstein era un virtuos.
Michelangeli, colosal.
C.Ș.: Sergiu și Michelangeli au fost buni prieteni.
I.C.: Da. Până la moartea lui Michelangeli, de care
Sergiu a fost foarte afectat. A fost o nenorocire. Exact
în perioada în care Sergiu era în spital. Și le-am spus
elevilor să nu-i spună. Primul lucru: „Știți, a murit
Michelangeli”. A fost dat peste cap. Pentru că îl iubea,
îl aprecia. A fost un șoc. Mai ales îl aprecia enorm. Că
Sergiu putea să iubească, fără să și aprecieze pe cineva.
Ori, în cazul lui Michelangeli exista și iubire și apreciere. Sergiu a fost foarte amărât.
C.Ș.: Celibidache vedea în rutină cel mai mare
pericol pentru un dirijor. Cum făcea să o evite?
I.C.: Eu cred că la fiecare concert era ceva nou.
Schimba mereu. După timp, după ambianță – care joacă
un rol – după sală. La el un concert nu era niciodată
egal cu celălalt. Nu umbla cu cronometru. Nu. Era în
funcție de o atmosferă specială care se crea, de acustică,
de public. Nu știu cum să-ți spun, de ceva care se
întâmpla, care nu era niciodată același lucru, și făcea
din fiecare concert ceva unic. Sergiu însuși era un om
așa de spontan că nu putea fi vorba de rutină la el. Viața
lui nu cunoștea rutina.

Interviu realizat de Crisula ȘTEFĂNESCU
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Ion PAPUC

A fi român este un fapt incert. De la caz la caz,
unul poate fi rușinat de ipoteză, altul e mândru de
atribuirea în cauză. Cineva se sfiește să-și afirme
calitatea, pe când altul și-o strigă în gura mare.
Poate fi cea mai răspândită modă să te dezici de
neamul tău, să-i arunci insulte în față, sau vin alte
dăți vremuri când te ghemuiești la confort în această
ipoteză generică. Ține de educația pe care o ai pentru a te acorda unei poziții sau alteia. Dar doar în
cultura ta se vede care îți este atitudinea. Și există
desigur un șantaj moral în presupunerea că românitatea este o dovadă a subdezvoltării tale intelectuale, în caz contrar admițând că de la un anumit nivel
în sus te desprinzi de apartenențele etnice cum te-ai
depărta de animalitate. Deși, până la urmă românismul poate fi privit doar ca o problemă individuală,
personală chiar. Din această perspectivă, pentru
mulți dintre noi, poate pentru cei mai mulți dintre
noi este preferabil să îți taci apartenența etnică
optând astfel să fii doar ins indiferent, dotat cu un
un intelect universal. Să vedem însă și câteva cazuri
ale unora care au înfruntat riscul de a se expune
oprobriului de a fi pe față chiar români. Și-au avut
și ei nuanțările lor. Astfel în stilul său solemn, Vasile
Pârvan a înălțat pean eroilor patriei dar atunci când
a pornit la drum cu marea lui operă de știință arheologică, Getica, a ținut să se delimiteze ferm de un
precursor
notând:
Contemporan,
Nicolae
Densusianu scria romanul său fantastic Dacia
preistorică, plin de mitologie și de filologie absurdă,
care la apariția sa (postumă: 1913) deșteptă o
admirație și un entuziasm nemărginit printre
diletanții români în arheologie (p. 597). Cu
discreția, cu eleganța de spirit a savantului avem în
această frază discriminate cele două categorii: a așa
zișilor diletanți și diametral opusă cea a
presupușilor oameni de știință cărora le repugnă
12

entuziasmul, mitologia, fanteziile, cunoașterea prin
harul poetic. La distanță de aproximativ un secol ne
putem întreba: care este astăzi situația celor două
opere, cea științifică și cea presupus diletantă? Căci
și-a avut fiecare destinul ei. Iar faptul că monumentala carte a lui Densusianu beneficiază de un plus de
frecventare în raport cu cea a lui Pârvan își poate
avea explicația în aceea că în jurul primei se adună
mai numeroși inșii mai puțin exigenți sub raport
științific, personaje lipsite de spirit critic, predispuse nu să analizeze ci să admire.
Totuși, nici figura tragică a lui Vasile Pârvan nu
a fost exceptată de la reticență, ba chiar poate din
parte celui mai apropiat discipol al său, poetul Dan
Botta. Spusese despre savantul care i-a fost model
în multe privințe și în primul rând ca stil, că era
aspru, de o asprime (...) minerală. Despre opera
precursorului său, față de care a emulat în cel mai
înalt grad: față de faimoasele Memoriale, o adevărată evanghelie a neamului nostru, despre ea afirmase că ar fi fost o decepție, că natura ocazională a
cărții l-a făcut să sufere (p. 46, ediția Dolores
Botta). Cei doi se identifică unul cu celălalt prin
tonul patetic al scrisului lor, prin exultanța cu care
își desfășoară subiectele, prin nivelul impecabil al
formației lor intelectuale, ambii ireproșabili ca
instrucție umanistă, doi europeni formați temeinic
prin frecventarea fundamentelor culturale ale continentului. Dar tot astfel ei sunt și radical deosebiți,
unul istoric specializat în arheologie, autor de opere
fundamentale. Celălalt, al doilea, în primul rând
poet, cu realizări fără egal în domeniul liricii, și apoi
și lingvist fără asemănare. Într-un anumit fel sunt și
unul și celălalt arheologi, dar în timp ce primul este
istoric al antichității în sensul comun al termenului,
al doilea, poetul, este doar un arheolog al cuvântului. Desigur și Vasile Pârvan acordă atenție cuvinteCONVORBIRI LITERARE

lor, și ocupându-se doar de cele de pe înscrisurile
funerare realizează o capodoperă de posibilă filozofie stoică: Gânduri despre lume și viață la grecoromani din Pontul Stâng.
Lipsit de privilegiul unei cât mai vaste popularizări, rămas a fi în postumitate un autor nefrecventat
de publicul mai numeros, poetul a avut parte în
compensație de strădaniile superbei doamne
Dolores Botta, care a făcut mult pentru editarea
cărților celui care s-a stins din viață la numai cincizeci de ani. Fiică a fostului primar al Chișinăului,
adăpostit ca profesor de slavă veche la Institutul teologic din București, de la care ne-a rămas un
manual, cam improvizat, de slavă veche, aceasta nu
numai că fusese în tinerețe o stea strălucitoare a
lumii bune din București ci personalitatea ei era
înzestrată cu un atare magnetism încât mobiliza
energiile oamenilor, străbătea interdicțiile politice și
până la urmă izbutea mari realizări prin care punea
în evidență personalitatea celui care îi fusese soț
pentru doar vreo doi ani dar memoria căruia a servit-o cu mare succes până la adânci bătrânețe. Așa
se explică apariția în cele mai vitrege momente ale
culturii noastre a celor patru volume de Scrieri, anul
1968, în condiții grafice excelente, cartonate și prinse în casetă. Izbutise aceasta printr-o intervenție la
Miron Constantinescu, notoriu comunist, denigrat
de mulți dar care și în acest caz ca și în acela al lui
Lucian Blaga și cine mai știe a câtor altora s-a dovedit a fi nu doar un intelectual de rasă ci și un ins de
mare curaj. Însă abia după anul 1989, editarea scrierilor lui Dan Botta a cunoscut o nouă etapă, calitativ
superioară. Într-o ediție coordonată de aceeași
Dolores Botta este tipărită Opera poetică (editura
Vergiliu, 2004). Dar cu adevărat foarte importante
sunt alte două lucrări: Dan Botta, Limite și alte
eseuri, Ediție îngrijită de Dolores Botta (ajutată de
savantul bizantinolog Al. Elian), Cuvânt înainte de
Alexandru Paleologu, Crater, 1996. Un eveniment
editorial încă și mai mare îl reprezintă: Dan Botta,
Roma-Threicia, O încercare de etimologie a limbii
române, Ediție îngrijită de Dolores Botta, Crater,
1999. Rezultat al muncii de 14 ani, avem în acest
caz o succesiune de aproximativ 12 000 de cuvinte
intrări, plus numeroase forme derivate intermediare.
La moartea prematură a autorului, rămasă în stadiul
de fișe, opera a fost văzută de lingvistul de faimă
mondială Eugen Coșeriu care, într-una dintre târziiCONVORBIRI LITERARE

le sale vizite în țară, după ce a răsfoit-o cu atenție a
recomandat publicarea ei. După tipicul din editurile
vremii, manuscrisul a fost dat unor doi reputați filologi autohtoni, Matilda Caragiu Marioțeanu și
Mihai Nasta, care au susținut cu referatele lor caracterul științific al lucrării, pledând pentru tipărirea ei.
Fapt ce nu s-a întâmplat! În post-comunism RomaThreicia a văzut totuși lumina tiparului pe când
oamenii erau preocupați de cu totul alte probleme, și
astfel deși în sfârșit tipărită ea rămâne îngropată în
uitare. Cum Dan Botta a lăsat în urma lui doar un
uriaș maldăr de fișe lingvistice, fără să fi avut răgazul să exprime concluziile pe care urma să le tragă
în baza acestei munci uriașe și a cărei probitate
științifică este garantată de referatele amintitelor
somități al domeniului, rămâne să căutăm probabilele sale idei în eseurile care au fost publicate în efemera publicație Dacia, reproduse integral în Limite
și alte eseuri, 1996. Când cu Diktatul de la Viena pe
când a fost smulsă din trupul țării Transilvania de
Nord, patria ancestrală a părintelui lui Dan Botta,
acesta aleargă disperat la Cluj unde încearcă să
organizeze o revoltă populară prin care spera să
obțină o anulare a samavolniciei teritoriale și neizbutind se resemnează cu ceea ce poate face un biet
intelectual, scoate împreună cu alți doi scriitori:
Emil Giurgiuca și Octavian C. Tăslăuanu, publicația
Dacia în paginile căreia apar textele sale de doctrină
istorico-politică, a căror teze vor fi susținute de
masivul volum de etimologii, publicat numai postum.
Cât privește doctrina politică a lui Dan Botta,
două lucruri sunt la el mai importante decât orice
altceva: stilul și apologia românității sale. În primul
caz, acela al stilului, profund anacronic într-o vreme
a liberalismului cinic, este semnificativă afirmația
pe care o face cu privire la subiectul unuia dintre
eseurile sale: sufletele noastre se exaltă până la imn.
Pentru că mai pretutindeni în textele sale de ideologie poetul este exaltat într-o tonalitate de imn (p.
298), dar nu face aceasta niciodată în mod grosolan
ci întotdeauna cu subtilitate și în baza celei mai
temeinice documentări umaniste. Fiindcă întotdeauna e poetul acela care desfășoară cadențele prozei
sale de idei. Resortul acestei atitudini de maximă
exaltare stă în atitudinea sa violentă de aderență la
românitate. Notele cu care editoarea însoțește carte
de eseuri a poetului menționează că acesta a notat pe
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spatele unei file a respectivului manuscris, discret
dar ferm, cuvintele lui Samuil Micu: Mult este a fi
născut român. (p.343). Sunt cuvintele corifeului
Școlii Ardelene. Dar naționalismul corifeilor deși
uriaș este mai nimic pe lângă acela al lui Dan Botta
care nu spune niciodată direct dar în temeiul a tot
ceea ce el întreprinde stă convingerea că noi românii
suntem în istorie o realitate fără egal. El scrie la un
moment dat: Invazia slavilor, determinând dispersiunea elementului roman din Peninsulă... (p.748).
Sugestia este că întreaga Peninsulă balcanică,
aproape întreaga!, fusese vreme de secole românească, incluși fiind și cei care vorbeau în dialectele
limbii noastre: aromâni, meglenoromâni și istroromâni, deci nimic mai puțin decât un imperiu românesc de o formă neobișnuită în istorie dar imperiu.
Concordă cu această ipoteză opinia din subtextul
textelor sale în care transpare sentimentul exaltat
imperial pentru care ipoteza i-a și fost întâmpinată
cu ironii.
Există o realitate istorică, mai degrabă doar o
ipoteză ca să nu zic o fantezie, care este dedusă din
teoria lingvistică conform căreia limba română este
formată din cele patru dialecte: daco-româna, aromâna, meglenoromâna și istroromâna, iar adevărul
acesta este îndată translatat asupra istoriei, a geografiei chiar. Ceea ce le este interzis oamenilor de
știință, fapt asupra căruia dacă ei totuși se pronunță,
o fac cu discreție, cu maximă precauție, însă pentru
poet este o realitate de toată evidența încât nici nu
mai trebuie exprimată. Așa se face că el nu se mai
referă la români ci direct la tracii din care aceștia ar
fi descins: Popor de păstori aciuat în nenumărate
cuiburi de munte, din Carpații nordici până în Pind,
cunoscând acolo, în spațiile pline de geniul
munților, între asprimile pietrei, în bătaia marilor
vânturi, viața ca o luptă și ca un șir dureros de
încercări, Thracii și-au făurit cel mai eroic suflet
din câte a cunoscut antichitatea (p. 241). Și altădată: Singur, între ceruri și văi, priveghind pe crește,
domnind un larg amfiteatru de coline, ori străbătând singur, în urma turmei sale, drumuri lungi,
asaltat de pericole, învățat a înfrunta, a lupta și a
domni, păstorul thrac și-a făurit un suflet de un sălbatic individualism (p. 263). Dar e aici o reducție,
românii, fie și așa încadrați în mai vasta realitate tracică, par a fi în viziunea poetului exclusiv păstori,
dedați exclusiv vieții pastorale! Condiția aceasta
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pare a fi fost dedusă din consemnarea înaintașilor
noștri într-una dintre cele mai vechi izvoare istorice,
citată de Dan Botta: Această țară, Panonia, – parte
integrantă a teritoriului thraco-getic aparținuse
românilor. O spune principalul izvor al istoriei
maghiare – chronicarul anonim al regelui Bela,
care atestă că ungurii au întâmpinat în Panonia pe
„Blanchi ac pastoris Romanorum” – românii adică
păstorii Romanilor (p. 304). Condiția de a fi păstor
este una arhetipală în ceea ce ne privește, definitivă,
nucleu a ceea ce vom deveni ulterior fie și prin cea
mai vastă diversificare. Dar poetul reține această
ipostază pe scheletul căreia a elaborat capodopera
sa poetică, inegalabila Cantilena, apologie lirică
înălțată eroului fundamental: Nordic ciobănel,/
Tristul meu model... (Opera poetică, p. 25).
De pe această poziție radicală în felul ei, Dan
Botta trage câteva concluzii fantastice, nebune
chiar, dar asupra cărora merită să stăruim pentru că
fie și absurde ele sunt cum nu se poate mai fascinante. Astfel el spune în mod subliniat: Românii, afirm,
sunt singurii moștenitori ai ideii romane. Ei au fost,
în cursul evului de mijloc, deținătorii ei. Mai mult
chiar, Ideea imperială romană e relativă la români.
Căci, Romanitatea occidentală n-a cunoscut, în formele ei de stat, decât feudalitatea de natură barbară antiromană. Și peste toate, cu forță de sugestie
extraordinară textul respectiv se încheie cu versul
din folclor: Pân’a fost Horia-mpărat! (p. 245).
Venită din popor, aceasta e o irefutabilă atestare a
faptului că pentru ai săi Horea a fost împărat, adică
imperator, deși alteori el este proclamat rege, rex
Daciae. Contează această deosebire întrucât împăratul este roman, exclusiv roman în această viziune
a lui Dan Botta, iar după opinia aceluiași regele este
mai degrabă barbar.
Preluând multe din ideile lui Dimitrie Cantemir
și citându-l, din Hronicul căruia desprinde ideea că
ceilalți europeni ar fi fost mai degrabă descinși dintre ale Schiției înghețate rumpturi, încât a devenit
dificil de a găsi până și în Roma pre cel hiriș roman.
Și continuă îndată mai apoi: Ci noi eram, sub egida
împăratului roman, înșiși romanii. Niciun echivoc
nu își are loc în această construcție nebună:
Acel„imperator
Romanorum”
de
la
Constantinopole a fost, în cea mai strictă
accepțiune, împăratul românilor (p. 248).
Afirmațiile exaltate ale poetului și grămăticului nu
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se opresc aici căci va nota îndată apoi dar cu o proximă ocazie: Cuvântul „împărat” – pe care noi lam păstrat între toate popoarele romanice, în celelalte fiind doar un neologism – de strictă
descendență romană, dezvăluie caracterul esențial
românesc al persoanei imperiale (p. 257). De aici se
mai face un pas, însă unul definitiv, constatând faptul că cei care conduc principatele române primesc
titlul de domn și prin acesta sunt ridicați pe o treaptă
supremă, una a sanctificării, căci doar Dumnezeu
printr-o mistică a viziunii este în limba noastră
însuși Domnul. Totul încheindu-se cu cea mai
reacționară viziune, aceea a condamnării irepresibile a liberalismului modern descins din salvele retorice ale Revoluției franceze. Naționalismul laic
începea. Sub influența lui, domnia românească își
va pierde patrimoniul ei de mari tradiții (p. 261). E
aici o poziție cu adevărat conservatoare în miezul
căreia triumfă un paseism definitiv.
În linia acelorași idei sunt în eseurile lui Dan
Botta și alte câteva teze, de o extremă originalitate
precum cele cu privire la Libertatea românească (p.
263-271), conform cărora cu impozitele pe care le
plătim nu vrem ca statul să facă ceva pentru noi,
precum în Occidentul liberal, ci noi plătim tocmai
pentru ca oficialitățile să nu se amestece în viața
noastră, să fim liberi în mod radical. O ipoteză istorică teribilă, o răsturnare a perspectivei consacrate
găsim în textul Instituțiile Romei (p. 273-289). Teza
poetului este aceea că sub denumiri străine avem dea face cu realități romane, antice: Să nu ne lăsăm
ademeniți de aparența greacă ori slavonă a titlurilor de la Curte. Ele sunt de strictă tradiție romană,
numele lor este transpunerea în limba adoptată de
cancelarie, a unor titluri purtate, adeseori, la curtea lui August, a lui Tiberiu, a lui Traian (p. 277278). Cu textul Basarabii: sensul unor mari tradiții
poetul lansează o ipoteză lingvistică pe care înțeleg
că istoricii nu au acceptat-o.
Dacă ar fi să numesc stilul lui Dan Botta, stilul
nu doar ca retorică verbală ci ca gândire, nu găsesc
ceva mai potrivit ca frazele scrise de el despre precursorul său Dimitrie Cantemir despre care a afirmat: În desprețul său absolut pentru biata rațiune
umană, misellus humanus intellectus, pe care de
atunci două secole de cumplit materialism, au substituit-o divinității înseși, Cantemir se rostește ca un
frenetic, ca un posedat. // Respingând rațiunea ca
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instrument de cunoaștere, el recurge la modalitatea
mistică a viziunii, a revelației. El a folosit de mai
multe ori în textul său, pentru a desemna lumina
spiritului invadând ființa – revelația iluminându-te
– cuvântul tuturor marilor mistici: fulgerul, lumina
fulger, fulgerul intelectual (p. 238). Nimic mai
potrivit și pentru autorul nostru care în aceste cuvinte își face și un autoportret.
Dar se știe că în cultura română de azi, mai
degrabă în foiletonistica de azi căci cultură nu prea
mai există, astfel de pagini din fericire nu mai sunt
frecventate, fiind abandonate complet căci cine mai
citește ceea ce au scris Dimitrie Cantemir, Vasile
Pârvan, Dan Botta, pe care cu adevărat nu-i merităm. Ei sunt cu totul mult prea culți pentru fi accesibili nouă celor de azi. Cum s-ar spune: sunt anacronici. Și totuși cu referire strict la actualitatea
politică de azi când tunurile războiului bat la porțile
țării, iată ce avem surpriza să găsim în paginile
îngălbenite de vreme ale poetului Eulaliilor: Stilul
de hoardă pe care-l are structura socială, economia
și producția sovietică e solidară cu istoria, cu
tradițiile Rusiei.// Exploatarea turmelor umane,
armatele acestea supuse unui ritm monoton, timpul
fatidic de „haida-haida”, reproduc tot ce de milenii
a fost Asia. (...)// Rusia colosală, Rusia de totdeauna, a Novgorodului, a cetăților ciclopice, Rusia
autocraților sângeroși și magnifici e tot vie (p. 301).
Iar dacă pentru o clipă ne-ar invada scrupulul intelectual, tentați să deosebim între domenii, cele artistice de cele politice, iată cât de solidare sunt ele în
fapt după cum nota Dan Botta cu referire tocmai la
acest subiect: „Dostoievski scria în 1878 în mansarda sa neîncălzită, cu mâinile tremurânde de febră:
Toți oamenii trebuie să se facă Ruși. Primul lucru și
cel mai important este ca omenirea să devină
rusească. Dacă omenirea unită este ideea națională
rusească, atunci în primul rând fiecare trebuie să se
facă Rus” (p. 355). Iar dacă un intelectual de anvergura acestuia gândește astfel, ce să ne așteptăm de la
marea masă a poporului rus?! Și nici nu știu ceva
mai actual, în înțelesul de a fi în act, adică activ,
năvălind peste noi.
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Mizericordioasa oboseală, odihnă a trudei scriptice.
Însă absența celei din urmă, fie și de-o zi, provoacă la
rândul său oboseală.
*
Scriptor. Subtilitatea îi îngăduie a face, în momente
diferite, afirmații divergente. Nu adevărul o girează în
primul rând, ci propria sa figură expresivă. Așa-zicând
estetismul unei speculații care poate deveni un pic
geloasă pe limbajul artei.
*
Mistica privirii înapoi în timp.
*
„Astăzi am stat în fața consilierului Lederer, care, pe
neașteptate, fără să-l fi rugat cineva, copilăros, surâzând
mincinos și parcă tot mai nerăbdător, se interesa de starea sănătății mele. De multă vreme, sau poate niciodată,
n-am stat cu cineva de vorbă atât de intim și simțeam
cum fața mea, pe care el n-o mai cercetase vreodată atât
de atent cu privirea, își deschidea spre el părți false,
prost îmbinate laolaltă, dar pentru el oricum surprinzătoare. Nu mă mai recunoașteam pe mine însumi. Pe el îl
cunosc foarte bine” (Kafka).
*
Destin de scriptor: damnat deopotrivă pentru ceea ce
este și pentru ceea ce ar fi putut fi.
*
Cuvintele, asociațiile de cuvinte posedă propriul lor
bagaj de dorințe, propria lor direcție latentă de înaintare,
diferite de ale autorului. De aici starea de „inspirație”
care îi oferă cu fidelitate putința de-a le urma fără grijă.
*
„Misterele nu sunt adevăruri care ne depășesc, ci
adevăruri care ne cuprind în ele” (R. P. Jouve).
*
Erosul ca irezistibilă melodie malefică, filia ca una
intim energizantă.
*
Scriptor. Fie că e produsul unei elaborări dificile, al
unei ruminări a motivului său, fie că iese „din prima”, o
creație se cuvine a da un simțământ al spontaneității.
Spontaneitatea unicatului găsit. Orice unicat posedă o
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metafizică aluzie.
*
„Viața lui Hristos este o continuă dragoste nefericită,
cum a fost și viața lui Sören Kierkegaard. Și în Hristos,
unicul Fiu al lui Dumnezeu, trăiește o «disperare
liniștită». Și asupra lui apasă același blestem care apasă
și asupra omului, el e lipsit de putere, el vrea, dar nu
poate, întinde mâna spre pomul vieții, în schimb rupe
fructe din pomul cunoașterii și toată realitatea se transformă într-o umbră care scapă permanent din strânsoarea lui. O altă cale de ieșire nu există, trebuie să acceptăm lipsa de putere a oamenilor, trebuie să acceptăm
neputința lui Dumnezeu și să vedem în toate acestea
fericirea. (…) Dumnezeu poate să verse lacrimi, poate
să se întristeze – dar nu poate realiza nimic. Însă acest
lucru e suficient, deoarece iubirea și mila numai acum se
manifestă în toată puritatea lor imaculată când sunt sortite la lipsa de acțiune” (Lev Șestov).
*
O dezordine desăvârșită precum o artă.
*
Uneori poți analiza mai exact o deficiență de comportament dacă, într-o împrejurare ori în alta, ai fost
implicat într-un anume grad în aceasta.
*
Senectute. A trăi o viață mai lungă înseamnă a putea
avea emoția de-a fi intrat în istorie, de-a fi devenit tu
însuți, prin umila ta prezență, o particulă a istoriei,
detașat și totodată inclus în ceva atât de solid precum o
absoluțiune laică. Te accepți în măsura în care te înstrăinezi de individualitate, în care accepți a o ceda unei
copleșitoare exteriorități care, la rându-i, te-a acceptat.
*
Scriptor. Nimic mai aproape, nimic mai departe.
Totul în mirabila stabilitate a textului.
*
„Frumosul există numai începând din clipa în care
oamenii neproductivi încep să simtă că le lipsește.
Artistul nu are nevoie de el. Pentru el, adevărul e de
ajuns” (Arnold Schönberg).
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*
Un vis dulceag aidoma unei prăjituri cu prea puțin
zahăr.
*
„Am cunoscut un copil care plângea deoarece murise fiul portăresei blocului; părinții copilului s-au săturat:
«la urma urmei băiețelul ăsta nu ți-e frate». Băiețelul
ăsta nu-i fratele meu. Dar dacă-l plâng nu mai îmi este
străin. Hotărârea o iau lacrimile mele. Nimic nu-i hotărât dinainte. Când ucenicii l-au întrebat pe Hristos: cine
e aproapele meu? Hristos n-a răspuns printr-o enumerare. A povestit parabola bunului Samarinean. Aproapele
omului părăsit în drum a fost acela care l-a acoperit și ia venit în ajutor; nu suntem aproapele nimănui, ni-l
facem pe un altul aproapele nostru făcându-ne aproapele
său printr-o faptă” (Simone de Beauvoir).
*
A.E.: „Talentul: o excentritate, geniul o excentritate
maximă. Existențialul se dă în spectacol pentru a putea
fi răscumpărat grație unei caritabile sublimări datorate
expresiei”.
*
Coșmar repetat. Aproape noapte de noapte mi se
năzare că ar trebui să refac texte care de fapt nu există,
să le dau o formă ultimă, ceea ce se arată anevoios la
extrem. Inexistența se transferă într-o fantezie torturantă. Condiția de sărman scriptor revărsându-se într-un
Neant sumbru înainte de vreme.
*
Senectute. Prezentul cum un trecut mereu reciclat,
uneori, spus pe șleau, cârpit ca vai de el.
*
„Într-o seară de la începutul anului, care se anunța
friguroasă și liniștită, locuitorii orașului chinezesc
Chongzuo au privit pe geam și au urmărit cum pe străzile dintre casele lor, vreme de câteva ore, au alergat
optzeci de struți copleșiți de neașteptata libertate oferită
de îngrijitorul zăpăcit al unei ferme din apropiere.
Poliția a pus capăt maratonului urban al struților înainte
să fie desemnat un câștigător. Asta în timp ce, în Arabia
Saudită, patruzeci de cămile erau descalificate la un
concurs de frumusețe din cauza Botoxului injectat în
buze de proprietarii lor” (Dilema veche, 2021).
*
Una din prea puținele calități pe care posteritatea ar
putea-o acorda lui Hitler: admirația sa pentru Nietzsche.
*
„O bucurie nu se sfârșește niciodată, o durere începe
întotdeauna” (dintr-un film).
*
După enorma dezamăgire pe care mi-a provocat-o
V.L. (nu mi-am revenit nici după mai multe decenii de
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la șocul ei), mi-e greu să mai reconstitui starea prieteniei în profunzimea cuvenită. Îmi amintesc de o asociere
a lui Proust, conform căreia stăm de vorbă cu un prieten
ca și cum acesta ar fi o mobilă. Se pare că, din păcate,
nu mai e nimic de făcut…
*
Echivoc. Rațiunea poate calma depresia conform
unui consiliu psihiatric, dar nu poate oare s-o și confirme?
*
Un jurnal care are aerul unei narațiuni ce se cuvine
a ajunge undeva, a unui țel urmărit din capul locului
riscă a produce o impresie de artificiu. Jurnalul autentic
e unul care nu se teme de ezitările, sincopele,
contradicțiile ce se pot ivi în filele sale, alibi al unor
trăiri care se desfășoară în tulburătoarea lor irațiune. E
aidoma unui spectacol lăuntric fără scenariu și cu
intervenția doar intermitentă a regizorului.
*
„Nu există idol mai nebun și mai vorace decât zeița
Rațiune” (Gustave Thibon).
*
„În Coreea de Nord, unde cei mai mulți oameni
obișnuiți fac foamea, liderul suprem s-a îngrășat peste
măsură, ajungând până la greutatea venerabilă de 140 de
kilograme. De ceva vreme însă, Kim Jong-un a început
să slăbească vizibil. Oare o fi trecut la dietă? Oare nu
mai e hrană suficientă nici măcar pentru el? Oare o fi
atins de vreo boală grea? Tot felul de analiști încearcă să
ghicească mersul treburilor politice după kilogramele în
plus ori în minus ale dictatorului. Oricum ar fi, cât e în
viață, foametea e vie, și ea” (Dilema veche, 2022).
*
Viciul poate avea propria sa pudoare, aidoma acelei
prostituate menționate de Baudelaire, care se înroșea și
își ducea mâna la ochi în fața tablourilor dintr-un
muzeu, înfățișând nuduri.
*
Semeni jubilând grație unui stigmat pe care-l poartă.
*
Scriptori. X dă mereu impresia că a comunicat mai
mult decât intenționa, Y are mereu aerul că s-ar cuveni
să mai adauge ceva, că e „neterminat”.
*
„Se pare că spiritul nostru vede materia numai fiindcă exigențele fizice ale corpului în care se găsește
întrupat îi impun această sarcină, ce-i repugnă. Spiritele
pure sunt, probabil, lipsite de sensul necesar perceperii
materiei. S-ar putea deci ca pentru spiritele pure lumea
noastră materială să dobândească o transparență eterică.
Pe sfera exterioară a lumii – un înger a scris: «Atenție!
Fragil!»” (Lucian Blaga).
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*
17 august 2020. Fără un motiv aparent, m-am gândit
în cursul dimineții la Miron Radu Paraschivescu. Poet
care s-a bucurat de multă atenție în anii ‘60, apreciat, pe
bună dreptate, ca promotor al unor tineri autori, audiat
cu interes la adunările scriitoricești. Acum, căzut în
umbră, absent din istoriile literare… La amiază, deschizându-mi corespondența, ce să vezi? O carte voluminoasă despre M.R.P., trimisă de autoarea sa, Ana Dobre.
Cum am putea deosebi premoniția ori telepatia de
„coincidență”? Există oare cu adevărat aleatoriul? Dar
până unde?
*
„Orice împlinire este o aservire. Ea obligă la o
împlinire și mai înaltă” (Camus).
*
„Un cercetător australian înarmat cu o răbdare de
fier a descoperit cel mai dotat miliped de pe planetă
- 1.300 de piciorușe – , stabilind astfel un nou record în
lumea insectelor, precedentul fiind de numai 750. În
același timp, un cercetător american a descoperit în interiorul unui diamant provenit din Botswana un mineral
necunoscut până acum, botezat davemaoită, care poate
înmagazina elemente radioactive precum uraniu, thoriu
și potasiu-40, responsabile pentru căldura magmei din
interiorul Pământului. Cui ați oferi acest diamant?”
(Dilema veche, 2022).
*
X face în sinea sa comparații elementare pentru a
putea recurge scriptic la cele rafinate. Y începe prin
expunerea comparațiilor rafinate pentru a constata, în
sinea sa, că a devenit inapt pentru cele elementare.
*
Cauți un cuvânt, doar un singur cuvânt și nu o
propoziție, aidoma unui impuls pentru o stare de spirit
încă suficient de confuză pe care nădăjduiești s-o poți da
dintr-odată la iveală, luminoasă cum s-ar fi cuvenit din
capul locului.
*
„O societate care trăiește vreme îndelungată sub un
regim democratic devine susceptibilă de o uzură a
democrației – sub forma convingerii că democrația e o
formă de hedonism și că nu exprimă valori mai înalte.
Un astfel de sentiment acționează precum monoxidul de
carbon, ca un gaz nociv. Oamenii își pierd rațiunea. Unii
devin convinși că țelul vieții lor este să moară pentru
patrie, pentru credința lor și așa mai departe” (Adam
Michnik).
*
Senectute. O competiție, o ultimă competiție cu tine
însuți?
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*
Senectutea scriptorului. Acele seve ale trupului de
care vorbea Blaga, seacă. Rămâne trupul, de-atâtea ori
neajutorat, uscat în fața paginii albe.
*
O viață lungă, un soi de clasicism al ființei, o viață
scurtă, un soi de romantism. A.E.: „Dar modernismul,
postmodernismul, rogu-te, ce-ar putea evoca?”. Un cocteil al vârstelor. În egală măsură, o apoteoză sau pur și
simplu o sleire a lor, după voia aprecierii.
*
„Ce sunt eu în ochii lumii? Un nimeni, un om excentric și dezagreabil; cineva care nu are o poziție socială și
nu o va avea niciodată; pe scurt, un neica-nimeni. Ei
bine, chiar dacă ar fi adevărat, aș vrea ca operele mele
să redea ceea ce este în inima acestui excentric, a acestui
neica-nimeni” (Van Gogh).
*
Senectute. Un timp care nu mai rulează, care
zăbovește alături de tine imobil cum un obiect.
*
Vermeer a produs doar 34 de picturi și a avut nu mai
puțin de 15 copii.
*
X ne oferă o modestie arogantă. Nu altminteri decât
un comic cunoscut care ar încerca să interpreteze un rol
dramatic.
*
„Cea mai penibilă amăgire a tratamentului psihanalitic este veșnica ascultare a pacientului. Ore și ore și le
petrece vorbind, dar de fapt nu este nicidecum ascultat
decât doar dintr-o singură direcție, cunoscută înainte ca
el să fi deschis măcar gura. La fel de bine ar fi putut să
șadă mut la fiecare ședință. dacă n-ar fi așa, întreaga teorie a psihanalizei s-ar fi destrămat demult în neant. Căci
un singur om pe care îl asculți cu adevărat îți sugerează
idei cu totul noi. (…) Poza de ascultare pe care o ia psihanalistul nu este nimic altceva decât trufie.
Modificările și scindările doctrinei se datoresc în
schimb rarelor clipe în care un psihanalist a fost atât de
neatent încât să-și asculte totuși pacientul” (Elias
Canetti).
*
A.E.: „Lichelele sunt nu o dată indivizi într-un fel…
inteligenți. Informați, activi, serviabili, prompți, reglabili etc.”.
*
Formă și conținut. Imagini oglindind cu precizie
prada pe care spiritul tău o dorește și care e constituită
chiar din acele imagini ce se oglindesc pe ele însele.
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Theodor CODREANU
Estetică și feminitate
Violențele senine ale lui Nicolae Breban își
manifestă plinătatea estetică în echilibrul final,
ontoestetic, al armoniei tuturor antitezelor care se
supun, în mod surprinzător, arheității eminesciene
ce încifrează principiul axiologic central: antitezele sunt viața: „Oamenii învăţaţi, dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte mi-i închipuiesc ca o sală întunecată cu o uşă de intrare şi cu
una de ieşire. Ideile străine intră printr-o uşă, trec
prin întunericul sălii şi ies pe cealaltă, indiferente,
singure şi reci. Capul unui om de talent e ca o sală
iluminată cu pereţi de oglinzi. De-afară vin ideile
într-adevăr reci şi indiferente – dar ce societate, ce
petrecere găsesc. În lumina cea vie ele îşi găsesc
pe cele ce s-aseamăn, pe cele ce le contrariază, dispută – concesii şi ideile cele mari, chintesenţa vieţei sale sufleteşti, se uită la ele dacă şi cum s-ar
potrivi toate fără să se contrazică. Şi cum ies ele
din această sală iluminată? Multe, întâi inamice ies
înfrăţite, toate cunoscându-se, toate ştiind clar în
ce relaţiune stau sau pot sta – şi astfel se comunică
şi auditoriului şi el se simte în faţa unei lumi armonice care-l atrage”1.
Cam așa înțelege și Nicolae Breban forța integratoare a romanului, cheie de boltă a întregii literaturi. Și această specie care domină modernitatea
are forța armonizatoare chiar și la nivelul
Confesiunilor violente pe care am sfârșit să le percep ca pe un admirabil roman de trăiri și de idei,
cheie obligatorie, cred, a descifrării operei și vieții
brebaniene. Ba, la un moment dat, am avut impresia că până și interlocutorul și inițiatorul confesiunilor, Constantin Iftimie, este un personaj de
ficțiune, invitat de amfitrion să însoțească trecerea
prin minunata cameră eminesciană cu pereți de
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oglinzi. Romancierul știe că Eminescu are forța
canonică a lui Shakespeare și Dostoievski, chiar
dacă viața nu i-a îngăduit să-și ducă uriașa operă la
capăt. N-ai să găsești, de aceea, în cărțile domnului
Breban pagini în care Eminescu să fie tratat sub
specie ideologică, așa cum li se întâmplă unor critici cu ștaif, deștepți nevoie mare. Viața și opera lui
Eminescu sunt asimilate exilului interior, exilului
estetic, cel mai greu de decriptat. Și Breban pune
aici, în centru, antiteza transfigurată el-ea, de reperat masiv în ediția princeps a poeziilor lui
Eminescu, cum a constatat Nicolae Georgescu2.
Nicolae Breban și-a asumat-o programatic în
romanele sale, de la În absența stăpânilor până la
trilogia Amfitrion și până la cele din urmă romane:
„Ce înseamnă masculinitatea și, mai ales, ce
înseamnă feminitatea... Concluzia și metafora, în
esența ei, vrea să spună ceea ce va fi conținut pe
larg și intens în finalul volumului trei din
Amfitrion. Este acolo o frază a eroului principal:
«Femeia, copile, este aceea care aspiră spre Zeus,
care îl caută pe Zeus»” (p. 351-352). Dar asta e
povestea fetei de împărat care aspiră către
Luceafăr, înainte de a cădea în natură, cu pajul
Cătălin, adică în naturalism, cum îi place domnului
Breban să spună. Undeva, să nu ne mire, în
Confesiuni violente, autorul se autodefinește ca...
romantic.
Dar să fim atenți, mai departe, la fenomenologia feminității: „Metafora e articulată din următoarele elemente: feminitatea, se spune încă în romanul În absența stăpânilor, este o calitate rară la
femei, căci nu toate femeile au feminitate, că ar fi
o calitate rară. Iar feminitatea ar însemna instinctul
acelei rare femei de-a se cupla cu Jupiter, de a-l
căuta pe Zeus. Visul, idealul unei femei, care are
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feminitate, nu al oricărei femei, este de a se cupla
cu Jupiter, ca în legendele grecești. Jupiter își alege
o femeie, fie că se cheamă Io, Alcmena, fie Danae,
și se cupla cu ea, creând semizei. Iar bărbatul care
are bărbăție... Plecând iarăși de la ipoteza că nu
orice bărbat are bărbăție, ci numai acel bărbat are
bărbăție care e conștient că el nu poate fi cuplul
femeii. Că el este înlocuitorul lui Jupiter. Celălalt
nu se poate deplasa din protocolul complicat al
curții olimpice, cum spuneam în romanul În
absența stăpânilor, și atunci bărbatul îl
înlocuiește. Așa cum se făcea în căsătoriile feudale, când regele trimetea înaintea sa unul dintre
seniori, vasal al său, pentru a perfecta căsătoria în
momentul când prințesa străină intra pe teritoriul
său. Intra cu vaporul, ca în cazul Mariei de
Medicis, care s-a căsătorit cu Henrich al IV-lea...
Bărbatul este cel care-l înlocuiește pe Zeus, el este
procuratorul. Conștiința acestui fapt că el este înlocuitor, aceasta îi dă bărbăția...” (p. 352).
Cuplul Alberta-Marchevici, în care bărbatul e
ridicat la anistorie, iată perechea mitică din proza
brebaniană. Autorul e conștient de dificultatea
unor asemenea construcții abisale, în marginea tragicului. Mărturisește că el însuși s-a descoperit
jumătate femeie, jumătate bărbat. Cine nu atinge
însă această semiactualizare și semipotențializare
a antitezei (vezi dialectica antihegeliană a lui
Eminescu și a lui Ștefan Lupașcu) nu se poate
împlini în estetic: „E un loc comun faptul că partea
creatoare a unui artist e o latură feminină care se
fertilizează în contact cu lumea și-i aptă să creeze
forme, stări și idei”. De aceea, „masculinitatea mea
este feminitatea mea. Într-adevăr, probabil că forța
mea, câtă este, vine din această contradicție între
bărbatul și femeia din mine. Și poate că eu sunt
atras de femeile exterioare doar pentru a ajunge la
cea originară, fundamentală din mine. (...) Forța de
a stăpâni materia și formele țin de tenacitatea masculină, iar puterea de imaginație, sensibilitatea
mea sunt feminine” (p. 253). Crede că această
feminizare a virilității sale o moștenește de la
mama, cu care a avut o puternică relație de iubire.
Și totuși, intrat în lume, a trăit o puternică
inaderență la iubire, mărturie care l-a urmărit și pe
Eminescu, cel care paria pe inimă, dar care constata că n-are inimă în el nici cât o mămăligă. Breban
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și-a negat „talentul de a iubi”, transfigurat, în
schimb, în forța prieteniei: „Ca soț sunt absolut
mizerabil. Și în iubire sunt mediocru, adică mai
mult mă las iubit decât iubesc” (p. 257). Iubirea,
câtă este, e a creației de copii, cu datoria sfântă de
a-i educa până la 20 de ani, până la maturizare.
Este luat ca martor iarăși Dostoievski, care spunea
că întreaga moralitate a lumii se prăbușește atunci
când un copil este agresat și omorât: „Dacă Tolstoi
era preocupat de familie, de armonia unei familii și
de sfințenia unei familii, Dostoievski era preocupat
de copii. De copii ca atare, în afara familiei. De
aceea, la Dostoievski vedem nu atât scene de familie, scene pașnice de familii burgheze, ci vedem
scene cu copii, care sunt cele din celebrul capitol
din Karamazovi. Și observăm nu studiul social,
studiul unui moralist ca Tolstoi, ci vedem studiul
unui psiholog fascinat de adâncuri. Fiindcă
Dostoievski a simțit că în copil, în surâsul copilului, în pulsiunile, în reflexele sale, în curiozitățile
și naivitățile sale se ascund adevăruri profunde
despre om, societate și destin” (p. 261).
Pe acest grund biologic și arheic, la care se
adaugă, funciar, adâncurile feminine, intuiește
Nicolae Breban, cresc singularitățile canonice ale
literaturii europene, române și universale. Din al
doilea roman al său, reamintește paradoxul vârstei
de 10 ani: „Nimeni n-ar bănui câtă plictiseală bântuie printre tineri în jurul vârstei de 10 ani”.
Urmărește fenomenul pe grupe de trei vârste:
bătrâni, femei și copii. Totuși, cea mai grea probă
pentru un prozator „este să descrie o femeie, o
femeie vie, o femeie complexă” (p. 262). Autorul
îi cheamă la rampă pe marii prozatori români și
universali. Sadoveanu a reușit un chip memorabil
în Vitoria Lipan3 din Baltagul, polemizând cu
balada Miorița, spre a contrazice resemnarea în
fața ucigașilor și a istoriei: „Ancheta cvasipolițistă arată că Sadoveanu a vrut să facă un
roman modern. Și Vitoria Lipan e reușită, însă e o
figură de fum, desenată în cărbune, n-are profunzime, complexitate umană. Este îngerul răzbunării,
este personajul îngropat în istorie, în legendă. E o
femeie mitică, legendară, nu mai poate fi luată ca
studiu uman...” (p. 262). În schimb, Anna
Karenina lui Tolstoi „are un chenar, are un contur”,
ca și Ana din Ion al lui Rebreanu. Ca motivație
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naturalistă de tip francez, Florica intră în aceeași
tipologie, dar de semn întors comparativ cu Ana,
care este „o victimă continuă, cam plictisitoare ca
personaj”.
A treia variantă feminină din proza românească
este Doamna T. din Patul lui Procust, femeie mai
complexă, modernă, promițătoare ca structură diegetică la debutul romanului: „dar după aceea autorul își pierde răbdarea. Și actrița din același roman
al lui Camil Petrescu e expediată în câteva rânduri.
Camil Petrescu face o altă femeie. În această
Emilia rezidă însă un viciu mai de fond a cărții...”
(p. 263). Cuplul Emilia-Ladima este unul nedus
până la capăt, încât tragedia personajului masculin
este ratată. Și asta fiindcă romanul este prea scurt
pentru a ne convinge. Prozatorii români nu-și dau
seama că anumite situații psihologice cer altă lungime de roman. Păcatul îl comite și Marin Preda,
în Intrusul, compromițând tragismul personajului
central. În Îngerul de gips, Breban a dat o replică
cuplului Emilia-Ladima: Minda este și el atras de
o femeie vulgară, dar, la sfârșit, abia după 300 de
pagini, „se vede că nu femeiușca vulgară îl atrage,
ci el, Minda, se folosește de ea pentru a decădea”
(p. 264). I se pare surprinzător că subtilul Camil
Petrescu l-a ignorat pe Heinrich Mann, care, în
Profesorul Unrat, s-a confruntat cu o situație similară. Cât privește Intrusul predian, foarte îndrăzneț
conceput, când ajunge la punctul crucial al părăsirii eroului de către cei din jur, tocmai atunci îl
abandonează și el, ca autor: „Dramatic ar fi fost să
văd cum se rupe în jurul lui lumea, cum el, poate,
înnebunește, sau cine știe ce se întâmplă...
Romanul e prea scurt, e terminat înainte de vreme.
Prozatorii români, chiar și cei mai buni, au păcătuit
prin darwinism social. Darwin credea că reacțiile
umane, chiar cele fundamentale și tipologice, sunt
create de mediu, că în ambientul social, familial,
economic, religios stă toată cheia lor” (p. 266).
În realitate, nu configurația naturalistă îl dirijează pe un prozator (ca în cazul reporterilor și
jurnaliștilor), fiindcă scriitorul urmează moda literară, paradigma canonică a vremii. Nu realitatea îi
învață, ci maeștrii consacrați de modă: „Rebreanu
îl reflectă pe Zola, Călinescu, în Enigma Otiliei, îl
reflectă pe Balzac. Preda e un amestec de Zola cu
puțin Faulkner și Dostoievski, dar în esență e tot
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naturalist”4. Moromeții, capodopera lui, se bazează
pe arhetipuri, ieșirea din acestea, sugerată de fuga
celor trei feciori, cu tot cu oi, la București, nu e o
tragedie, căci fenomenul exodului la oraș se petrece peste tot în lumea modernă: „Unii critici au
extrapolat excesiv aici, singurătatea lui Moromete
nu e tragică, era firesc să rămână singur. (...). În
Moromeții, există o stare total anacronică în raport
cu Occidentul. Moromeții va rămâne pentru stilul
foarte curat, dar și pentru faptul că Preda propune
un al treilea chip al țăranului român, care e o
performanță. Până la el existau două tipologii ale
țăranului român, cea moldovenească, a lui
Sadoveanu, și cea ardelenească, a lui Rebreanu și
Agârbiceanu. Pentru mine, Preda e interesant în
volumul de debut. Întâlnirea din pământuri, acolo
se joacă cu multe modele. Acolo apare schița
Moromeților, iar Calul cochetează cu moda americană, cu modelul naturalist al lui Caldwell.
Generația mea, Sorin Titel și alții, a fost fascinată
de Calul, un spirit raționalist al cărui naturalism e
mai modern decât al lui Zola” (p. 267-268). În
schimb, volumul al II-lea din Moromeții e un eșec,
fiindcă „O adevărată cronică a tragediei colectivizării n-ar fi putut apărea niciodată sub comuniști”
(p. 269).
Preda s-ar mai face vinovat că a scris Delirul la
„sugestia” culturnicilor oficiali, ca simptom al
naționalismului ceaușist, falsificând personalitatea
mareșalului Ion Antonescu care n-a avut
înțelepciunea politică a lui Mannerheim al
Finlandei, trecând dincolo de Nistru cu armata
română și intrând, astfel, în dezastrul de la Cotul
Donului și de la Stalingrad: „Nimic mai grav pentru un popor mic decât să devină expansionist.
Popoarele mici trebuie să propage ideea respectării
teritoriului, ele trebuie să se apere de imperialism,
de rechinismul statelor mari care vor să le asimileze. Or, popoarele mici nu au voie să cadă în psihologia imperialistă, nu pot să anexeze teritorii străine lor, cum a făcut Antonescu” (p. 270). Intrăm,
firește, pe teritoriul alunecos al conjuncturii istorice, în care Antonescu n-a avut geniul diplomației,
întemeind alianța cu Hitler pe un angajament verbal, nu pe un document parafat de ambele părți,
urmând, așa cum remarca Pamfil Șeicaru5, în
1949, doar instinctul și onoarea de militar.
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Revenind la comparația cu Occidentul, eșecul
prozatorilor români în a surprinde feminitatea citadină este pus pe seama unei reducții a femeii fie la
un instrument de posesie, fie la unul de răzbunare,
fie la o pată de culoare, pe când occidentalii au
pariat pe transformarea ei într-un scop în sine,
adică în pură condiție estetică. La Dostoievski,
însă, femeia nu e idealizată, nici estetic, nici etic.
Sonia Marmeladova, din Crimă și pedeapsă, o
prostituată, ușor stilizată după romanele franțuzești
din secolul al XIX-lea (ca Misterele Parisului, de
Eugène Sue), e, în același timp, depravată și candidă: „Asta e marea descoperire a lui Dostoievski –
personajele sunt absolut complexe. Fiecare personaj conține aproape toate valorile umane și, din
când în când, destinul apasă pe una sau alta din
dimensiuni. Un personaj conține toate dimensiunile... Ca și la Shakespeare, nu există personaje albe
și negre, nu există odată pentru totdeauna, nu sunt
stabilizate dimensiunile morale ale personajelor.
Personajul dostoievskian este infinit, are o personalitate infinită, ca și în viață. La Dostoievski
apare pentru prima dată, ca și la Shakespeare,
imprevizibilitatea de reacție, care, de fapt, e
conținutul unui personaj. Un om ca Svidrigailov,
care este un cinic, poate să aibă pagini de mare
frumusețe umană, și invers, oameni pozitivi pot să
arate lucruri discutabile de caracter. Deci, femeia,
la Dostoievski, este înger, este demon, este o femeie oarecare, justifică tensiunea la care sunt scrise
cărțile lui și complexitatea continuă a minții
sale...” (p. 274). O asemenea complexitate feminină există și la shakespearianul Eminescu, de la
Înger și demon la Luceafărul.
La rându-i, Breban avansează propria teorie
(„depistabilă” în romanele sale) despre cele două
tipuri de scriitori: A – „scriitorul bun, talentat, care
vine ca un pictor în fața unei mese”, realist-naturalist, care găsește totul în viață, și tipul B – care în
fața aceleiași mese pline e nemulțumit și răstoarnă
totul, pornind de la tabula rasa, pictând propriile
imagini, ca un romantic învolburat de fantasme:
„Într-un fel scriitorul romantic e tipul de scriitor
care îmi corespunde mie” (p. 275). Un romantism
implicit eminescian și brâncușian, zice în altă
parte, surprinzându-ne din nou. Dar autorul
Bunavestirii este, de fapt, sinteza durabilă dintre
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tipurile A și B. Iată, așadar, surprinzătorul traseu
parcurs de atotcuprinzătorul Nicolae Breban, care,
pe de altă parte, nu pare deloc din tagma romanticilor. Dar el a înțeles că Shakespeare, care a creat
într-o epocă neromantică, a spart tradiția provocând tabula rasa și deschizând definitiv drumul
Canonului Occidental, așa cum apare și în viziunea
lui Harold Bloom. Altfel spus, Breban a pornit de
la greci, a trecut prin Cervantes și Shakespeare,
ajungând la supremii maeștri întru roman:
Dostoievski, Proust, Thomas Mann, David Herbert
Lawrence și alți câțiva, ajungând, în cele din urmă,
la sine. Nu fără a înțelege că drumul său e pavat și
cu gândirea cuantică, recunoscând sau nu că întâiul european care a descoperit, fascinat, cuvântul
cuantă a fost Mihai Eminescu: „Max Plank și
Heisenberg au observat că, în fizica cuantică, realitatea uneori dispare, însuși suportul material al
realității dispare, și sunt momente în care energia
există fără suport material” (p. 276). Ceea ce intuise, cu geniul său, Eminescu, vorbind despre
substanța imaterială din univers, oximoron
sublim, a confirmat, cu asupra de măsură, de a
doua revoluție cuantică.
Putem să-l recunoaștem în aceste confesiuni
violente pe Nicolae Breban cel care a visat la
romanul total, în spațiul românesc și european,
sau, desigur, să trecem cu nepăsare pe lângă el.
Note:
1. Mihai Eminescu, Fragmentarium, Editura Științifică
şi Enciclopedică, București, 1981, p. 544.
2. Cf. Mihail Eminescu, Poesii, ediție critică, studiu
introductiv, comentarii filologice și scenariul probabil al
ediției princeps de Nicolae Georgescu, Iași, Editura Tipo
Moldova, 2021.
3. Redactorul cărții crede că e vorba de... Victoria
Lipan! Și-i corectează pe Sadoveanu și pe Breban.
4. În această evaluare stilistică, Nicolae Breban se
oprește exclusiv la sincronie, lăsând în umbră scânteia
novatoare pe care o argumentează în multe contexte.
5. Cf. Pamfil Șeicaru, ДОТЛА. Să rămână doar
cenușa. Dosarul unei țări satelit, trad. din franceză de
Badea Nicolescu, Alba Iulia – Paris, 1996.
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Mircea PLATON
Scriitorul Ion Sân-Giorgiu (1893-1950) a dispărut odată cu pronunțarea sentinței Tribunalului
Poporului din 22 februarie 1946 care l-a condamnat
la moarte pe „criminalul de război” Ion SânGiorgiu. Condamnarea la moarte a jurnalistului politic a însemnat anihilarea scriitorului, peste care s-a
așternut mai întâi tăcerea, apoi moartea și apoi uitarea. Dar Ion Sân-Giorgiu nu poate fi redus la dimensiunile sale din perioada 1940-1944. Mizele și
meandrele traseului său poetic și politic identificau
un personaj nărăvaș, neliniștit, aventuros, scriinduși propria partitură. Ducând cu sine zestrea unei
ascendențe nobiliare, apusene, după tată, și
boierești, moldovenești, după mamă, Sân-Giorgiu ar
fi putut rămâne fericitul castelan al lumii lui, unul
din numeroșii diletanți superiori de care era plină
lumea românească de până la instaurarea regimului
comunist. Putea rămâne locuitorul ambițios al unui
micro-univers idilic înviorat de aspirații politice, dar
scutit de mari prăbușiri. Dar micro-universul lui s-a
intersectat cu marea mulțime din Orientul comunist
și Sân-Giorgiu a fost înnobilat, îngenuncheat și
răpus, de tragedie. Sân-Giorgiu din anii 1944-1950 e
diferit de cel din anii 1940-1944 și de cel din anii pe
care i-a trăit de la naștere și până pe la mijlocul anilor ʼ30, când începe să se contureze personajul care
a fost condamnat la moarte de către Tribunalul
Poporului. În cele ce urmează, voi proceda la o
reconstituire documentară a parcursului existențial –
adică nu voi înșira pe ața textului datele biografiei,
ci voi căuta să scot la lumină, acolo unde e posibil,
și mizele diverselor momente biografice – al lui
Sân-Giorgiu. Înainte de a interpreta sau judeca, trebuie să restituim și să restaurăm conturul unei
personalități conform mărturiilor care ni s-au păstrat, fără a încerca să facem totul să curgă în albia
istoriei teleologice care reduce o existență la un
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moment fatal, cel din 1946 în acest caz. Poate că
Sân-Giorgiu din 1944 sau 1946 era tributar celui din
1916 sau 1927, dar cel din 1916 sau 1927 nu are de
ce să fie robit celui din 1946, celui pus în circulație
– sau scos din circulație – de Tribunalul Poporului,
o instanță a cărei natură excepțională în istoria
românilor garantează că nu poate avea vreo
relevanță în cazul înțelegerii unor destine
desfășurate după coordonate mai clasice, ale neamului.
Tudor Opriș situează debutul lui Ion Sân-Giorgiu
în 1909, în revista Curierul liceului, publicată de
Liceul „Sf. Petru și Pavel” din Ploiești. Elev în clasa
a VI-a a Liceului „Laurian” din Botoșani, tânărul
Sân-Giorgiu își deschide cariera literară cu o poezie
așezată sub semnul lui Eminescu și Vlahuță1. Dan
Smântânescu îl așază pe Sân-Giorgiu în rândul
„tinerilor talentați” aduși de Aurel C. Popovici la
Sămănătorul alături de garda veche2.
Pe 31 ianuarie 1911, Sân-Giorgiu îi scria lui
Simion Mehedinți căutând să publice o traducere
din Schiller în Convorbiri literare:
„Botoşani, 31 Ianuarie 1911, Str. Belvedere
Stimate domnule Mehedinți,
Îndrăznesc a vă trimite această poezie trad. după
Schiller, în care am căutat să mă țin cât mai aproape
de original, și rog foarte să-i faceți un loc în
Convorbiri. Deşi port încă șăpcuța de licean, cred
că, dacă această poezie merită a intra în Convorbiri,
nu vă veți opune de a o publica. Rog foarte mult
aʼmi răspunde dacă se admite. Încă odată vă rog sămi iertați îndrăzneala şi să primiți asigurarea stimei
şi respectului meu.
Ion Sân-Giorgiu.”3
Nu am putut identifica traducerea liceanului
Sân-Giorgiu în paginele revistei Convorbiri literare
din anul 1911.
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În anii 1911-1912, ziarul Românul de la Arad
remarca numele lui Sân-Giorgiu ca tânăr autor liric
publicând în paginile unor reviste precum Ramuri
(Craiova) sau Căminul nostru, un săptămânal sămănătorist publicat de Ion Boteni la București. În
aceiași ani, Sân-Giorgiu colaborează cu versuri la
bucovineana revistă Junimea literară4, care în 1912
anunță că poezia „Din depărtare” face parte din
”volumul Poezii ce va apare în curând”.
Devenit colaborator al revistelor literare din
arhipelagul literar sămănătorist-iorghist, SânGiorgiu își schimbă numele conform sugestiei lui N.
Iorga și trebuie să se apere de șarjele bistrițeanului
Ion Al. George, poet neoclasicist5, care simte nevoia
să se delimiteze de „pseudonimul” Sân-Giorgiu, a
cărui activitate literară îi aducea necazuri.
Iată ce scria Ion Al. George:
„Domnule director! Mai zilele trecute, a apărut
în ziarul Românul o notiță foarte ascuțită la adresa
lui Ion Sân-Georgiu, pe care îl scoateți din țara lui
Coșbuc, cu privire la «întâmplarea» cu sonetul lui
Caragiale. Domnul care a scris acel articol, după
toate aparențele, făcea aluzie la mine, făcând astfel
o regretabilă confuziune. Eu nʼam iscălit în viața
mea nici un rând sub acest nume, deși sunt născut în
«Sângiordzul român» cum zice tatăl meu şi mama
mea în țărăneasca acelor locuri. Deci ca pseudonim
ași fi luat forma rustică. Dl Ion Sân-Georgiu, care e
«Saint-Georges» de origine şi care e născut la
Botoșani, deci nu în țara lui Coșbuc, ar fi trebuit să
desmintă el această confuzie. Dar dlui își bagă nasul
unde nu-i fierbe oala şi apoi tace. Când nu-l întreabă
nimeni, atunci își declină calitățile — cum a făcut în
ziarul Rampa din București în vara anului 1912.
Rugându-Vă ca neapărat să publicați această scrisoare deschisă, pentru restabilirea adevărului şi pentru clarificarea lui, Vă rog domnule director să
primiți asigurarea sentimentelor distinse, ce Vă trimite IOAN AL-GEORGE, care nu se joacă «de-a
poezia» cu pseudonime, ci cu numele ce i l-au hărăzit cei în drept. Încă odată: București, 26 Iunie st. v.
1914. — Ion Al-George.”6
În Luceafărul din 1 iunie 1914, Sân-Giorgiu
publicase într-adevăr următoarea notiță, în care scria
că familia lui Caragiale îi dăduse acces la manuscrisele lui Caragiale: „În afară de fabulele cunoscute,
Caragiale a mai scris versuri, dintre cari au fost
publicate chiar de cătră dânsul – fără iscălitură – în
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almanahul Moftului Român. Printre manuscrisele
sale, cari mi-au fost puse la îndemână spre cercetare
de cătră familia Caragiale, am găsit următorul sonet,
care cred că va interesa pe cetitorii de literatură
românească. (Ion Sân-Giorgiu).
Sonet.
Se zice și sʼa zis că-i un secret
Al artei, să compui macame-arabe,
Să știi să faci o odă unei babe
Și fără fond să faci un bun sonet.
Deci vreau cu orice preț să fiu poet.
Nʼam fond precum vedeți – și versuri... slabe;
Și ʼnjur și număr tropotând silabe
Și șterg mereu și șterg și merge ʼncet.
Opt versuri le-am făcut! Așa cu gluma,
Dar, stante pede, iată mai un vers,
O, de-aș găsi acum o rimă ʼn uma!
Dar haid! și fără rimă văd cʼa mers...
Eu sute de sonete-ți fac acuma!
Arhangheli, trâmbițați prin univers.
Caragiale.”7
Notița lui Sân-Giorgiu a stârnit într-adevăr
prompta și sarcastica reacție a unui cititor al
Românului (Arad), care nota: „Stimate dle redactor,
[…] Ce mă îndeamnă să-ți scriu e o «ciudățenie» a
Luceafărului Nr. 11. Anume la pag. 342 (Rubrica
«Însemnări») cetesc următoarea ştire […] Pe mine,
umil «cetitor de literatură românească» mʼa pus în
uimire acest prim debut al «cercetaș»-ului manuscriselor marelui nostru dispărut Caragiale, deoarece
știam că acest sonet, în care de fapt este mult spirit,
a apărut în volumașul Versuri şi Proză de George
Coșbuc (publicat ca Nr. 3 şi 4 în «Biblioteca noastră» a lui E. Hodoș, Caransebeș, 1897), la pag. 38.
Ori d. Sân-Giorgiu, tânărul nostru «cercetaș» compatriot a badii George, vrea tocmai acum, – când la
Năsăud se va ridica un bust celui mai iubit poet al
nostru – să arate «cetitorilor de literatură românească» că poeziile subscrise de George Coșbuc sunt
făcute de «nenea Iancu»?... Rugăm pe d. Șerban
dela Flacăra, care sʼa trudit atâta să stabilească
paternitatea lui Vlaicu-Vodă, să binevoiască a-l
interviewa pe badea George, ca să descurce această
chestie complicată. Căci «cercetările» dlui SânGeorgiu nu ne îndestulesc, iar Luceafărul nu face
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nici un «comentar» acestei ciudate însemnări.”8
Sân-Giorgiu îi va răspunde lui Ion Al-George în
paginile Românului:
„D. Ion Sân-Giorgiu ne scrie: «Mult stimate
domnule director! – Întrʼunul din ultimele numere
ale ziarului Românul d. Ion Al. George declară,
printr’o scrisoare, că dsa este cu totul altcineva
decât acela care iscălește în literatură Ion SânGiorgiu. Cu privire la notița critică apărută mai
demult în Românul am scris dlui Tăslăuanu o scrisoare, rugându-l sʼo publice în Luceafărul. Tot
atunci am rugat pe d. Tăslăuanu să publice şi o
însemnare, prin care să arate că d. Ion Al. George şi
Ion Sân-Giorgiu nu sunt una şi aceeaş persoană. D.
Ion Al. George nu a avut răbdare și, în scrisoarea
despre care e vorba mai sus, îmi discută numele şi
origina mea. D. Ion Al. George insinuiază oareşicum
că numele de care mă servesc în literatură este un
pseudonim. Eu nʼam făcut alta decât, după sfatul
dlui N. Iorga, am refăcut din Saint-Georgesul părintesc numele vechiu românesc, Sân-Giorgiu, folosindu-mă pentru aceasta de actele vechi de familie. –
Rugându-vă să dați publicității aceste rânduri vă rog
etc. – Ion Sân-Giorgiu (Ion Saint-Georges), student
în germanistică şi filosofie, Leipzig».”9
Sân-Giorgiu lămurește și confuzia pe care o
făcuse: „Cetesc în Nr. 126 (11/24 Iunie 1914) al ziarului Românul din Arad un articolaș iscălit numai cu
inițiale, în care un cetitor al ziarului declară în termeni cam pătimași şi prin insinuări răutăcioase
cumcă sonetul publicat în Nr. 11 An. XIII al revistei
Luceafărul și atribuit de mine lui Caragiale este al
lui Coșbuc. Lucrul acesta e adevărat. Nu cunoșteam
însă volumașul în care își publicase d-l Coșbuc
sonetul şi deci găsindu-l printre hârtiile lui Caragiale
scris, aproape caligrafic, pe o foaie volantă de însuş
Caragiale şi observând că tonul glumeț al sonetului
seamănă cu acela din alte poezii vesele publicate în
Moftul Român şi dintre cari unele sunt atribuite lui
Caragiale, am socotit şi eu că acest sonet este al
marelui nostru prozator. Astfel de «ciudățenii» sʼau
întâmplat și multor cercetători literari de frunte şi
deci cred că pentru o greşală pe care o regret nu
merit toate ironiile răutăcioase ale anonimului dela
Românul, față de care nu mă simt însă dator cu nici
un răspuns. 29 Iunie 1914. Ioan Mihaiu SânGiorgiu, stud. în limb. Mod. la Univ. din Leipzig.”
Redacția Luceafărului preciza, la pagina următoare
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a aceluiași număr, că ”poetul Ion Sân-Giorgiu, student în litere la universitatea din Leipzig, este o persoană cu totul diferită de aceea care iscălește în literatură Ion Al. Gheorghe şi care a luat premiul
Academiei”10.
(Fragment din postfața volumului, Ion Sân-Giorgiu,
Omul fără țară, aflat sub tipar)
Note:
1. Tudor Opriș, Istoria debutului literar al scriitorilor
români în timpul școlii (1820-2000) (București: Aramis,
2002), p. 26.
2. „În această nouă calitate de director al uneia dintre
cele mai răspândite și faimoase reviste, A. C. Popovici, ca
om de mare energie, a căutat să-i dea un flux puternic reabilitând-o în marginile gloriei de odinioară. De aceia,
mărește numărul paginilor, și primește noi colaboratori dintre tinerii talentați, păstrând totodată și colaborarea celor
mai distinși dintre cei vechi. Reîntâlnim pe D. Anghel, St.
O. Iosif, A. Lepădatu, S. Mehedinți, G. Murnu, P. Papahagi,
M. Sadoveanu, V. Savel, Aldea, Maior Verzea cum și mai
noi ca: Oreste, Zoe Verzea, I. Slavici, Caton Theodorian,
Mircea Rădulescu, I. Gherghel, Victor Anestin, G. Rotică,
Mihail Negru, A. Popovici-Bănățeanu, C. RădulescuCodin, Gh. Topîrceanu, Mihail Lungeanu, I. E. Torouțiu,
Al. G. Doinaru, N. Dunăreanu, M. Săulescu, D. Teleor,
Ioan Sân-Giorgiu, A. Herz etc.” (Dan Smântânescu,
Mișcarea sămănătoristă – studiu istoric-literar [București:
Bucovina, 1933], p. 29).
3. I. E. Torouțiu, Studii și documente literare XI
(București: Bucovina, 1940), p. 456.
4. Vezi „Seară”, an VIII, No. 11, noiembrie 1911, p.
182; „Singur”, an IX, No. 2-3, februarie-Martie 1912, p.
42; „Din depărtare. an IX, No. 5, mai 1912, p. 87.
5. Fratele lui Ion Al-George, Vasile, a fost tatăl orientalistului Sergiu Al-George, cf. Ștefan Dorondel, „Un orientalist roman: Sergiu Al-George”, Buletinul Cercurilor
Ştiințifice Studențești. Arheologie-Istorie 1 (1995), pp. 237241.
6. Românul, An IV, No. 141, 29 iunie/12 iulie 1914, p.
8.
7. Luceafărul, An. XIII, No. 11, 1 iunie 1914, p. 342.
8. „Ciudățenii”, Românul, An IV, No. 126, 11/24 iunie
1914, p. 5.
9. Românul, An IV, No. 148, 8/21 iulie 1914.
Indignarea nu l-a împiedicat pe Ion Al. George să apară,
împreună cu Ion Sân-Giorgiu, în caseta colaboratorilor
revistei Sburătorul, la începutul anilor ʼ20. Ion Al. George
venea, ca la catalog, imediat după Sân-Giorgiu, așezat de
Lovinescu la litera „G”, nu la „S”.
10. Ioan Mihaiu Sân-Giorgiu, „Sonetul lui Caragiale”,
Luceafărul, nr. 13-14 (1-16 iulie 1914), pp. 423, 424.
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Ioan HOLBAN
Până la plecarea în Israel, în 1965, Shaul
Carmel a publicat două cărţi de poezie, Raze de
soare (1956) şi Întîăa făclie (1958); în Israel a
continuat să publice într-un ritm susţinut, alte
şapte volume necunoscute, însă, publicului de la
noi, îndepărtat după odioasa „reţetă“ a despărţirii
românilor de români (oricine, oriunde, oricum
pleca, era scos din circuitul curent, plasat, în cel
mai bun caz, la „fondurile speciale“ ale bibliotecilor publice): Jurnal de front (1967), Florile nisipului (1968), Răspântii (1970), Cu mâna pe inimă
(1973), Războiul sărmanilor (1981), Târziu
(1984), Poezii de nerostit (1988); după 1990, s-a
întors, lumea literaturii l-a reprimit, luând act de
cărţile bizarului interludiu, Shaul Carmel publicând un număr însemnat de cărţi tipărite, în majoritatea lor, aici (lansate, premiate, ca participări la
târguri de carte naţionale etc.): Fuga din rai
(1993), Eşti (1996), Dor de dor (1997), Între El şi
mine (1998), Vânzătorul de zăpadă (2000), Hoţul
de frumos (2001), Fericitul care pleacă (2001),
Deocamdată, viaţa (2002), După ultima mea
moarte (2002), Îngerul târziu (2003), Paşi pe
nisip (2004), Eu Abel, Eu Cain (2004), Sânul
drept al amazoanei (2005), Cerul de sub pământ
(2006), Cavaler al Ordinului Veşniciei (2007),
Descoperă-mi ceea ce eu am pierdut (2007),
Ultima tinereţe a septuagenarului (2007),
Peretele lui Dumnezeu (2008), Fabuloasa licornă
(2009).
Poezia lui Shaul Carmel este una a interogaţiei
active adresate lumii şi sinelui, într-un efort dramatic de a reface legăturile pierdute ale omului cu
Dumnezeu; nu este, însă, doar o poezie a sentimentului religios, ci, mai ales, una a problemati-
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zării condiţiei umane în orizontul relaţiei cu textele sfinte (explicitate sau implicit contextualizate); aproape mereu, poezia lui Shaul Carmel este
în vecinătatea ideatică a Cărţii lui Iov: „De ce,
Doamne, m-ai lăsat în minciună?/ De ce nu mi-ai
îngăduit adevărul/ Pe care îl ştiam, ca şi Tine?/ De
ce m-ai lăsat să cred/ Ceea ce nimeni n-a crezut,/
Ceea ce nu-i de crezut?/ Auzeam, uneori, în spatele meu/ Oameni vorbind între ei/ Despre mine./
«Îl vezi pe ăsta care păşeşte/ Înaintea noastră?/
Acesta din faţa noastră?/ E un platnic cinstit!/ Îl
cunosc!/ Nu datorează nimănui nimic./ N-a rămas
dator niciodată!»/ Doamne, Dumnezeule,/ Cum ai
putut să mă laşi/ Să păşesc mai departe,/ Să nu
întorc capul,/ Să nu roşesc de ruşine?/ Cum?/ Tu
şi cu mine ştiam/ Că nu mi-am plătit toate datoriile,/ Că duşmanilor mei/ Nu le-am plătit ceea ce li
se cuvenea/ Şi încă li se cuvine/ Pentru că mi-au
rămas credincioşi/ În viaţă,/ Ca şi repetatele mele
morţi/ Trăite în preajma lor“ (Datorii neplătite).
Omul din poezia lui Shaul Carmel e cel din
Vechiul Testament, trăind în „bezna“ de dinaintea
ivirii Sale şi în vina păcatului originar, cu toate
miturile sale (fructul oprit, şarpele, pomul de aur
etc.); omul acestei poezii e „firavul trunchi“ cu
rădăcini adânc înfipte în „sângele păcatului“. Dar
e şi omul-poezie ale cărui „scormonitoare întrebări“ mângâie a ispită „obrajii Zânelor-Fecioare“,
e cel prin care Dumnezeu cântă, râde şi plânge, e
cel care, prin poezia-rugăciune, poate fi reînviat
asemeni lui Lazăr: „La căderea întunericului/ Ţiam trimis îngerii la culcare;/ Pe toţi cei care mă
ocrotesc,/ Pe toţi cei care mă păzesc de toate./ În
patul acestei nopţi/ Nu este loc decât pentru noi./
Fără martorii Domnului./ Doar supravieţuirea
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mea/ Trebuie să-ţi tulbure somnul,/ Ca strigătul
de fericire/ Al trupului reînviat./ Reîntors din pragul morţii,/ Să triumfe./ Visările mele de cu zi/ Să
se împlinească sălbatic/ Cu tine,/ Tăcuta şi veşnica mea Rugăciune“ (Triumful unei nopţi). Poeziarugăciune este specia sub semnul căreia se structurează materialul liric din ultimele volume ale lui
Shaul Carmel, cu o dinamică a sentimentelor şi
stărilor circumscrise neoromantismului: trecerea
timpului, a duratei omului – sensul acestei treceri,
mai ales –, tinereţea bătrâneţii, cum spune într-un
poem, căutarea sânului sacrificat al amazoanei, ca
o recuperare a vieţii şi a „laptelui“ ei, dar şi regenerarea măştii durerii unui poet, crăpată „de folosinţă îndelungată“ şi tot în orizont neoromantic
este evocată figura poetului trubadur şi bard (în
texte precum Momentul artistic şi Discursul din
volumul Sânul drept al amazoanei).
Topos-ul şi figurile lirice sunt locuri şi personaje „istorice“ din Biblie; Avraam, Rahel, Agar
(Umbra Ta, Doamne) şi, mai cu seamă, Templul
dărâmat care îşi asociază sfera semantică a păcatului: „Ca să mă-ntorc acolo, de unde vin,/ Va trebui să urc un drum de-o viaţă./ Şi scara e mai
lungă înspre sus,/ Iar capătul de jos e-un fir de
aţă./ Ca să ajung la el nici n-am să pot./ Mă-mpiedic de cadavre putrezite/ Şi de nebuni care
mănâncă inimi,/ Scuipând din ele clipele trăite./ E
plin de sânge drumul către seară/ Şi cărămizi din
Templul dărâmat/ Ascund sub ele şerpii-ademenirii/ Pe care am coborât, am lunecat/ În lumea faptei Tale, în Păcat“ (În lumea faptei Tale). Templul
dărâmat – pierdut în fapta istoriei, regăsit prin
poezia-rugăciune – este însăşi fiinţa surpată în
„repetatele morţi“ trăite, iată, în vecinătatea prietenilor unde se aude, distinct, şuieratul şarpelui:
fiinţa se (re)cunoaşte în cel înlănţuit, „otrăvit de
licoarea Diavolului“, cu sufletul împrumutat
(Despărţirea), rătăcind prin iarmarocul din incinta Templului, ridicat şi sfinţit de nişte visători,
pângărit, dărâmat, apoi, de oamenii păcatului:
„Zvonul că ai murit,/ Doamne,/ S-a împrăştiat,/
Ca o molimă,/ Pretutindeni./ Puzderie de credincioşi,/ Ducând în mâini/ Cărţile Tale,/ S-au repezit/ Spre ruinele Templului./ Ultimul Templu/
Construit/ De oameni-cedri/ Aduşi de departe,/
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De peste ape şi pământuri/ Străine./ Templul unui
cioban/ Neîncoronat/ De Marele Preot/ În numele
Tău./ Cei care aleargă,/ Acum,/ Să-Ţi vadă/
Rămăşiţele pământeşti,/ Au dat foc Templului,/
Lăcaşul Tău, Doamne,/ Ridicat/ De pietrari şi
lemnari/ Visători,/ Sfinţit cu dragostea lor,/ L-au
aprins,/ Să ardă cu ei cu tot./ Dacă mai trăieşti,/
Pedepseşte-i, Doamne!/ Alungă-i din lumea Ta!/
Smulge-le din piept/ Credinţa în Tine/ Să le rămână/ Inimile secate,/ Nedumnezeite de dragoste!“
(Dacă mai trăieşti, Doamne).
Cel care spune/ scrie poezia-rugăciune suferă
asemeni lui Iov şi făptuieşte asemeni lui Lot care,
pentru a salva îngerii, îşi oferea fiicele pentru desfătarea bărbaţilor din Sodoma: e un poet adevărat
care caută semnul iertării după „marea trădare“ a
păcatului: astfel: „Ai grijă când pleci/ Spre
lumea-nstelată/ Să-mi trimiţi/ Ultimul zâmbet./
Un bun găsit/ Rostit fără vorbe,/ Fără învieţuite
cuvinte/ Dansându-ţi pe buze./ Va fi acesta semnul iertării/ Că m-am dus înainte,/ În pripă,/
Lăsându-te nimănui/ Sub soarele zilei apuse./ Şi
fuga în moarte/ Mi-a fost o trădare/ Ca marea trădare a vieţii“ (Trădare). Frapantă în lirica lui
Shaul Carmel este dezvoltarea sub forma unor
cercuri concentrice a sferei lor semantice, repetând, parcă, modelul universului în expansiune;
Fuga din rai, Eşti, Dor de dor sau, dintre ultimele, Sânul drept al amazoanei, Cerul de sub
pământ, Cavaler al Ordinului Veşniciei,
Descoperă-mi ceea ce eu am pierdut, Peretele lui
Dumnezeu sunt cărţi care explorează mereu teme
şi motive noi, adâncindu-le, totodată, pe cele
„vechi“, dar nucleul, miezul fierbinte unde se va
fi produs Bing Bang-ul universului liric rămâne
evreitatea, o temă şi un spaţiu de regăsit, niciodată ştiut pe de-a-ntregul. Cum spune Shaul Carmel
însuşi: bătrânul evreu din mine: „Fratele meu
geamăn,/ Mai tânăr cu o viaţă ca mine,/ Cu ochi
senini/ Cum e cerul în vară/ Sprijinit de munţii
Ierusalimului,/ Mă întreabă/ Unde mi-e îndreptată
privirea,/ De-o vreme,/ Şi de unde norii grei/ Care
mi-o întunecă./ Atunci,/ Bătrânul evreu din mine/
Se uită-n oglindă,/ În străvechiul cristal,/ Să vadă/
Dacă în noaptea din pupilă/ A răsărit prima stea/
Să-şi facă rugăciunea./ Sâmbăta vieţii lui/ E gata
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să plece“ (Sâmbăta vieţii lui).
Evreitatea e suma: loc, stare, paradigmă, cultură, credinţă, istorie care se confundă cu Istoria
însăşi. Bătrânul evreu din mine e figura lirică,
relansatorul textual, simbol şi „personaj“, adunând în durata sa toată istoria Evreului; e alături
de Moise din Cartea Shemot: „Când Ţi-am văzut
spatele/ Pentru prima oară, Doamne,/ Sorbeam
dumnezeirea/ Din ochii şi obrajii mamei./
Muntele de pe care cobora/ Către mine, cu
Tablele Legii/ Îl înălţa în poveştile/ Pe care mi le
spunea/ Ca să mă adoarmă“; e în casa Faraonului,
ispitit cu aurul lumii: „Vederea Te lasă, Doamne,/
O ştiu mai de mult,/ Din prima mea viaţă,/ De
atunci,/ Când, acolo,/ În casa Faraonului,/ M-ai
pus la încercare/ Şi pe tava întinsă,/ În loc de cărbune încins/ M-ai îmbiat cu aurul lumii“; e lângă
Sara şi Lot: „La plecare/ Nici capul nu l-ai întors/
Să te uiţi înapoi./ Şi n-am înţeles/ Unde sunt eu/
Şi nici unde e/ Stâlpul de sare./ Abia când te-a
înghiţit/ Zarea/ Eternei Neîntoarceri/ Am simţit/
Cuţitele/ Căderii din vis./ Şi-am ştiut/ Că parcurgem drumul/ Împreună“; e surghiunit „al lui
Nabucodonosor“; e un Mesia al cântărilor, venit
din epava Arcei lui Noe, luminând bezna după
prima sa trecere prin Ierusalim: „Voi reveni cândva/ Pe măgarul alb al speranţei,/ Un Mesia al
cântărilor/ După Gog şi Magog,/ Venit dinspre
marea/ Născătoare de viaţă,/ Sau din epava Arcei
lui Noe./ Descălecat/ De pe vestitorul liniştii,/ Al
păcii care mă va aduce,/ Voi urca pe stânca poeziei/ Ridicată de mine,/ S-o sărut/ Ca pe Pământul
Făgăduinţei,/ Plângând de bucurie,/ Şi-o voi sparge,/ Şi-o voi fărâmiţa,/ Să se umple lumea cea
nouă,/ Venită din beznă,/ Cu lumina despietrită/ A
trecerii mele dintâi,/ Pe aici,/ Prin Ierusalim“
(Mesia); retrăieşte istoria recentă în Berăria din
München: „Viaţa mea de după naştere,/ De după
morţile repetate/ La Auschwitz-Birkenau,/
Buchenwald,/ Majdanek,/ Teresienstadt,/ Stepa
Ucrainei,/ Babi Yar,/ Transnistria,/ Sarmaş,/ Iaşi,/
«Trenul Morţii»,/ Dorohoi,/ Abatorul din
Bucureşti,/ Versus Nürnberg,/ Viaţa din sângele
nebăut/ În berăriile lumii,/ Rămasă puţină/ Mi-o
trăiesc acum, ca ostaş:/ Soldatul cu matricola
50737,/ Cu aceeaşi grupă sangvină/ Ca
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Dumnezeu“.
Bătrânul evreu din mine e poetul însuşi care
(îşi) explorează toate vieţile de dinainte de viaţă şi
moartea de dinainte de a se fi născut, trăind (iar
nu reconstituind) toată istoria evreilor; este însoţit
pe această cale de cuvânt şi de cântarea harpei
(„harpa din suflet“, îi spune într-un poem). Poezia
lui Shaul Carmel este religioasă în felul Psalmilor
lui David; e poezie şi rugăciune, adică, sau, altfel,
e o poezie care se iveşte din asumarea sensului
profund al rugăciunii: acela de a fi în gând cu
Dumnezeu. Din relaţia specială – de un fel colocvial, adesea ludic – cu divinitatea, Shaul Carmel
„extrage“ elegii, texte în tonul psalmilor sau,
uneori, în cel (auto)ironic postmodern, construind
un teritoriu liric original pe o constelaţie simbolică atent structurată ori „eliberând“ poeme pur şi
simplu frumoase: „Nimeni nu mai abureşte geamul/ Camerei îmbătrânite;/ Ochiul stins, jinduitor/ După tine-n veşnicie./ Nimeni nu mai abureşte geamul/ Camerei muririi tale;/ Ochi în zidul
ucigaş,/ Ca să vezi ce nu va fi/ Peste drum, în veşnicie“ (Nimeni).
Miezul constelaţiei simbolice din cărţile lui
Shaul Carmel e ceea ce aş numi complexul ascensional. G. Bachelard spune că zborul traduce
transcenderea spaţiului teluric prin înălţare (izolare) şi contemplare monarhică. În poezia lui Shaul
Carmel, ţinta zborului e înaltul pe care îl zguduie
prin cuvânt sau îl mângâie prin cântarea harpei: e
un zbor fără aripi: „În Ziua a Şasea,/ Când m-ai
încropit/ Din Nimic,/ Te-ai bucurat./ Făcutul acesta,/ Ţi-ai zis,/ Va glăsui./ În gura lui/ Voi pune/
Toate sunetele,/ Toate vorbele,/ Toate cuvintele/
Şi toate tăcerile./ Nu-i voi da aripi/ Precum păsării./ Să zboare/ Cu ce i-am dat!“ (În Ziua a Şasea).
Eul liric visează zborul, îl închipuie, uneori;
alteori, îl asociază deriziunii (e, de pildă, zborul
„cu aripi pleşuve, slute, fără pene“ din poemul
Înfrumuseţează-mi visele) sau extincţiei: „Când
vei simţi o zbatere uşoară/ Acolo sus, în stânga,
lângă braţ/ Şi-o scurtă adiere răcoroasă,/ Ca de
aripi pornite să se-nalţe,/ Când frigul îţi va umple
pieptul/ Gata să te-ngheţe-n plină vară/ Şi inima
să-ţi bată fără mine,/ Însingurată, iarăşi părăsită,/
Şi-ndurerată, voi simţi pe-aproape/ Capătul de cer
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pe care zbor/ Şi dincolo de el, acel nimic/ În care
pasărea se prăbuşeşte-n gol,/ Vei şti că am plecat
din cuibul tău/ Spre-o ultimă plutire de adio“
(Ultimul zbor). Zborul e, aşadar, nu doar spre
înalt, ci şi plutire pentru a-şi (re)cunoaşte propria
durată; în această textură, zborul îşi asociază în
sfera semantică alte motive şi teme lirice. O carte
se numea Eu Abel, Eu Cain; tema fratelui geamăn
apare, apoi, şi în Cavaler al Ordinului Veşniciei
într-un poem precum Sâmbăta vieţii lui, iar uneori
este integrată unui motiv de lungă tradiţie în poezie: matca, rădăcinile, istoria personală, alfabetul
unde se adună toţi oamenii, toate vieţile şi morţile
lor în sinteza lirică a cărţii: aici se află, între litere, fiinţa însăşi, retopită în cei care i-au dat nume:
„Cutremurat,/ Recunosc în litera Alef/ Lumina
mamei,/ Faţa ei plină de riduri,/ Faţa de sfârşit./ În
cealaltă literă/ E tata,/ Mutilatul îmbătrânit,/ Şi în
cealaltă de după cealaltă/ Recunosc pe fratele
meu/ Prăbuşit/ Peste propria-i tinereţe./ Apoi, ca
un alfabet/ Cu mii şi mii de semne,/ Văd lumea
trecută/ Ucisă de viaţă./ Şi n-aş vrea să mă trezesc/ Din această carte pe care o scriu/ În limba
Domnului,/ Necunoscută de om./ Ce carte,
Doamne, ce carte!“ (Se făcea că…).
Zborul regăseşte cuplul, eul şi cicatricea sa din
suflet; complexul ascensional uneşte zborul cu
visul: „Mi-ai rămas aproape, doar în vis/ După
plecarea ta ucigătoare,/ Şi dorm de-atunci, ca să te
pot visa,/ Numai şi numai să te pot visa,/ Un somn
bolnav, nebun, al fericirii“ (Fericire). Tot astfel se
poate ajunge în topos-ul bătrânului evreu din
mine, în Ţara din Urmă: „Să afle Poetul de se
poate trăi,/ Acolo, în moarte, în Ţara din Urmă,/
Cum trăieşte oricum în morţile sale. Morţile sale
trăite“. Între aceste repere, urmând logica internă
a universului în expansiune, poetul ajunge, prin
complexul simbolic ascensional, la jocul cu
moartea care, la Shaul Carmel, nu e întoarcere în
mineral, dispariţie, trecere în nefiinţă, ci reîntregire, regăsire a lui Unu: într-o elegie, astfel: „Vino,/
Să fim o singură bătrâneţe,/ Draga mea./ Să uităm
drumurile/ Spre odihna/ Fiecăruia dintre noi./
Poate aşa,/ Oboseala de-o viaţă/ Ne va îngădui/
Încă o bătrâneţe“ (Vino); chiar dacă primăverile
sunt o amintire, copacii din livadă „iernează cu
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noi“, iar „cărbunii arşi o viaţă întreagă“ acum
doar pâlpâie „fumegă a odihnă“, timpul e al jocului, speranţei, iubirii regăsite şi al reînvierii: „Hai
să ne jucăm cu moartea/ Până nu se joacă ea cu
noi./ De-a v-aţi ascunselea/ Să ne jucăm cu ea./
Leagă-i ochii pofticioşi,/ Iar noi, hai să ne ascundem./ Când se apropie, orbecăind,/ Bate-o, din
spate, pe umăr/ Şi cuibăreşte-te în mine,/ Topeştete şi scurge-te în mine,/ Că-i locul cel mai sigur./
De morţii reînvieţuiţi/ Moartea se fereşte/ Chiar
când vede./ Hai să ne jucăm cu Moartea!»
(Jucându-ne cu moartea). În Ţara din Urmă, poetul e stăpânul, înnobilat de însuşi Regele Regilor.
Shaul Carmel îşi numeşte volumul de versuri
Peretele lui Dumnezeu – o „Rugăciune-carte“,
scrisă în memoria fratelui său „unic şi mai tânăr“,
Itzhak, „grav rănit în Războiul de Şase Zile“. Rod
al unui fertil dialog liric (cartea apare într-o casetă, alături de „replica“ poetică a lui Adi Cristi,
Zidul), Peretele lui Dumnezeu este, în adevăr, o
rugăciune-carte – Kadiş (rugăciune pe care evreul
o rosteşte pentru cei ce nu mai sunt) –, care începe
cu un Jurnal de front, datat 1967 şi care cuprinde
ceea ce i se oferă poetului prin vederea secundă,
aceea de după pragul privirii: „Închid ochii/ Ca
lumina zilei/ Ajunsă în ei/ Să-mi lumineze/
Amintirile“, spune Shaul Carmel în primul poem
al cărţii, Itzhak. Povestea însângerată a Zidului
Plângerilor – peretele lui Dumnezeu – e numai o
parte din lunga poveste a evreului rătăcitor, a istoriei sale (stră)vechi şi contemporane; ea se descoperă mereu într-o viaţă de drum sau, mai bine,
într-un destin de drum, când rostul fiinţei „e să
mergi“: o continuă plecare (a lui Dumnezeu şi a
omului), o dureroasă absenţă (a lui Dumnezeu
dintre oameni) şi o reîntoarcere a tuturor speranţelor (a lui Dumnezeu printre oameni) descrie, în
fond, traiectul poetului şi a bătrânului evreu pe
care acesta şi-l asumă: „Iar mă duc ca să vin,/ Iar
revin ca să plec./ Unde-s, Doamne, întreg?/ Când
mă dărui deplin?/ Drumul mi-e Casă de Piatră,/
Cămin şi leagăn de vise./ Pe el îmi port înălţarea/
Şi căderile toate din mers. Ce casă am între
case?!/ Şi-ntre case e viaţă de drum“ (O viaţă de
drum). Cele două evenimente care jalonează drumul niciodată încheiat al poetului sunt plecarea29

absenţa-reîntoarcerea în Ierusalim a lui
Dumnezeu („Şi uite, Doamne,/ În sfârşit,/ Abia
acum,/ Târziu încrâncenat,/ Am desferecat porţile
cerului/ Unde domnea minciuna,/ Care Te-a înrobit,/ Să te întorc/ Neîncătuşat,/ De unde ai plecat,/
În Ierusalim“ – În sclavia minciunii) şi reîntoarcerea-plecarea omului în pustiu, ca pentru refacerea
drumului din Egipt spre Ţara Promisă: „Sprijinămi trecerea/ Înapoi în pustiu./ Cămilele morţii,/
Încărcate cu merinde/ Pentru veşnicie,/ Aşteaptă./
Scoate-mă din casă/ Şi lasă-mă-n drum./ Îmi vor
însoţi urcuşul,/ Lătrând îndelung,/ Câinii din prispa/ Vieţii./ Şacalii/ Duhurilor negre/ Ale deşertului/ Vor sfâşia/ Lumina imaginară,/ Fata
Morgana./ Iubito,/ Sprijină-mi trecerea/ Înapoi în
pustiu“ (Sprijină-mi trecerea).
Trei sunt temele importante ale poemelor din
„rugăciunea-carte“ a lui Shaul Carmel. Mai întâi,
reîntoarcerea acasă (temă veche, venind din
Vechiul Testament), a celor de dinainte în Ţara
Făgăduinţei, a celor de ieri şi de azi în patria pierdută, în Ierusalim; şi, odată cu oamenii, revine
acasă însuşi Dumnezeu, pentru a se împământeni,
pentru a se omeni, cum, inspirat, spune poetul în
Omeneşte-Te!: „Readus/ Din surghiunul Cerului,/
Acasă,/ De Oştirile Tale,/ Împământeneşte-Te!/
Omeneşte-Te,/ Doamne!/ Umiliţi şi umilitori,/ Ne
alungăm/ Unul pe altul,/ Ne ferecăm sufletele/
Unul în faţa altuia,/ Ne urâm din ură,/ Din dragoste pentru ea,/ Ne ruinăm/ Ruinele Templului/ Din
noi./ Omeneşte-Te!/ Împământeneşte-Te,/
Doamne!/ Că numai Ţie/ Cu îngăduinţă/ Îţi vom
ierta/ Nevinovăţia./ Amen!“. Surghiunit în cer de
oameni, Dumnezeu este readus tot de ei acasă „să
Te luăm în Templu“, pentru a se „trăinici“ în
Zidul Plângerilor – noua Sa casă de după dărâmarea Templului lui David şi Solomon; Zidul
Plângerilor e „lăcaşul de veci al lui Dumnezeu“,
singurul care poate pune capăt veşnicei rătăciri a
omului în „bejenia vânturilor“. Asociat acestei
teme este motivul (pe)trecerii generaţiilor – a vremii şi timpurilor, în fapt –, cu înşiruirea „neamurilor“ ca un semn al rezistenţei, trăiniciei şi dăinuirii: ceea ce este explicit în dedicaţia cărţii consacrată lui „Itzhak, coborâtor din casa Minei şi a
lui Mordehai“ se esenţializează într-un poem pre30

cum Rugăciunea din piept: „În timp ce coboram
panta/ Spre peretele lui Dumnezeu,/ Spre înălţimea zidului/ Să mă înalţ,/ Bunicul,/ Înfăşurat în
Talit,/ Cânta un vaiet prelung,/ Aplecându-se
mereu/ Înainte,/ Gata să-mi spargă/ Coşul pieptului./ În mine,/ Încă se ruga/ Reb Iosală Sapira/ Să
ajungă clipele/ Astea./… Şi coboram panta/ Spre
înălţimea/ Domnului,/ Să mă înalţ/ Cu el cu tot“.
Iar acasă, pentru a se reîntregi neamul, e nevoie
de linişte – un leit-motiv al întregii literaturi pe
care o scriu poeţii şi prozatorii evrei; Shaul
Carmel se roagă pentru (măcar) şapte ani de linişte ai „vacilor grase“ din visul faraonului (Hotel
„Parc“) într-o realitate tragică, a camerelor de
gazare din trecutul recent (în infernul
Holocaustului, în secţiunea a doua a cărţii,
Dumnezeu, marele absent), dar şi a „vestei antiglonţ“, a „răcnetului trotilului“ ori a „sunetului
sfâşietor al rachetelor“ de azi: astfel, într-un
impresionant lamento: „Lângă tronul Tău,
Doamne,/ Unde Ţi-am pus masca de gaze,/
Atârnă şi vesta antiglonţ./ Îmbrac-o şi vino repede!/ Ieşim în stradă,/ Ţii minte autobuzul copiilor,/ Aşa cum l-ai numit?/ Cel care trecea pe aici
zilnic,/ Pe lângă peretele Templului?/ Autobuzul
cu şcolari,/ Cu nepoţii lui Dumnezeu,/ Cum le
ziceam eu?!/ A sărit în aer!/ L-au aruncat în aer,
Doamne!/ Terorista,/ Sinucigaşa era din Hevron,/
De lângă Cripta Patriarhilor,/ De lângă mormântul lui Abraham,/ Părintele ei./ Şapte copii/ Avea
ucigaşa de copii,/ Şapte orfani a lăsat lumii./
Ieşim în stradă, Doamne,/ Să adunăm aşchiile/ De
carne abia înflorită,/ Ochiurile de sânge/ Pline de
viaţă frântă,/ Spre înhumare/ În pământul Tău,/
Israel“ (Mamă ucigaşă de copii).
Reîntoarcerea acasă, chiar dacă mereu pândită
de ispita diavolului (Mai binele), este a regăsirii
Ţării, ca în acest antologic poem pe care l-ar fi
putut scrie oricare din poporul lui Moise, ajuns la
capătul promis al rătăcirii sale în pustiu: „Spunemi, Doamne,/ Când ai semănat/ În deşertul nostru/ Sămânţă de floare?/ Înaintea sclaviei Tale/ În
păgânime,/ Sau după dezrobire?/ Pustiul era
pustiit/ De culorile Tale,/ De păşnicia lor./ Doar
între cocoaşele/ Cămilelor,/ Care îl străbăteau,/
Odihnea hărnicia/ Penelului Tău./ Doamne,/ Când
CONVORBIRI LITERARE

ai semănat/ În deşertul nostru/ Sămânţă de floare,/
Că astăzi e grădină,/ E Ţară?!“ (Floare de pustiu.
Israelului). Şi de la superbia regăsirii grădinii de
acasă până la imaginea derizorie a aceleiaşi flori
de pustiu, azi, nu e decât o clipă: cele şapte vaci
grase ale liniştii şi belşugului au dispărut, lăsând
pajiştea arsă vacilor slabe ale ruinei cotidianului
din noul Babilon: „Oraşul stafiilor, Sderot,/ şapte
ani de rachete Kassam,/ bătrâni bătuţi de hoţi,/ săşi dea pensia şi bijuteriile,/ răspuns Iranului:/
satelitul nostru Tacsar,/ cocaină,/ premiul Nobel
pentru chimie,/ dobânzi bancare,/ premiul
Goethe/ scriitorului Amos Oz,/ regina frumuseţii
violată,/ transplant de inimă şi de ficat/ în spitale
israeliene,/ medic, maior în rezervă,/ spion pentru
Iran,/ Annapolis – şampanie fără speranţe,/
Europa sionistă/ îngropată în cimitirele noastre,/
maşini furate,/ alte două premii Nobel,/ peşte alterat pus în vânzare,/ încălcarea jurământului/ de
către Primul-Ministru,/ oligarh în drum spre
Parlament,/ meciuri vândute,/ şosele/ în cartiere
noi de locuinţe,/ ucigaşul lui Rabin,/ erou al tineretului,/ ex-preşedintele ţării/ pe banca acuzaţilor,/ carne congelată din Argentina,/ Ministrul
Justiţiei/ contra Tribunalului Suprem,/ gripă aviară,/ sute de mii de păsări/ sacrificate,/ clădirea
Primăriei/ metropolei Tel Aviv/ ca un bloc ceauşist,/ denunţuri plătite de fisc,/ Rabinul alege
Preşedintele laic/ al Statului,/ asociaţia bărbaţilor/
bătuţi de neveste/ înfloreşte,/ Israelul/ pe lista
ţărilor industrializate,/ elevi cu bricege ucigaşe/ în
loc de pixuri,/ accidente de circulaţie,/ greve
împotriva păcii/ dintre noi şi vecini,/ şi aici şi la
ei,/ general-locotenent/ gravidă în luna a opta/
greva profesorilor,/ examenele de bacalaureat
compromise,/ medalia de aur/ a campionatului de
caiac-canoe/ furată/ cu caseta în care o ţinea,/ sute
de morţi pe şosele,/ doi universitari,/ kapo
moderni,/ rabini israelieni/ îmbrăţişând pe noul
Hitler,/ Ahmedinadjad,/ Preşedintele ţării, poet,/
alt răspuns ameninţărilor/ iraniene:/ Yericho 3,/
rachetă balistică israeliană,/ proprietari rămaşi
fără/ apartamentele cumpărate,/ muritori de
foame şi miliardari,/ poliţişti în slujba Mafiei,/ o
avocată aduce otravă în închisori/ pentru reglări
de conturi,/ lăzile de gunoi/ răscolite noaptea/ de
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cei flămânzi,/ literatură în 12 limbi,/ democraţie“:
acestea şi atât sunt viaţa/ traiul/ destinul în grădina de altădată: în Israel pentru Shaul Carmel, dar
nu e aşa pretutindeni?
Peretele lui Dumnezeu este şi – sau, poate în
primul rând – o carte de mesaj: al trăiniciei (un
cuvânt des folosit în poemele volumului), împotriva urii care dărâmă suflete şi ameninţă Zidul
Plângerilor, noua casă a Domnului; şi, mai cu
seamă, regăsim în Peretele lui Dumnezeu sensul
înalt al rugăciunii oamenilor prin care Dumnezeu
„supravieţuieşte“, asumat, devenit realitatea lor
lăuntrică: „Ca să Te pot salva,/ Ca să Te pot smulge/ Din pragul morţii,/ Doamne,/ Rămâi în mine./
Rătăcirile Tale,/ Absenţa Ta îndelungată,/ Când
fiind/ Te-ai fi putut salva,/ E de neiertat./ Furcile
diavolului/ Ţi-au străbătut/ Cele şase milioane de
inimi,/ Pe care le-ai avut./ Doar una singură mai
bate,/ Cea din pieptul meu./ Ca să Te pot salva,/
Ca să supravieţuieşti,/ Rămâi în mine,/ Doamne!“
(Rămâi în mine).
Noua carte a lui Shaul Carmel, Fabuloasa
licornă, îşi asumă, în titlu şi în tema-pivot a poemelor, o licenţă sau, mai degrabă, sensul pe care,
în unele mitologii, îl capătă licornul (inorogul,
unicornul): acolo, rareori însă, este un androgin.
Astfel, substantivul masculin în eresurile neamurilor, de la prearienii Indiei încoace, desemnează
o fiinţă mitologică, iniţial, cu trup de taur, apoi,
precum un cal alb având în frunte un corn, semnificând puritatea şi virginitatea, dar şi forţa masculinităţii; după legende, licornul stăpâneşte în mod
suveran pădurea, nu poate fi prins, nici omorât de
vânători şi numai fecioarele sunt în stare să-i
potolească furia; aici, în această întâlnire cu
fecioara se adună toată simbolistica poemelor lui
Shaul Carmel, trimiţând, poate, spre interpretarea
alchimistă a celor două imagini: fecioara întruchipează aspectul feminin şi pasiv al mercurului, în
vreme ce licornul simbolizează forţa masculină,
neîmblânzită, a lui spiritus mercurialis. Temă literară la Rilke sau la Blaga, licornul are şi o „imagine publică“, figurând pe piatra funerară a lui
Neagoe Basarab, fiind herbul lui Nicolaus Olahus
şi simbolul lui Dimitrie Cantemir în Istoria ieroglifică.
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În poemele lui Shaul Carmel, licornul e licorna, protagonista unui basm care începe într-o
miraculoasă pădure şi nu sfârşeşte în fericirea
însoţirii (au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi…), ci într-un maelstrom al patimii, focului şi
cenuşii: „Ţii minte pădurea miraculoasă/ În care
ne-am întâlnit?/ Eu cutreieram învăduvit/ Printre
împletiturile de lemn/ Înrădăcinate de Domnul,/
În pământul nevorbitoarelor,/ Să aibe ce mânca,/
Pe când neaşteptat,/ Mi s-a arătat cerul/ Ascuns de
frunzişul dens./ Lumina ivită dintr-o dată/ Mă
orbise pentru clipe numărate./ Întâi ţi-am văzut
cornul/ Ridicat să despice întunericul/ Înălţimii
înverzite./ Abia apoi te-am desluşit;/ De sub
blană, provocator,/ Îmi arătai ţâţele ispititoare,/
Pline de lapte şi de viaţă./ Erai fabuloasa licornă,/
Pe care inorogul însingurat/ Ce sunt o căuta/
Instinctiv, inconştient, fatal./ Încopitată, păşeai cu
mândrie/ Pe covorul de frunze,/ Ca regina din
Saba/ Pe oglinzile podelei/ Palatului lui
Solomon./ Ce m-a împătimit la tine atunci?/
Călcătura cu mândrie/ Spre mine, când Diavolul,/
Din spate, aştepta să te opreşti?/ Femeia care îşi
căuta masculul/ Să-şi înfrăţească sângele/ În fructele împreunării?/ Sau petecul de lumină/ Adus de
tine în noaptea/ Singurătăţii?/ Cine ştie, fabuloasă
licornă,/ Cine ştie?“ (Fabuloasa licornă). Cum se
vede, imaginarul poetic uneşte pădurea miraculoasă a Nordului cu „nisipul sfânt“ al Sudului, cu
podeaua pe care a păşit regina din Saba, în templul lui Solomon, licorna fiind mitul, figura misterioasă din alt timp şi din acelaşi loc: în acest fel
se citeşte miezul unei fraze de demult a lui Ştefan
Aug. Doinaş care, comentând poezia lui Shaul
Carmel, spunea că, prin versul său, „limba română păşeşte, cu graţie, prin nisipul sfânt al
Psalmilor şi Parabolelor“. Fabuloasa licornă e o
carte despre eros şi femeie, deopotrivă ale mitului
şi realului: Eva din Eden, de exemplu, e Isabella
„fata care mi-a împătimit tinereţea“, prin mijlocirea ei poate fi atins Dumnezeu („Femeie dragă,/
Iubită femeie!/ Ia-mi mâna/ Şi du-o să-l atingă/ Pe
Dumnezeu/ Care stă să se nască!“, se spune în
poemul Când împrejurările încolţesc), femeiamit şi femeia-din-viaţă sunt sămânţa, grădina de
viaţă, mormântul de roade căzute, cu şarpele ede32

nic dându-le târcoale, sunt iarba şi paharnicul
Omului, balsamul durerilor şi, iată, Mona Lisa:
poetul nu stă, însă, prea mult prin muzee sau ferecat în lanţurile literaturii pentru că misiunea celor
două ipostaze ale feminităţii e „să zboare printre
oameni, fericindu-i“.
Eva şi licorna sunt ale farmecului primar, cum
îi spune poetul în Cântecul lebedei, ele plătesc
moartea cu viaţa şi mijlocesc dialogul psalmistului cu Dumnezeu (Nicolae Balotă îl numea pe
Shaul Carmel „ultimul mare psalmist“), iar erosul
se împlineşte în ludic, în hârjoana fiinţei cu nefiinţa, în jocul cu deznodământul ştiut. Mai întâi,
de-a hoţii şi vardiştii: „Iubindu-ne,/ Dincolo,/ Ne
vom juca/ De-a hoţii şi vardiştii./ Tu îmi vei fura/
Sărutul de pe frunte/ Pe care mi l-a dat/ Satana,/
Să-l ascunzi pe vecie,/ Iar eu te voi prinde,/ Să-l
iau înapoi./ Pe urmă,/ Inversăm rolurile;/ Eu fur
sărutul Satanei/ Şi tu mă prinzi,/ Draga mea./
Uite! Aşa/ Ne vom petrece/ Veşnicia/ Împreună“
(Sărutul Satanei); apoi, de-a şcoala şi de-a iarna:
„Hai să ne jucăm de-a şcoala./ Tu, elevă; eu, elev./
Săniuţa ta frumoasă/ Eu ţi-o urc pe deal,/ În sus./
Când te-aşezi pe ea,/ Comod,/ Brânci îţi dau/ La
vale-n jos./ Hai să ne jucăm de-a iarna./ Tu, bătrână; eu, bătrân./ Săniuţa ta stricată,/ Nu mă mai
aşteaptă/ Ca s-o urc pe deal,/ În sus./ Şi când teaşezi pe ea,/ Cu greu,/ Brânci să-ţi dau,/ La valen jos./ Valea e în noi, iubito,/ Cum şi iarna de-altădată./ Tu, zăpadă; eu, nămete,/ Tu, uitată; eu,
uitat,/ Mai de mult în vara străzii,/ Ne jucam, ne
mai jucam./ Ne jucam. Ne mai jucam!“ (Ne
jucăm…); în sfârşit, de-a masa şi condeiul: „Ţii
minte/ Tinerescul joc/ De-a masa şi condeiul?/
Scriam, pe-atunci,/ Ca fetele să vadă/ Şi risipindu-se,/ Să-mi risipească scrisul./ Nici nu luam în
seamă/ Dacă zmeu de înălţat,/ Sau barcă plutitoare/ De hârtie,/ Vor duce gândul meu/ Şi încotro./
Abia când te-am găsit/ Pe tine,/ Cu inima întinsă/
Ca o masă,/ M-am adunat/ Din ceruri şi din ape,/
Să fiu ce sunt:/ Un toc statornicit./ Ţii minte,
draga mea,/ Nebunescul joc/ De-a masa şi condeiul?/ Acum,/ Când te trezeşti,/ În zori,/ Mă cauţi
lângă tine,/ Masa care-mi eşti,/ Pe care m-am
jucat,/ Întreaga noapte,/ Cu poezia/ Vieţii noastre“
(De-a masa şi condeiul).
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Poezia lui Shaul Carmel din Fabuloasa licornă se joacă în locul de întâlnire al mitului cu realul, al imaginarului cu memoria activă; trecerea se
face prin oglinda mincinoasă – speculum –, unde
cei de pe suprafaţa reflectorizantă sunt, în aceeaşi
măsură, reali şi ireali, iar nu e da; oglinda e spaţiul de locuit, unind realul „lumii noastre bătrâne“
cu fantasma lui illo tempore („Şi ne vom vedea/
Ca pe vremuri,/ Înfloriţi!/ Ca pe vremuri,/ Iubito!/
Ca pe vremuri!“, scrie poetul în Noi, oglinzile),
într-un joc al vieţii cu moartea, al vârstelor cu
eternitatea Edenului, al umilinţei trecerii timpului
cu superbia (şi ea mincinoasă) a basmului altei
tinereţi fără de bătrâneţe şi al altei vieţi fără de
moarte: „Oglinda din perete-i mincinoasă./ Şi cea
de la dulapul vechi./ Şi cea din baie, unde te tot
speli./ Şi cea de pe culoarul, între odăi./ Şi cea din
cămara de-alimente./ Şi cea a pudrierei din poşetă./ Şi cea în care-ţi ţii bănetul./ Şi cea de prin
casele vecine,/ În care te priveşti în fugă./ Şi celen care te visezi, privind./ Ignoră-le!/ Aruncă-le pe
veci!/ Fă ţăndări tot ce te arată!/ Toate-s japiţe, la
fel de infidele./ Au complotat să-ţi umilească
viaţa;/ Ţi-au născocit şi riduri şi paloarea/ Feţei
care-mi luminează paşii./ Ţi-au ofilit, ţi-au descărnat şi trupul,/ Trupul care mă chema-n ispită./
Sparge-le, te rog! Îţi poruncesc!/ Şi dacă vrei să te
vezi cu-adevărat,/ Despică pieptul meu, mereu
oglindă/ Şi uită-te cât de frumoasă eşti!“ (Oglinzi
mincinoase).
În spatele sau în faţa oglinzii mincinoase, fiinţa trăieşte la fel, în patimă – cu o familie de cuvinte, mai ales împătimit –, foarte frecventă în poemele cărţii; pe prag, în cârjă, în iarna sa din odaia
„îmbătrânită“ sau în Eden, unde sfinţenia e doar
învelişul patimii („gheena adevăratei iubiri“, cum
îi spune Shaul Carmel în Voi arde), purtând desaga anilor, cu nostalgia revederii celor plecaţi
(iubirea dintâi, fratele căzut în „Războiul
Deşertului“, bătrânii „duşi mai tineri decât
mine“), în crepusculul luminii şi la vârsta când
„se plânge uşor şi mult“, poetul e mereu un împătimit, la simplul ritual al cafelei de dimineaţă, la
sfârşitul de săptămână, pe ultimul podium sau în
toamna care zace „neînsufleţită“ pentru că realul
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şi imaginarul, memoria activă şi oglinda mincinoasă, vârsta stingerii şi flacăra erosului se unesc
într-o imagine memorabilă cum este, de pildă,
femeia caldă cu sufletul în frig sau în fluxul secret
care intersectează amintirea locului natal (târgul
furat al nălucii, al sfâşierii, al viselor pierdute), a
Başăului şi Prutului cu Nilul care îl salvează pe
noul Avraam a cărui Ţară Promisă e Poezia:
„Başău,/ Râu sfinţit la Cristineşti/ De dreapta
Domnului,/ Scurs în Prutul meu pierdut;/ Nilul
mamei/ Pentru covata salvării/ Primului născut/
Sortit să moară;/ Oceanul copilăriei mele/ Ucise
de viaţă./ Başău,/ Blestem şi dragoste,/ Dragoste
şi blestem./ Ţii minte?/ Pe tine făceam plută/ Uşa
magaziei/ Din curtea casei părinteşti,/ Tu îmi erai
covorul fermecat,/ Patul de odihnă/ După joaca
de-a ţurca/ Cu fata vecinilor/ Botezată de tine,/
Căreia i-am jurat credinţă,/ Credinţa stinsă în
mine/ Pe drumul Transnistriei,/ Al Golgotei
mele./ O, Başău/ Al primei mele/ Nuntiri,/ Sortită
albie/ A despărţirilor!/ Ţii minte, Başău?/ Mi teau răpit jandarmii/ Să nu mă scald/ Decât în sângele/ Banilor pribegiei/ De-apoi şi dintotdeauna./
Başău,/ Vis neîmplinit/ De a lansa/ Pe apele tale/
Fregate,/ Vapoare,/ Crucişătoare/ De hârtie,/ Pe
care să mă urc,/ Să mă întorc/ La cămilele mele/
De altădată,/ Din altă naştere,/ Ca sub soarele
nou/ Cu faţa spre Ierusalim/ Să-mi pun filacterele/
La braţul cel slab./ Plângi, Başău,/ De dorul meu/
Revărsându-te?/ Plângi ca mine/ Din durere?/ Din
dragoste?/ Doi bătrâni/ Despărţiţi/ De Diavol?!/
Plângi, Başău!/ Plângi ca mine,/ Plângi cu mine!/
Plângi!“ (Başău).
Fabuloasa licornă este povestea plină de farmec a pierderii timpului pe drumul din deşertul de
cenuşă al existenţei pentru a fi regăsit în Ţara
Promisă a poeziei.
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Luni, 21 mai / 3 iunie. Gossensass. Sculat la 6
ore. Noaptea tot cu ceva durere și eu cam obosit de
buboi, dar vesel. Anicuța mi-a schimbat micul bandaj și a pus apă boricată caldă, dar, neavând gutaperca ca să-o ție umedă, ne hotărâm să plecăm,
oprindu-ne ceva la Brenner, la Innsbruck, unde să
dăm de o bună spițerie. Plecăm la 9, 17’ dimineața
din Gossensass, suntem la 10, 8’ în Brenner, vedem
la Post-Hôtel (vechiu han, alături o construcție mai
nouă, închisă), odaia în care a dormit Goethe la 8
septembrie stil nou 1786, luăm ceva șuncă cu bere,
servite de una din cele 8 fete ale birtașului (mai are
și 3 băieți) și plecăm la 11, 49’ din Brenner, pentru
a fi la 12, 45’ în Innsbruck, firește Hôtel Tirol;
avem odaia no 15 în et. I cu frumoasă, vedere spre
piață. Din norocire, s-a înnorat și plouă ceva. În
odăi se simte încă nebuna căldură ce trebuie să fi
domnit în ultimele zile. – Mergem îndată la o
spițerie după guttaperca și mai mult leucoplast1,
îmi dau lorgneta la reparat, apoi la otel dejunăm
franțuzește; sus îmi pune pe la 3 ore a.m. în sfârșit
astăzi, luni, o oblojeală caldă de apă boricată, acoperită de gutaperca și știută de acel plastru lipicios;
apoi mă culc; după aceea la ras, apoi prânzit în
odaie. – Anicuța mi-a cumpărat o cămașă de mătase, pentru a avea guler moale și a nu mai irita buboiul. Cam obosit mă culc.
Marți 22 mai / 4 iunie. Innsbruck. La sculare,
în bandaj se vede multă materie și sânge scurs.
Mă simt mult mai ușurat. Cer tot acoperit. Ieșim
pe la 10½, îmi iau lorgneta reparată, cumpăr
Goethe „Italienische Reise” (legată, 60 creițari)
pentru a o trimite uneia din fetele birtașului de la
Brenner, dejunăm („dinatoire”) la otel Tirol, la
1,12’ plecăm din Innsbruck, prin frumosul
Kufstein la 5,5’ p.m. în München. – Pe când
Anicuța se duce și așteaptă în gara de alături pen34
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tru Starnberg, eu (e ploios și răcoare) cu un Träger
și droșcă la Eilgut-Cassa și la vamă2, îmi iau până
pe la 6 cele 3 geamantane trimise din Abbazzia,
cu trenul 68’ putem pleca la Starnberg, unde
sosim la 6, 45’, și îndată la otel. – Clădirea nouă3
încă neisprăvită, covoarele pe scări luate, culoarele cu mobile. Luam (deocamdată, dar după aranjare ne plac) odăile n 19 (mare, cu 2 ferestre,
salon) și n 18 (mai mică, cu 1 fereastră, iatac), fiecare cu 3 becuri electrice, plus la iatac o lămpiță
electrică pe mescioara de noapte.
Cină bună și ieftină, cu excelentă bere „din
butoi”4. – Dar sara, la desfacerea bandajului,
buboiul încă mare și dur, calea ferată nu i-a priit,
Anicuța vorbește de doftor, dacă nu se va îndrepta
până poimâine, eu deprimat cu gândul la un posibil antrax cu o posibilă piemie5.
Miercuri 23 mai / 5 iunie. Starnberg. Soare
foarte cald. Mergem după-masa la München, iau
bani de la casa de bancă Merck, Finck & Co.
(Pfandhausstr. 4) din continuarea Promenadenplatz (pe când Anicuța își poruncește rochia de
„Loden” negru la Neuner & Basch), iau 1600
mărci pe un cec primit astăzi de la Banque de
Roumanie. (În casa aceea de bancă și la ghișeul6
pentru cecuri, și la casă numai vro 3 funcționari
bărbați; restul – vro 15 femei); mai cumpăr cărți,
mai mergem după niște matinele și, cu același tren
de 68’ ca ieri, ne întoarcem la Starnberg. Eu,
firește obosit de veșnica tensiune de la buboiul
meu, dar la schimbarea bandajului pentru culcare
(Anicuța mă schimbă acum de 4 ori pe zi, și peste
bandajul prins cu o singură batistă albă de mătase,
apoi un șal7 cenușiu cumpărat la München) tot se
mai poate stoarce destulă materie pentru a mă mai
ușura și a justifica încrederea că nu e complicație
mai gravă.
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Joi 24 mai / 6 iunie. Starnberg. Sculat la 4 ½
ore. Dimineața foarte răcoare, dar cer senin,
munții înveliți într-un fel de bură de căldură, peste
zi foarte cald. – Iau un pahar de lapte rece, pus de
aseară pe fereastră; mă scoate ca de obicei și
aceasta e bine pentru buboi.
La 8, 29’, mergem la München, sosim la 8,
59’, ne ducem în oraș și cumpărăm flori pentru
Juca, leucoplast8 și un șal9 cenușiu pentru mine,
dar dăm peste „Procesiunea Corpus Christi”10 cu
mult aparat oficial. La 10, 32’ (cu 17’ întârziere),
sosește Juca cu Orient-Expresul de la Paris, ia o
cafea la gară (nu mâncase nimic de la Paris), la
11, 8’ plecăm cu calea ferată, la 12, 5’ în
Starnberg, unde Juca încântată de odaia cea mare
(ce i-am mai găsit-o liberă la otelul nostru, no 6 în
et. I, cu 1 fereastră întreagă și 2 jumătăți, în partea
centrală a edificiului ceva „risalita”). Dejun plăcut pe terasă, sub copaci, apoi eu ceva dormit,
apoi cu vaporul Berg – Leoni – Possenhofen –
Tutzing – Leoni. Pe jos, prin parc, la Berg. Apoi,
iar cu vaporul la 6, 40’, înapoi. Cină-prânz, cu
peștele special din lacul Starnberg, pe terasă, în
mare îmbulzeală de lume din causa sărbătorii
Corpus Christi11. Apoi, câte o înghețată de portocale la cofetarul din apropiere și, de la 9¼ la 10
sara, două partide de panzarolă. – La facerea noului bandaj pentru noapte, buboiul încă destul de
mare și de dur, dar tot scurgându-se materia puțin
câte puțin și mergând spre bine.
Vineri 25 mai / 7 iunie. Starnberg. Sculat 5 ore,
soare, dar foarte răcoare dimineața. Eu totuși ceva
transpirat noaptea, deși dormim cu o fereastră
deschisă în salon și cu ușa deschisă din iatac spre
salon; transpirarea probabil din causa obositorului
buboi. Un pahar de lapte rece, apoi scriu jurnalul
acesta până aici. Acum am să sfârșesc romanul lui
John Leys „Secretul avocatului”12, început de pe
drum, din biblioteca Engelhorn.
Luat cu Juca împreună cafeaua în salonul nostru, la 9½ cu vaporul la Schloß-Berg, văzut interiorul castelului; pe jos, prin frumosul parc, la
Leoni, cu vaporul la Possenhofen, cu barca (2
Mark) la Roseninsel, gentila fetiță „Hensy” a grăCONVORBIRI LITERARE

dinarului, de altminteri insula părăsită și părăginită, buchet de liliac, spireà și „Rotsdorn” dat de
grădinăreasa, la plecare cu barca (prin trestii) glasurile Juchii și ale fetiței cu echo, cu vaporul
înapoi la Starnberg. Încântător și melancolic.
Dejun după ora 1, eu bine dormit, capul aproape
liber și mișcările gâtului aproape libere. La 4½ la
Leoni, cu funiculara la Rottmannshöhe, bună
cafea sus, la otelul (mie altfel neplăcut), pe jos în
16’ (pe frumosul coborâș prin pădure) la vapor și
la 6, 40’ în Starnberg, pe jos prin târgușor, frumos,
ca la țară, dar vilele cu oarecare eleganță, prânz pe
terasă, 9-10 panțarolă.
La bandajul de sară, buboiul mult mai înmuiat,
multă materie scursă, fără durere la presare.
Sâmbătă 26 mai / 8 iunie. Starnberg. Trezit 4
ore, iar adormit ½ oră, sculat 5½ ore; lapte rece.
Scriu jurnalul, lectură, patience până la 7 ore,
când trezesc pe Anicuța ca să însoțim pe Juca la
plecare (8,29’) până la München, de unde ea a
plecat la 10,20’ cu Orient-Expresul spre a ajunge
mâine, duminecă sara, 6 ore, la București. Anicuța
dusă apoi la Rosipal și la Neuner-Basch spre
încercare, la 11,44’ plecat înapoi la Starnberg. –
Cu vaporașul, la 6,50’, pe la Berg – Leoni –
Possenhofen – Niederpöcking și la 7,35’ înapoi.
Baronul Flottow (de la legatia austriacă - sau germană? – din București) cu o bătrână jerpelită –
maică-sa? – pe vaporaș. – Cald până la 7, apoi
foarte rece.
Duminică 27 mai / 9 iunie 1901. Starnberg.
Sculat la fără un sfert, după foarte bună noapte. E
foarte redus buboiul, nu mă mai doare. Poate
mâine scap de el. Nu are materie groasă, ca cele
mari anterioare, nici nu va avea filamentul final,
ci un fel de serum alb-gălbui, în care se preface
sau se topește tot ce era umflat și roșu-indurat.
Poate un fel de antrax abortiv?
Afară, soarele nu poate pătrunde prin negura
rece (6½ ore dimineața). Tot se vede că suntem la
oarecare înălțime – 600 m.
Peste zi a plouat. Între 3-5, soare. Noi la 3½ cu
vaporul la Possenhofen și prin frumoasa pădure la
stânga ceva în sus la Feldaffing, unde am luat
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cafeaua pe terasa marelui otel „Kaiserin
Elisabeth”, cu frumoasa vedere spre munți. Apoi,
tot pe jos, prin „canionul de jos”13, înapoi la
debarcaderul Possenhofen. Când să ne suim pe
vapor, vedem (dar nu suntem văzuți) pe
domnișoara Natalia Ghica, sosind în caic cu o altă
domnișoară mai tânără, aceasta cu jachetă roșie
(probabil o fată a baronului Godin) și ieșind pe
punte spre Possenhofen. Va să zică, iar aici, se
vede că sunt înaintea plecării la Woerishofen.
Sara cetim puțin Goethe „italienische Reise”,
apoi reînnoirea bandajului și la 10,10’ culcare.
Luni 28 mai / 10 iunie. Starnberg. Sculat 5 ore.
Cer cenușiu, a mai plouat. Beau un pahar de lapte
rece și apoi scriu la Banque de Roumanie pentru
luarea cuponului iulie la bonurile noastre urbare și
cumpărarea a încă 4.000 nominal, pentru o întregi
în sfârșit capitalul nostru nominal până la suma de
200.00 lei. Scriu și la Gröbner’s Hotel în
Gossensass, dacă ne poate opri odaia n 28 în etajul I cu începere de la 20 iulie până la ultima septembrie a lor.
Joi 31 mai / 13 iunie. Starnberg. Trezit 4 ore,
sculat 5½ ore, ceai. De abia aseară s-a înseninat
pe deplin, acum soare. De 2 zile nu mai beau lapte
dimineața.
De14 ieri dimineață nu se mai stoarce materie,
ci numai sânge curat din buboiul redus. De 3 ori
și ieri pansament cu leucoplast15, dar cu apă boricată rece; și acum mai am pansamentul. Azi, în
sfârșit, numai praf (amidon boric 5%), fără plasture și fără pânză. Am scăpat, dar indurația ca o
alună mare mai ține.
Eu, ieri, singur la München (clasa a 3-a, dus și
întors 1½ mărci16) ca să aleg o pensiune; găsit
bine „Fontana”, Maximilianplatz 5, cu electricitate în etaj 2 cu lift!

4. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
5. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
6. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba
română.
7. Cuvânt în limba engleză. Textul continuă în limba
română.
8. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
9. Cuvânt în limba engleză. Textul continuă în limba
română.
10. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
11. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul
continuă în limba română.
12. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul
continuă în limba română.
13. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
14. Ultimele două paragrafe din această zi sunt însemnate marginal cu două linii verticale.
15. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
16. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
Ana-Maria Dascălu, Bogdan Mihai Dascălu: Titu
Maiorescu, Jurnal, vol. IV. Ediție critică coordonată de
Bogdan Mihai Dascălu. Text stabilit, traducere, note, glosar
şi indici de Ana-Maria Dascălu şi Bogdan Mihai Dascălu.

Note:
1. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
2. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
3. Ultimele două cuvinte în limba germană în manuscris. Textul continuă în limba română.
MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
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Printre obiectivele noii instituții a Securității
(DGSP – 30 martie 1950) se afla și „identificarea și distrugerea oricărei forme de activitate
antidemocratică subversivă a dușmanilor
poporului (subl.mea – I.D.), în categoria
aceasta aflîndu-se liderii partidelor istorice,
moșierii, marii proprietari de întreprinderi,
intelectualii, agricultorii. Dușmanii poporului
au umplut temnițele și lagărele de muncă silnică, cei mai mulți fără a fi trecuți printr-un
minim proces de judecată, dar și mai mulți
obligați să recunoască prin șantaj și mijloace
contondente specifice noii poliții politice, vini
imaginare, mulți arestați fără mandat de arestare, doar pe baza unor ordine venite „de sus”
sau a unor odioase denunțuri.
Prin noțiunea de „dușman al poporului”
era denumit (după inventarea lui) acel tip
uman cu „activitate antidemocratică subversivă”, desigur înscenată de instrumentele puterii
comuniste, oponent al „regimului de democrație
populară”, indiferent de vîrstă, sex, educație, clasă
socială etc, împotriva căruia și-a îndreptat toată forța
represivă regimul despotic, totalitar. De aici trebuie
subliniată cumplita represiune care s-a îndreptat în
mod special asupra femeilor, fragile victime politice
și suportînd trecerea prin regimul concentraționar cu
mult mai greu dată fiind construcția lor delicată anatomo-fiziologică și psihică: multe dintre ele au fost
condamnate și arestate fiind însărcinate, lehuze, sau
încă hrănindu-și copiii la piept.
Sistemul represiv din România a produs după
anii’40 și la începutul anilor’50 închisori speciale
pentru femei (așa cum produsese și pentru copii!) la
Mislea, Dumbrăveni, Mărgineni, Miercurea Ciuc, dar
și secția de femei de la Jilava, locuri de detenție politică prin care au trecut zeci de mii de femei, dintre
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Odată cu sovietizarea României (după 23 August
1944) se va impune în forță un nou regim. Denumit
în epocă de „democrație populară”. Legile cinice vor
fi impuse de noua formă de guvernămînt (de fapt,
începutul distrugerii României), avînd la bază principiul luptei de clasă și în consecință, distrugerea valorilor politice și culturale naționale prin mai multe
forme sinistre ale unei politici de extremism social,
de o violență neasemănătoare celorlalte regimuri din
țările fostului lagăr socialist. Să ne amintim: exterminarea prin întemnițare, deportare, muncă forțată,
toate acestea din motive politice care incriminau,
într-o odioasă înscenare, burghezia, moșierimea,
intelectualii, agricultorii, studenții și elevii. De mare
amploare a fost exterminarea grupurilor de rezistenți
anticomuniști din munți, numiți partizani, a țăranilor
care s-au opus colectivizării forțate a agriculturii,
avînd drept consecință crimele în masă – masacrarea
acestora –, lichidarea revoltelor țărănești (1946 –
1962). Un regim al ororilor, cu aproape două milioane de victime. Deținuții politic erau schingiuiți sau
înfometați pînă la gradul extrem de deces.
Represiunea, cu alte cuvinte reprimarea prin
violență, adeseori sîngeroasă, va fi, de asemeni o formulă bine stabilită de noua putere politică și aplicată
reprezentanților de prim rang ai culturii (arestarea și
distrugerea elitei intelectuale – 1945-1989 – din
vechiul regim burghezo-moșieresc), cultelor,
demonstrațiilor studențești, revoltelor muncitorilor
din Valea Jiului – 1977, a revoltelor muncitorilor
Brașov – 1987, dar și a grevelor anilor’80.
Impunerea regimului comunist, ca instituție, în
România s-a produs și prin desființarea și apoi actualizarea structurilor de ordine publică și informații,
printre care Siguranța Statului și Poliția. Acestea au
fost înlocuite cu noi instituții avînd modelul sovietic:
Securitatea Poporului (30 august 1948) și Miliția.
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care aproape 90% nu au făcut niciun fel de politică.
Și ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, creat
special, a existat în Dobrogea un lagăr de muncă silnică pentru femei, fiice deportate odată cu mamele
lor în cîmpurile groazei.
Se cunoaște astăzi, datorită cercetărilor și documentărilor unor instituții de istorie recentă dar și
datorită muncii asidue din cadrul Memorialului de la
Sighet și al Fundației Academia Civică, existența
închisorilor pentru copii ale odiosului regim
concentraționar din România, dar în special cumplitele locuri de detenție unde, arestate odată cu mamele
lor, erau fetițe de cîteva luni sau cîțiva ani. De asemenea erau întemnițate în închisorile politice pentru
femei, școlărițe înscrise în organizații contra comunismului ca de exemplu Uniunea Tineretului Liber
înființată de elevi în 1959 la Reghin, o “organizație
subversivă contra comunismului”.
Conform „regulamentului interior”, al metodelor
de pedeapsă etc, închisorile pentru detenția politică
au fost, în mod diabolic, diversificate: pentru femei,
pentru minori, pentru bolnavi, pentru munca silnică,
pentru reeducare, pentru exterminare (a elitei politice
și intelectuale; vom vedea elita intelectuală feminină
întemnițată separat în închisorile de femei), pentru
anchete, pentru tranzit. Se cuvin pomenite și închisorile pentru minori: Tîrgșor (închisoare politică și pentru reeducare), Mărgineni, Cluj.
Regimul comunist s-a instalat în forță la 19
noiembrie 1946 după alegerile falsificate. Încă de la
început a conceput o rețea de lagăre și închisori pentru oponenții regimului. S-au creat 230 de centre de
detenție, lagăre de muncă silnică, centre de deportare,
închisori de anchetare și domicilii obligatorii.
Începînd cu instalarea noului regim, elita intelectuală
și politică a României a fost pîndită sau harțuită fățiș,
prin urmare aruncată în temnițele groazei cu deținere
politică. Zeci de mii de femei (în jurul numărului
aproximativ de zece mii, aproximație datorată lipsei,
în mare parte, a mandatelor de arestare) au fost arestate și întemnițate, deținute politic.
***
Se cuvine a elogia inițiativa Memorialului
Victimelor Comunismului și al Rezistenței, Anei
Blandiana (alături de care, pînă nu demult, neobosit,
a fost prezent neuitatul Romulus Rusan) și echipei
sale excepționale, de a trata tema femeii în închisorile
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politice din Gulagul românesc, printr-o expoziție intitulată „Dușmance ale poporului” concepută de Ana
Blandiana și Virginia Ion. Expoziția, deschisă în
spațiul special al Memorialului Sighet de la București
în luna octombrie a anului 2021, propune, prin exemplificări punctuale, dezvoltarea temelor principale ale
acestei tragedii naționale, în mod detaliat și specific
fiecărui „motiv”, ca studii de caz aprofundate profesional, prin cercetări ample, din perspectiva istoriei
noastre recente, dedicate limpezirii adevărului și păstrării memoriei.
Expoziția cuprinde imaginile-portret a 71 de
femei întemnițate, fiecare cu fotografii reprezentative
și prezentări edificatoare, indiferent de lungimea textului. Toate au fost întemnițate ca deținute politic și
au o „condamnare comună” ca „dușmani ai poporului”. Încadrate astfel, drept consecință au trecut prin
calvarul închisorii politice, al „regimului
concentraționar”, inventîndu-li-se, pe categorii sociale, cele mai diverse motive de pedeapsă, adesea pretexte, dintre care:
– participarea la rezistența din munți, fie direct,
fie ca soții, mame, fie urmașe minore ale partizanilor;
– opoziția fățișă la colectivizarea forțată;
– dublu acuzate și condamnate pentru legături cu
Occidentul și de spionaj, prin consecință de înaltă trădare;
– participante la revolta muncitorulor din Brașov
– 1987 – acuzate, de asemeni, de înaltă trădare;
– cele care au fost rude de gradul I ale
personalităților politice socotite pericolul nr.1 pentru
construcția noii societăți, a „regimului democrat
popular” creator al „omului nou” în acord cu noile
legi, supus noilor structuri. Pentru aceasta elita politică și culturală din vechiul regim „burghezomoșieresc” trebuia să piară;
– în funcție de cum este socotit gradul de periculozitate al fiecăreia, condamnările diferă de la caz la
caz și de la număr de ani la închisoare pe viață;
– au fost condamnate femei din diverse categorii
sociale: de la eleve la doamne din înalta societate, de
la țărănci la intelectuale, de la muncitoare la participante în lupta anticomunistă, a rezistenței din munți.
Un aspect pregnant al expoziției, relevant pentru
cruzimea și ineditul „regimului democrat popular”
este segmentul din expoziție dedicat „celor mai tinere
deținute”: eleve de liceu care făceau parte din
organizații contra comunismului ca Uniunea
CONVORBIRI LITERARE

Tineretului Liberal, înființată de un elev, la Reghin
(organizație „care avea ca scop să se înarrmeze și la
momentul potrivit să acționeze împotriva statului
prin comiterea de acte de teroare împotriva
activiștilor de partid și de stat, prin acte de diversiune
constînd în incendierea unor importante întreprinderi
industriale, poduri, depozite”), fetițe născute în închisoare, arestate sau deportate odată cu mamele lor
deținute politic.
Au fost arestate și deportate femei și fetițe de vîrste diferite, pînă la cea mai tînără, de numai 2 zile.
Cazurile prezente reprezintă „un cap de rînd” în
urma căruia sunt zeci și sute de vieți asemănătoare
care au umplut închisorile de femei din România.
– cazurile sunt expuse pentru fiecare categorie, cît
mai diferite ca profesie, din punct de vedere social
sau după vîrstă;
– din mărturii verbale sau scrise, înregistrări
audio sau fotografii de arhivă s-au aflat proceduri
diverse ale diabolicilor angajați ai închisorilor de
femei, neîntrecuți pentru cruzimea lor, specifice fiecărui caz în parte, de la tortura fizică și psihică la formala internare în infirmeria închisorii și acolo lăsate
să moară.
Ceea ce vedem astăzi la Memorialul Sighet de la
București nu este prima abordare deschisă a temei
detenției feminine din închisorile politice din
România. În anul 2007, în Muzeul Memorial de la
Sighet a fost deschisă o expoziție permanentă dedicată femeilor întemnițate politic în regimul comunist.
Subiectul detenției politice a femeilor a fost prezentă
ca secțiune specială în expoziția pe care Memorialul
a prezentat-o în 2011 la Bruxelles, în palatul
Parlamentului European. De asemeni, în timp,
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Departamentul editorial al Memorialului a publicat
mai multe cărți de interviuri sau memoriile din închisoare ale unor deținute politic în perioada comunistă.
***
În sălile de expoziție mă întîmpină emoția. Altfel
nu se poate. În întunericul fosforescent ochii larg
deschiși ai „dușmancelor poporului” mă privesc țintit
în timp ce chipurile par a reînvia printr-o respirație
adîncă ce animă piepturi nevăzute. Din profil, așa
cum fusese fotografiat pentru dosarul de penitenciar,
obrazul Mariei Plop în care se deschid insule întunecate, pare lovit în interogatorii repetate. Ochii măriți
de slăbiciunea chinului strălucesc în întunericul
mișcător ce dă viață, parcă, portretelor.
Expresivitatea lor, indiferent că fotografiile sunt din
dosarul de penitenciar sau de aiurea, este atît de pregnantă, încît viețile și suferințele acestor brave femei
întemnițate și schingiuite reînvie un fragment de
viață acolo, în întunericul fosforescent. De aproape,
chipul Marianei Cantacuzino de o gravitate cutremurătoare în contrast cu înfățișarea adolescentei cu
codițe care fusese imortalizată în fotografie. O adiere
de nu știu unde mișcă portretele dînd iluzia că au
prins viață. 71 de portrete de femei închise în timpul
comunismului din cele mai absurde, inventate motive. Crime. Orori. „Lupta de clasă” în plină
desfășurare.
Alături de cele 71 de portrete-simbol se cuvine a
fi pomenită „grupa mică”, a „Celor mai tinere
deținute” în care sunt prezente cazuri de fetițe născute în temnița politică sau nou născute și deportate
împreună cu mamele lor. Ele au cunoscut regimul
penitenciar al teminței comuniste sau condițiile
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deportaților în aceeași măsură cu mamele lor care fie
le purtaseră în pîntec în momentul arestării, fie erau
lehuze. Au fost trecute prin cumplitul și teribilul act
de samavolnicie încă din primele zile ale venirii lor
pe lume. Găsesc de cuviință să încep cu prezentarea
lor, dată fiind culmea grozăviei actului autorităților
comuniste, de a aplica pedepsele unui regim represiv
pînă și noilor născute, pedepsite ca mamele lor, mai
mult chiar, purtau „vina” de a se fi născut în detenție
politică sau în momentul deportării, ca urmare ele
fiind din prima clipă a vieții lor victime ale regimului
politic comunist din România.
MONICA DRUSZCZ, născută la 2 august 1950
în închisoarea Mislea, fiica lui Gertrude Druszcz,
condamnată la 3 ani temniță grea pentru omisiune de
denunț (a soțului său, Romuald Druszcz, condamnat
la moarte în lotul preotului Dumitru Matei și executat
în penitenciarul Jilava la 21 februarie 1951). Micuța
Monica rămîne orfană de tată la 7 luni.
GRETA DONȚU, s-a născut la 16 iunie 1951 în
comuna Jamu Mare (județul Timiș). A fost deportată
la 18 iunie 1951, în vîrstă de două zile, în Bărăgan în
aceeași zi cu părinții și fratele ei. Mii de copii au fost
deportați în Bărăgan în ziua de Rusalii 1951 (Centrul
Internațional de Studii asupra Comunismului din
cadrul Memorialului Victimelor Comunismului și
Rezistenței Sighet, a organizat în 2011, la 60 de ani
de la deportările din iunie 1951, expoziția „Rusaliile
Negre. Deportarea în Bărăgan”, cu echipa de realizare alcătuită din Romulus Rusan împreună cu Ioana
Boca, Virginia Ion, Andreea Cîrstea și Angela
Bilcea).
RUXANDRA BERINDEI, născută la 12 aprilie
1951 în închisoarea-spital Văcărești, a trecut prin calvarul temnițelor comuniste (Jilava, Mislea și din nou
Văcărești) timp de 11 luni alături de mama sa, Ioana
Berindei, aceasta fiind condamnată la 2 ani de închisoare pentru „favorizarea crimei de înaltă trădare”. A
fost luată de tatăl său după cele 11 luni de calvar.
ILEANA DOINA OPRIȘ, născută la 10 februarie
1954 în închisoarea – spital Văcărești. Elena Opriș
(n.Samoilă), mama sa, ispășea condamnarea de 8 ani
temniță grea pentru „omisiune de denunț”, în timp ce
tatăl ei, Traian Opriș ispășea condamnarea de 5 ani
temniță grea pentru aceeași acuzație cu soția sa.
Ileana Doina Opriș împreună cu mama sa a trecut 16
luni prin temnițele politice comuniste. A fost luată de
unchiul său, fratele tatălui său. Era în vîrstă de 3 ani
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și jumătate cînd mama ei a fost eliberată.
IOANA-RALUCA VOICU-ARNĂUȚOIU, născută la 22 mai 1956 în munți, din părinții Toma
Arnăuțoiu și Maria Plop, amîndoi partizani în
rezistența aniticomunistă, a fost „arestată” în 1958
împreună cu mama sa Maria Plop și duse amîndouă
în arestul Securității din Pitești; la puțin timp după
condamnarea mamei a fost luată de lîngă ea și dusă
într-un orfelinat din Cîmpulung Muscel. Apoi, în
jurul vîrstei de doi ani a fost adoptată de o familie din
București, aflînd despre părinții ei adevărați abia
după 1989.
LIBERTATEA JUSTINA PREDUȚ, s-a născut la
18 septembrie 1958 în Spitalul – penitenciar
Văcărești, unul din locurile de detenție în care mama
sa Iuliana Preduț și-a ispășit pedeapsa de 12 ani
muncă silnică. După nașterea sa, Iuliana Preduț a trăit
în închisoare timp de trei luni, după care, luată de
lîngă mama sa, a fost internată într-un orfelinat. Tatăl
său nu a fost înștiințat de internarea fiicei sale în orfelinat, căutînd-o insistent și găsind-o într-un final,
pentru a-și lua copila lîngă el.
Destine crude, incredibile ale unor îngeri
nevinovați, fetițe obligate de autorități să-și petreacă,
începînd cu primele zile ale vieții, în infern, alături
sau nu de nefericitele lor mame. Fetițe la vîrste atît de
mici încît nu li se dezvoltase încă darul vorbirii,
smulse din penitenciarele groazei de lîngă mamele
lor și duse în orfelinate din locuri necunoscute de
părinți.
***
Pentru economia textului, iată cîteva cazuri cu
prezentări mai ample ale echipei Memorialului, din
diverse categorii sociale, de diferite vîrste, din diferite regiuni ale țării, implicate în diverse acțiuni subversive împotriva comunismului. Lungul șir al
deținutelor politic, martiriul și forța fiecăreia de a
păstra curată demnitatea cauzei pentru care și-au riscat viața, sunt la fel de pregnante și demne de a rămîne în memoria noastră, ca aceste destine exemplificatoare. Pentru aducere aminte și pomenirea eternă a
tuturor.
SORA CLARA (CATRINA LASLĂU). A fost o
călugăriță romano-catolică, născută în 3 mai 1912 în
satul Pustiana, comuna Grigoreni, județul Bacău,
intendentă timp de 13 ani a Nunțiaturii Apostolice din
România. Arestată la 19 iulie 1950 laolaltă cu tot personalul nunțiaturii și anchetată în arestul Securității
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din Calea Rahovei și la Ministerul de Interne timp de
aproape doi ani. În cele din urmă, în 1952, prin
Sentința 396/1952 a Tribunalului Militar București, a
fost condamnată la 15 ani muncă silnică pentru
„uneltire contra ordinii sociale”. Întemnițată la Jilava,
Mislea, Spital Văcărești, Miercurea Ciuc și Oradea și
eliberată, prin decret, după ispășirea a 14 ani de
detenție politică, la 15 aprilie 1964.
LUCREȚIA JURJ . Născută la 2 octombrie 1928,
Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a făcut parte din
Grupul de rezistență anticomunistă condus de Teodor
Șușman, după ce o vreme a fost susținătoare a grupului din Munții Apuseni din 1948 din care făcea parte
și soțul ei, Mihai Jurj care s-a alăturat rezistenților din
munți în toamna lui 1950. A luptat alături de soțul ei
în munți pînă în 1954 cînd Mihai Jurj a fost ucis de
Securitate. Rănită în altercația în care fusese ucis
soțul ei, va fi în cele din urmă arestată, condamnată
apoi în 1955 la muncă silnică pe viață pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Și-a dus calvarul,
întemnițată în penitenciarele Oradea, Mislea, Jilava,
Miercurea Ciuc, Cluj și Văcărești. Eliberarea a venit
prin aplicarea decretului, la 23 iunie 1964.
CECILIA JUGĂNARU, născută la 14 februarie
1957, Mircești, Județul Iași, a fost muncitoare la
Întreprinderea de Autocamioane „Steagul Roșu” din
Brașov. A participat la revolta muncitorilor din
Brașov din 15 noiembrie 1987, în urma cărui fapt a
fost reținută de Miliție în 18 noiembrie și supusă unei
anchete de o rară violență, întîi la Miliția din Brașov,
apoi transferată la București la Inspectoratul General
al Miliției. Interogatoriile au durat aproape două săptămîni, iar pînă în decembrie 1989 a fost chemată în
fiecare an la Miliție pentru declarații despre revolta
din Brașov 1987.
PAULA VENTZEL, de profesie avocat, s-a născut la 20 februarie, 1914, în comuna Dobrovăț, Iași.
A lucrat la Societatea Română de telefoane, în
1950 făcînd parte din organizarea unei rețele de spionaj, la inițiativa comandorului Mihail Opran (care
fugise din România în 1947), rețea care ar fi trebuit
să trimită în străinătate înformații de natură politică,
economică, militară și socială din România aflată în
plin regim comunist și să trimită persoane peste
graniță în mod clandestin. A fost arestată la 4 septembrie 1950, la vîrsta de 36 de ani, era văduvă de război
și mama unui băiat de 13 ani, Anton Mihai. A fost
condamnată la muncă silinică pe viață pentru „crimă
de înaltă trădare” conform Sentinței 1088/1951 a
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Tribunalului Militar București. A trecut „marea de
amar” prin închisorile Jilava, Mislea, Miercurea
Ciuc, Oradea. După executarea a 14 ani de detenție,
a fost eliberată prin decret la 16 aprilie 1964. A murit
la cîteva luni după eliberare, la 11 decembrie 1964.
NICULINA MOICA, născută la 21 octombrie
1943 la Ploiești, elevă, membră a Uniunii Tineretului
Liber, organizație de elevi constituită la Reghin în
scopul luptei împotriva comunismului. Eleva a fost
arestată la 15 iunie 1959 la vîrsta de 15 ani și jumătate, conform sentinței nr.382/1959 a Tribunalului
Militar Cluj și a fost condamnată la 20 de ani muncă
silnică pentru „uneltire contra ordinii sociale”, judecată în același proces cu tatăl său, Petru Moica care a
primit aceeași condamnare ca și fiica sa. A fost închisă în penitenciarele Târgu Mureș, Jilava, Botoșani,
Arad și Oradea. A fost eliberată la 23 iunie 1964 conform decretului de grațiere a deținuților politici.
MARIA PLOP, membră a grupului de rezistenți în
munții din zona Nucșoara, născută la 14 septembrie
1921 în Prisăcani, județul Iași, a intrat în grupul de
rezistență anticomunistă condus de Toma Arnăuțoiu
în anul 1949, fiind o eroică luptătoare în munți vreme
de nouă ani, alături de ceilalți partizani. În răstimp a
născut o fetiță, pe Ioana, fiica lui Toma Arnăuțoiu. Au
fost arestate amîndouă, fiica ei avînd 2 ani, în 20 mai
1958, mama fiind condamnată pentru „acte de teroare” conform Sentinței nr 107/1959 a Tribunalului
Militar Regiunea a II-a Militară, la muncă silnică pe
viață. Fiica i-a fost dusă la orfelinat. A fost închisă în
penitenciarele Pitești, Jilava și Miercurea Ciuc. A
murit în penitenciarul Miercurea Ciuc la 31 ianuarie
1962.
MARIA IONESCU, țărancă. Născută la 3 martie
1941, Roma, județul Botoșani
S-a opus cu vehemență colectivizării și a fost prezentă la revolta împotriva colectivizării din comuna
Roma, Botoșani din 12-13 iunie 1949. O noapte
întreagă a reușit să scape de arestarea de către
autoritățile comuniste împreună cu doi frați ai săi,
Ștefan și Gheorghe, dar a fost prinsă și reținută și
frații săi împreună cu ea, pe 15 iunie 1949. I-au rămas
acasă doi copii mici, orfani de tată, care murise în
1942. A fost condamnată la 6 ani închisoare
corecțională pentru „rebeliune” prin sentința nr.
964/1949 a Tribunalului Militar Iași, întemnițată în
penitenciarele Iași și Mislea. A fost eliberată la 15
iunie 1955.
LAURENȚIA ARNĂUȚOIU, mama rezistenților
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în munți Toma și Petre Arnăuțoiu, cea care a susținut
cu obstinație acțiunile grupului de partizani din
Nucșoara. Născută la 14 octombrie 1896,
Berevoiești, județul Argeș.
O adevărată eroină, implicată în mișcarea de
rezistență anticomunistă din zona Nucșoara care,
împreună cu întreaga familie, s-a jertfit pentru libertate, căzînd la datorie, pradă regimului comunist. Fiii
ei Toma și Petre, capii grupului, au fost executați la
Jilava în 1959. Soțul ei Ion a murit în 1962 întemnițat
la Botoșani, Elena și Victoria, respectiv fiica și soția
lui Petre au fost întemnițate de multe ori în temnițele
politice, alt fiu, Anton,a fost arestat și torturat. Maria
Plop, mama nepoatei ei, a murit în penitenciarul
Miercurea Ciuc în 1962, nepoții din partea lui Toma
și Petre au fost internați în orfelinate.
A fost arestată mai întîi la 5 iulie 1949, condamnată la închisoare corecțională pentru „uneltire contra
ordinei sociale”. A fost eliberată la 3 iulie 1955, dată
pînă la care a fost întemnițată în penitenciarele Jilava
și Mislea. La 3 septembrie 1958 a fost arestată a doua
oară, după ce a fost prins întreg grupul de rezistenți
în munți, condamnată la 10 ani temniță grea pentru
„acte de teroare”. A fost deținut politic în penitenciarele Pitești, Jilava și Miercurea Ciuc. A murit în penitenciarul Miercurea ciuc la 24 mai 1962.
IULIANA PREDUȚ CONSTANTINESCU, profesoară, născută la 16 iunie 1929, Poenărei, județul
Argeș
A fost alături de grupul de partizani în munți din
zona Nucșoarei, avîndu-l în frunte pe Toma
Arnăuțoiu. De altfel, ambii ei părinți, Justina și preotul Ion Constantinescu, au fost implicați în rezistența
anticomunistă împreună cu fiica lor. Gravidă în luna
a VII-a, Iuliana a fost arestată la 21 iunie 1958 și condamnată la 12 ani muncă silnică pentru „favorizarea
infracțiunii”. Preotul Ion Constantinescu, tatăl său, a
fost condamnat la moarte și executat în penitenciarul
Jilava în iulie 1959, iar mama se a fost condamnată la
15 ani muncă silnică. A născut o fetiță, în 18 septembrie 1958, în Spitalul – penitenciar Văcărești, care la
vîrsta de trei luni a fost luată de lîngă mama sa și dusă
la orfelinat. Iuliana Preduț a fost eliberată prin decretul de grațiere în 1964, cînd fiica sa avea 6 ani.
IRINA COOȘ, elevă. Născută la 23 aprilie 1943,
la Reghin, a făcut parte din organizația anticomunistă
pentru elevi „Uniunea Tineretului Liber”, înființată și
activă la Reghin la sfîrșitul anilor 50. A fost arestată
la vîrsta de 16 ani, la 15 iunie 1959 și a fost condam-

42

nată la 20 de ani muncă silnică, prin Sentința nr
382/1959 a Tribunalului Militar Cluj, pentru „uneltire
contra ordinii sociale”. A fost eliberată la 23 iunie
1964 în urma decretului de gațiere a deținuților politici, după ce a ispășit timp de cinci ani și zece zile
pedeapsa nemeritată, în penitenciarele Târgu Mureș,
Miercurea Ciuc, Arad și Oradea.
ELENA STETIN, născută la 17 decembrie 1907,
Vlădeni, județul Gorj. Funcționară.
Prin Sentința nr 1114/1953 a Tribunalului Militar
Teritorial București a fost condamnată la 25 de ani
muncă silnică pentru „complicitate la crimă de înaltă
trădare”, în urma cărui fapt a fost arestată la 30 mai
1953 pe motiv că l-a adăpostit pe fratele său Mircea
Popovici, parașutat în România de către puterile capitaliste. La rîndul său, fratele ei Mircea Popovici a fost
judecat în același proces și executat în penitenciarul
Jilava în noaptea de 31 octombrie/1 noiembrie 1953.
Și parcă n-ar fi fost de ajuns, Alexandru Popovici,
tatăl Elenei și al lui Mircea, a fost condamnat prin
aceeași sentință la 20 de ani temniță grea pentru omisiunea de denunț a fiului său. Alexandru Popovici a
decedat în penitenciarul Botoșani în 1961. Mai mult,
soțul Elenei Stetin a fost condamnat la rîndu-i, în alt
proces, tot pentru omisiunea de denunț a lui Mircea
Popovici, la 20 de ani muncă silnică.
Elena Stetin a fost întemnițată în pnitenciarele
Jilava, Mislea, Dumbrăveni și Spitalul Văcărești. A
murit în spitalul – penitanciar Văcărești, la 27 martie
1957, după o lungă suferință. A fost lăsată să moară,
deși necesita tratament paliativ în urma unei grave
forme de cancer, internată formal la spitalul-penitenciar.
ELENA SPIJAVCA, născută la 10 mai 1918,
Basarabia.
Refugiată din Basarabia în România în vremea
celui de-al doilea război mondial, Elena Spijavca face
parte și ea din uriașul număr de persoane ridicate în
cumplita noapte de Rusalii a anului 1951, la 17/18/
iunie (numite de Romulus Rusan atît de
sugestiv„Rusaliile negre”) cînd 44.000 de persoane
(avînd vîrste între cîteva zile și 85 de ani), de pe o rază
de 25 de km de la granița României cu Iugoslavia au
fost scoase din căminul lor în cîteva ceasuri, cu dreptul de a lua cu ei numai ce încăpea într-o căruță, suiți
în trenuri și depuși în pustiu, în Bărăgan. Pretextul
deportărilor a fost explicat de către autorități:
menținerea securității pe traseul frontierei cu
Iugoslavia, date fiind relațiile conflictuale cu Tito.
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Elena Spijavca a fost deportată cu întreaga familie, copiii avînd între 10 și 2 ani, timp de patru ani, în
pustiul Bărăganului. Jurnalul său, ținut în perioada
deportării, a fost donat de fiul său în anii 90
Memorialului Sighet și publicat de Fundația
Academia Civică.
ARLETTE COPOSU, născută 1 mai 1915,
Constanța, soția liderului țărănist Corneliu Coposu,
funcționară. A fost arestată la 13 iunie 1950 și condamnată la 20 de ani muncă silnică pentru „complicitate la crimă de înaltă trădare” , pretextul fiind că ar
fi furnizat informații Legației Franței. Cu siguranță sau legat de originea ei franco-elvețiană pentru acest
motiv neîntemeiat de condamnare. După arestarea lui
Corneliu Coposu la 14 iulie 1947, a doua zi a fost
dată afară din casă și s-a mutat la familia Coposu, dar
nu peste mult timp a fost arestată împreună cu sora ei
France, care a murit în închisoare. Și-a dus calvarul
în penitenciarele Malmaison, Jilava, Mislea,
Miercurea Ciuc și Oradea. Eliberată prin decretul de
grațiere la 15 aprilie 1964. A murit de cancer la 27
decembrie 1966.
FRANCE MARCOVICI, născută la 2 septembrie
1917 la Odessa. Funcționară. A fost sora Arlettei
Coposu. Și ea a fost acuzată de legături cu Legația
Franței, ca și sora ei, desigur un pretext pentru condamnare. A fost arestată la 5 iunie 1950 și condamnată la 25 de ani muncă silnică pentru „crimă de înaltă
trădare”. A fost în detenție politică în penitenciarele
Jilava, Mislea, Miercurea-Ciuc și Văcărești. A murit
în Spitalul-penitenciar Văcărești în urma unei
operații, la 20 aprilie 1958.
ARISTINA POP-SĂILEANU, năascută la 13 mai
1931, Lăpușul Românesc, județul Maramureș. A
făcut parte din grupul de rezistenți în Munții
Țibleșului. Tatăl său, Nicolae, a fost conducătorul
unuia din grupurile de partizani, după ce, în 1949,
împreună cu fiica sa Aristina (18 ani) și cu fiul său
Achim, au fugit în munți. La 8 martie 1953 a fost
prinsă de trupele de Securitate, și peste cîteva luni a
fost condamnată la 20 de ani muncă silnică pentru
„uneltire contra ordinii sociale”. S-a îmbolnăvit grav,
întemnițată în penitenciarele Spital Văcărești, Jilava
și Miercurea Ciuc. A fost eliberată prin decretul de
grațiere din 1964, la 14 iunie.
Tatăl său, capul grupului, a fost reținut de
Securitate în 1953 și a murit după arestare. Achim a
fost arestat la rîndu-i în 1953. A murit în 1956, executînd o pedeapsă traumatizantă, după eliberare.

Ceilalți membri ai familiei au fost deportați în
Bărăgan în 1952.
ANNIE SAMUELLI, născută la 14 august 1910,
Ploiești. A fost funcționară la Oficiul de presă și
informații al Marii Britanii. Desigur că fiind
funcționară la această instituție a fost ușor pentru
autorități să-i fabrice o condamnare de 20 de ani
muncă silnică pentru „crima de înaltă trădare” prin
Sentința nr.381/1950 a Tribunalului Militar
București, acuzată de „spionaj în favoarea Angliei și
Americii”. A fost întemnițată în penitenciarele Jilava,
Mislea, Timișoara și Miercurea Ciuc.
NORA (BOBSIE) SAMUELLI, născută la 9 iulie
1914, Ploiești. Funcționară la Oficiul de presă și
informații al SUA. Arestată la 25 iulie 1949, avînd
aceeași acuzație ca sora sa de „spionaj în favoarea
Angliei și Americii”, a fost condamnată prin aceeași
sentință nr 381/1950 a Tribunalului Militar București
la 15 ani muncă silnică pentru „crimă de înaltă trădare”. A trecut prin penitenciarele Jilava, Mislea și
Miercurea Ciuc.
Annie și Nora Samuelli au fost eliberate la 14
iunie 1961 după 12 ani de temniță, după ce guvernul
acceptase să fie răscumpărate de către o rudă a lor din
Statele Unite. Apoi li s-a dat drumul să părăsească
România. Volumul The Wall Between de Annie
Samuelli (în limba română Zidul despărțitor, editura
de Vest, Timișoara 1993; ediția aII-a, Gratiile
despărțitoare, Fundația Culturală Memoria,
București 2001) în care își povestește calvarul în
închisorile comuniste, a fost publicat La Washington
în 1967.

Fotografii din expoziția „Dușmance ale poporului”
concepută de Ana Blandiana și Virginia Ion, deschisă în
spațiul special al Memorialului Sighet de la București.
DOCUMENT
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INEDIT – ARHIVE LITERARE

Constantin BOSTAN
Licențiat și Doctor în Litere (Cluj, 1921), profesor
de Istoria literaturii române moderne și Folclor la
Universitatea din Cernăuți (1922-1944), polivalent
animator al vieții culturale bucovinene, distins
conferențiar, memorialist, pedagog și publicist, entuziast fondator și conducător de publicații (FătFrumos, Buletinul „Mihai Eminescu”, Fond și
Formă), remarcabil instrumentist și muzicolog, Leca
Morariu (1888-1963)1 a fost nevoit să părăsească definitiv Bucovina2 și multele sale rosturi culturalștiințifice în 21 martie 1944, dimpreună cu soția,
Octavia (distinsă mezzo-soprană și pianistă), și cu
prețioasa lor bibliotecă de peste 6.000 de volume (astfel evaluată și conservată, după importantele pierderi
suferite într-un mistuitor bombardament asupra Gării
de Nord).
Au urmat ani de grele încercări, parțial luminați
prin bogate legături epistolare cu devotați confrați de
preocupări și idealuri, între care și cu arhivistul ieșean
Constantin Turcu3. Surprinzător, cele trei importante
volume de corespondență – Scrisori către Leca
Morariu – publicate sub egida Fundației Culturale
„Leca Morariu” și a Bibliotecii Bucovinei „I.G.
Sbiera” (Suceava, 2006-2007; ediție îngrijită de
Eugen Dimitriu), nu cuprind și mesajele scrise ale
prietenul aflat inițial în Piatra-Neamț și, din 1942, la
Iași.
O singură excepție: în volumul III al ediției
menționate, este reprodusă (p. 267) adresa oficială a
Direcțiunii Regionale Iași a Arhivelor Statului din 19
noiembrie 1942, prin care Leca Morariu era rugat să
binevoiască „a ne considera abonați” la Făt-Frumos și
Buletinul M. Eminescu „începând de la 1 ian. 1942”.
Mai mult, L.M. era invitat să trimită și o ofertă cu
situația precedentelor numere existente din cele două
colecții, „pentru a vă putea face comanda”. Semnau:
Director regional, Gh. Ungureanu; Arhivar principal,
Constantin Turcu.
Dar, de îndată ce în colecțiile Filialei Iași a
Arhivelor Statului se păstrează 91 de mărturii inedite
(cărți poștale, scrisori, felicitări) ale corespondenței
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lui Leca Morariu către C. Turcu (anii 1937-1962), e
lesne de înțeles că au existat și numeroase trimiteri
epistolare ale istoricului ieșean către cărturarul
cernăuțean. Care va fi fost soarta acestor mesaje, nu
știm – și nici dacă, parte dintre acestea se vor mai fi
aflând pe undeva. Ne aplecăm prin urmare, în cele ce
urmează, doar asupra rândurilor datorate soților Leca
și Octavia Morariu, ce ne oferă, în contextul asprelor
realități politice post-belice din România, și dramatice
mărturii din dureroasa lor existență, cu îndelungat
refugiu la Râmnicu-Vâlcea (pentru Leca, chiar unul
pe viață!)...
Din motive de cost (și transparență?),
corespondența lor s-a purtat mai cu seamă pe cărți
poștale, frecvent întârziate în anii războiului4 și purtând, inevitabil, însemnul CENZURAT. Firește, facem
aceste observații doar în baza trimiterilor lui Leca
Morariu, dar n-avem motive să credem că lucrurile au
stat altfel dinspre partea cealaltă...
Iată, întâi, câteva rânduri de felicitare (și încurajare), după instalarea lui C. Turcu la Arhivele din Iași (1
sept. 1942, în urma unui concurs național). Deși pe
parcursul anilor puși în slujba acestei instituții, C.T. a
fost și subdirector (director adjunct), titulatura de
vice-director, avântat acordată de L.M. în acel an era,
deocamdată, doar o „figură de stil”:
C[ernăuți], 12/X. [19]42.
Iubite Vicedirectore,
De bună seamă, Piatra[-Neamț] merită multe
păreri de rău [în urma plecării dumitale]… Dar la
Arhivele ieșene poți lucra mai cu nădejde. Dacă nu
cumva te-i cufunda în stearpă birocrație – Doamne
păzește… Și-apoi… îi mai scutura de colb pe atâția
ticăiți și adormiți de ieșeni.
Salutări d-lui Ungureanu. Și dragi urări de bine,
L[eca] M[orariu].
C.p.: D-Sale C. Turcu, vicedirector, Iași. La
Arhivele Statului, M-rea Golia. Numele și adresa
trimițătorului [două ștampile dreptunghiulare]: Leca
Morariu; Cernăuți, str. Munteniei.
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*
În primăvara lui 1944, Leca și Octavia Morariu
erau în orașul de pe valea Oltului (str. Apostol
Dumitrescu, 18), iar C. Turcu își însoțea fondurile
arhivistice la Săcel-Gorj. Continuăm să reproducem
selectiv – și făcând întregiri/completări între paranteze pătrate – cele mai importante mărturii epistolare
vâlcene. Una dintre acestea ne face părtași la cea dintâi ședință în pribegie a Institutului Cernăuți, fost
Institutul de literatură, filologie, istorie, etnografie și
folclor de pe lângă Universitatea „Regele Carol II” din
Cernăuți:
R[âmnicu]-V[âlcea], 11/V 1944
Astăzi prima ședință a Institutului Cernăuți la
Râmnic! Tot azi am pus sub tipar „Făt-Frumos” nr. 23/[19]44. Rog adresa precisă și vă salută, precum vezi,
Institutul Cernăuți. [Alăturat, ștampilă dreptunghiulară: Institutul „Cernăuți”.] Cordial, Trăiască Țara!
L[eca] M[orariu].
Preot Cicerone Iordăchescu, Preot Valeriu
Iordăchescu,
Prof. plenar O. Bucevschi, Prof. S. Reli, V. Ieșan,
I. Zugravu, Prof. Const. N. Tomescu,
Al. I. Ciurea, I. Grămadă, N. Grămadă.
Evenimentul a fost comunicat, în aproximativ
aceeași formulă, mai multor bune cunoștințe și prieteni, de îndată ce Al. Vasiliu-Tătăruși, refugiat la
Drăghici-Muscel [astăzi – jud. Argeș] îi mulțumea
„Onoratului Domn Profesor”, la 22 mai 1944, pentru
semnul de neuitare dat dimpreună cu toți sus-iscăliții
– „moldoveni de baștină cari cu prilejul primei ședințe
a Institutului Cernăuți din Râmnicul Vâlcii au trimes
salutări învățătorului Al. Vasiliu de la Tătăruși, care
până la vrâsta de 68 de ani și trei luni a trăit în vecinătatea Probotei lui Petru Rareș”. Și continua mult
pasionatul dascăl-folclorist: „Dacă se va îndura
Dumnezeu de Țara Românească și neamul românesc
și va veni mult dorita vreme să ne ducem la locurile
noastre și voi mai trăi, voi duce scrisoarea Dvs. la
Tătăruși și voi păstra-o până la sfârșitul vieții, ca un
prețios document din vremea pribegiei noastre”. De
înțeles ce trăiau pe atunci, în inimile și sufletele lor, și
mai sus pomeniții semnatari pe „fărâma” noii pietre de
temelie...
*
R[âmnicu]-V[âlcea], 16/X [19]44
M[ult] S[timate] D-le Turcu,
Despre scumpul nostru Moș Ghiță [Kirileanu] nici
CONVORBIRI LITERARE

o știre! Cred însă că-i sănătos, la Piatra[-Neamț].
Suma de 500 lei (pentru care foarte mulțumim) e
înregistrată în [contul lui] „Făt-Frumos” 1944, 89. Dl [Mihai] Costăchescu (pe care-l salut foarte distinscordial) pe unde-i? Rog adresa d[umnea]lui. Tot așa,
adresa d-lui [Gh.] Ungureanu. Dacă primiți dublete
din publicațiile noastre, păstrați-mi-le Nu se știe de nu
vi le-om cere cândva… Cum am mai pățit-o: că ne-am
completat colecțiile
Aice – în pofida mizeriilor – muncă, dragă
muncuță valahă. Colaborez și la câteva periodice
ardelene, între cari mai ales „Gazeta Transilvaniei”.
Cu drag și s[timă] distinsă Doamnei [Aurora], cu salutări din partea „secretarei” mele [Octavia],
L[eca] M[orariu]5.
*
R[âmnicu]-V[âlcea] 1/XI [19]44.
Dragă Efendi,
Moș Ghiță [Kirileanu] îmi scrie de la Piatra[Neamț] cu data 7 oct.! A pierdut multe din cele mai
scumpe cărți și m[anu]s[cri]se trimise la Tarcău
(mănăstire)6 și prădate acolo. A stat neclintit de pază
între cărțile sale de la Piatra („Ca să-mi potolesc durerea am început a răscoli cele rămase”...) – iar acum își
scrie amintirile, în care vom avea ce ceti. Noi rămânem mai departe la Râmnic, unde ne începem cursurile.
Cu drag și omagii P[rea] S[timatei] Doamne
[Aurora], de la Octavia și Leca Morariu.
*
R[âmnicu]-V[âlcea] 2/XI [19]44.
Uuraa! Astăzi c[arte] poștală de la Moș Ghiță
Kirileanu, datată Piatra-N, 25 oct. 1944 – dar timbrată
București – adecă pusă de cineva la cutie în București.
Oricum, bine.
Din publicațiile d-tale nu mai am nimic. Mi-au ars
în Gara de Nord București. În plus, cartea d-lui
Ungureanu I. Creangă. Și bine mi-ar prinde toate!
Cât ați salvat din Arhive?
Buletinul „Mihai Eminescu” primitu-l-ai?
Omagii P[rea] S[timatei] Doamne [Aurora] și
dragi salutări] moldovene de la Octavia și L[eca]
M[orariu].
*
R[âmnicu]-V[âlcea] 3/XII [19]44.
Scumpe Efendi,
Mulțumiri p[entru] știrile d[espre] SovejaDobromir[na]7. Articolul va fi cetit în ședința de joi, 7
dec., a Institutului universitar „Arboroasa” (așa-i zice
acum!) și apoi publicat.
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Omagii P[rea] S[timatei] Doamne [Aurora] și
salutări din partea secretarei mele [Octavia].
Vă salut cu dragă stimă și moldovenie,
L[eca] M[orariu].
*
R[âmnicu]-V[âlcea] 18/III [19]45.
Ilustre și dragă [Efendi],
Nu ne-am prea răspuns, fiind crunt răstigniți tot
timpul. Și – subsemnatul sfârșind (?) cu un fel de
semi-epurație. Deci: aruncat pe drumuri! Fără casă,
fără masă și fără salar! Bietul Eminescu, ce-o fi trăit
El în condiții similare! Și eu, și Octavia mea ne gândim acum la alte rosturi: un post de secretar, lecții de
muzică, muzică noaptea într-un local public… Etc. …
Iată-le, noile „perspective” – din care vă trimitem Dnei și D-tale aceleași sentimente de moldavă prietenie,
O[ctavia] și L[eca] M[orariu].
*
R[âmnicu]-V[âlcea] 30/X [19]45.
Scumpe Efendi,
Cu duios regret mă despart de manuscrisul, – pe
care-l vezi și d[umnea]ta gata de tipar!
Eu, totuși, voi reapare cândva [primise interdicție
pentru publicațiile sale]... Orcât de crâncen o duc
acuma, ocupat fiind și cu... ascuțitul lamelor de ras (à
60 lei fiecare)! Lamă nouă-nouță! Încercați! Din mai,
fără lețcaie de salar! De aceea și nevastă-mea (și pianistă), și eu nu mai dovedim de lecții particulare. Am
la eleve din cl. a VII-a de liceu până la a III-a primară.
Fac româna, latina, germana și franceza.
Fără casă, fără masă, fără salar – dar cu îndârjită
moldovenească scrâșnire și cu arboroseană frăție
D[omniilor]-Voastre: Doamnei și D-tale,
L[eca] M[orariu].
*
[Ștampila Poștei Râmnicu Vâlcea:] 4 ian. [19]47.
Bravo! Trăiască! Mulțumiri și Vivat sequens!
Speciale felicitări mai ales la îndemnurile cele atât de
frumos roditoare. Adecă: Tot Omul e cel ce sfințește
locul!
Eu, îngropat de viu cum mă aflu, am publicat, din
1944 – azi, în: „Gazeta Transilvaniei”, „Revista
Bucovinei”, „Candela”, „Unirea Poporului” și
„Unirea” (ambele – Blaj) și acuma, recent, am bătut la
ușa revistei „Provincia” (T. Severin). V-aș trimite și
DV. una-alta.
Cu Moș Ghiță în permanentă corespondență.
Cu cele mai dragi urări de bine și s[ărutări] d[e]
m[ână] D-nei [Aurora],
L[eca] M[orariu].
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Vă s[alută] f[oar]te cordial și Octavia mea – eroica
mea concili[a]toare… de răstignire…
Salutări d-lui Ungureanu.
*
R[âmnicu]-V[âlcea], 11/II [19]47.
My dear Efendi,
Da! Sub anumit raport, mai bine că ticăloșia vremuirii ne-a împotmolit aice!...
Ultimele mele broșuri, apărute la Râmnic
(Din1848; Cazania lui Varlaam; și Zbucium pentru
biserica arboroseană la 1870) – m-ar mira să nu ți le
fi trimis!??
„Provincia” de la Turnu-Severin (acum în an IV,
1947), sub băciuirea lui C.D. Ionescu (ăl cu „Datina”
din zile mai bune), se direge o bună revistuică, – chiar
abstracție făcând că-n nr-ul de ian[uarie] c[urent]
colaborează și L[eca] Mo[rariu]. Precum vezi că mai
public una-alta și-n „Altarul Banatulu” de la
Seminarul Teologic Caransebeș etc. Pentru Anuarul
Dv. vă pot trimite un fragment (cam de genul
Pseudokyneghetikos) din Hoinarul meu = descriere de
excursie folcloristo-naturalistă… etc.
Un nou om de seamă pe care l-ați dobândit la Iași
e Părintele Paul Mihail de la Biserica Banu8. Salutămi-l cordial.
Omagii P[rea] S[timatei] Doamne,
Cu drag,
L[eca] M[orariu]
*
[Ștampila Poștei Râmnicu Vâlcea:] 12 iun. [19]47.
Scumpe Efendi,
Interesant! Tocmai mă gândeam și eu la uitatul
Daniil Sihastru9! Bravo, bravissimo! Câteva
mărunțișuri! La pag. 2: „prin legănata poezie a lui D.
Bolintineanu [Muma lui Ștefan cel Mare]” – foarte
înaripată cu muzica lui Ed. Caudella! Pag. 3, nota 6:
„Materialy…” al lui Ulianicky nu trebuia citat cu
întregul titlu? Pag. 8: Roșca = nume de familie și
astăzi frecvent în Bucovina! [Textul lui C.T.: Acest
mitropolit, Grigore Roșca – (Roșca fiindcă ar fi avut
barbă roșie sau, mai degrabă, pentru că va fi avut vreo
legătură cu moșia Roșcani?) – a fost vărul lui Petru
Rareș.] Și ibidem, nota 2: „Codrul Cosminului” e mai
curând un Buletin, nu o „revistă”.
Aștept una-alta din publicațiile Arhivelor Statului
etc.
Când mai publicați un Anuar, ceva, păstrați-mi și
mie un locușor p[entru] un articol. Atâta numai mai
pot publica și eu – prin cele revistuice. De pildă –
recent – în revista „Provincia” de la T[urnu] Severin,
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„Altarul Banatului”, „Anuarul Institutului de Istorie
Suceava”, „Candela” etc. Și, dacă se poate, mai rog un
ex[emplar] p[entru] Bibl[ioteca Institutului
„Arboroasa”, care, sigur, va mai activa...
Cu drag și omagii P[rea] S[timatei] Doamne,
O[ctavia] și L[eca] M[orariu].
Omagii d-lor [M.] Costăchescu și [Gh.]
Ungureanu.
*
R[âmnicu]-V[âlcea], 6/XI [19]48.
Dragă Ghizel-Giugiuc,
Bravo! Ne fie de bine cu cel de-al 48-lea
m[anu]s[cris] (slavon!) din timpul Marelui nostru
Putnean10! Admir filigranele hârtiei! În cea de-a
doua, parcă chiar coroana lui Ștefan ar porni din capul
de bour. De bour, sau de zimbru? – Ar trebui tot specialistul Dr. Eugen Botezat (vezi Anal. Acad. Rom.) să
se pronunțe. Orcum, însă, chiar și asemenea filigrane
pot lămuri aspectele acelui sombru reprezentant din
fosta noastră faună.
Felicitări apoi și la nouile precizări biografice pentru Lambrior11.
Ferice de D-Voastră că mai aveți posibilitatea
publicării! Nemernicii de noi să fim mulțumiți că le
mai primim în pustniciile noastre spirituale.
Să nu uit de Creangă! Si duo faciunt idem, non est
idem! [Dacă doi fac același lucru, nu este același
lucru!] Și iată că și ediția d-tale Creangă (pe care te
conjurăm s-o întregești și peste cele 10-15 șpalturi salvate), cu scoaterea din anonimat a atâtor personagii
crengene, era să fie lucru de ispravă! Așadar: ediția dtale va apare și trebuie să apară!12
Volumul XX din „Studii și cercetări istorice” nu lam primit. Și nici de Buletinul [Institutului de
Filologie Română] „Al. Philippide” nu-mi prea fac
nădejde, date fiind antecedentele.
Cu moș Ghiță, A. Gorovei, Tiberiu Crudu, C.D.
Fortunescu, Paul Mihail, G. Tutoveanu, I.E. Torouțiu,
Al. Brateș (Aurel Barbier) îmi mențin (pe cât catadicsesc d-lor) corespondența regulată. Iluzie, în plus, că
ne normalizăm.
Dar d-nii Gh. Ungureanu și M. Costăchescu ce
mai dreg?
În Crengologia d-tale sper că nu ți-au scăpat ale
mele Drumuri moldovene.
Moș Ghiță îmi scrie că luna trecută s-a bucurat de
vizita vechilor săi amici Gorovei și G. Giuglea de la
Cluj – Giuglea descălecând pe acele plaiuri chiar pentru cercetări pastorale și toponimice. Ce oameni – căși pot permite așa drumuri! Eu, cu bravul meu

Cămăraderel Octavia, nici până la București n-am fost
harnici să ne repezim – pentru ca, la 2 ani de zile, sămi mai revăd Sorioara: D-na Torouțiu! Așa de bine o
ducem dinspre partea punguței! Încât zvonul c-aș fi
trecut as-vară pe la Dorna, e numai de domeniul fanteziei. Excursii, da, am făcut destule (ceea ce se va
vedea dintr-ale mele Drumuri oltene); dar per pedes
apostolorum.
De lucrat, firește lucrăm și noi – și dacă în ultimii
doi ani nu dădeam gata engleza – desigur mă
perfecționam în turca Măriei-Tale, drag Efendi.
Cu aceeași frăție și omagii P[rea] S[timatei]
Doamne a D[omniei] Voastre,
Octavia și L[eca] M[orariu].
Note:
1. Pentru viața și activitatea sa, vezi: Liviu Papuc, Leca
Morariu. Studiu monografic, Iași, Timpul, 2004.
2. Se aflase în refugiu (la universitățile din București și
Iași) și în contextul raptului sovietic din iulie 1940.
3. Constantin Turcu (1903-1980) – nemțean prin origini și prima parte a activității (1929-1942); absolvent al
Facultății de Litere și Filosofie din cadrul Universității
București; profesor, publicist, istoric, ziarist, arhivist.
4. O felicitare din mai 1945 a parcurs traseul: R. Vâlcea
– 19 mai; Craiova – 2 VI; Iași – 10 iun.!
5. Destinatarul fiind tot la Săcel-Gorj, ier expeditorul
locuind de acum înainte pe str. T. Vladimirescu, 33.
6. În mod constant, G.T.K. s-a referit la această pierdere ca având loc „pe valea Tarcăului”, lăzile cu haine și
documente de preț fiind date în grija unui pădurar.
7. Mănăstirea Soveja/Dobromirna (ctitorie a lui Matei
Basarab, întru consfințirea împăcării cu Vasile Lupu).
8. Paul Mihail (1905-1994) – teolog, memorialist și
istoric (originar din Cornova-Orhei și având mai multe
funcții cultural-ecleziastice la Chișinău); refugiat în
România, în 1946, fusese preot la Râmnicu Vâlcea.
9. C. Turcu, Daniil Sihastru. Figură istorică, legendară
și bisericească; în: Studii și cercetări istorice, vol. XX,
Iași, Tip. Al. A. Țerek, 1947, pp. 246-260.
10. C. Turcu, Un manuscris slavon necunosct din timpul lui Ștefan cel Mare; în: Hrisovul, VI, 1946.
11. C. Turcu, Alexandru Lambrior. Noi contribuții biografice; în: Buletinul Institutului de Filologie Română, vol.
XI-XII, (1944-1945), Iași, 1948.
12. Tentativă eșuată prin desființarea Editurii Vatra
(București), sub egida căreia, în colecția Clasicii noștri
comentați (coordonată de Dan Simonescu), ar fi trebuit să
apară, spre sfârșitul lui 1947, și I. Creangă, Opere, ediție
datorată lui C. Turcu.
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INEDIT

Kira IORGOVEANU-MANTSU
Publicarea acestui text o consider ca pe o datorie
morală, târzie, faţă de prietena mea care nu mai este,
Maria-Luiza Cristescu.
În toamna anului 1987, dintr-o călătorie in
Grecia, Maria-Luiza m-a vizitat în Germania, unde
mă aflam de un an. Au fost zece zile de bucurii şi tristeţi împărtăşite. Discuţii lungi, până noaptea târziu,
încercarea de a folosi timpul la maximum, pentru
destăinuiri, ca şi cum am fi ştiut că acest timp nu-l
vom mai avea niciodată! Întălnirile ce au urmat,
după 1990, n-au mai fost la fel… Am vizitat-o de fiecare dată când m-am aflat la Bucureşti. Împreună cu
soţul meu care, întâmplător, a lucrat pentru o perioadă, ca inginer la Fabrica de Mecanică Fină, unde
soţul Mariei-Luiza era director general.
Ne vedeam în patru, pentru câteva ore… Însă,
ceva straniu, de neexplicat, plutea în casa lor: nimic
nu mai era ca înainte deşi, totul in jurul lor rămăsese
cum ştiam: peretele cu cărţi din salon, aşezate într-o
ordine bine ştiută de Maria-Luiza, comoda-stil, cu
forme delicate, pe care se afla o ramă de argint cu
poza unei femei necunoscute, îmbrăcată în straie de
epocă, o tabacheră, mici bibelouri de argint…
Stăteam pe aceeaşi canapea, renovată cu grijă cu
câţiva ani înainte, vedeam aceeaşi vitrină stil a cărei
achiziţie era o adevărată poveste… Totul era în ordine, totul strălucea de curăţenie, căci Maria-Luiza
avea o dorinţă de ordine şi curăţenie aproape maniacală. Şi, totuşi, nimic nu mai era ca înainte… Azi numi pot ierta faptul că nu am avut timpul şi răbdarea
să găsesc cauza acestei senzaţii stranii ce am avut-o
în decursul ultimelor vizite. Faptul că, în loc s-o
întreb, s-o ajut să-mi destinuie ceva, ca altădată, am
certat-o… că nu putea să renunţe la un viciu pentru
care eu niciodată nu am putut avea înţelegere… Nu
de puţine ori, zâmbind cu blândeţe, mă prezenta unor
oameni care mă cunoşteau pentru prima oară:
„Prietena mea macedoneancă, care nu bea, nu
fumează…”
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Foto: Kira Iorgoveanu si Maria Luiza Cristescu
(în centru). Scriitorul Constantin Crișan în spate iar lângă
Maria este Sanda Chiose, atunci căsătorită cu Crișan.

Nu-mi pot ierta că, în toate întâlnirile de după
1990, deşi citeam în privirea ei un strigăt după ajutor, nu am avut răbdarea şi timpul s-o ajut! Să mă
ierte acum, că, în loc s-o înţeleg, o certam şi-i spuneam să renunţe la ceva care, pentru ea, devenise
singura „salvare” din urăciunea vieţii pe care o
ducea, din „iadul meschin” în care trăia…
Să mă ierte că uitasem dedicaţia de pe cartea
„Privilegiu”: „Kirei Iorgoveanu, inimii şi minţii ei,
de care am atâta nevoie spirituală şi care mă ajută să
fiu eu însămi”.
Întotdeauna dădea senzaţia că este puternică şi
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că mintea ei strălucitoare nu o va lăsa să eşueze.
Demnitatea îi rămăsese şi nu vroia să apară în faţa
mea ca un om pierdut, căzut, sfârşit… Încercarea ei
de a-mi arăta că totul este bine, ca înainte, mi se
părea atât de copilărească, încât o vedeam, într-adevăr, ca în destăinuirile ei: copil mereu speriat, timorat, fără dragoste maternă… Şi, ca o răzbunare a ei
pentru această neputinţă a mea de a o ajuta sau înţelege, a venit şi vestea morţii ei. Nici un prieten sau
cunoscut nu a găsit de cuviinţă să-mi dea de ştire că
prietena mea Maria-Luiza nu mai este…
Era vară, în anul în care ne-a părăsit, eram întrun tren spre Bucureşti şi pe o banchetă am găsit un
număr din „România literară”. Citesc o cronică la o
ultimă carte a Mariei-Luiza Cristescu. O clipă am
crezut că nu mai stăpânesc bine limba română…
Emoţia mă gâtuise… Dau textul soţului meu şi el, la
fel de derutat, spune: „Maria-Luiza a murit!“. Nici
că se putea o lovitură mai grea din partea unui prieten: să plece aşa cum a făcut ea, fără să-ţi dea măcar
un semn că nu mai poate, că este un om sfârşit, că nu
mai are pentru ce şi pentru cine trăi, că are nevoie de
ajutor!
M-am întors acasă şi, plină de durere şi remuşcări, mi-am adus aminte de textul pe care mi l-a
încredinţat în 1987, când m-a vizitat în Germania,
venind dintr-o călătorie din Grecia. Îl scrisese cu doi
ani înainte, tot în Grecia şi i-a fost teamă să-l ia în
România, de teamă să nu-i fie găsit, de teamă să nu
se piardă…
Nu este un text tipic pentru Maria-Luiza
Cristescu. Este, cum spune ea, o mărturie… Este o
răbufnire, o dorinţă de dezvinovăţire pentru neputinţa ei şi a noastră, a multor scriitori de atunci, incapabili a face ceva contra unui rău care ne ameninţa
existenţa umană şi intelectuală. Am trăit alături de
ea, cele povestite în text… Perioada de spital a tatălui ei, cu care avea o relaţie specială… Perioada
întunericului şi frigului bucureştean când numai în
casa ei am găsit o lumină fără de care era greu să
trăieşti ca intelectual. Acolo îi întâlneam pe Nichita
Stănescu cu Dora, pe Ştefan Augustin-Doinaş cu
Irinel, pe Done Stan cu Gabriela, pe Dan Piţa, pe
Wanda Mihuleac, pe Andrei Blaier cu graficiana
Klara Tamaş… Casa ei era, pentru câţiva dintre noi,
un acvariu din care ne luam oxigenul necesar pentru
a înota în mocirla zilnică…
Scriind despre prietena Maria-Luiza Cristescu,
mi-apare în faţă o fetiţă mică de statură, puţin băieCONVORBIRI LITERARE

ţoasă, cu ochii mari, plini de curiozitate, curajoasă,
puternică, însă, în acelaşi timp, vulnerabilă, speriată, făcută mică în faţa primejdiilor vieţii pe care,
parcă, le prevedea… De ce o văd aşa? Pentru că,
poate, sunt singura care am cunoscut abisul din
sufletul ei care, din copilărie, se făcea tot mai
adânc… Nimeni n-a putut, n-a încercat s-o ajute să
iasă din el… Pentru că am văzut-o de atâtea ori, în
anii ei de plină maturitate, cum, la privirea mamei ei,
se făcea mică de tot! Ea, scriitoarea recunoscută,
chiar celebră, cu mintea brici, gata să înfrunte orice
discuţie intelectuală, se făcea mică şi, de multe ori,
mi-a fost teamă să nu se ascundă sub masă… Este
grav ce scriu, însă am văzut cu ochii mei şi nu pot să
nu las această mărturie. Desigur, nu sunt ultimele
cuvinte ce le voi scrie despre prietena mea MariaLuiza Cristescu, însă am considerat că această scurtă mărturie a mea trebuie să fie alături de a ei…
P.S. Prietenul care o găzduise pe Maria-Luiza, pe
insula Andros, era scriitorul grec Dimos RendisRavanis. Om minunat, prieten al multor scriitori
români, cărora le-a oferit găzduirea şi sufletul său
ales… M-am bucurat şi eu de prietenia şi generozitatea lui şi a soţiei sale, Akala Kremou. Insula Andros
a fost şi pentru mine, pentru câteva zile, un paradis,
o evadare din întuneric…

MARIA-LUIZA CRISTESCU: ANDROS
17 August 1985
În acest loc de vis, sănătoasă şi liberă, merit să
stric o zi de la Dumnezeu şi să mă întorc cu mintea şi
sufletul, cu toată fiinţa mea în iadul care mi-a fost dat
şi în care, oricum, mă întorc iarăşi? Probabil că trebuie, de vreme ce o fac, trebuie să-mi scriu mărturia.
Rămâne de văzut dacă chiar numai după două zile
trăite în afara coşmarului mai am proporţiile ca şi
detaliile lui, şi, mai ales, dacă nu mi s-a schimbat
tonul, deci, atitudinea şi trăirea. Sunt veselă, povestesc grozăviile, aşa, uşor. Lucrul ar putea da impresia
cuiva că, ori nu e tocmai aşa cum spun eu, ori, şi
parcă este şi mai grav, ne-am obişnuit, ni se pare un
lucru normal.
Întrebarea pe care ne-o pun astăzi toţi proştii şi
toţi deştepţii din alte părţi, mai libere, doar dacă nu
libere în întregime, este DE CE RĂBDĂM?
Răspunsul este: NU RĂBDĂM. Sâcâiala acestei
întrebări este o ruşine a fiecăruia dintre noi, mai ales
că nimeni nu înţelege dimensiunile coşmarului în
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care trăim. Se ştiu adevărurile în general, dar coşmarul este făcut din amănunte. Amănunt lângă amănunt,
clipă de clipă, în toate domeniile vieţii, la toate instituţiile, pe stradă sau în casă.
M-am găndit cum să organizez, ce formulă jurnalistică să găsesc pentru a fi cât mai clară. Nici o formulă. Din tot ce trăiesc, viaţa socială sau intimă, în
casa sau în munca mea, oricare episoade mi-ar veni
în minte au aceeaşi valoare de a face înţeles adevărul
nostru. Episoade deci, amănunte directe, sincere.
Frazele generale sună a justificări, la fiecare se poate
da o replică. Şi ajungem iarăşi de unde am pornit: de
ce răbdăm?
Un soare de vis peste un sat cu vile albe de cretă
urcând în terase şi coborând până în albastrul mării.
În una din vile, poate cea mai frumoasă, eu, cu deplină libertate de a mă folosi de orice, cu hârtie de scris
fină, cu bani de buzunar şi cu dreptul de a face orice
program doresc. De plajă, cafenea, de lucru. Sunt
musafiră câteva zile. Am mai izbutit să vin acum doi
ani. Anul trecut a fost în gazdă, la mine, la Bucureşti.
A spus că nu mai calcă în România. Şi, atunci, cum
să mai sper eu o invitaţie? Dar toate trucurile cu hârtiile oficiale, adică invitaţii scrise ale Uniunii
Scriitorilor Comunişti din Grecia, care să mă ceară pe
mine, să promită că îmi plătesc cheltuielile şi să sugereze că mă consideră un scriitor comunist de care au
mare nevoie să-l ţină pe banii lor o lună în Grecia?
De altfel, cele trei invitaţii cu acest conţinut, pe hârtie
cu antet şi ştampile, trimise în dublu, la mine acasă şi
la Uniunea Scriitorilor din R.S.R., nu mi-au parvenit
nici una. Noroc că aveam o hârtie, tot un fals, de la
Edition du Seuil. În ea scria, cică să vin la Paris să
discutăm contractul unei cărţi semnată de mine şi
publicată de ei. Scrisoarea asta, obţinută printr-o prietenă, am ajuns, la un moment dat, să o consider chiar
adevărată, adică mi-a fost adresată de editură, iar eu,
scriitor din Europa, iată, sunt solicitată de Parisul
însuşi. Puţină paranoia, de vreun fel sau altul, ne trebuie pentru a ne susţine atunci când suntem la
pământ.
Dar, să reiau, cele şase scrisori-invitaţie din
Grecia nu mi-au sosit până în ziua de azi. Gazda mia telefonat în preziua plecării mele. Sunase la Uniune
şi i se spusese că a treia invitaţie sosise acolo pe
numele meu. Fusese trimisă pe 7 iulie şi ne găseam la
14 august. M-a rugat să sun şi eu pentru invitaţie. Îi
era jenă că, poate, nu-l cred că mi-a trimis-o şi încă
de atâtea ori. Am sunat la Uniune şi mi s-a spus că n-
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a sosit pe numele meu nici o invitaţie. Asta era, nu
mai avea importanţă practică. Eram posesoarea unui
paşaport, plecam mâine, daca cumva nu mă întorceau
de la aeroport. Luptasem pentru acest paşaport şase
luni de zile. Cuvântul „luptasem” este cel mai potrivit. Depusesem actele la poliţie la 3 ianuarie şi aşteptam răspuns după trecerea a două luni, aşa cum era
legal. Nici actele nu le depusesem oricum, ci prin
colonelul Marcu, adjunctul generalului Ghenoiu,
actualul şef al Departamentului Ministerului de
Interne, care se ocupă de paşapoarte. Nu-l văzusem
niciodată, dar obţinusem numărul lui de telefon acum
doi ani, de la, Dumnezeu să-l odihnească, prietenul
meu Nichita Stănescu. El îl cunoştea, a ezitat să-mi
dea numărul, dar, într-un fel, l-am forţat. Am folosit
numărul, dar, înainte de asta, am transmis şi o carte
de a mea „cu stimă”. Deci, colonelul mi-a depus actele direct la paşapoarte. Ele nu mai treceau pe la poliţia de cartier. În dosar era hârtia cea mai importantă:
recomandarea. Purta antetul Consiliului Culturii de
care depindea Uniunea Scriitorilor şi conţinea fraza
tip: „tovarăşa deţine calităţi moral-politice pentru a
efectua această călătorie.” Recomandarea, chiar
dacă este de la fabrica „Autobuzul”, de la „Morgă”
sau de la „Gospodăria colectivă Urlaţi”, conţine
această frază.
Dacă nu primeşti recomandarea, nu poţi depune
actele. (Inutil să spun că eu nu sunt nici membră de
partid şi am primit, prin intervenţii, această recomandare. De ce prin intervenţii, se va vedea mai încolo.
În schimb, George Bălăiţă, membru al Comitetului
Central al P.C.R şi Ion Dodu Blan, tot membru C.C.,
nu au primit viza pentru o călătorie, în cadrul schimburilor culturale, în China. Cu ei mergeau Ştefan
Augustin-Doinaş şi Eugen Simion, care au primit
viza. Membrilor C.C. nu li se dă voie să iasă din ţară.
Lui Doinaş şi mie, nemembri, el cu puşcărie făcută
sub regim, eu cu ale mele cărţi, ni se îngăduie din
când în când. Când este însă acest „din când în când”
şi ce anume îl face să apară, nu prea înţelegem. Noi
ne zbatem pe numeroase căi şi, mai ales, prin numeroase persoane. De aceea nu putem şti ce argument
sau persoană a decis să ne dea drumul.
Pe de altă parte, Bălăiţă este un mare scriitor pe
care l-au băgat in C.C., iar Bălan este, simplu, un profitor. Imaginati-vă că şi ei se consideră frustraţi, dacă
nu chiar persecutaţi, că discută şi se întreabă cam care
este de fapt poziţia lor în faţa autorităţilor. Poate,
spun eu, sunt chiar mai păziţi decât noi. Voi reveni la
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această afirmaţie.)
Deci, la 8 Martie, glumind că e ziua femeii şi că
tovarăşul colonel ar trebui să-mi facă un dar, paşaportul, am sunat iar la tovarăşul colonel Marcu. M-a
rugat să revin peste un ceas ca să se intereseze. După
un ceas mi-a spus, „cineva a pus paie pe foc”, mai
aşteptaţi câteva zile şi sunaţi iarăşi. Şi am sunat până
la 1 Mai, de două până la zece ori pe zi. Am avut
noroc că nu m-am îmbolnăvit, n-am făcut depresie.
Nu puteam să-mi permit să sufăr că Securitatea nu-mi
dă paşaport când tata era operat de cancer la vezica
biliară, o datăa, încă o dată, zăcea într-o baie de urină
din 17 noiembrie. Era important să pot fi zilnic la spital, să-mi meargă mintea de unde să mai fac rost de
cartuşe de ţigări şi sticle de whisky, cum să plătesc
săptămânal, adică să dau bacşis serios, celor treisprezece surori şi infirmiere ale secţiei de reanimare ca să
se ocupe în toate turele de tata, să-l spele, să cheme
doctorul, să-l suporte. Dacă n-aş fi făcut asta, l-aş fi
condamnat la sinucidere din ruşine. Putea suporta
durerile, a avut enorm curaj, dar şi-a smuls perfuziile
ca să moară, să nu mai zacă trupul lui în pişat, să nui mai iasă prin burta deschisă tot pişat, să nu mai văd
surori şi asistente care îi spuneau cu trivialitate vesel
şi cumsecade, cu reproş, că iar, din oră în oră, se pişa
prin burtă. Am stat zilnic lângă el, i-am adus zilnic
mâncare de acasă. Am sperat să mai trăiască un an,
am avut noroc de doctori buni şi de faptul că soţul
meu este director general iar eu scriitoare. Tatăl unor
oameni obişnuiţi, muncitori, murea de o sută de ori în
cinci luni cât a fost îngrijit tata. Veneam deci la spital
şi dădeam telefon colonelului Marcu. Nici un răspuns. Nici pozitiv, nici negativ. Tehnica mai nouă
este că nu ţi se răspunde nimic, cinci luni, un an…
Am încercat pe altă cale: preşedintele Uniunii
Scriitorilor. Dacă altceva nu face pentru scriitori, căci
nu l-am ales noi, ci a fost numit de Ceauşescu, înainte
de a începe Conferinţa Scriitorilor şi alegerea pentru
noua conducere, măcar să se ocupe de treburile administrative. Ei, dar un paşaport este o chestiune obscură, în nici un caz o treabă administrativă.
M-am mirat, dar mi-a promis că se interesează la
securiştii care se ocupă de scriitori şi a făcut-o. Peste
două săptămâni mi-a comunicat că treburile merg
spre bine. Au mai trecut două săptămâni şi n-am primit nimic. Între timp, spital, tata bolnav de cancer,
mizeria şi degradarea împotriva căreia nu puteam
face nimic, bani, vânzări de obiecte pentru a face rost
de alţi bani, muncă la un volum de povestiri respinse
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la „România literară”, de la „Steaua”, de la
„Convorbiri literare”. Nu-i nimic, prind eu o breşă la
un moment dat, o nebăgare de seamă, dacă haosul
sistemului este tot atât de mare ca până acum.
Undeva rămâne o gaură în gardul lor şi o voi folosi.
În sfârşit, mă sună tovarăşul maior Preda de la
Interne. Mă roagă să accept să stau de vorbă cu el. Să
accept? răspund prin telefon. Abia vă aştept! L-am
invitat la mine acasă să-mi dea paşaportul. „Nu despre asta este vorba”, îmi spune el, tulburat totuşi de
siguranţa sau prostia cu care eu cred că altă treabă nare decât să-mi dea mie paşaportul. „Ce vreţi să mă
întrebaţi? spun. Sper că nu vă trece prin cap că aş
putea să vă răspund şi la altceva decât lucruri strict
legate de persoana mea!” „Vai, se poate?” se miră el.
„Ştiu, zice, că dumneavoastră, scriitorii, nu acceptaţi
aşa ceva. Eu sunt bun poliţist şi ştiu să-mi culeg
informaţiile fără să vă întreb ceva…”
Cred că era chiar aşa cum spunea. M-a întrebat de
unde am bani în bancă, ce s-a întâmplat acum 12 ani
cu cartea mea „Nu ucideţi femeile”.
A fost sau nu tradusă în Israel, unde am fost în
acest scop. Am minţit că a fost publicată, dar tot în
română, căci este un larg public românesc. I-am spus
că Paşapoartele se află în ilegalitate faţă de mine.
Trebuia să mi se dea un rspuns, „da” sau „nu”, în trei
luni cel mai târziu şi au trecut cinci luni. Le e frică sămi răspund „nu”?, am întrebat. Dacă mi-ar da acest
răspuns, scris, aş purta hârtia în piept ca pe o decoraţie. Am spus, deci, o grămadă de vorbe de acest fel,
am vorbit de sabotajul care se face la adresa culturii,
fără să numesc persoane sau instituţii. A fost de acord
cu mine că sunt atâţia oameni de nimic şi s-a bucurat
că sunt direct. Mi-a făcut, care va să zică, un compliment. Am remarcat şi m-am supărat. „Sper că înţelegeţi, am continuat, eu stimez orice meserie, în principiu. Şi pe dumneavoastră. Asta nu înseamnă că putem
deveni şi prieteni. Dumneavoastră puteţi să lucraţi
pentru ţară făcăndu-mă să tac, oprindu-mi cărţile şi
ascultându-mi telefonul. Eu lucrez pentru ţară vorbind şi scriind.” „Apropo de asta, mă întrerupe, nu e
bine să spuneţi colegilor dumneavoastră că am stat de
vorbă.” „Îmi pare rău, răspund mândră foc, este primul lucru pe care îl voi face. Voi spune la toată
lumea, amănunţit, tot ce am vorbit.” „Nu vă faceţi un
serviciu, insist. Cine ştie ce ar putea crede despre
dumneavoastră!”.
O clipă nu am înţeles. Zâmbetul lui avea o undă
de triumf. „A, mă lămuresc eu, vreţi să spuneţi că ar
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putea crede că sunt securist, informatoarea dumneavoastră?! Cred că ar fi ultimul lucru pe care l-ar putea
crede despre mine. Puteţi lansa că sunt curvă, beţivă,
hoaţă, dar nu v-ar crede nimeni că…”
„Putem într-adevăr. Nu este cazul însă. Eu cred că
aţi înţeles că nu e bine pentru dumneavoastră să spuneţi colegilor ce am vorbit.”
O clipă m-am simţit ca o cârpă. Doamne, cât de
demnă fusesem, de dură!
Nici vorbă să-l fi impresionat. Mi-a plasat ameninţarea asta obscură, am parat-o dar mi-era scârbă şi
de el şi de mine. Nu eram nimeni în faţa puterii lui.
Nu-mi era frică, dimpotrivă, se năştea în mine un sentiment de agresivitate. Aş fi ucis o pisică, aş fi strânso de gât şi, după asta, aş fi aruncat-o de la balcon. Aş
fi pălmuit, aş fi dat cu pumnii… Iarăşi mi s-a făcut
ruşine. Cum poate şi cu ce drept provoca atâta ură în
mine o autoritate?! Iar omul ăsta, autoritatea, n-are o
structură de criminal? Vorbeam la masă, în faţa cafelelor, în casa mea elegantă, cu mobile vechi, curată şi
cu o bibliotecă întinsă pe un întreg perete. Biblii
vechi, Hegel, istorie, estetică.
„Aveţi şi un pistol vechi”, observă el.” „Da, e
declarat pe permisul de port-armă, ceea ce e stupid.
S-a folosit la 1877, în Războiul de Independenţă.
Poate fi periculos doar dacă dai cu el în capul cuiva”,
zic. „A, răspunde, mă refeream la faptul dacă l-aţi
declarat la Patrimoniu ca obiect de valoare naţională.” Mă enervez cu adevărat. „Lăsaţi inventarul casei
mele. Ştiu pe câte motive pot fi la mâna dumneavoastră. De declarat, declar statului ce vreau şi suport consecinţele. Biroul meu de scris şi scaunul sunt fotografiate, fişate la Patrimoniu şi înţeleg că sunt doar provizoriu ale mele, mi se poate lua oricând scaunul de
sub fund, fiindcă îmi plac şi am cumpărat, cu banii
munciţi de mine, obiecte vechi.” „Vai, dar nu e cazul!
Nu vi le ia nimeni. Trebuie, doar, să existe o evidenţă
a acestor obiecte existente în ţară. Şi-apoi, dumneavoastră le îngrijiţi!” „Din partea mea, puteţi să-mi
luaţi tot! zic. Nu obiectele, chiar ale mele, mă ţin în
viaţă.” „Nu, sigur că nu, zâmbeşte. Ce frumos aţi
încheiat interviul din VATRA!”.
Brusc, îmi amintesc ultima întrebare a ziaristei:
„Fără ce anume pe lumea asta n-aţi putea tări?
Răspund: fără hârtie şi creion.” Cam asta a fost.
Am povestit tuturor, din frică şi am zăcut o zi în
pat, ţinând discursuri în minte. Frumoase, curajoase,
logice. Ca în faţa plutonului de execuţie. Zadarnic,
însă, nu avea nimeni de gând să mă execute şi nu
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aveam cum deveni eroină. Nu mă închideau şi nu mă
împuşcau. Mă aştepta doar tata, la spital, cu ochi bolnavi de spaimă şi speranţă, zăcând într-o baie de
pişat.
(Plecăm cu barca cu motor la Sfânta Marina, al
doilea golf. E acolo o cârciumă plăcută, înot în mare,
beau reţina. Totul e frumos ca o carte poştală, am tot
ce îmi doresc. Râdem. Ieri, la venire, pe vapor, am
discutat atâta încât vaporul se pregătea să plece din
Andros spre Tinos, iar noi uitaserm că trebuie să
coborâm. Eu spusesem şi mi-o repetă prietenul meu,
„te rog, nu mă întrerupe.” Îl certam pentru îngăduinţa
condamnabilă cu care se poartă cu fiul lui. El îmi
imită tonul de luptătoare în Rezistenţă: nu acceptam
să mi se ia dreptul de a spune adevărul. Săraca de
mine, nici nu-mi dădeam seama cu cine vorbesc, cu
un prieten sau cu un opresor. Am rămas cu teama ca
nu cumva să fiu o clipă laşă, să accept să mi se ia un
drept. Hoo, draga mea, eşti un prieten, nu e nici un
risc să faci rabat de la demnitate. Riscul este doar să
ajungi în insula Tinos, iar asta nu e mare lucru, căci
te poţi întoarce, nimeni nu-ţi cere paşaportul, nici
recomandarea de calităţi moral-politice.)
Andros, 18 august 1985
De ce rămân în România? Este altă întrebare,
plină de bunvoinţă dar şi de reproş, pe care o aud adesea. Bunvoinţa este a acelora care gândesc că n-ar fi
rău să o duc mai bine, să pot lucra liberă, să nu mă
urâţesc înainte de vreme din pricina discursurilor
crispate, ţinute în minte şi a scrâşnetului din dinţi,
devenit obicei. Este simplu, în ce mă priveşte. Cred
că fiecare s-a născut într-un loc şi este al acelui loc.
Are, ca planetele, care trebuie să trăiască la tropice,
sau ca scaieţii care trebuie să reziste pe colţ de stâncă,
are ceva din acel loc care îl hrăneşte. Fiecare este născut pentru un loc, primeşte de la el şi îi dă la rândul
lui. Este o legătură stabilită de legi obscure ale cosmosului. Sau de Dumnezeu.
De ce rămân aici? Fiindcă aici îmi este locul primit de la naştere. Fiindcă prea mult lume pleacă, iar
cineva trebuie să şi rămână. Fiindcă, poate, pot mai
mult decât alţii. Sau vreau mai puţine, după cum gândeşte un creştin. Pentru cine întreabă cu repoş, adică
cum poate inima mea liberă să suporte dictatura, iar
omul contemporan, intelectualul plin de toate ideile
umaniste şi democrate din mine cum poate tolera tot
ce se întâmplă, am alt răspuns. Nu tolerez, ci rezist.
Nu accept, ci denunţ prin cărţile mele. Şi, fireşte, îmi
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iau plata: niţică persecuţie în plus faţă de cea a unui
întreg popor. Dar poporul e cel ce trebuie să facă
revolte şi revoluţii. Scriitorul e dator să-şi hrănească
spiritual poporul, să o ia înaintea lui exprimând gânduri, idei. Scriitorul clarifică şi cristalizează ceea ce,
în mod instinctiv, poporul posedă: ideile de viitor.
Spun asta, tocmai pentru că ştiu ce ne reproşează cei
plecaţi celor rămaşi în ţară. Şi anume, spun ei un
lucru de un mare cinism pentru un umanist şi de o
teribilă confuzie pentru un intelectual. Zic ei că procedăm prost şi inutil, noi, scriitorii, scriindu-ne opera.
Ar trebui, după ei, să făptuim, să facem acte de
eroism, să punem bombe, să ne dăm foc ca semn de
protest. N-ar fi rău să facem dar ar însemna să abdicăm de la rostul pentru care am fost lăsaţi pe lume.
Noi ştim să facem cultura limbii noastre. În degradarea şi haosul în care trăieşte poporul nostru, cultura
este cea care îi păstrează fiinţa. Sub imperii şi invazii,
sub dictaturi sau ocupaţii, limba şi cultura unui popor
i-au păstrat identitatea. Generaţia de mâine are nevoie de noi, ne citeşte şi se miră cum putem spune atâtea
adevăruri şi, mai ales, ce minunate versuri, ce frumoase romane, ce subtile teorii artistice. Treaba noastră este asta şi ne-o facem. Răutăciosul va găsi să mă
întrebe cum izbutim şi ce iese, de vreme ce avem atâtea cenzuri. Răspund că iese, cu luptă, cu, pardon!
sacrificii, cu inteligenţă şi solidaritate. Iar o mai
păţim. Nu prea grav, de vreme ce nu suntem închişi
şi, cu atât mai puţin, împuşcati. Restul, adică întreg
sistemul de persecuţie, cel mai subtil şi mai perfecţionat din câte, cred, există azi este făcut din milioane de
amănunte conjugate, care pot aliena, pot deteriora o
fiinţă umană până la a deveni o plantă.
Iată, deci, un mic tablou al unei dimineţi de scriitor la masa de lucru. Mă trezesc la ora 6 dimineaţa.
Este iarnă, afară e încă întuneric. Lumina electrică
este întreruptă pentru a se face economie către stat,
pentru a folosi şi acele cinci la sută de energie din
consumul menajer la paranoicele combinate de aluminiu sau oţel pe care statul le vinde sub preţul lor de
fabricaţie. Dar, nici măcar pentru combinate nu este
întreruptă lumina, ci pentru realizarea unei psihoze, a
unei veşnice panici în care să trăiască fiecare om.
Astfel, gândindu-se la lipsa de lumină electrică şi
cum s-o folosească atunci când o are, patru sau opt
ore din douăzeci şi patru, nu-l mai duc puterile să se
gândească la vreo idee şi, cu atât mai puţin, la răsturnarea regimului. Fără electricitate nu merge liftul blocurilor, nu merge hidroforul care ridică apa la etaje,
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nu merge plita pe care se face mâncarea. Deci, când
mă scol, mai întâi nu mă spăl, căci n-am apă. Al doilea, nu beau cafea pentru că nu am pe ce s-o fierb. Al
treilea, nu mă îmbrac lejer pentru că e prea frig.
Aprind o ţigară şi mă aşez la biroul meu de lucru.
Deschid maşina de scris, căci, parcă, s-a mai luminat.
Dar, iată, ce surpriză, s-a aprins lumina aşa, hodoronc-tronc. Stingerea şi aprinderea ei n-are nici o
regulă, pentru ca nesiguranţa să ne fie cât mai mare.
Mă reped şi pun în priză caloriferul electric. Sunt o
friguroasă. Alerg la bucătărie şi aprind plita ca să-mi
fac cafeaua. N-am cafea, căci nu există decât la preţul
unei săptămâni de muncă a unui salariat cu salariu
mediu, pentru un kilogram. E bun şi ceaiul, iar muşeţelul sau teiul îl poţi culege de pe un şanţ sau din teii
de la şosea. Dacă te gândeşti din vreme. Dar, se aude
un pocnet. A sărit siguranţa electrică. Este prea încărcată reţeaua. Trebuie să aleg. Ori căldura caloriferului
ori fierberea ceaiului. Scot caloriferul şi fierb ceaiul.
Sting apoi plita şi introduc iarăşi caloriferul. Uitam să
fiu prudentă. Pun lanţul la uşă. Se fac controale la
aparatele de încălzit. Dacă mă prind cu caloriferul,
mi-l confiscă şi îmi taie accesul la electricitate. După
ce, mai întâi, mă amendează. Acum e totul în regulă.
Pot începe să scriu. Şi despre ce anume poţi scrie în
asemenea condiţii decât chiar despre aceste condiţii.
Oricum, până peste doi sau trei ani, când aş avea
şansa să intru într-un plan editorial, n-o să alerge
nimeni după mine să-mi solicite capodoperele. Un
romancier ca mine se va ocupa de aceste detalii, amănunte, prin care poate explica, da imaginea unui sistem. Un poet va folosi metafore în care vor intra
cuvintele frig, întuneric. Degetele îmi îngheaţă pe
claviatură. Nu e nici o problemă. Mă ridic şi îmi aşez
palmele pe caloriferul ilicit. Privesc prin odaia de
zece metri pătraţi. Sunt o femeie plină de gust. Nu
ştiu de unde mi-a venit, de la optsprezece ani, atracţia
către mobilele stil. Poate din complexul mahalalei în
care am trăit. S-o fi adăugat la el, mai apoi, chiar
bucuria de a alege eu şi a aşeza obiecte pline de istorie. Ca preţ, costau tot atât cât mobila modernă, populară şi descleiată după un an. Deci, iată ce comodă
Maria-Tereza superbă, cu şase sertare, din furnir de
rădăcină de nuc. Pe comodă, un ceas empire, cu
coloane de marmoră, cu tambur de muzică pe care
pot asculta o mazurcă şi un vals. Pe peretele din spatele biroului, o bibliotecă de literatură română. Da,
voi şterge praful de pe aceste obiecte care sunt în
grija Patrimoniului. Să fiu atentă să nu vărs ceaiul pe
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birou. Dacă îl stric, mi-l pot lua de aici. Fac, deci,
puţin ordine pe birou. Bărbatul meu a uitat aici o
monedă de bronz cu chipul lui Traian. Trebuie s-o
ascund. E adevărat că a declarat la Patrimoniu un
număr de o sută de bronzuri romane şi vechi greceşti,
dar, de fapt, avem mai multe, ascunse. Le putem cerceta şi vedea doar din când în când. Nu le ţinem în
casa noastră. S-ar putea face o percheziţie şi suntem
iarăşi in ilegalitate.
Îmi sare banda de la maşina de scris şi îmi aduc
aminte că m-au chemat de două ori până acum la
miliţie. Sunt printre ultimii din blocul în care locuiesc
care nu şi-au înnoit autorizaţia pentru anul acesta,
autorizaţia de a poseda şi folosi o maşină de scris. Voi
merge azi, neapărat. Când circulă un cântecel, o poezioară, să se ştie cu ce maşină de scris a fost multiplicat. Îmi amintesc că ar trebui să trag la xerox o carte
a lui Raymond Aron. O am doar pentru dou zile şi am
nevoie de ea în biblioteca mea. Xeroxul de la fabrica
soţului meu nu poate fi folosit. Tot ce dă el pentru
copiere este mult mai atent cercetat înainte. Cartea
asta nu e cazul să se ştie că am citit-o şi, cu atât mai
puţin, să folosesc xeroxul unei instituţii de stat ca s-o
copiez.
E în regulă. Caloriferele nu mai dau căldură. Am
scris patru pagini şi merge apa rece. Pot să spăl vasele
şi holurile. Baie fac sâmbătă la nişte prieteni care au
şi apă caldă. Deocamdată. Vine şi rândul cartierului
lor la suprimarea gazului metan cu care încălzesc
apartamentele şi funcţionează maşina de gătit. Ce
bine că soţul meu mănâncă la amiază la cantina instituţiei. N-am de gătit decât pentru seară. Carne am
obţinut: un kilogram de pulpă de porc. Bărbatul meu
a adus şi un pui congelat. „L-a primit” de la cineva.
Azi nu se mai oferă atenţii decât în natură. Ceva de
mâncare sau de băut. Dacă este brânză sau carne, alimente fundamentale, asta nu mai e cadou, ci o adevărată binefacere. După-amiaza gătesc puiul, fac piure
de cartofi, scot castraveţi acri din conservele puse de
mine astă toamnă şi avem ce mânca două zile. La
prânz eu nu mănânc. Tot slănină şi pâine mă îngraşă.
Vreau să-mi păstrez silueta. Am să beau un pahar de
vin. Asta mă hrăneşte şi, mai ales, îmi ridică moralul.
Din pahar în pahar, am să dau în darul beţiei, ca atâta
lume. Nu e nici glumă, nici de mirare. Cred că bem
mai mult decât polonezii. Unii îşi îneacă amarul, eu
îmi ridic moralul şi îmi dau curaj. Nu risc nimic. Ştiu
cât pot bea. Anii trecuţi mă îngrăşasem din pricina
asta. Anul ăsta am ţinut o cură de slăbire simplă, post
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negru, adică zece zile fără nici un aliment. Singura
hrană, un litru de apă minerală. Şi arăt excelent. Am
iarăşi greutatea mea de cincizeci de kilograme la un
metru cincizeci şi şase. Au râs de mine toţi colegii
crezând că nu mănânc nimic zece zile. „Faci greva
foamei?” m-au întrebat. „Nu, am răspuns, doar antrenament pentru greva foamei”. Iată că aveam dreptate.
Scriitorul Dorin Tudoran a făcut greva foamei pentru
a i se da dreptul să emigreze. Greva lui a durat treizeci de zile. Nu s-a interesat nici un medic de el.
Putea muri liniştit în casă. Chestia cu prezenţa procurorului, cu medicul care te-ar hrăni artificial după un
număr de zile, nu există la noi. Te ignoră total, ca şi
cum nu ai exista, iar gestul tău nu există, îl dispreţuiesc. Mai ales, un asemenea act nu poate ajunge
public. Îl ştiu căteva persoane, se zvoneşte despre el.
Nici vorbă să pătrundă într-un ziar. Nici poveste să
audă clasa muncitoare de protestul scriitorului. În
clipa în care actul de protest a fost făcut, a fost şi şters
de securitatea bine organizată. Scriitorul a rămas în
viaţă fiindcă era o persoană cunoscută bine în
Occident. Muncitorul, însă, care face sabotaj, dispare
odată cu fapta. Se spune despre faptă că a fost o dereglare a maşinilor, un accident. Nici vorbă să fi fost
făcut de minte şi mână omenească!
Să revin la paharul meu de vin pe care încep să-l
beau. Anii trecuţi ajunsesem să beau în medie pe zi
două sute de grame de vodcă şi un litru de vin. Când
stăteam de vorbă despre viaţa noastră, beam doi litri
de vin şi mai reveneam la un pahar de vodcă. N-aş
putea pretinde că aveam tot timpul mintea limpede şi
nici că nu aveam căderi de stare de spirit. Sunt sigură,
însă, că alcoolul mi-a fost de destul ajutor.
(Îmi vine să râd. Adineaori, prietenul meu a plecat
la cumpărături. L-am întrebat ce vrea să cumpere. Ma privit şi, cu mare delicateţe, a spus: legume, vin. Na pus vinul înainte, vinul cu care mă aprovizionează
tot timpul. La cât bea el, eu ar trebui să cad sub masă.
Aseară mi-a citit un superb poem. „Ultimul, înainte
de cel din urmă vis de dragoste”. E un mare poet
european prietenul meu. Dar, ce folos? E luptător în
rezistenţa greacă, vechi partizan, condamnat de două
ori la moarte acum treizeci de ani, în vremea dictaturii şi … comunist. Europa numai când aude de aşa
ceva şi i se face pielea găină. Îi sunt destui câţi poeţi
îi are.) Nu ştiu pentru cine scriu lucrurile astea.
Pentru ce, asta ştiu. Pentru mine. Să mă descarc.
Există undeva, în mintea mea un posibil auditor şi
cititor. Altfel, nu m-aş lupta cu opinii, nu aş declara,
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nu aş explica. Textul ăsta este necesar oricum. Este
începutul meu în domeniul scrierilor „pentru sertar”.
Cele care nu pot vedea lumina tiparului. Este un exerciţiu de defulare şi de implicit minimalizare a celor
trăite de mine. Minimalizate mereu, grozăviile micşorează puterea de agresiune asupra minţii şi trupului
meu. Îmi inspiră mai puţin frică. O mică socoteală
pentru uzul interesaţilor.
Din ce trăim în România, n-are importanţă. Avem
cât să mâncăm, să bem, să ne îmbrăcăm, să ţinem o
maşină şi să facem un concediu de trei săptămâni pe
an. Toate acestea, însă, ca-n România. Pentru fiecare
bucată de unt sau pui congelat participăm la o cruciadă a relaţiilor, intervenţiilor, bacşişurilor şi serviciilor
făcute contra servicii. Unul îmi aduce mie brânză şi o
împart cu cel care îmi dă foi de dafin şi piper. Altul
îmi procură cafea, iar eu vorbesc cu diriginta fetei lui
să n-o mai persecute, ba chiar s-o protejeze.
Schimburile de produse, servicii sociale, influenţe şi
intervenţii pentru a nu fi dat afară cineva din servici
sau pentru a se muta într-un loc mai aproape de casă,
schimburile acestea se fac la toate nivelele, între toate
categoriile sociale. Sunt fenomenul cel mai accentuat
şi mai apăsător moral, da, mai apăsător chiar decât
acţiunile paranoice ale familiei domnitoare. De
dezastrul ţării obţinut prin megalomanie şi construcţia piramidelor de chirpici ale României care să-i
ducă numele lui Ceauşescu în eternitate, putem să şi
râdem. Putem pentru că, am ajuns să uităm că ţara e
a noastră, că ea e datoare, noi suntem datori, iar dacă
ea e bogată, poporul însuşi e bogat.
(Fraza de mai sus cuprinde o grozăvie. Trebuia so reiau. Cel mai teribil semn de alienare a unui popor
este că a fost adus în situaţia de scrâşni din dinţi când
aude imnul patriei şi de a dori să scuipe când vede
steagul ei. Din cauza faptului că România este mereu
legată de numele lui Ceauşescu, din cauza urlării,
strigării, scandării la infinit, în pieţe de manifestaţii,
la televizor şi la radio al numelui ţării, am ajuns să
fim scărbiţi de numele ei ca de cel al dictatorului. Nea luat el până şi sentimentul de patriotism, care, la
alţii, tocmai in momente grele, susţine şi îndeamnă la
luptă.)
Deci, să reiau. Situaţia familiei mele este printre
cele mai bune cu putinţă. Soţul meu este director
general al unei centrale, grup de fabrici, grup cât un
minister (intre 40 şi 50). Salariul lui lunar este de
6.500 lei. Eu câştig din cărţile mele 2.500 de lei.
Avem, deci, două persoane, 9.000 de lei pe lună.
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Fireşte, pentru o familie de muncitori, care are necesităţi mai puţin costisitoare, ar fi minunat. Cum ne
descurcăm noi cu o sumă atât de mare faţă de o medie
de 4000 pe familie, familie care poate fi formată din
patru persoane? Mai este ceva. Noi avem venituri în
plus, în natură, adică 10 litri de vin cadou de la cineva
care, prin poziţia lui, soţul meu l-a ajutat într-o chestiune de viaţă şi de moarte: servici, loc la şcoală al
unui copil, loc şi îngrijire într-un spital, loc de veci la
cimitir, obţinerea unei case. Toate aceste ajutoare pe
care le oferă soţul meu sunt drepturi ale fiecăruia din
cei ce le solicită. Ele nu se pot obţine decât cu intervenţia unuia ca el sau plătind. Şi atunci, cum a devenit obicei, o lege în ţară, dacă te roagă cineva să-l
ajuţi şi poţi s-o faci prin poziţia socială mai apropiată
de autorităţile care conduc, a doua zi se prezintă cu
ploconul. Dacă îl refuzi, intră în panică, se îngrijorează că n-ar putea apela altădată la tine. Prima temere
este că n-ai fost mulţumit de ce ţi-a adus: o sticlă de
băutură, cei ce au de unde o procura, două kilograme
de carne, cei ce au relaţii la măcelării sau abatoare,
pahare, dacă lucrează la o fabrică de sticlărie, şampoane şi creme, dacă lucrează la o fabrică de cosmetice, un cârnat, dacă a tăiat porc la ţară. Este aproape
incredibil ce varietate absurdă de daruri, de răsplăţi,
pentru un serviciu făcut, pot apărea. Ziua de naştere
a soţului meu mi se pare, în fiecare an, un coşmar al
obiectelor. Nici un dar primit nu are semnificaţie simbolică. Fiecare poate fi evaluat în bani şi înseamnă un
venit în plus. Iată, ziua lui, acum ceva mai mult de o
lună. Şoferul vine cu coşurile de flori. Nu, nu sunt
simple şi frumoase buchete, după gustul fiecăruia.
Sunt jerbe, aranjamente, toate la fel, din garoafe sau
trandafiri, cu cel puţin patruzeci şi unu de flori.
Fireşte, sunt făcute ca la noi. Nimeni nu e responsabil
de cum le vinde, nu sunt ale florarului, ci ale statului.
Deci, aceste coşuri trebuie să reziste doar de la florărie până acasă şi să se usuce într-o jumătate de zi.
Cine le trimite? Şefi de instituţii, ministerul, institutul
de proiectări, şi chiar câte un general de securitate,
din cei care îi supraveghează fiecare pas şi îl păzesc.
Aceste flori sunt plătite de instituţii. Nu, nu legal,
căci nu există nici un leu drept de protocol al unui
minister sau mari intreprinderi. Bărbatul meu îmi ia
cafeaua de acasă, plătită cu 600 de lei kilogramul
pentru a o oferi celor cu care lucrează. Dar, românul
inventează o ocolire a legii absurde. Şeful instituţiei
dă un număr de prime unor oameni. Ei semnează că
au primit, iar cu banii se duc şi cumpără cafea, plă55

tesc o masă la restaurant unor parteneri străini, cumpără florile de protocol, cumpără benzina necesară
peste cota absurd de mică la care are dreptul maşina
instituţiei, dau banii fotbaliştilor pe care îi ţin în cantonamente sau vor să fie cumpăraţi ca în Occident.
Mai ales pentru fotbal, singura distracţie şi posibilitate de intrare în competiţie, de alegere a celor cu care
vrei să mergi alături, muncitorii plătesc fără să crâcnească.
Deci vin coşurile cu flori în număr aberant de
mare. Ele semnifică importanţa socială a celui care le
primeşte. În spatele lor se află rugăminţi, dorinţa de a
fi protejaţi, nu acei directori, ci instituţiile lor, adică
zecile de mii de oameni care trebuie să-şi ia salariul
în funcţie de cât pot realiza planul de producţie uriaş.
Soţul meu, şeful lor, are o mare problemă, prima probabil, necesitatea de a obţine micşorarea planului, de
a aranja reducerea lui ulterioară, de a împărţi planul
pe fabrici în aşa fel încât să fie aproape realizat de
fiecare dintre ele, deci, oamenii să poată pleca acasă
cu salariile întregi.
După flori, încep cadourile: o brichetă de la cei
care călătoresc în străinătate, trimişi de el. Patru
pachete de ţigări Kent. Trei cuţite de bucătărie de la
un atelier, un album de pictură de la directorul unei
tipografii, două casete cu muzică modernă de la un
tehnician care se umple de bani cu aceste înregistrări,
atât de cerute. Un tort de la un şahist care e responsabilul unei cofetării, se are bine cu bacşişuri şi chefuri
plătite procuraturii, miliţiei, inspectorilor financiari şi
câştigă o avere micşorând cantitatea de zahăr, făină,
ciocolată pe care o pune în produsele laboratorului
lui. Urmează o cămaşă chinezească, rar de găsit în
comerţ, zece sticle de vin de la un prim-secretar dintro regiune viticolă, dar şi o lădiţă de castraveţi verzi
pentru pus la murat, pentru iarnă. Mai apar: un plic cu
o nouă serie de timbre, câteva monede de nichel, din
ţări africane, căci e cunoscut ca numismat, alte sticle
de băuturi luate din shop de cei ce au bani în bancă,
un deodorant, zece lame şi o jumătate de kilogram de
unt proaspăt, lucru care nu se găseşte. Îmi amintesc
de o sabie din Războiul din 1877, un ceas stricat, căci
e iubitor de lucruri vechi.
Ce se întâmplă apoi cu aceste obiecte, sau ce trebuie să oferim noi, la rândul nostru, pentru alte servicii: pentru spitalizarea tatălui meu, gratuită în principiu, am plătit circa 15.000 de lei surorilor şi asistentelor, iar ca obiecte: 5 cartuşe de Kent, 7 sticle de
whisky, un grătar de grădină, trei ceasuri de mână,
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coşuri cu flori, cărţi cu dedicaţie, agate chinezeşti de
pus la gât, o brăţară de argint. Am dat ce am avut, aşa
cum alţii ne dau ce au. În afară de asta, fiindcă aşa
șușotesc mai ales oamenii simpli, soţul meu a angajat
fetiţa disperată, că n-a intrat la facultate, a sorei şefe,
a schimbat locul de muncă al unei asistente, a angajat
soţia unuia dintre anestezişti. Dincolo de urâciunea
plăţii şi a răsplăţii, de ruşinea plocoanelor pe care le
primim ca să le dăm, cinci luni de zile, până la moartea tatlui meu, mintea mi-a fost permanent asediată
de spaima dacă e destul ceea ce ofer, cum aş mai
putea face rost de obiecte (uitam doau statuete de
santal, indiene, date la doctori şi primite de la cine
ştie?). Mi-am vândut un covor, adică am făcut un
troc: am luat două mii de lei, două kilograme de cafea
şi un cartuş de ţigări de la o prietenă care lucrează in
diplomaţie. Şi ea are prea puţin, cât o femeie de serviciu de la o misiune diplomatică străină. Toată
lumea are dreptate, toată lumea participă la acest joc
al maculării. Cu banii în buzunar nu poţi cumpăra
nici ţigări, nici carne, iar unt proaspăt poate să mai
mănânce ciobanii doar.
După moartea tatălui meu a urmat un lucru şi mai
greu de realizat: înmormântarea. Locuri de veci nu
vinde statul. Le închiriază doar pentru şapte ani. Lam băgat în groapă pe tata cu chirie. Şi aşa am obţinut
cu intevenţii la primarul capitalei acest loc. Apoi, a
urmat construirea criptei în două zile. Trebuia aranjat
cimitirul. Administraţia l-a ajutat pe soţul meu, iar el
a fost drăguţ şi le-a trimis trei basculante şi două
camioane care să cureţe cimitirul de gunoaie, de
coroane uscate, hârtii, flori putrezite şi resturi alimentare. Cimitirul nu e curăţat de administraţia cimitirelor decât o dată pe lună, căci se economiseşte benzină. Cât poate fi de circulat acest loc de repaos numai
noi ştim care am avut atâţia morţi, morţi sociale în
ultima vreme: gazaţi, morţi pe masa de operaţie, fiindcă s-a întrerupt curentul, oameni care au făcut
infarct sau s-au sinucis, fiindcă le-a demolat casele
făcute în două generaţii şi au fost mutaţi, trebuind să
plătească şi chirie, într-o garsonieră de confort trei,
adică cam cu W.C.-ul în mijlocul camerei. Pe scurt,
fiindcă făceam socoteli de bani, înmormântarea a
costat doar banii daţi, nu şi restul de servicii, 20.000
de lei. Ajutorul dat de stat pentru munca de treizeci de
ani ai răposatului este în valoare de 800 lei.
În tot timpul cât a durat socoteala pe care am
făcut-o mai sus, eu am scris, cheltuind bani, ducândumi existenţa. Ca să poată înţelege cineva care nu trăCONVORBIRI LITERARE

ieşte în România iată un mic calcul al nivelului de
trai. Salariul mediu în ţara noastră este de două mii de
lei. Să spunem că salariul mediu in Franţa este tot de
2000, dar franci. Pâinea în ţara noastră costă 5 lei, în
Franţa 2,5. Vinul cel mai ieftin la noi este 25 lei, cel
mai ieftin în Franţa este 10 franci. Ţigările medii la
noi sunt 12 lei, în Franţa 7 franci. Transportul la noi
este 2 lei pentru un drum cu autobuzul, deci minimum 10 lei pentru o zi, dus-întors de la servici. În
Franţa, cu sistemele de cărţi oranj, verde, metroul pe
zi costă cam 4-5 franci. Cei mai ieftini pantofi de vară
sau papuci de casă costă la noi 100 lei, carnea de porc
costă 70 lei, carnea de vacă 85 un kg. de brânză 3540, abonamentul de telefon cu conversaţiile minime
in oraş costă 110 lei, un bilet de avion pentru 600 km
costă 325 (Bucureşti-Timişoara).
Dar, cum ziceam, o scriitoare, scuzaţi! celebră în
ţara ei şi chiar şi în alte părţi, şi un director general
care munceşte cu o răspundere uriaşă 7 zile din cele
7 ale săptămânii câte 10-12 ore pe zi, au cerinţe mai
costisitoare. Ele au ajuns să fie paleativele vieţii
noastre: ţigara şi alcoolul. Fumăm fiecare câte două
pachete de ţigări pe zi a 12 lei pachetul. Asta înseamnă 1.500 lei lunar. Adăugăm la notă 1000 lei pentru
alcool, 800 pentru telefon, 600 căldura şi apa, 800
benzina. Mai rămân de plătit radio, televizorul, lumina electrică şi restul ne rămâne pentru hrană, îmbrăcăminte, cărţi şi vacanţe.
(De ce scriu lucurile astea şi încă în acest stil certăreţ, cu indignarea celui mai de jos om, a celui lipsit
şi de o poziţie de pe care priveşte lumea, şi redus la
perpetua supărare faţă de relele pe care le are oricare
societate? Este semnul unei profunde alienări.
Intelectualul din mine a dispărut, mă indignez şi spun
lucruri pe care le spune în sinea ei orice gospodină şi
orice om simplu. Fiinţa mea e coborât la tonul cârcotaş. Am auzit la noi plângându-se de viaţă fiecare rău,
laş, stupid. Am auzit în ţări occidentale plângându-se
absolut toată lumea. De scumpete, de inflaţie, de
lipsa de libertate. Cred că ne lamentăm diferit, pornind de la un punct diferit şi vizând scopuri diferite.
Plângerile oamenilor din ţări libere ajung opinie
generală, le scriu unii şi alţii în presă, se protestează
împotriva lor şi ele se soluţionează. Parţial sau total.
La noi, omul simplu şi cel superior au început să se
confunde, să-şi confunde rosturile. Eu, din categoria
a doua, virtual, scriu şi mă comport ca cei din prima
categorie. În genul celor nemulţumiţi cu toate că o
duc mai bine decât alţii. Şi atunci, care este valoarea

demersului meu? Nici una. Îmi amintesc un dicton, o
vorbă a lui Confucius. Am considerat-o ani de zile
drept un manifest. Sună cam aşa: Cei de jos se tem de
sărăcie. Cei de mijloc se înspăimântă de moarte.
Celor mai de sus le e frică de ruşine.
Da, mi-e ruşine că scriu numai literatură. Mi-e
ruşine că nu spun toate lucruşoarele astea de mai sus,
plină de indignare, ca orice femeiuşcă cu calitatea
doar de a fi o fiinţă lăsată de Dumnezeu pe pământ.
Poate că vreau chiar să dau o imagine falsă, de suferinţă care să mă aureoleze tocmai în faţa celor care nu
pricep nimic din lumea noastră şi îmi cer să nu-mi
scriu cărţile, ci să mă opun fizic, să fac acte de
eroism, singură în mijlocul unui batalion înarmat.
Fiecare individ e la noi singur, înconjurat de un batalion înarmat. Nu cu arme de foc şi arme albe, ci cu
acea putere de a macula până în profunzime orice
fiinţă curată.
Citesc ce am scris. Aşa se lamenteză la noi toată
lumea şi, mai ales, cei ce se simt excelent, adică o duc
mai bine ca ceilalţi sub raportul mâncării, al salariului. Din categoria asta fac şi eu parte.)
Andros, 20 august 1985
Merit să pierd o zi de vis în Andros, insulă pe care
nu se ştie dacă am s-o mai văd vreodată şi, în loc să
mă bucur de frumuseţea ei lăsată de Dumnezeu, să
mă bâlbâi ca o fiinţă dotată doar cu burtă şi lipsită de
conştiinţă? Un scriitor al detaliilor şi fără forţa de a le
integra într-o privire cosmică este doar un biet om.
Mă plângeam prietenului meu de îngustarea privirii
mele, de aşezarea încăpăţânată pe o poziţie de refuz
şi sarcasm, pentru că o alta ar fi la noi imoral. Mă
plângeam ca de un rău profund făcut clipă de clipă de
sistem. A citit aceste pagini şi mi-a spus că am o simplă privire cu ochelari de cal. Da, asta ştiam. Ştie şi el
bine că este opera dusă bine la capăt a lumii în care
trăiesc. Dar, mi-e ruşine tocmai pentru că s-a întâmplat şi cu mine aşa. Parcă spuneam că rostul scriitorului este să scrie, nu lamentaţii, ci literatură, iar literatura nu se plânge, ci are în ea speranţa implicit, tocmai prin rezistenţa fibrei spiritului la orice fel de alienare. Auzi ce înşir eu aici, când el a trecut prin două
dictaturi, un război mondial şi unul civil, prin emigrări şi procese?! Cu cine mă lupt?
_________
http://vetiver.weblog.ro/
http://vetiver.weblog.ro/2009/11/02/kira-iorgovan-manuscrisinedit-de-maria-luiza-cristescu/
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Nicolae SCURTU
Biografia poetului, publicistului, folcloristului și memorialistului V. Copilu Cheatră (1912–1997) se impune a fi recercetată, cu o mai mare atenție, de tinerii cercetători și istorici literari spre a-i completa și definitiva portretul integral.
Un rol, esențial, îl au în acest sens presa și paraliteratura, în care se găsesc prețioase informații ce pot elucida anumite
zone obscure din activitatea creatoare a lui V. Copilu Cheatră.
Se cunosc, până acum, epistolele trimise de poetul Apusenilor lui I. Valerian, Petre Pascu, Lucian Predescu, Ion
Breazu, Aron Cotruș, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Mihai Beniuc, Lucian Valea și, desigur, alții, în care întâlnim note
și acolade extrem de valoroase privind itinerarul artistic al acestui creator intrat într-un nepermis con de umbră.
Remarcabile, de asemenea, sunt și epistolele trimise poetului, prozatorului și memorialistului Vasile Spiridonică
(1909–1988) ce se referă la viața literară contemporană.
Intervențiile, opiniile și, mai ales, atitudinile lui V. Copilu Cheatră sunt obiective, decente și, evident, salutare,
Impresiile despre viața literară a Brașovului, cele privitoare la revista „Astra“ și la Asociația Scriitorilor din Brașov,
precum și evocarea unor evenimente culturale din acest fermecător areal contribuie, fundamental, la rescrierea istoriei spirituale din aceste ținuturi inconfundabile.

*
Brașov, 30 sept[embrie] 1973
Dragul meu,
Nu încerc să mă scuz. N-am nici o scuză de invocat atâta vreme cât nu m-am învrednicit să-ți răspund
decât după trei luni la scrisoarea prin care încercai să
mă îndrumi cum să ajung în Fondul literar.
Cum am ajuns în această situație tot am să-ți spun
sub beneficiu de inventar.
În iulie am colindat peste treizeci de comune din
M[unții] Apuseni, în vederea strângerii de documente
pentru întemeerea unui teatru al moților. Reîntors
acasă, ți-am citit rândurile și le-am luat cu mine la
Barna, la băi, unde mergem de doi ani cu soția pentru
tămăduirea ciolanelor ruginite.
Cum Barna e la o zvârlită de Mediaș, m-am repezit să-l văd pe George Popa1 despre care fusesem
informat că suferă. L-am găsit dărâmat trupește, dar
plin de speranțe și încredere în mine că-l voi ajuta să
se opereze, deoarece chirurgii din Mediaș refuzaseră
s-o facă, pe motive că sunt în concediu. Adevărul era
că devenise inoperabil. Totuși pentru a-i da speranțe
m-am repezit la Sibiu, unde cu câțiva doctori l-am
internat.
După ce m-am reîntors la Brașov, aveam de recu-
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perat niște zile la școală. Și, deoarece urmau să-mi
plece copiii la mare, fiică-mea și ginerele, pentru a
scăpa de școală mai repede stăteam două norme în
școală, adică toată ziua, în secretariat, salahorind.
Au urmat zece zile de „bunic“. De cum făcea
ochi, îmi luam nepoțica de 11 luni în brațe și hai cu
ea la iarbă verde.
Nu s-au scurs cele zece zile, când Lucian Valea2
mi-a dat o telegramă că pe 6–7 și 8 sept[embrie] să ne
întâlnim la București. Aici am stat țintuiți la Uniune,
aproape trei zile, căci s-a întâmplat ca Fulga3 și
Traian Iancu4 să fie ocupați cu o delegație de scriitori
cehi, iar Radu Cârneci5 să-și reamenajeze locuința.
În acest timp n-am putut să ne mișcăm, să ne
întâlnim cu nici un prieten. Ba să nu mint, găsindu-ne
Dinu Ianculescu6 la Uniune, ne-a dus într-o zi la el la
masă. Așa s-a făcut că am retrăit în câteva ceasuri un
pătrar de viață.
Reîntors de la București, am bolit câteva zile și,
printre picături, mi-am definitivat studiul sau eseul:
„Prolegomene la Teatrul Moților“, care va apare în 78 numere din „Familia“.
Abia am răsuflat când am primit un telefon că
George Popa a plecat definitiv spre „legendă“ și iată
cum în ziua de 21 sept[embrie] 1973 l-am așezat în
pământ pe unul din cei mai scumpi prieteni.
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Acesta a fost filmul zilelor scurse de la primirea
depeșei tale, de care și uitasem, ca să fiu sincer și de
care am dat azi, când mi-am revizuit hârțoagele din
mapă.
Acum judecă-mă cum vrei. Altfel atâta aș vrea să
știi, doar, că decât să fiu nepoliticos, mai bine răspund pe loc printr-o c[arte] p[oștală] care nu-mi
solicită timp.
Ție n-am putut să-ți răspund în acest mod căci
prea m-au surprins rândurile tale, prea au venit tocmai de la cine nu mă așteptam, cu o încărcătură de
afecțiune care m-a copleșit, pentru că, după câte îmi
amintesc noi n-am prea corespondat.
Dar să revin și să-ți spun ce-am făcut. Înainte de
a fi primit rândurile tale, fusese pe la mine Valea și
mi-a spus că ai fost primit la Fond, așa s-a făcut că
am stabilit ca pe la începutul lui sept[embrie] să ne
vedem la București, cum ne-am și văzut.
Am depus dosarul, cu tot ce mi-ai scris și cu o
adresă din partea Asociației Scriitorilor din Brașov,
recte Tărchilă7, la d[oam]na Simionescu.
De atunci au trecut douăzeci de zile și n-am nici
o veste. Nu mă îngrijorez pentru că nu mă aștept la
prea multe din partea Fondului.
Deocamdată am de lucru acasă să-mi pun la punct
volumele de poezii, romanul, niște legende despre
Avram Iancu, piese de teatru etc.
Îmbrățișându-te rămân al tău prieten,
V. Copilu Cheatră
[Domnului Vasile Spiridonică ~ Scriitor ~
București, Strada Zamora, nr. 5; Trimite: Vasile
Copilu Cheatră, Brașov, Strada Minerva, nr. 6, Bloc
44, Scara D, Apartament 6].
*
Brașov, 10 aprilie [19]76
Str[ada] Brândușelor, nr. 37,
Bloc 114, apartament 26
Frate Spiridonică,
Mă bucur că, prin invitația alăturată, sper să ne
revedem într-un oraș care are nevoie de prezența
noastră. În legătură cu Netea8, Potopin9 sau Corneliu
Albu10 și-ți voi explica, mai pe larg, cum am ajuns la
modalitatea de a ne reîntâlni.
În orice caz trebuie să fim recunoscători organizatorilor de la Studioul de Radio T[âr]g[u]-Mureș
care ne patronează. Tot ei vor copta pe bandă o serie
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de activități (conferințe, comunicări, mărturii, interviuri etc.) care vor constitui pentru istoria literară un
document, iar pentru ei un mijloc de programe în
emisiunile lor săptămânale.
Cu convingerea că ne vom revedea, rămân al tău
vechi amic,
V. Copilu Cheatră
*
Brașov, 10 iunie 1976
Dragă Spiridonică,
Te rog să mă ierți. Îți scriu aceste rânduri după
douăsprezece ore de lucru, la birou, cu o întrerupere
de o jumătate de oră la masă.
Mă frige în spate termenul de predare a cărții. Am
primit cele două misive de la dumneata, cu date
f[oarte] prețioase pentru mine și pentru noi toți.
De la Al. Dima11 mi-a sosit, abia azi, o cronologie
bibliografică de mare preț. Sper să vă utilizez,
punând în valoare materialele, așa fel încât să constituie și o sursă de cercetare pe lângă cea de tensiune
artistică pe care mă căznesc să i-o imprim.
Condeiul cu care o clădesc nu-i de mirt, nici din
lemn de trandafir, cu toate acestea nădăjduiesc ca
„mărturiile“ mele să aducă o mireasmă de pământ și
fâneață transilvane, chiar dacă fraza tună pe undeva,
iar cuvintele trăznesc unde se cere,
Te îmbrățișez frățește al tău prieten,
V. Copilu Cheatră
P.S.
Sărutări de mâini doamnei,
Același
P.S. la P.S.
Dacă poți dă un telefon lui Vlaicu Bârna12 la
Uniune și spune-i că n-am primit nici până azi, biletele de tren și documentarea pentru două zile pentru
Sighișoara.
Întreabă-l ce s-a putut întâmpla de am rămas de
căruță, tocmai eu care am făcut câteva drumuri în
plus pentru a ne întâlni acolo unde ne-am întâlnit.
Cu bine
V. Copilu Cheatră
Sau poate știe Mihai Gavril?
[Domnului Vasile Spiridonică ~ Scriitor ~
Cricovul Sărat, nr. 13, Bloc 9, apartament 49,
București, V, Oficiul poștal 61; Trimite: Vasile
Copilu Cheatră, Brașov, Strada Brândușelor, nr. 37,
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Bloc 114, etaj 6, apartament 26. Cod 2200].
*
Brașov, 3 dec[embrie] 1978
Dragă Spiridonică,
Îți înțeleg neliniștea și mai ales nedumerirea.
Neprimind răspuns la prima ta scrisoare, mă puteai
bănui de orice sentimente sau rezerve.
N-aveai de unde să știi, că abia zilele acestea mam reîntors dintr-o documentare în Munții Apuseni,
deci n-aveam cum să-ți răspund la o scrisoare pe care
abia o citisem.
Azi, abia mi-am rupt câteva clipe să te liniștesc,
că n-are nici un motiv nimeni să se opună primirii în
Asociația noastră.
Așa stând lucrurile, având dosarul întocmit, poți
să-l trimiți pe adresa mea, deoarece sediul Asociației
noastre este numai formal în str[ada] Mihail
Sadoveanu, nr. 3, în realitate, Tărchilă trăind la
București, stă mai mult închis, așa că întreaga
corespondență trece prin redacția revistei „Astra“,
din care pricină, multe scrisori se pierd.
În cazul tău, dosarul fiind voluminos, factorul ar
lăsa la redacție doar un aviz de sosire, pe care, în
lipsă de personal de serviciu, nu l-ar onora nimeni.
În acest fel te-ai pomeni cu dosarul înapoiat.
Trimițându-l pe adresa mea, vei avea certitudinea că
atunci când se va întruni comitetul pentru primirea de
noi membri, ți-l voi prezenta și-l voi susține,
anunțându-te că trebuie să fii prezent la acest act,
pentru că acesta este procedeul.
1) Se întrunește comitetul și stabilește cine e primit ca membru stagiar sau definitiv.
2. După această lucrare se fixează data la care
sunt convocați cei ce au cerut primirea în Asociație și
li se trimite invitația să se prezinte la sediul
Asociației împreună cu un membru titular al Uniunii
care să-l prezinte comisiei.
Cei prezenți primesc sau resping pe cei în
cauză. De regulă, toți cei ce-au trecut examenul
dosarului, sunt primiți fără rezerve.
Aici intervine rolul meu pe lângă Tărchilă să
accepte dosarul, ceea ce nu mă îndoiesc, că voi
izbuti.
De reținut sunt următoarele:
a) Întrunirea Comitetului, nu va mai avea loc anul
acesta, ci cred prin ianuarie 1979.
b) Cum eu plec pe data de 12 decembrie 1978 la

cură la Covasna, e bine să-mi trimiți dosarul decât
după 1 ianuarie 1979 când mă voi reîntoarce acasă.
De altfel, pe atunci va fi la Brașov și Tărchilă, așa că
i-l voi prezenta cu toată convingerea, pentru ca să nu
pot fi refuzat.
Revenind la dosar, mă gândesc să-l expediezi pe
data de 29 dec[embrie] 1978, pentru ca pe ziua de 3
ianuarie 1979 să-l pot scoate de la poștă și să i-l arăt
lui Tărchilă și Stoe13, cu care, de fapt, stabilim oportunitatea cererilor.
În concluzie, să nu te îndoiești că voi face tot ceea
ce trebuie, pentru ca să fim alături ca întotdeauna.
Până la prilejul de a ne revedea la Brașov, cu ocazia primirii tale în Asociație, precum o meriți, nu mai
e mult, așa că primește urările mele de succes, sănătate și la mulți ani, pentru ca să te poți bucura,
împreună cu stimata ta soție, căreia te rog să-i
transmiți sărutările mele de mâini, de tot ceea ce îți
dorește statornicul tău prieten,
V. Copilu Cheatră
[Destinatar ~ Vasile Spiridonică, Scriitor, Aleea
Cricovul Sărat, nr. 13, Bloc 9, apartament 44,
București, 75.524, Oficiul poștal 61; Trimite: Vasile
Copilu Cheatră, 2200, Brașov, Strada Brândușelor,
nr. 37, Bloc 114, etaj 6, apartament 26].
Note:
• Originalele acestor epistole necunoscute se află la
Biblioteca Academiei Române. Manuscrise: 223673,
223682, 223683 și 223624.
1. George Popa (1912-1973), poet, prozator și publicist.
2. Lucian Valea (1924-1992), poet, publicist și memorialist.
3. Laurențiu Fulga (1916-1984), prozator și publicist.
4. Traian Iancu (1923-1997), poet și publicist.
5. Radu Cârneci (1928-2017), poet și traducător.
6. Dinu Ianculescu (1925-2017) poet și actor.
7. Dan Tărchilă (1923-2022), dramaturg și prozator.
8. Vasile Netea (1912-1989), istoric și istoric literar.
9. Ion Potopin (1916-1998), poet și traducător.
10. Corneliu Albu (1906-1992), publicist.
11. Al. Dima (1905-1979), istoric și critic literar.
12. Vlaicu Bârna (1913-1999), poet și memorialist.
13. Nicolae Stoe (1940-2017), poet și publicist.
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TEXTE DE IERI PENTRU AZI

D.V. BARNOSCHI
D. Lovinescu este un abil mînuitor al frazei
vagi, şi nici nu este de mirare după ce a scris zece
volume în care, subt titlul de critică, a jonglat cu
susceptibilitatea literaților.
Această îndemînare, dacă este un avantaj pentru
scriitor, este pentru autor izvorul tentației de a se
mulțumi cu preciziuni aparente şi cu un amestec
subtil între ideile sale şi ale altora. Dacă ar vroi
vreodată să plagieze – îl rog să-mi erte acest exemplu cu care încerc să-mi lămuresc ideia – ar fi foarte
greu de prins. Îmi închipui că ar reuși să spună gîndul altuia cu atîta meșteșug, încît păgubașul ar risca
să se aleagă şi condamnat pentru calomnie.
D. Lovinescu, însă, se servește de această specială îndemînare numai pentru a scrie mult şi repede. Face impresia că, dînd de o dificultate, avînd o
îndoială, în loc de a se opri pentru a studia cîteva
zile sau cîţiva ani, găsește formule fericite, care-l
scot din încurcătură, dar care nu satisfac pe cetitorii
cu adevărată curiozitate științifică. Caracterizarea
lui Kogălniceanu este un exemplu. Am putea cita
fraze din care rezultă că d. Lovinescu consideră pe
Kogălniceanu tradiționalist; iar altele din care
rezultă că-l consideră pașoptist muntean. Înseamnă
de aici, oare, că autorul nostru se contrazice de la o
pagină la alta ? Nu. Doamne ferește!... Şi în aceasta
constă marele d-sale talent. Totuși, Kogălniceanu
este o pagină esențială în istoria civilizației romîne
moderne. Şi era cu atît mai firesc să ia o atitudine
categorică, cu cît avea ocazia să fie arbitru între d.
I.C. Filitti şi mine, fiindcă ne citează; iar polemica
noastră, din patru numere ale acestei reviste, nu se
poate să-i fi rămas necunoscută.
În Originile Democrației romîne, pe care mi-o
citează, am susținut că Kogălniceanu a fost un neocărvunar; iar d. Filitti îmi opune, în recenzia lui din
Viața Romînească, proectul de constituție pe care
Kogălniceanu l-a alcătuit în 1848. Evident, în acest
proect Kogălniceanu este roșu sadea, dar el lipsește
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din acest act. El, sufletul lui, este în tot restul operei
lui sociale, care este în flagrantă contradicție cu
acest proect de constituție. Dacă proectul sʼar fi
găsit nesemnat în vre-o arhivă, ar putea să afirme
toți experții caligrafi din lume că este scris de
Kogălniceanu, critica, şi nici chiar d. Filitti, nʼar
putea să i-l atribue, fiindcă ideile acestui document
nu sînt ale lui Kogălniceanu așa cum ni-1 infăţişază
totalul scrierilor, discursurilor şi al activității sale.
Adevărul este că Kogălniceanu a crezut că era
bine să fie, întrʼun anumit moment, oportunist. I sʼa
părut că Moldova lui nu trebue să se țină prea
departe în urma Valahiei, care o luase razna cu anul
nebun pe povîrnişul demagogiei. Și, două luni după
proclamația dela Islaz, redactează şi el un foarte
asemănător proect de constituție. A greșit nefiind
consecvent, dar probabil că în acel moment a fost
utilă această manifestație. În politică oportunitatea
este o armă permisă, necesară cînd este la mijloc
interesul țării. Numai confuzia între acest interes
superior şi acela al partidelor de a rămînea cît mai
mult la putere a compromis oportunismul politic.
Cum însă proectul de constituție este nediscutat de
Kogălniceanu, eruditul Filitti îl pune pe două
coloane cu proclamația dela Islaz şi zice triumfător:
„identitatea gîndirii din aceste două documente este
hotărîtoare, este un fapt precis. Fapt în fața căruia
mă abțin de a mai judeca pe Kogălniceanu după
celelalte manifestări ale sale, în care niciodată nʼam
să găsesc precizia unui text de constituție”.
D. Lovinescu însă este cu totul lipsit de precizie. Pe deoparte, recunoaște că Kogălniceanu a
„parafrazat” numai proclamația dela Islaz, care
totuși este „programul său” ; iar pe dealtă parte că
„sʼa mărginit la dărîmarea vechiului sistem al privilegiilor şi la împroprietărirea țăranilor“. Astfel,
din Istoria civilizației romîne moderne nu ne lămurim dacă Kogălniceanu a fost pașoptist muntean,
cărvunar moldovan, de amîndouă sau nici de una.
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Asupra felului de a scrie al d-lui Lovinescu mai
trebue relevată concepția d-sale despre citații. În
general, cartea are aspectul erudit pe care-l dă un
mare număr de rînduri în guilemete şi multe trimiteri. Citațiile ar fi chiar şi mai abundente, dacă d.
Lovinescu sʼar pleca uneia din cele mai neplăcute
fatalități ce apasă asupra gînditorilor şi anume: cele
mai originale idei ale noastre se întîmplă să fi fost
spuse de alții înainte, după cum cele mai banale
observații, la îndămîna tuturor, ajung cîteodată proprietatea exclusivă a unor scriitori celebri numai
pentrucă şi ei le-au formulat şi mai ales dacă le-au
spus şi întrʼo formă aleasă. În aceste cazuri, meritul
nostru de creatori rămîne întreg, însă trebue să ni-l
ascundem cu cea mai mare grijă, ceiace d.
Lovinescu nu face întotdeauna.
Așa de pildă, cartea începe cu: „Nu există desigur, rase pure, ci numai rase istorice“. Acest „desigur” este, în speță, o vorbă mult cuprinzătoare,
fiindcă trebue să însemne că ideia la care se referă
este veche, că a fost spusă mai demult şi că este
generalmente admisă, sau că este o descoperire a
autorului, dar atît de evidentă, încît nici nu merită
insistat asupra ei. Cum această ultimă ipoteză este
puțin probabilă, se cuvenea să fie în josul paginii
mai întăiu Gustave Le Bon, un autor mult frecventat de d. Lovinescu, apoi adevărații creatori ai acestei teorii, şi aceasta cu atît mai mult, cu cît Istoria
civilizației nu se adresează specialiștilor, ci pare a fi
scrisă pentru răspîndirea culturii în cercuri cît mai
largi. Sînt mulți acei care, necunoscînd chestia, vor
rămîne nedumeriți cu o simplă şi scurtă afirmație.
Mai departe, la pagina 124, d. Lovinescu zice:
„Dreptul nu este făcut, ci se face singur”. Este o
idee ce, fără îndoială, a putut să o gîndească şi d.
Lovinescu şi chiar să o formuleze lapidar. Însă nui mai puțin posibil ca d-sa să fie victima unei
reminiscențe; şi este în cel mai bun caz victimă a
unei prea nenorocite coincidențe. Ideia aceasta este
dezvoltată de Jean Cruet, un autor pe care îl citează, dar în altă ordine de idei. Sau a putut să fi fost
suggestionat de lapidara frază a lui Portalis reprodusă de mine: „Codul popoarelor se face cu timpul,
dar drept vorbind nu se face deloc”.
D. Lovinescu îmi face cinstea, pentru care sincer îi mulțumesc, să adopte unele observații şi formule de ale mele. Sînt, cred, cel dintăiu care am

62

publicat în romîneşte cuvîntul „interdependență”
cu aplicații la Drept şi la evoluția socială, şi mă
bucur că-l văd adoptat de d-sa întrʼo lucrare cu
subiect mult asemănător ultimei mele cărți, în care
am utilizat, din nou, vechea mea idee de
interdependență socială.
Asemenea şi expresia „soluție de continuitate
socială”, aplicată în studiul evoluției noastre în
secolul XIX, a fost iarăși o idee care a plăcut d-lui
Lovinescu. Nu-mi spune nici aceasta, dar îmi dă o
dovadă mult mai sigură că într’adevăr a apreciat-o:
o întrebuințează.
Mai avem de relevat şi o nenorocită greşală de
tipar, datorită căreia s’ar putea atribui d-lui
Lovinescu mai tot ceiace face originalitatea modestei mele lucrări despre Originile democrației romîne. La pagina 56, cifra de trimitere la cartea mea
este pusă după cuvîntul „studiat”; or, mi se pare
evident ca în manuscrisul autorului această cifră să
fie pusă după cuvîntul „caracterizări”. D.
Lovinescu ne spune că pentru realizarea planului
lucrării d-sale nʼare nevoe, în ce privește problema
cărvunarismului şi a constituției dela 1822, decît de
cîteva caracterizări. Astfel, este explicabil de ce se
mulțumește cu Caracterizările altuia; și într’adevăr
mai tot acest capitol V este preserat cu ipoteze şi
concluzii din amintitul meu studiu ; şi tot așa de
firesc este să fi făcut citația odată pentru totdeauna.
Tipograful însă, mutînd cifra de trimitere acolo
unde a mutat-o, rezultă că autorul ar fi voit să amintească numai că şi eu am cercetat constituția cărvunară şi atîta tot; dar că toate „caracterizările” acelei
constituții şi ale mișcării sociale din care a eşit ar fi
pur şi simplu opera d-lui Lovinescu.
Totuși, d-sa nʼar putea să se bucure de darul pe
care i-1 face tipograful fiindcă, neînţelegînd bine
nici sensul cuvintelor „novator” și „ciocoi”,
dovedește că cunoaște chestia atît de superficial,
încît nu mai poate fi vorba de „caracterizări” personale.
Datorită acestei greșeli tehnice, d. Lovinescu
devine autorul următoarelor observații la care, sînt
sigur, a voit să mă... asocieze, fiindcă le făcusem
mai înainte: Păcăleala lui Vogoride, originalul liberalism al Rusiei, cărvunarismul conjurației lui
Leonte Radu şi altele cîteva. După cum capătă şi
paternitatea noțiunii de „cărvunarism”, făcut din
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vorba „cărvunar” ca astăzi „democratism” din
„democrat”.
Greşala de tipar devine însă cu totul evidentă –
şi astfel inexplicabil că nu-i relevată la Erata – cînd
îi atribue d-lui Lovinescu şi următoarele patru
„caracterizări”, recunoscute ca originale ale mele
de toți acel care mi-au făcut cinstea să se ocupe de
cartea mea cînd a apărut.
1) Egalitatea nobiliară invocată de boerimea cea
măruntă în lupta ei cu protipenda.
2) Politica Voevodului-cărvunar de a înălța
neamuri scăpătate din familiile ilustre pentru a primeni marea boerime și pentru a o slăbi, lărgindu-i
mult cadrele.
3) Drepturile omului şi ale cetățeanului formulate de marea revoluție franceză sînt, în parte, traduse în unele articole ale constituției dela 1822.
Observația este elementară şi uşor de făcut cu o
simplă cetire mai atentă a textului descoperit de
Xenopol; putea să o facă şi d. Lovinescu. Dar putea
să o facă, mai ales, d. Iorga şi căruia, mai ales, nu i
se putea reproșa dacă nʼar fi amintit că eu cel dintăiu am văzut traducerea. Totuși d. Iorga mi-a făcut
cinstea să mă citeze oridecîteori a vorbit de acest
lucru; ba chiar şi întrʼo conferință ținută anul trecut
la Sorbona (v. Revue historique sud-européenne,
No. 1-3, 1924). Dacă observația nʼa fost greu de
făcut, ea însă fiind bogată în consecinței, pe care eu
le-am tras, d. Iorga a crezut că se cuvine să-mi consacre paternitatea descoperirii.
4) Constituția dela 1822 a fost aplicată patru
ani. D. Lovinescu spune: „se poate crede totuși că
ea a fost aplicată”. Dece se poate crede? Nu oare în
urma cercetărilor mele ? Apoi, cînd aduce o dovadă
– pe care dealtfel o adusesem şi eu – o precedează
de un „şi” care face ca dovada aceasta să se adauge
la altele, adică la ale mele, despre care însă nu
pomenește.
Observațiile precedente ne dispensează de a
face analiza amănunțită a lucrării d-lui Lovinescu.
Constatînd că este grăbit redactată, nu mai avem ce
aprofunda. Vom mai încerca, totuși, să-i rezumăm
concluziile, care ni se par a fi cam acestea:
I) Așa zisa revoluție munteană dela 1848 este
izvorul Romîniei moderne. Afirmație care însă nu
poate fi discutată cu d-sa, deoarece ține să sublinieze că nu voeşte să o discute. Altfel nu se explică de

ce nu relevează nimic din polemica destul de lungă
şi aprinsă ce a fost între d. Filitti şi mine, cu toate
că nu ne ignorează. Deaceia ne mărginim să-i opunem o contra-afirmaţie: Izvorul Romîniei moderne
este cărvunarismul, la care Filitti adaugă cele cîteva
manifestații ideologice sporadice din București,
cum a fost „scrisoarea țărigrădeanului Calfoglu”.
II) Nʼavem tradiții cam de nici un fel, mai ales
politice şi mai ales constituționale. Că este mai bine
așa, fiindcă sîntem liberi să cerem totul după
rațiune şi „prin noi înșine“.
Cum pentru o atît de formidabilă descoperire şi
originală teorie, d. Lovinescu nu se sprijină decît pe
autoritatea de sociolog a d-lui Vintilă Brătianu, mi
se pare că nici această chestie nu se poate discuta
cu d-sa.
III) Cel mai mare om al țării a fost Ion Brătianu,
care, fiind întruchiparea pașoptismului, iar
pașoptismul creînd din nimic Romînia, Ion
Brătianu, cu mîna lui divină, a scos din haosul cosmic o țară şi un popor...
Această a treia concluzie a d-lui Lovinescu este
aceia care conține mai mult adevăr. Este incontestabil că Ion Brătianu a fost un om deosebit. A fost
chiar un bărbat de stat creator, cu toate greșelile ce
le-a făcut, greșeli mari, dintre care nu cea mai mică
a fost, de pildă, aceia de a se fi opus împroprietăririi lui Cuza.
Ion Brătianu a fost unul din oamenii mari ai
țării, însă este o exagerare a i se atribui proporțiile
celei mai mari statui din București, şi acum din
Romînia-Mare.
Nota Red. Deși nʼar mai fi nevoe sʼo facem,
căci părerile noastre asupra liberalismului au fost,
din întîmplare, expuse pe larg în timpul din urmă,
totuși ținem să spunem că atitudinea d-lui
Barnoschi față de „revoluția dela 1848” este deosebită de a noastră.
(Viața Romînească, An XVII, Vol. 61, 1925)
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P O E Z I E

sângele ce liniştit îmi curge din gură ar putea fi poemul
ce‐1 scriu...

Aurel ȘTEFANACHI

Să scriu
(Mediere şi ştanță)
este ziua minotaurului meu / plin de pleavă surâzând
morții –
este forța matrice – cum din cântec şi durere se întrupă
chipu‐mi
este magica normă a celuia ce‐mi vesteşte
zeița‐Metresă...
este calea de aur : calea de cenuşă!

toate aceste lucruri cu muțenia lor zguduind pereții şi
geamurile reinventează fatidicul câmp –
ce‐i muntele de gheață şi sare... reinventează lumina şi
îngerul din copilărie
sădindu‐ți în gură o floare... ! urlând m‐am retras
înspre locul
pustiu – strălucitor şi abil ca o iluzie.
iar ora...
mătăhăloasa oră în care ți se spune totul
rodea cuverturile şi patul –
Schimb de cuvinte
întuneric, întuneric arghezian tu însuți îți scoți ochii cu
o floare albastră...
pe dalele plutitoare găseşti o efigie găurită... găurită…

apoi din vârful de gheață al Memoriei s‐a rostogolit
căpățâna lui Amurgos – purtând‐o în brațe aşa de clar –
purtând‐o în brațe am deosebit
întregul înspre laptele sângeriu al luminii
pierzându‐se...

întuneric, întuneric arghezian
cu dinții despătureşti sulurile de papirus din ALEXANDRIA –
cu glas urlând citeşti vederea cărnii ptolemeului –
zgură de stele de dinaintea naşterii galaxiilor;

este dimineața prin deschizătura infernului ‐ (vroind
să‐mi aflu numele am dezvelit posesiunile deşertului –)
este talgerul ce străluceşte
mâna şi sabia regelui dezmoştenit – este lamura – osatura acelui avânt ce te încearcă în orbirea venirii – este
partea istorică a sinelui meu (poate venind – sau răstignirea acelui copil în Nazaret...)

întuneric, întuneric arghezian încât ieslea din Bhetleem
se transformă în tronul de foc al pământului
încât femeia ce‐mi împleteşte carnea e însăşi suferința
trecerii mele...

Cameră de hotel
...lucrurile încet au început să se ridice, au început să
plutească, să‐mi arate miezurile lor; pluşate cu tinere
trupuri încearcă a se numi lege;
dar mucenicul de pâslă din masca‐mi s‐a desprins şi
mi‐a spus :
toate aceste lucruri înscenează, prefăcute în autoportrete se vor medieri ale conştiinței tale !
toate aceste lucruri lucind o zi de dragoste din viața lui
Napoleon te includ pierderii lor!
toate aceste lucruri maladiv invocând clipe metafizice şi
norme culpabile în amintirea destrăbălatei mirese
vor să‐ți dovedească mireasma cenuşii...
sângele ce liniştit îmi curge din gură
s‐a transformat într‐un ghem de sârmă –
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Verde lumină
mama ține minte că nu m‐a născut luminând moartea e
însăşi scrisu‐mi; mama ține minte că nu m‐a născut
venind precum verbul e însăşi scrisu‐mi
mama ține minte că nu m‐a născut drept mărturie arată
cenuşa unei cărți mama ține minte că nu m‐a născut
goală în fața răsăritului soarelui se tot îndepărtează
mama ține minte că nu m‐a născut umblă prin cer ca o
piatră...
mama ține minte că nu m‐a născut multă negreață are
pe mâini şi pe față...
mama ține minte că nu m‐a născut în apa de sânge a
sorții spală cămaşa tatălui meu...
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Din centrul tavanului s‐a coborât acest poem
şiruri de păsări înghețate fără să ştiu s‐au denumit în
locul normelor extazului tomuri din care autorii ies să
pozeze –
ca într‐o duminecă a execuției mamei scrisului, peste
tot înflorind mitologia şi bunurile sociale...

(preaslăvit locul de unde vine lumina s‐a dezis de toată
vederea) ;
ca ochiul din lucruri, vărsătorul de sânge, idiomul plăsmuind flacăra şi moartea...

ah, cu mâinile mult deasupra capului caut şirurile de
păsări înghețate...

m‐am arătat lângă zidul plutitor din pământ la început
sau capăt de istorie am deschis o fereastră prin care s‐a
întors imperialul incest...

lac de sudoare am luat şi am înghițit fotografia tatălui
meu copil...
lac de sudoare mi‐am tăiat brațele...
lac de sudoare în sens opus am zămislit cârtița roşie a
cerului...
realitate scârboasă: ghitaristul cu beregata retezată pe
apele duhnind a țiței propria‐mi
înfățişare pierzându‐se...

(oprimat nume a venit să mă vadă...)

sudoarea ce înfloreşte pe gurile nopții, cenuşa gândurilor despre artă,
logodna cu hermafrodicul semn din perete... oamenii
goi din amintirile hiperboree... vremelnica temă a
extazului...
zilele mele de muncă... zilele mele de muncă... zilele
mele de muncă...

unde te duci – mi‐am strigat: din centrul tavanului s‐a
coborât acest POEM... !

în văzduhul
cianuric pierzându‐se ca o ploaie...

Scriere...
se pare că sunt un om bătrân, o gură de frig în largul
singurătății, meşă sau
început de cuvânt, cenuşă ce‐ți acoperă fața – pe aşternutul ce se îndreaptă spre cer
media gândului de‐a fi rugăciune şi blestem;

„...Ceva care nu mai speră”
...sufletul dincolo de trup – o pânză roşie, o amintire...–
portret lunecând ; eu însumi însuşind întunericul dintre
scândurile cerului –

însumând de altfel vedeniile zeului... cum lumina
adâncindu‐se în sine prezice liziera întunecimii...
se pare că liniştea apoasă a naşterii stelelor îmi întoarce carnea în amintirea vreunei clipe extatice... de nu se
mai ştie
cine s‐a dedat morții...
de nu se mai ştie cine se înfățişează, cine cunoaşte...
(rânduiți cu toții la zidul infamei voințe
de‐a fi concepem grădinile joase din FARUM)
se pare că nourul cărămiziu din care
se determină totul... e însăşi căderea frunzelor se pare
că arginții plutind din nopțile
lui Iisus Cristos sunt capetele moi ale verbului întorcându‐mă sieşi...
Text reamintit
ca scribul ce se întinde în fața primelor cuvinte din
biblie –
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mă privesc în cele mai adevărate oglinzi
ale pământului (ce se vede ? ce se desprinde ?) mă privesc în adâncul apelor
mă privesc în ochiul de plumb al zilelor mele –
mici vietăți
aduc şi împart istovitele numere ale deşertăciunii –
toată noaptea în sudoarea visului meu despre
tine am născut o uriaşă floare –
cenuşa ce‐mi curge pe față îmi este această floare! – iar
nuştiucine poartă nume de câine, vorbeşte
dinăuntru‐mi ;
fața lui de rumeguş pe fața mea întoarsă este o formă a
golului şi plinului, o prevestită coroană –
toată noaptea în sudoarea visului meu despre tine am
născut o uriaşă floare –
(cine este nebun să mă creadă ?) când nimic şi nimeni
nu mă deosebeşte de mâna mătăsoasă a cerşetorului ;
când sufletul poate fi comparat cu o mănuşă de plumb
–
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casă cu foișor, eu mi-am făcut,
cu trăsnete, tu mi-ai acoperit-o,
cu păreri de rău și râs prefăcut,
iar eu tot mai mult te-ndrăgesc, iubito.

Mihai MERTICARU

eu sunt răspunsul fără întrebare,
tu ești întrebarea ără răspuns,
eu, unu dinte numerele pare,
tu, tocmai echivocul nepătruns.
se prea poate să fie și invers
cum toate sunt în acest Univers.

IUBIRI ANCESTRALE
Trăim de azi pe mâine
între geneză și apocalipsă,
fără să observăm că ni se vând zile,
la cântar, cu lipsă.
ne prindem într-o horă cu vecia,
fremătând alături de nicicând
într-un allegretto,
visând crâmpeie dintr-o poveste uitată
în pinacoteca lui Tintoretto.
un cântec de orgă mângâie vitraliile
cu înstelări potop,
noi ne adăpostim în casa întâmplărilor
dintr-o fabulă de Esop.
la braț cu Heraclit, străbatem
noduri și semne
ca să aflăm gustul unei existențe
mai demne.
iubiri ancestrale,
în sânge, ne ard,
pe cea mai înflăcărată, am adăugat-o
într-un cocteil dinamitard.
sfidând abisul, urcăm noi trepte
spre zenit,
în prejmă-ne veghează invidia
c-un obraz ridat și cătrănit.
ne trăim viața ca pe-o sărbătoare
într-un basm,
fără să știm că-i mai adăugăm
un pleonasm.
ECHIVOCITATE
Mi-am îmblânzit singurătățile cu tristețe,
suspine și disperări înzigurate
venite, într-un picior, să mă răsfețe
când chipu-ți nu-ncepuse să se arate.
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MIRESMELE ALTUI VEAC
Torcea, pe pripă, caier alb, bunica
fir răsucit spre încâlcit trecut,
bunicu-și vindea poveștile pe nimica,
mie-mi zbura gândul spre necunoscut.
iubirea doinea mereu pe ulicioară,
cu voce de aramă, cânta frunza-n crâng,
lumină pură curgea dintr-o vioară,
vulcan se zbuciuma sub umărul meu stâng.
ceva mă atrage azi spre rădăcină,
mă arde depărtarea unui foc străvechi,
patimi nestinse toacă vremea haină,
o taină a clipei îmi bubuie-n urechi.
se surpă-n mine visuri hazardate,
cad umbre vagi de dincolo de lume,
o obsesivă-ntrebare, în poartă, bate:
viața e și blestem sau numai fum e ?
SCRISOARE MAMEI
Pășind pe pajiști de flori înmiresmate,
înmiresmate,
grăbită să prinzi un colț de eternitate,
de eternitate,
ți-ai croit unic și nesfârșit drum
străjuit de plopi înalți de fum,
de fum,
și ai plecat departe,
tot mai departe
și-o lume-ntreagă ne desparte,
ne desparte.
doar visul mai poate să te-ncapă,
să te-ncapă
când te mai zăresc un pic
dincolo de-o apă,
de-o apă.
apa curge tot devale,
tot devale,
clipa-mi curge spre matale,
spre matale...
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știu și nu îmi pasă
azi am învățat înțelepciunea
de la o pisică zen
am învățat să fiu leneș
iar lenea mă face fericit

Ion MARIA

poză
aici sunt eu asaltat de iluzii
nu vă uitați că am cravată
numai noaptea sunt vizibil
aici sunt eu cel care a mai pierdut
o noapte jucând șah cu timpul
când sunt poet traversez deșertul
având o bună doză de lacrimi
în cocoașă
aici sunt eu cel care a aflat
că a gândi este totuna
cu a exista
cu toate acestea nu mă recunosc
dimineața în oglindă
arăt altfel decât în poveștile de dragoste
pe care mi le spun
aici sunt eu soldat al iluziei
caut să îmi prind umbra din urmă
și viitorul mă împiedică să reușesc
aici (în fotografie) sunt eu
jucând rol de om
când sunt doar poet
pisica maestru zen
ieri (pe lângă un bloc)
am întâlnit o piscă
maestru zen
(sau era o femeie care se transformase
în pisică?)
ieri pe lângă un bloc oarecare
am întâlnit o pisică maestru zen
și ne-am bucurat amândoi
unul de altul
eu de blana ei moale
ea de mângâierile mele
știu că pisicile cred că Universul
a fost creat doar pentru nevoile lor
și oamenii le sunt servitori
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după big bang
sunt o păpădie care visează
bătălii cosmice
ori un mac-samurai care spre toamnă
își va face harakiri
pot fi și picătura de ploaie
ce în căderea ei spre pământ
scrie despre devenirea întru ființă
sunt orice este posibil să fie în Univers
de la materia întunecată
la raza laser ce taie oțelul
așa este omul: umil el poate fi și măreț
atunci când își pune mintea și inima
în toate cele ce sunt pentru că
pentru el au fost create
cine o fi
noaptea îmbracă statuile
să nu le fie frig
ziua dă pâine și soare păsărilor
când este ceață șterge sticla
să putem vedea stelele
iarna spune povești grâului
să poată dormi liniștit
sub zăpadă
vara aduce vânturi răcoroase
peste ape
să le fie răcoare peștilor
în bălți
toamna ajută frunzele
să se îngălbenească
recitându-le poezii triste
în nopțile reci
primăvara ține zăpada departe
de ghiocei
cu vânturi ușoare și calde
cine o fi cel ce face atâtea minuni
să fie îngerul
să fie oare poetul?
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îmi arde fața
sunt noapte

Carmen SECERE
capcane pentru șerpi
țin pleoapele fixe
sub talpa casei
se deschid fracturi
mi-am tatuat creștetul
cumpăr capcane
pentru șerpi
sunt încolțită
de efecte mutilante
îmi înmoi somnul
în lapte dulce
adorm cu o cobră
de gât
glorios de singură
mă împiedic
de praguri
ca un orb care și-a pierdut bastonul
îmi caut ceasul

un scorpion dărâmă tabloul
în care stau cu spatele
la foc
furtuni magnetice intră
în casă
așez o lamă
sub piciorul patului
vineri
m-am încuiat
pe dinafară
una lângă alta întind
batiste la uscat apoi
sparg oglinda
în care locuiesc
pe dinăuntru
tace o bufniță
altcineva mă cheamă
îmi tai părul
în formă de vineri

nu mă rătăcesc
ajung la zid

vară beatles
mecanismele sunt fisurate
știu pentru ce am venit

când vreau să se termine
trântesc ușile
/stau separat/

port după mine industria grea
a propriei umbre

într-o halucinație stângace
merg fără mâini
pe bicicletă

rătăcesc printr-un gând
cu pisici roșii
unde au rămas fructul unei veri
beatles și un ac personalizat

glorios de singură
sunt noapte
deschid lacătul
scara e din sare

ești fabuloasă îmi zici
se face liniște în picătura de mango
care ți se frânge pe cravata
paisley

podeaua are găuri de lut
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Cristina DĂSCĂLESCU
perspectivă hibernală
zgomot alb pe timpanul surd -– pământul
iarna imperturbabil își ridică poalele să-și scuture
franjurii- scama,
firimiturile de nestemate pe care tot anul le
filigranează
și le zămistește în atelierele sale siderale, în taine și cristale
(pentru abisul terestru probabil însetat și flămând de frumos
ce își ascunde hidoșenia)
să-și înghețe scoarța obosită de-atâta lacomă fagocitate,
inghițând cu gura nesățioasă oceanele orfice
mișcătoare, fluide, imateriale
pe care ființa asta bipedă cu sufletul plin de spaime, ceși caută aripile,
le vede fără să priceapă, câlcând în picioare un spectacol
milenar,
în slujba unei ciclicități eterne, în care ochii mediocrii ai
muțimii fără orizont și cu așteptări infinite
privește familiar și liniar zborul strigând aiuritor:
să cadă, să cadă, să cadă
în zgomotul alb
orbii.
ce frumos iubesc poeții
O, vai!, ce frumos iubesc poeții
măcar pentru o clipă mi-aș fi dorit să fiu Matilda
cea urâtă, cea frumoasă cu părul de Meduză
prin care se rătăcește versul în timp ce se piaptănă,
prin care vagabondând poetul se roagă să nu fie uitat,
în timp ce e mistuit de foame de iubire
umblă bezmetic și năuc pe străzi hrănindu-se cu crepuscul un du-te-vino dintr-o inimă cu raze închipuite,
foame pe care niciun lan de grâu și nicio pâine nu i-o
poate ostoi,
sărut lângă sărut, ce infinit luminos căutând un acolo
unde nu e nimic și totuși e totul,
unde tot ce este e pe cale să aștepte nimicul…

cea cu lacrimile de curcubeu, de petrol și de portocală,
Vara cu roze și cântec de lavandă sonoră
Toamna cu mărăcini și răni de frunze adormite
Iarna cu nopțile asediate de vântul aprig și frigul măreț
să mi se spună, mult iubita mea, mai pune lumină
din visurile tale peste visurile mele și însoțește-mă
până la capătul orei, până la capătul drumului
bâjbâie cu degetele tale genele nopții de pe genele mele
mai zăbovește o clipă și încă una până când se face ziuă
aproape peste drum de viața mea…
O, vai!, ce frumos iubesc poeții
măcar pentru o clipă mi-aș fi dorit să fiu parfumul mării,
parfumul grânelor,
garoafa cu flăcările ei de sânge, spinii de patimi,
pașii tăcuți și lichizi ai luminii peste lămâile coapte,
cupa de vin roșu întunecat în care cântă luna,
lacrimile din care moartea a fugit lăsând în urmă surâsul
tăcerea gândului fără nume, liniștea adâncă a necuvintelor
pasul gol și albastru peste albastrul cerului de Lisabona,
să mi se spună, doamna mea, bine ai venit în sărăcia
caselor din sud,
unde soarele, imperiul luminii, domnește așa cum tu
domnești în mine,
unde când vântul șuieră se prăbușesc toți zeii de lut
din care rămân doar imponderabilele săruturi fierbinți,
păsări deasupra neliniștitelor singuratice mele valuri…
O, vai!, ce frumos iubesc poeții
măcar pentru o clipă mi-aș fi dorit să fiu un punct
în golul dintre spații, ca o ușă absentă către o fereastră
gravă,
desenată în albul foii cu nisip și valuri ce se pun în
mișcare
pretutindeni spirale de viață prelinse melancolic,
pe pereții camerei unde scrie poetul,
pe acoperișul lumii lui întemnițate în ea însăși
să mi se spună, floarea mea albastră, tu ții în mână destinul
râului meu diurn, râului meu nocturn
pe care navighează corăbii de hârtie ale sufeltului meu
marin
dacă tot ai venit, adu-mi în căușul palmelor tale apă
dulce, apă sărată
și udă rădăcinile cuvintelor meu însorindu-le
fii ce n-ai fost, și fiind, vom fi și tu și eu un singur noi.

O, vai!, ce frumos iubesc poeții
măcar pentru o clipă mi-aș fi dorit să fiu Primăvara
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Gela ENEA

butonul de panică
este firesc să mori
când liniștea exersează piruete prin tine
atunci vine momentul
fără cremă de zi fără cremă de noapte
și fără să te privești
în vitrina cu antichități/unde
mereu se destramă câte-o rochie de mireasă
puțin cimbrișor sălbatic în supa strecurată a
vieții
lăsând deoparte coincidențele
este firesc să spui adio paiațelor din lanul tău de
lacrimi
dragă doamnă/ îmi spune curierul
ai un colet/ar putea fi o bombă
bomba zilei (ha-ha-ha dar eu nu am comandat
nimic)
poate este doar o țoală de firmă una dintr-alea ce
are-n țesătură
câțiva ani lipsă
ați primit un colet cu verificare/insistă el
cineva a plătit în locul dumneavoastră
având în vedere consensul că există un deznodământ
ca în podcasturile cu bolizi
când piloții-robot declară
că nu vor băga sub roți pe cei adevărați
cu toate astea se-ntâmplă des
dragă domnule
dacă mă privești nu deschid nimic
verificarea urmează asemenea unei apărări
stranii și inutile
există lucruri ce trebuie consumate în intimitate
clipa ultimă e unul dintre ele
deschid coletul
singură
întâi să pun cap la cap întâmplări
să le scriu într-o carte
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nimeni să nu descifreze altceva decât foaia lui
voi scrie personalizat cum fac negustorii de tricouri și căni
fiecare să-și poarte fila ca pe un trofeu
în bunul capitalism unde strechea
vânzolindu-le în căutarea onorariului
aduce termitele în față
vara aceasta se anunță cu ceva toamnă în aliaj
soarele rânjește în timpanele mele/ca niște pâlnii
de gelatină
deschide odată coletul
ce-ar fi fost dacă
întâlneam un bărbat puternic
să mă cațăr pe gloria lui cum se cațără alpiniștii
pe stânci
legați peste mijloc cu frânghii și pe tălpi
cu crampoane
să-i ating creștetul și să-i spun
arde aici ceva asemenea unui vulcan
poate-ar trebui să stau departe
*
am fi făcut o șleahtă de copii
unii prostuți ca mine/alții
deștepți ca el
nu m-ar mai fi pândit gândul acela
sau chiar dac-ar fi îndrăznit să-mi încolțească-n
minte
i-aș fi râs în față
(I am mam of children)
viața
nu mi-ar fi fost dată peste cap
cum se-ntâmplă cu o patinatoare când crede
că aerul e sprijin
până-i pârâie oasele mai rău ca gheața
ce-ar fi fost dacă
mă înrolam în armata feministelor
măcar la bucătărie să spăl vase
ca să sclipească în mâna lor câteva clipe până
ce-și toarnă
borșul
aș fi avut un loc călduț/al meu
va să zică o identitate
dar eu
l-am luat pe nu în brațe
cum iei o boală de care nu mai scapi
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îmi scot la plimbare
singurătatea
în locurile cele mai aglomerate

Maria GRĂDINARU

imponderabil
există ceva în fiecare îmbrățișare
ceva care mă înalță deasupra lucrurilor
deasupra lumii
există ceva care mă fascinează
și mă surprinde
de fiecare dată
nu știu dacă e vibrație
sau doar o lumină
care se hrănește cu o altă lumină
dar ceva este
pentru că atunci
când îmi sprijin capul de pieptul tău
tălpile mele
par să nu atingă pământul
absență
zile întregi am așteptat
un poem de la tine
am lăsat deschise
toate ferestrele
bate vântul în sala de oaspeți
iar cuvintele m-au părăsit
e nedrept să te ascunzi
doar știi cât de mult
îmi place
să te rostesc
tare și apăsat
ca pe o întâmplare
care nu uită
să lase urme
poezie divizibilă
cuvintele ținute în lesă

oamenii trec pe lângă mine
indiferenți
pământul se învârte oricum
statuile acoperite cu frunze
mă mint
că toamna aceasta
există
dincolo
de ochii împietriți
piatra zvâcnește
maria maria
mă strigă cineva
și cerurile se deschid
ca o ultimă sentință
a unui anotimp neînțeles
oamenii vii sunt frumoși
am vrut să mă trezesc
m-am rugat înainte
ca bisturiul să-și facă treaba
și Doamne
de câte ori
invocasem moartea
până s-o văd la față
iar Tu
m-ai iertat
ai fi putut
să-Ți vezi de-ale Tale
dar ai lăsat
să cadă de pe masă
o firmitură
peste trupul meu
obosit
când am deschis ochii
medicul a spus
că sunt frumoasă
deși eu mereu spun contrariul
de la el am înțeles
că oamenii vii sunt frumoși
sau poate de la Tine

P O E Z I E
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P R O Z A

Gheorghe SCHWARTZ
Contextul crizelor simultane – invadarea Ucrainei,
pandemia Covid 19 și inflația 2021 – a fost un nou prilej de înavuțire pentru profitorii de război. Ca de obicei,
ei au știut să folosească momentul favorabil. Cine a
avut răbdare să se informeze a putut afla cu câte miliarde a crescut averea celor mai bogați oameni de pe planetă, ce afaceri profitabile s-au făcut de pe urma vaccinurilor, cât s-a putut câștiga de pe urma creșterii
prețurilor. Dar cea mai sigură afacere a fost, ca întotdeauna, camăta. Bineînțeles, camăta de stat. Adică
dobânzile apărate de lege, adică jaful oficial, câștigurile
bancherilor. (În plină nenorocire, băncile – „ca să apere
populația de ceea ce ar putea fi mai rău” – au mărit
dobânzile la darornici). Camăta neoficială s-a dovedit
mai riscantă.
Dr. Leon J. W. Blok este cel ce cunoaște bine, din
experiență proprie, mecanismul extragerii marilor profituri de pe urma nenorocirilor celor mulți. Asta în timp
ce acei mulți habar n-au nici măcar cine este cu adevărat Leon J. W. Blok și cu atât mai puțin modul cum și-a
construit averea. De fapt, despre Dr. Leon J. W. Blok nu
se știe practic nimic în ciuda faptului că numele său nu
se întâmplă vreodată să lipsească din media, când apar
știri despre bogătașii lumii. Însă niciodată n-o să-l găsiți
în vreo rubrică mondenă, niciodată nu-l puteți depista
pe vreo fotografie, nici măcar în pozele oficiale de la
marile întâlniri unde se hotărăște mersul lumii. Atunci
când o publicație izbutește să atașeze o fotografie de
grup la reportajul despre summit-ul păzit de ochi
indiscreți în locațiile cele mai izolate, dar desigur cele
mai de lux, figurile de pe poză nu au și o explicație cine
pe cine reprezintă. Sub titlul „Participanții întâlnirii de
la…”, clișeul apare același în toată media, fiind preluat
în ziarele și în revistele din numeroase țări. Unele figuri
sunt ușor de recunoscut, altele nu pot fi identificate
decât pe baza unor sugestii. Privitorii foarte atenți, precum și serviciile, constată că de foarte multe ori aceeași
fotografie apare ilustrând evenimente din locuri și din
timpuri diferite. Cu tehnica de azi, orice imagine poate
fi plasată în prim-planul oricărui fundal. Dar, desigur,
serviciile dispun de alte posibilități de decriptare a ceea
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ce pentru simplul cetățean nu pare important. Cu toate
acestea, nici experții serviciilor nu sunt convinși că, eliminând chipurile cunoscute ale personajelor din grup,
cele rămase, cele enigmatice, ar reprezenta
personalitățile bănuite a fi cele căutate. Plus că fotografiile cu decorul mereu schimbat ar putea înlocui prin cel
mai simplu photoshoping și adevăratele personaje prinse în clișeu cu… cu oricine. Desigur, imaginea atât de
des folosită a intrat în subconștientul consumatorilor de
știri, așa că aceștia nu o mai privesc atenți, nefiind
vorba decât despre poza care le-a tot fost servită.
Așadar, chipul lui Leon J. W. Blok nu este cunoscut de
nimeni, nici când un ziar se hazardează și dă și un șir de
nume celor ce au participat la summit. Întotdeauna
informațiile despre ce s-a discutat în spatele ușilor
închise par mult mai importante decât figurile de pe
fotografie, informații care apar peste tot la Breaking
News și sunt amplu comentate de invitații din studiouri
(chit că și informațiile pot fi întotdeauna la fel de ușor
de corupt)…
Bun, păi nici în legătură cu alte mari figuri ale lumii
nu se cunosc amănunte personale (cum arată, dacă
poartă pantofi cu talpă dublă pentru a părea mai înalți,
cu cine își împart patul etc.). Oamenii aceia au devenit
niște branduri, numele lor a intrat în vorbirea curentă, ei
nu se reprezintă pe ei, ci doar genul de afacere pe carel domină atât de autoritar. Așa și cu Dr. J. W. Blok: când
este pomenit, nimeni nu se referă la omul Blok, ci doar
la BANCA DR. BLOK UNIVERSAL, locul acela unde
au fost aspirate, mai ales în vremea crizelor simultane,
sume atât de mari încât cu greu mai pot fi pronunțate în
cifre. Se spune că edificiile acestui imens imperiu
financiar au câștigat cele mai severe competiții
internaționale de arhitectură, iar localnicii, dar și
excursioniștii veniți special să le admire, le privesc, le
fotografiază și le vizitează în grupuri organizate sub
egida agențiilor de turism și sub atenta supaveghere a
agenților de pază. Și cum să-ți abați gândurile de la
pereții de sticlă, și de la ceilalți pereți, cei împodobiți cu
lucrările celor mai mari pictori, și de la fântânile cu
jeturile pestrițe dansând pe muzica discretă venită de
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sub dușumelele mozaicate ale imenselor holuri, și de la
lumina schimbător colorată prin care pășești? Cucerit
de cum ai pătruns în plin basmul Băncii Dr. Blok
Universal, nu te gândești nicio singură clipă la omul
numit „Doctor Leon J. W. Blok”.
Până nu de mult, nici despre doctorul Donald Braun
nu s-a știut mai mult decât despre doctorul Blok. Și asta
deși Donald Braun n-a fost decât o copie a marelui oligarh, …dar doar o copie. Al șaselea copil dintre cei
nouă ai măcelarului Cristofor Sporm, Donald a dispărut
suficient de repede de acasă pentru a-și pierde urma.
Ceea ce a fost o mișcare nu numai inteligentă, ci și plină
de promisiuni. După ce măcelarul Sporm a fost protagonistul scandalului de la magazinul de bijuterii LUX
3, toată familia sa a trebuit să suporte ostilitatea întregului cartier. Drept urmare, patru dintre domnișoarele
Sporm au rămas fete bătrâne, iar Dora, singura care șia găsit un bărbat înaintea poveștii de la LUX 3, a fost și
ea părăsită de soț, chiar în preajma nașterii celui de-al
doilea lor copil. Cei doi frați ai lui Donald au fost
invinuiți de complicitate cu tatăl lor (deși Virgil a fost
bolnav și internat în spital la acel moment), așa că și
soarta lor a fost definitiv pecetluită. Doar Donald a evitat destinul trist al numeroasei sale femilii, el plecând
nu numai din cartier, nu numai din oraș, dar și din țară.
Și, după un timp, nici nu-și mai spunea Sporm, ci
Braun. Transformarea aceasta a fost atât de reușită încât
vreme de aproape patruzeci de ani, nimeni nu i-a cunoscut nici originile și nici altceva din biografia sa. Și nici
după acei aproape patruzeci de ani, întrebările despre
Donald Braun n-au primit încă vreun răspuns definitiv.
Iar Donald Sporm parcă nici n-a existat vreodată.
Așa că, până să-i divulgăm adevărata față, trebuie să
ne întoarcem cu treizeci și opt de ani în urmă, la data
când, după o ceartă în familie, tânărul Donald a părăsit
pentru totdeauna casa părintească, unde doar mama,
doamna Sporm, ofta pe ascuns, gândindu-se cu dor la
fiul ei cel mai drag, la fiul ei dispărut. Iar ceea ce vom
dezvălui noi mai departe reprezintă roadele unei anchete jurnalistice declanșată odată cu procesul CAZULUI
DONALD BRAUN. După atâția ani, s-ar putea ca faptele descoperite să nu fi fost toate strict reale și că unele
amănunte să fi fost incluse în poveste doar pentru că le
cerea publicul. Totuși, în mare, viața personajului s-a
desfășurat așa cum a fost imortalizată. Iar filmul inspirat din viața lui Donald l-a introdus definitiv în
conștiința lumii. (Da, abia de atunci Donald Sporm –
Braun a devenit cu adevărat personajul ale cărui trăiri
merită a fi povestite.)
Tânărul n-a arătat deloc bine când a fugit de acasă:
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hainele îi era jerpelite, ba o mânecă era chiar desprinsă,
iar sub ochiul drept avea o umflătură neagră, în urma
corecției primite de la cineva care l-a recunoscut drept
fiul lui Cristofor Sporm. Așa că în primele secvențe ale
filmului, adolescentului fugit de acasă nu aveai cum săi prezici viitorul atât de neobișnuit. Mai degrabă îl credeai o viitoare victimă a unei copilării sumbre și te
așteptai să-l vezi sfârșind de timpuriu și neplâns de
nimeni în cimitirul săracilor. În producția Pergold Film,
actorul care l-a jucat pe doctorul Donald Sporm –
Braun, celebrul Richard Brawn, a convins nu numai
publicul, ci și juriile marilor festivaluri, așa că personajul interpretat de el a rămas în percepția generală sub
înfățișarea vedetei. Alte două ecranizări cu același
subiect n-au avut succes, pentru toată lumea Donald
Sporm – Braun a devenit identic cu Richard Brawn. (De
altfel, viața celebrului actor s-a mutat în mod tragic de
pe ecran și în stradă. Una dintre victimele lui Donald a
asimilat într-o măsură atât de mare actorul cu personajul, încât l-a pândit pe stradă și l-a împușcat. Ucigașul a
fost imediat reținut, întrucât Brawn nu a fost mereu
însoțit doar de admiratori, ci și de detectivi. Treptat,
oficialitățile au fost și ele tot mai convinse că marele
actor ar fi unul și același cu omul pe care l-a interpretat.
Astfel, mai discret ori mai pe față, îl urmăreau și ele pas
cu pas. Până la urmă, confuzia a cucerit subiectul, mai
ales că la ultramediatizatul proces al criminalului, acesta a fost apărat de una dintre cele mai mari case de avocatură – plătite generos printr-o chetă publică.
Apărătorii au mers pe ideea că victima a fost chiar sinistrul Donald Braun, cel care a nenorocit atâtea mii de
familii onorabile, așa că prin înlăturarea mizerabilului
infractor nu s-a făcut decât un act de justiție, totodată
eliminându-se pentru totdeauna pericolul unor noi tragedii. Și iarăși, Casa Pergold Film a realizat un scenariu
despre procesul care a ținut trează vreme de mai multe
luni curiozitatea generală. Lucrările de producție au fost
aproape terminate, filmul sub formă de serial fiind cumpărat de șaizeci și trei de canale de televiziune. Asta
până ce doctorul Donald Braun, viu și nevătămat, a
făcut noi victime. În loc să obțină un nou succes extraordinar și încasări pe măsură, Pergold Film a dat faliment. Însă lucrurile nu s-au terminat nici măcar aici!
Studiourile Waldmann și Fiii, vechii rivali ai Casei de
Producție Pergold Film, i-au dat acesteia lovitura de
grație, turnând la rândul lor o producție despre pățania
concurenței: „O nouă victimă a lui Donald”, film care a
adus doar el singur încasările așteptate. Cu toate acestea, o consolare tot le-a rămas și falimentarilor de la
Pergold: și în continuare, filmul cu Richard Brawn în
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rol principal este și astăzi principala sursă a legendei
despre celebrul doctor Donald Braun. Ceea ce naște o
altă întrebare: de unde au știut autorii scenariului atâtea
amănunte despre cineva rămas necunoscut până și de
serviciile care-l căutau? „Cea mai mare parte din povestea ecranizată nu vine decât din imaginația unor
ficționari” susțin și în prezent autoritățile. „Dar care
este povestea adevărată?” au întrebat și întreabă
jurnaliștii. „Acesta este un caz ce va fi desecretizat abia
peste nouăzeci și nouă de ani!” a răspuna purtătorul de
cuvânt al Poliției.) Despre Donald Braun întrebările au
născut mereu alte întrebări, ținând treaz subiectul mai
multă vreme decât alte cazuri.
Să revenim: al șaselea copil dintre cei nouă urmași
ai măcelarului Cristofor Sporm, adolescentul care a
reușit să dispară la timp de acasă, bătut și în zdrențe, a
găsit un ultim refugiu într-o închisoare pentru minori,
unde măcar avea straiele și mâncarea asigurate. Precum
și un pat și un acoperiș deasupra capului. Cei doi ani
petrecuți acolo au reprezentat o adevărată școală pentru
băiatul care a crescut în înălțime și și-a dezvoltat musculatura prin exerciții zilnice. Și unde a învățat și cum
să iasă din situațiile cele mai complicate, cum să-și facă
acoliți, cum să pună la respect pe cei ce încercau să-l
deranjeze. Și, mai ales, a învățat că în viață sau ești
deasupra sau vin alții peste tine și te desființează ca om.
Tot acolo, Donald a avut destul timp să analizeze și
amintirile din casa părintească, să înțeleagă de ce au terminat atât de rău ai săi, unde au greșit, cum ar fi trebuit
să procedeze pentru a nu se prăbuși. În lungile nopți
nedormite, retrăia scene din copilărie și „le rejuca” în
imaginație, așa cum le-ar fi rezolvat cu ceea ce a învățat
pe parcurs. Cel mai important lucru este să te eliberezi
de empatie, a concluzionat, mai ales după ce a fost martor la o scenă între doi colegi de celulă: amândoi aveau
în mână câte un șiș, dar unul singur l-a folosit. Celălalt,
grav rănit, a recunoscut că n-a fost în stare să-l înfigă în
adversarul său, nici când a avut, pentru două secunde,
prilejul s-o facă. Celălalt da. De ținut minte: cei mai
mulți oameni nu au tăria să lovească decisiv, simțind
mereu mila ca pe o frână. Donald și-a impus să nu aibă
niciodată asemenea frâne. Când s-a considerat suficient
de pregătit, a aplicat și concret acest lucru și a constatat
că a devenit temut. Cu toate avantajele pornind de aici.
Așa că a ajuns să și râdă de cei incapabili să vâre un
cuțit în cineva. Sau de cei incapabili să lovească folosindu-se de toată puterea. Îi cataloga în derâdere:
„Miloșii”. Pentru scurtă vreme numindu-se încă Donald
Sporm, bărbatul care a ieșit pe poarta penitenciarului se
simțea pregătit pentru viață. Și a dovedit că nu se înșela.
În filmul de mare succes, Donald Braun și-a început
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ascensiunea jefuind o bancă în fruntea unei bande de
tâlhari. Numai că lucrurile nu s-au petrecut deloc așa.
Știm că Donald a avut de mic un respect de-a dreptul
religios pentru bănci și, copil fiind, chiar s-a lăudat că
va deveni stăpânul unei clădiri din oțel și sticlă, asemenea celui mai înalt edificiu din oraș, așa cum era întradevăr Banca Metropol, pe lângă care trecea zilnic.
Câteodată se oprea și o privea îndelung, admirând domnii în costume negre care intrau și ieșeau prin poarta
impresionantă în fața căreia stătea mereu un agent de
pază înarmat și în uniformă. Nu, Donald nu și-a început
ascensiunea jefuind o bancă, așa cum apare în film!
Chiar dimpotrivă, bărbatul, după ce a ieșit pe poarta
închisorii pentru minori, s-a îndreptat direct spre Banca
ABZ și a rămas multă vreme pe o bancă din scuarul de
vizavi, savurând momentul pe care și l-a imaginat cu
dor în perioada de detenție. Și nu i-a trecut niciun
moment prin cap să planifice o spargere, ci cum să facă
să pătrundă în alt mod în casta superioară a bancherilor.
Scenariul l-a pregătit din spatele gratiilor în cele mai
mici amănunte. Seara, când Banca ABZ strălucea sub
lumina reclamelor, Donald, încă Donald Sporm, a părăsit în sfârșit locul de unde și-a încărcat bateriile privind
impunătorul edificiu. Nu avea unde să înnopteze, dar
nici nu-și făcea gânduri pentru atâta lucru. Era prea
entuziast ca să fie deranjat de o problemă așa de minoră.
O problemă? „Întotdeauna lucrurile se rezolvă!”.
Umblând cu inima ușoară prin noaptea senină de mai,
nimeri în parcul municipal. Acolo, într-un colț mai întunecat, dădu de un polițist care se ocupa de un vagabond
ce încercase să doarmă pe o bancă. A fost ziua lui
Donald: de la prânz era un om liber, toată după amiaza
a putut admira în liniște edificiul băncii, iar acum, noaptea, l-a lovit în cap pe un polițist zelos în a amenda și
care avea asupra lui un portofel plin de bani. A fost ziua
și noaptea lui Donald, ziua și noaptea debutului fericit
al zilelor și al nopților ce au urmat.
Pe nenorocitul pe care a vrut să-l amendeze
polițistul l-a anunțat că dacă va păstra tăcerea asupra
scenei la care a fost martor, va deveni complice la crima
asupra unui om al legii și se știe cât de fără milă sunt
pedepsiți ucigașii de polițiști. „Te afli într-o mare încurcătură, i-a spus Donald: dacă mă divulgi la poliție, s-ar
putea să ai soarta agentului ucis, iar dacă nu mă spui…
Și cum să mă identifice autoritățile numai pentru că tu
le declari că eu aș fi săvârșit fapta? Pe deasupra, se vede
de la o poștă că ai mai avut probleme cu oamenii legii!
Acum nu ai face decât să intri singur în gura lupului.
(Presupunând că ai ajunge viu să mă divulgi…)”.
Donald a început să râdă și a plecat cu pași hotărâți spre
ieșirea din parc. Celălalt a luat-o la fugă în cealaltă
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direcție, dar s-a răzgândit și l-a urmat pe cel pe care ar
fi trebuit să-l divulge. Pe lângă ei a trecut o mașină a
poliției, dar omul nu numai că n-a oprit-o, ci a răsuflat
ușurat că agenții în uniformă nu i-au luat în seamă pentru a-i întreba ce caută noaptea pe drum. Donald a aflat
că pe necăjitul alături de care s-a nimerit să umble îl
chema Al Braun. A fost momentul în care s-au legat
pentru totdeauna unul de altul. Cu acel prilej Donald
Sporm a devenit Donald Braun.
Donald Braun a intrat în anturajul lui Al Braun, un
grup de muncitori cu familii care trăiau de pe o zi pe
alta. Și tot prin Al, a început să împrumute bani cu
camătă acelor sărmani. De unde avea bani? La început,
tot din aleile întunecoase ale parcului. Apoi, din
dobânzi. În cartierul acela sărac Donald a devenit singurul cămătar. Apoi și în alt cartier. Apoi în tot orașul.
Al se ocupa să recruteze clienții, în vreme ce pe „fratele
său, Donald” creditorii nici nu-l vedeau la față. Când șia putut permite, Donald s-a mutat într-un hotel din centru, apoi, afișându-se drept Doctor Donald Braun, și-a
cumpărat o vilă în cartierul de lux. De unde s-a mutat în
orașul vecin. Apoi, în orașul vecin al orașului vecin.
Donald mai avea un dar neprețuit, noile sale haine stăteau ca turnate pe el, lucru atât de neobișnuit pentru
cineva parvenit de curând din straturile cele mai de jos
ale societății. Donald chiar părea să fi apărut dintr-un
mediu aristocrat.
Și „fratele Al” a prins cheag, chiar dacă pe el noua
ținută doar atârna ca pe o sperietoare de ciori. Asta deși
nici Al nu mai făcea munca de jos: și el, adjunctul, a
ajuns să aibă, la rândul său, un adjunct și o armată de
recuperatori de la creditorii care nu-și puteau plăti la
timp datoriile. Iar creditorii nu prea reușeau să-și plătească la timp datoriile.
Dar, în curând, nu numai bătăușii lui Al erau ocupați
de recuperarea banilor și a dobânzilor. Donald a recrutat
un avocat priceput, care a strâns în jurul lui și alți juriști
pricepuți. Așa că, de atunci, împrumuturile se făceau pe
bază de chitanță, iar cei ce nu reușeau să respecte
obligațiile asumate nu mai erau bătuți, ci executați silit
prin tribunal. (Ceea ce nu a însemnat că oamenii lui Al
au fost concediați. În cazuri speciale, își mai arătau și ei
eficiența. Iar cazurile speciale n-au lipsit și nu lipsesc
niciodată.)
Când împrumuturile se parafau cu contracte și
chitanțe, numele emitentului era Banca D. D. B. (Adică
Banca Doctor Donald Braun, dar în registrele oficiale,
întreprinderea financiară apărea doar ca Banca
D.D.B.S.A., unde singurul acționar era Doctorul
Donald Braun. Bineînțeles, se găseau înscrise toate
datele necesare, inclusiv un fond social corespunzător.)
CONVORBIRI LITERARE

Complicatele demersuri de autorizare n-au putut fi realizate decât pas cu pas, trebuind să le fie câștigată
atenția unei mulțimi de funcționari, de intermediari și
de decidenți. Dar, până la urmă, Donald și-a văzut visul
cu ochii: la doar douăzeci și șapte de ani a putut să-și
construiască sediul pe care l-a visat de copil, pe când
trecea zilnic pe lângă Banca Metropol și se oprea să respire aerul emanat de impozantul edificiu.
Banca D.D.B.S.A. avea acum un sediu impunător,
dar cele mai importante tranzacții se făceau tot prin
armata lui Al. Necunoscut personal decât de acesta,
Donald obișnuia să-și petreacă cel puțin una-două ore
pe zi șezând ca un cetățean oarecare pe o bancă din
scuarul pe care el l-a amenajat în fața clădirii Băncii
D.D.B.S.A. la fel ca părculețul din fața Băncii Metropol
din localitatea natală. Unui agent de pază i s-a părut de
rău augur individul elegant care fuma trabuc zăbovind
în acel loc. „O fi un ticălos care spionează, pregătind o
spargere”, a gândit agentul, așa că un echipaj al poliției
a oprit lângă suspect. Când acesta s-a legitimat, le-a
cerut ofițerilor să păstreze secretul identității sale,
amenințând că va interveni direct la „șeful cel mare”,
dacă vor divulga oricui pe cine au legitimat. Și, întradevăr, cei doi polițiști și-au păzit posturile și n-au spus
nimănui cine-și fuma zilnic trabucul admirând clădirea
băncii. Așa că agentul de pază care a alertat „de pomană” autoritățile, a trebuit să-și schimbe gândurile, fiind
de atunci convins să domnul cu pricina nu este decât un
funcționar care urmărește cine intră și cine iese din
bancă și raportează directorilor cele văzute.
Știind să-și poarte în mod firesc hainele și accesoriile și capabil de un discurs fermecător, tânărul impunător
a devenit o partidă atrăgătoare pentru descendentele
bogate din mediul unde a reușit să pătrundă cu brio.
Desigur, pentru credibilitate, a fost obligat să-și croiască un trecut pe cât de impozant, pe atât de misterios.
Faptul că știa să-și ascundă lipsa de cultură cu replici
scânteietoare, l-a ajutat decisiv să eschiveze orice interes prea stăruitor față de biografia sa, cunoscându-se
doar că provenea din fostele colonii, unde unul dintre
strămoși a fost ridicat până la rangul de guvernator „și
sunt sigur că știți, o asemenea poziție echivala cu postura de zeu atotputernic în percepția băștinașilor”.
Despre „acel strămoș nu foarte îndepărtat”, Donald
povestea întâmplări interesante, terminate întotdeauna
cu câte o poantă. Faptul că părea să nu fie dependent de
o slujbă, că avea bani (probabil de pe urma
descendenței sale), că nu trebuia să se justifice în fața
nimănui și că un nor de mister îl proteja tot timpul îl
făcea și mai atrăgător.
Da, sclipitorul bărbat de nici treizeci de ani a deve75

nit un personaj invitat insistent în cele mai exclusive
cercuri. Însă acest lucru l-a făcut interesant și pentru
publicațiile de cancan. Simțindu-și intimitatea periclitată, spre dezamăgirea generală, vânatul holtei, visat nu
numai de domnișoare, ci și de părinții fetelor de măritat,
a dispărut la fel de neașteptat pe cum a apărut, lăsând în
urmă inimi sfărâmate. Nimeni nu l-a mai revăzut pe cel
ce a trecut atât de fulgerător prin protipendada marelui
oraș. (Se pare că prezența lui Donald a fost atât de
puternică încât amintirea sa nu a dispărut nici după ce
multe foste domnișoare ajunse bunici nu și l-au mai
putut scoate din inimă.) De câteva ori, s-a întâmplat să
pretindă cineva că l-ar fi recunoscut la fereastra unui
tren în mișcare ori în timp ce cobora pe scara rulantă a
unui mol, iar el urca în sens invers pe treptele paralele.
Donald Sporm n-a mai fost numai doctorul Donald
Braun, ci a trăit retras sub diferite nume, schimbându-și
des și reședințele. Banca D.D.B.S.A. a crescut și a creat
numeroase filiale în țară, dar și în străinătate și oriunde
apărea o nouă sucursală, aceasta se evidenția prin
eleganța sediului. Cât timp se ridica noul edificiu,
Donald se muta în cel mai apropiat hotel și urmărea
mersul lucrărilor. Muncitorilor și inginerilor li se prezenta drept reprezentantul unicului acționar al
D.D.B.S.A. și se legitima cu un act prin care avea puteri
decizionale în privința construcției. Așa că superviza
alegerea materialelor și se implica în execuție, iar banii
necesari șantierului veneau regulat în cont. La festivitatea inaugurării noii filiale, „reprezentantul unicului
acționar al D.D.B.S.A.” nu participa, dar mai putea fi
văzut șezând câteva zile pe o bancă de vizavi, admirând
ore în șir noua clădire.
Între timp, și „fratele Al Braun” își mărise mereu
activitatea și devenise capul cunoscut al temutei
„Armate AB” („Al Braun”) Oamenii săi erau instruiți la
angajare să nu mai aibă niciun sentiment pentru celălalt,
„să fie capabili să împlânte cuțitul până la plăsele”,
faptă pentru care multă lume simte o frână decisivă
chiar în momentul acțiunii. Cel mai important lucru
este să te eliberezi de empatie! (Inițial, „fratele Al” trecuse el însuși prin antrenament chiar din parte lui
Donald și doar apoi i s-a delegat atâta putere.)
Tranzacțiile se făceau prin D.D.B.S.A., dar restanțierii
nu ajungeau de fiecare dată la tribunal, mai ales cei ce
semnaseră în disperare de cauză contracte atât de dezastroase, încât escrocheria sărea în ochi; ori cei ce și-au
pus iscălitura pe hârtii ce conțineau cu litere mici
rubrici ce depășeau cu mult cadrul legal. Aceia ar fi avut
șanse să ajungă la un compromis în fața unui judecător
cinstit, așa că deveneau victimele nemiloasei „Armate
AB”.
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Lucrurile și-au urmat cursul timp de o generație
întreagă și cazurile de sinucideri ale unor clienți ai
D.D.B.S.A. s-au tot înmulțit. Și faima represaliilor
cumplite ale oamenilor lui Al a crescut cu fiecare nouă
faptă, faptă ce a rămas mereu cu „autor necunoscut”. La
fel, și în urma imposibilității achitării ratelor la
BANCA DR. BLOK UNIVERSAL, doar că acolo
sfârșitul inevitabil nu a fost rezolvat de recuperatorii
lipsiți de orice urmă de empatie, ci de executorii
judecătorești. Da, până la urmă, și printre clienții BĂNCII DR. BLOK UNIVERSAL a bântuit moartea, însă
nu prin crimă, ci printr-un alarmant șir de sinucideri.
Funcționarii erau numai zâmbet la ghișee și în spoturile
publicitare tot mai agresive de pe toate canalele posibile. Da, funcționarii de la BANCA DR. BLOK UNIVERSAL n-au trecut înainte de angajare la antrenamentul pentru eliminarea oricărei forme de empatie. Deși
tragediile succedându-se îngrijorător în urma
insolvențelor de la plata datoriilor și într-un loc și în
celălalt, ambele bănci, și cea ținând de cămătăria sprijinită de stat și cea a lumii interlope, au fost asaltate și în
continuare de cereri de împrumut. De tot mai multe
cereri de împrumut. Iar, chiar în contextul crizelor
simultane – invadarea Ucrainei, pandemia Covid 19 și
inflația - ce au tăiat toate din visurile și nădejdile oamenilor, rata dobânzilor a tot crescut la fel în ambele
locuri: de la 9,8% la 10,5%, apoi la 12,3%. Și, brusc, la
16,89%. Și totuși fluxul angajării de credite n-a scăzut,
ba s-a nai și mărit.
Apoi a izbucnit cutremurul cunoscut drept
„Scandalul cămătarilor”. Scânteia care a aprins vâlvătaia a fost dată de ancheta ofițerilor criminaliști în cazul
urmăririi circumstanțelor în care s-a produs sinistrul în
Palatul Bauerwer, incendiu în care au pierit cinci persoane, printre care Raul Bauerwer, moștenitorul familiei, iubita acestuia și câțiva servitori. Din primele
declarații a reieșit că familia Bauerwer s-a găsit în
noaptea nenorocirii într-o croazieră și doar Raul s-a
aflat acasă împreună cu prietena sa și cu cei trei servitori care locuiau la etaj. Dar a mai existat și un al patrulea domestic și acesta a declarat că inițial cele cinci victime au fost ucise, înainte de a se da foc imobilului.
Lucrurile n-au putut fi dovedite, dar fiind vorba chiar de
influenții Bauerwer, obișnuitele atenții oferite de Al
pentru mușamalizarea cazului n-au fost suficiente. Sub
presiunea mass-mediei, evenimentul a fost reluat de
mai multe ori, chiar și după ce a fost de câteva ori clasat, iar speța crimelor din Palatul Bauerwer s-a transformat în „Scandalul cămătarilor”. S-a aflat că, fără știința
familiei, Raul, moștenitorul averii, a reușit să toace o
sumă mare și să se afunde tot mai mult în datorii. O
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parte dintre aceste datorii erau la BANCA DR. BLOK
UNIVERSAL, o altă parte la D.D.B.S.A. În ambele
locuri, împrumuturile erau cu o dobândă tot mai mare.
Creditele le-a primit cu ușurință datorită numelui său,
dar, de la un moment încolo, creditorii au început să se
îngrijoreze. BANCA DR. BLOK UNIVERSAL s-a
adresat tatălui tânărului, dar acesta a spus că nu
recunoaște nicio datorie, iar dacă Raul a accesat-o, nare decât s-o înapoieze el. (Părinții tânărului au fost
chiar convinși că fiul lor, aflat într-o situație atât de
grea, va trage, în sfârșit, concluziile ce se impun și se va
da pe brazdă.) Așa că, de acord cu părinții, BANCA
DR. BLOK UNIVERSAL l-a dat în judecată pe Raul
Bauerwer, iar procesul se afla la a treia amânare când a
avut loc incendiul/crimele. Armata Al n-a avut atâta
răbdare și a intrat în noaptea de 23/24 noiembrie în
Palatul Bauerwer. N-a fost prima oară și de fiecare dată
a plecat cu obiecte de valoare de acolo. Doar că în noaptea aceea, intrușii au vrut să ia un tablou de pe perete și
unul dintre servitori s-a opus. Ceea ce l-a costat viața.
Atunci a intervenit și Raul, care a amenințat că va
chema poliția. N-a apucat s-o facă. Oamenii lui Al, crezând că n-au lăsat martori în urmă, au plecat cu două
tablouri și alte bunuri, după care au incendiat edificiul.
Singurul supraviețuitor, o slujnică de la bucătărie, n-a
putut să-i identifice pe făptași și ancheta a început să se
tărăgăneze. Curând însă a fost reluată cu și mai multă
publicitate, ținând prima pagină, deci sprijinită de
insistențele presei și de autoritățile de la cel mai mare
nivel (nu numai fiindcă era vorba chiar de influenta
familie Bauerwer, ci și pentru că „Procesul cămătarilor”
oferea o minunată diversiune în avalanșa veștilor despre numărul infectărilor, a deceselor din pricina pandemiei, a scumpirilor tot mai greu de suportat și despre
amenințările unui război prezentat cu imagini cumplite
din Ucraina. Da, „Procesul cămătarilor” a venit cum nu
se putea mai bine.)
Mai eficiente decât ancheta criminaliștilor s-au
dovedit investigațiile jurnaliștilor. Așa s-a ajuns la datoriile lui Raul. Și la Armata AB. Când și unul dintre
ziariștii de investigații a fost găsit înjunghiat mortal pe
scara blocului, Al Braun n-a mai reușit să mituiască
anchetatorii. În doar câteva zile, cea mai mare parte a
oamenilor săi a fost reținută, ocazie cu care au fost dezgropate, rând pe rând, și alte și alte grozăvii comise.
Ancheta s-a extins și la D.D.B.S.A., unde s-au găsit
documentele creditelor neonorate care au dus la represaliile Armatei AB. Săpând și mai adânc, s-a descoperit
proveniența infracțională prin care s-a ajuns la capitalul
social pe baza căruia a fost autorizată banca. În fața
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sediului central și a numeroaselor filiale răspândite în
toată țara, dar și în străinătate, s-au adunat și au protestat sutele de victime ale lui Donald Braun. Și, deși au
apărut zilnic noi și noi plângeri (înregistrate
conștiincios de oficialități), patronul deconspirat de Al
în schimbul promisiunii unei pedepse mai blânde, unicul acționar, n-a putut fi găsit. Pe lângă condamnarea lui
Al Braun și a „armatei” sale, activele și pasivele
D.D.B.S.A. au fost confiscate în vederea despăgubirilor
victimelor. Verdictul a fost clar: D.D.B.S.A. nu a constituit decât o interfață a unui grup infracțional organizat cu delicte în cămătărie, crimă și șantaj sub formă
continuată.
Încurajată de neobișnuita râvnă a autorităților, s-a
adunat lume și în fața sediilor BĂNCII DR. BLOK
UNIVERSAL. Doar că acolo protestatarii au fost
împrăștiați de forțele de ordine: Dr. Blok n-a agresat pe
nimeni, el doar și-a recuperat pe cale legală banii
cuveniți. Victimele împrumuturilor cu dobânzile uriașe
la BĂNCILE DR. BLOK UNIVERSAL au cerut pe
toate căile un tratament asemănător cu victimele de la
D.D.B.S.A. Din păcate, li s-a spus și li s-a repetat că
BLOK UNIVERSAL n-a acționat decât în spiritul legii
și a dovedit în urma celor mai minuțioase controale că
nu a comis nicio ilegalitate.
Dr. Blok n-a apărut nici de data aceasta în public.
Nici Dr. Braun, pus sub urmărire internațională, n-a
putut fi identificat.
Un articol din ACTUALITATEA a incitat spiritele:
de ce camăta instituționalizată are alt statut legal față de
camăta exercitată de persoane particulare? Și alte organe de presă au preluat întrebarea. Un palid răspuns a
venit de la un expert al Ministerului Justiției. După câteva săptămâni, neprimind nici o altă replică, campania
de presă s-a stins.
Într-un gest de bunăvoință, BĂNCILE DR. BLOK
UNIVERSAL au scăzut dobânda la împrumuturi la
9,2%, la fel cum a fost până nu demult. Așa că în
perioada următoare, profitul doctorului Blok s-a diminuat cu mai mult de opt miliarde. Ceea ce abia s-a
resimțit la bilanțul anual.
Lucrurile au intrat în normal, fără activitate bancară,
se știe, nu există progres economic. Singura dată când
s-a mai vorbit despre „Scandalul cămătarilor” a fost
când un canal de televiziune a răspândit informația cum
că misteriosul Dr. Leon J. W. Blok ar fi una și aceeași
persoană cu la fel de misteriosul Dr. Donald Braun. Cu
toată vâlva creată, nu s-a putut nici dovedi, dar nici afirma că știrea ar fi falsă.
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NĂLUCA
( fragment )

Trec multe mașini pe lângă noi. Unele claxonează. Sunt de un calm impasibil. Nu mă credeam capabilă de atâta autocontrol. Evadarea, călătoria în
imaginar mi-a generat această liniștea interioară.
Gesturile controlate, cuvintele cumpătate, nu mă
recunosc, transmit, paradoxal, o senzație de pace, de
liniște, chiar de armonie. Observ surprindere în privirea lui. Apoi, spune:
– Nu pot să cred! Ești atât de calmă, crudă chiar
prin puterea interioară, prin capacitatea de autocontrol. De unde-ți vine această forță? Nu mă satur să te
privesc! Astăzi, strălucești mai mult ca oricând.
Privesc pe deasupra capului său, razant cu firele
de păr, evitându-i privirea, chipul. E ca un final de
spectacol, când aștepți, ca un spectator grăbit, să cadă
cortina. Dar el continuă:
– Ai călcâiele atât de fine, și coatele, parcă ar fi
din porțelan, și degetele, atât de lungi și atât de delicate. Și părul, părul mă înnebunește. Emani o strălucire nefirească și atâta feminitate!
– Ce nu înțelegi tu e că femeile sunt frumoase și
înfloresc doar atunci când sunt cu un anume bărbat. E
o alchimie care se produce între cei doi, vizibilă pe
chipurile lor, pe care tu, doctore, în goana după plăceri trecătoare, n-o s-o trăiești niciodată!
– Spune-mi, ai făcut dragoste cu el?
– Nu!
– Deci, mai am o șansă!
– Nevăr! Niciuna! Manifestările tale sunt mai
mult decât infantile și, iartă-mă, dar scazi în ochii mei
cu fiecare clipă care trece, stând aici, pe marginea
șoselei, și chinuindu-mă cu orgoliul tău irațional.
Sunt liberă, eu aleg cui deschid și cui nu poarta sufletului meu!
Asculă, tace, mă privește, apoi, intră în mașină și
deschide calm, resemnat, portiera, și din interior,
adaugă:
– Oricum, e prea târziu să te mai întâlnești cu el.
Dacă te iubește, te va căuta așa cum am făcut-o eu de
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atâtea ori, dar tu nu ai vrut sau nu ai înțeles cum se
manifestă un bărbat, când e cu adevărat îndrăgostit.
Nu-i răspund nimic, vorbele sale trec pe lângă
mine, sunt foarte încordată, nu mă ating. Și el
continuă:
– Poate că în sângele meu vibrează ceva din firea
cavalerilor medievali și nu voiam să i te duc trofeu,
fără o încrucișare de spade sau de cuvinte. Voiam săi văd privirea și să o văd și pe a ta, cum îl privești, sămi pierd mințile în cea mai sinistră, pentru mine,
clipă, scenă a vieții mele, dar, cel puțin, să mă eliberez. Să văd dacă ți se aprind liminițele în privire tot
așa, cum ți s-au aprins de atâtea ori, când m-ai privit
pe mine, și-apoi să plec!
Tăcere.
Eu nu spun nimic, nici nu am ce. Se aude doar
zgomotul cauciucurilor pe asfalt. Într-un târziu, privindu-mi profilul, completează:
– Ce-am făcut din ochii tăi frumoși, ei nu mai sunt
izvorul meu de liniște și bucurie. Altcineva va fi cel
ce le va sorbi lumina și dumnezeirea.
Nu-i răspund nimic, situația sa era pecetluită
înainte de a mă cunoaște. Cred că întâlnirea cu mine
l-a făcut să trăiască ceea ce au trăit atâtea femei, fără
să-mi fi propus să-l fac să plătească pentru suferința
lor.
– M-a surprins autocontrolul tău, adaugă, stăpânirea de sine, fermitatea ta. Casandra, acum mi-ai
demonstrat că ești pregătită să depășești toate barierele, toate piedicile, iar dacă în mine asta ai văzut și
nu bărbatul care te iubește cu disperare, înseamnă că
ești decisă să ajungi la cine vrei. Nu mă mai opun, te
duc unde vrei tu, nu-mi cere să te ajut să-l și cauți.
– Tu nu ești un bărbat care iubește cu disperare.
Ești un fotbalist, fost portar, cu o strategie de atac,
fixă, ca pe teren, vrei să marchezi o victorie, nu contează dacă oferi un spectacol sau nu, important este să
marchezi, să obții victoria imediat, apoi alta și alta,
dar în relația cu mine, dragul meu, ești o fantoșă și cu
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cât te lamentezi mai tare, cu atât mă îndepărtezi mai
mult de tine. Prețuiesc foarte mult prietenia. Bine era
dacă ai fi rămas prietenul meu pentru tot restul vieții,
nu bărbatul pe care să-l evit, care mă face să-mi
doresc să nu-l revăd.
Mă privește, nu-mi înțelege atitudinea, nu
înțelege unde a greșit, ce m-a îndepărtat atât de mult
de el.
Tac eu, tace și el, privesc absentă pe geamul
mașinii, el conduce parcă mai repede, nici nu știu de
ce mai merg, dar merg…Ca să am de unde mă întoarce!
Ajunge în centrul orașului, aproape de poșta centrală și, prin urmare, de telefoane, oprește mașina,
coboară, vine, îmi deschide portiera, nu se uită la
mine, eu îi spun la revedere și adaug:
– De aici, plec pe drumul meu.
– Rămâi peste noapte? Să te aștept? întreabă el.
– Nu! pentru ambele întrebări.
Pleacă. Sunt la fel de calmă. E foarte neplăcut ce
s-a întâmplat.
Merg la Universitate. Aflu că examenul de licență
s-a terminat în urmă cu trei ore, iar domnul profesor
a predat cheia de la apartamentul de protocol, ceea ce
însemnă că a plecat, e departe. Mă uit la ceas. Cred că
ar fi trebuit să ajungă acasă.
Momentan, nu am o altă soluție. Singurul lucru pe
care-l pot face este să merg la telefoane și să cer să mi
se facă legătura, dacă am noroc, și să-i explic cumva
motivul neprezentării la întâlnire.
Ce grea situație! Nici nu ne cunoaștem bine și
deja trebuie să inventez o scuză pentru o atitudine de
nepermis. Mă gândesc ce-aș fi simțit eu, dacă aș fi
fost în locul lui. Deocamdată, această persoană nu ma dezamăgit, nu a greșit cu nimic față de mine. E de
datoria mea să clarific situația, apoi, fie ce-o fi!
Mă duc la oficiul de telefonie. Sunt cozi infrnale.
Intru, fac comandă. Mi se spune să aștept. Coada e
până afară. Merge greu, mă prinde noaptea așteptând.
Cum voi ajunge acasă? Aștept, nimic. Legăturile se
fac foarte greu. Afară sunt câteva telefoane cu fise, nu
am fise, de unde să iau fise, trebuie, totuși, să încerc.
Ies. Mă așez la rând, la unul dintre telefoanele cu
fise. Întreb în stânga, în dreapta dacă nu au mai multe
fise, iar dacă rămâne ceva, cuiva, după ce vorbește, le
cumpăr eu.
Nimeni nu dă semne că ar fi auzit întrebarea mea.
Cineva trece pe lângă mine, un tip înalt, se uită, face
câțiva pași, trece mai departe, intră în oficiul de teleCONVORBIRI LITERARE

fonie, revine, o privire leneșă, difuză, confuză, pare a
căuta și nu, în același timp, se așază și el la o coadă,
la alt telefon decât cel la care așteptam eu. Aruncă din
când în când câte o privire către mine, ca și cum nu
ar fi văzut bine, mă gândesc că omul e orb, dar nu are
baston, o fi obosit, cine știe, e târziu, e ora 18, până
la autogară sau la ocazie voi face cel puțin 40 de
minute, cine știe cât mai durează, mă hotărăsc să
plec. Am vrut, nu a fost vina mea. Am încercat să-mi
cer scuze, nici acest lucru nu a fost posibil. Asta e!
Mă uit la cei care ies din cabina telefonică.
Aparatul le-a înghițit fisele înainte de a apuca să vorbească. Acest amănunt m-a convins, definitive, să
plec. Mi s-ar putea întâmpla la fel. Și plec. Mă îndepărtez câțiva pași, dar aud o voce:
– Domnișoară!
Nu răspund, nici nu cred că eu am fost strigată, nu
cunosc vocea, plec mai departe și aud a doua oară,
simultan cu zgomotul unui pas grăbit:
– Domnișoară!
Întorc capul și-l văd pe bărbatul cu privirea
leneșă, adormită.
– Da! Pe mine mă strigați? Și ridic din umeri, sincron cu arcuirea sprâncenelor, care ar fi însemnat: ce
dorești?
– De ce ați plecat? De ce ați renunțat?
Îmi amintesc că aceasta era modalitatea cea mai
la îndămână prin care studenții, studentele, în general, tinerii începeau un flirt, unii reușind să stabilească chiar relații de durată. Stăteau ore întregi sub pretextul că vor să-și sune părinții, iubitele, iubiții chiar,
dar plecau cu altcineva de la telefoane.
Recent, telefonul a fost înlocuit cu focul. Le vezi
picior peste picior, în cofetărie, bar, terasă, restarant,
sau în față la cinema, teatru, stație de tramvai etc,
galeșe, leneșe cerând un foc cu buzele înroșite cu un
strat consistent de ruj ieftin, mișcându-și limba circular, peste buze, încercând parcă să le umezească, să le
dea prospețime și strălucire. Victima nu are timp săși desprindă privirea de pe buzele promițătoare și
scoate mașinal bricheta însoțită de întrebarea: ce program ai astăzi? Ea a tras, a marcat, punct ochit, punct
lovit, el o să-i cunoască în următoarea zi familia săracă, povestea despre iubiri eșuate și trădări, lacrimi
prefăcute, terenul e pregătit cu metodă, până îl stoarce de tot ce are, apoi, altă țigară, altă victimă, alt fraier, un perpetuum mobile, în care, la final, unul dintre
ei, dacă nu a fost, în mod cert, va ajunge victimă.
Îi răspund la întrebarea adresată, fără să-l privesc:
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– Nu am găsit fise și nu am certitudinea că, dacă
aș fi găsit, aș fi putut să vorbesc. Am văzut ce i s-a
întâmplat domnișoarei care era la rând, înaintea mea.
El mă privește absent, cu o privire obosită și-i
spun:
– Dar de ce întrebați?
– S-ar putea să am eu.
– Ce înseamnă asta?
– Dacă nu mi se răspunde, nu am pe ce consuma
fisele.
– Și eu când aflu?
– Stăm, așteptăm la rând, mai este o persoana
înaintea mea, și vedem cine e norocos, eu sau tu, și de
la înălțimea lui, cu două capete mai înalt decât mine,
îmi trimite o grimasă abia schițată.
– Bine, să încercăm. Îi vine rândul, sună, nu i se
răspunde, insistă, îi observ dezamăgirea pe chip,
închide, așteaptă câteva secunde, sună din nou, în
cele din urmă renunță, iese din cabină, e încă iritat.
Poate ești mai norocoasă, zice, și îmi dă un pumn
de fise. Nici nu aveam ce face cu atâtea. Erau prea
multe pentru cât ar fi trebuit să vorbesc. Îi
mulțumesc, intru în cabina telefonică. Inima, în pieptul fragil, îmi bate intens, ritmic ca un tun care-și trimite ghiulelele pe frontul advers, mă simt aiurea, nu
știu ce să-i spun. Până să-mi gândesc o scuză credibilă, introduc fisa, telefonul sună, sună, sună, nimic!
De la capătul firului nu răspunde nimeni. Repet
mișcarea de trei ori, nimic.
Unde o fi? Și de ce-mi pun această întrebare? Ce
drept am? Poate fi oriunde, cu părinții, cu studenții, la
facultate, la plimbare, cu o iubită, la curve, ce drept
am să mă întreb și, în fond, de ce ar trebui să știu?
Unde am fost eu, când trebuia să fiu cu el, a fost vina
lui? Nu, a fost vina mea? Poate. Adică de ce? Ce
puteam face unui nebun care nu vrea nici în ruptul
capului să rateze o femeie care-i provoacă prin simpla prezență, cred, erecție. Ar trebui să mă temperez,
să las lucrurile așa cum sunt. Pentru un personaj atât
de ocupat ca el, nu cred că s-a făcut o gaură-n cer că
nu a venit la întâlnire o domnișoară, decât dacă…dar
despre asta, rămâne să aflu.
– Nu pot să cred, ratăm amândoi, avem ghinion,
nu e lângă telefon persoana pe care o căutăm, adaugă
el.
– Mulțumesc, poftim fisele, acum scuză-mă, dar
mă grăbesc, e târziu, pierd autobuzul și altul nu mai
am, ar trebui să merg la ocazie, la ora aceasta nici nu
știu dacă mai trece vreo mașină.
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– Nu înțeleg, ce autobuz, ce ocazie, unde mergi,
unde trebuie să ajungi?
– Dincolo de nori!
– Eu trec prin acest oraș, nu sunt de aici! Sunt cu
mașina, te duc acasă, nu trebuie să mergi nici cu autobuzul și nici la ocazie.
– Poftim, indicându-mi cu mâna sensul deplasării.
Și se îndreaptă spre parcarea din apropierea telefoanelor.
Pleacă, eu îl urmez, dar nu știu cine e, cum să urc
în mașina unui necunoscut, după experiența de astăzi
cu Atilla… și încetinesc pasul, convinsă fiind că nu ar
trebui să accept invitația. El observă și vine, parcă, în
întâmpinarea senzației de neliniște și a disconfortului
resimțit. Mi-a intuit gândul ascuns. Mă simt, încă,
marcată de reacția imprevizibilă a lui Atilla și-l aud
pe necunoscutul amabil, după o întoarcere rapidă, pe
vârful călcâiului, la 180 de grade:
– Te-am invitat, ți-am propus să te conduc acasă,
dar nu mă mir că ești atât de reticentă, pot fi oricine,
un aventurier, un neicanimeni, un violator,un sadic.
Apoi zâmbește. La cuvintele lui, inima îmi îngheață
și nu mai pot spune nimc. Mă salvează. Spune scurt:
– Florin, medic chirurg, bănățean, din Timișoara,
lucrez la Spitalul Municipal, din orașul următor, după
dincolo de nori.
Și, pentru a fi și mai convingător, scoate dintr-o
gentuță, un fel de trusă medicală, abia acum o văd, ar
fi trebuit să o observ de la început; e clar, sunt preocupată de modul în care aș putea rezolva această
situație neplăcută care, cred, l-a atins pe Leonardo,
fără să fi avut vreo vină, decât aceea că a cunoscut o
domnișoară pentru care un maestru în arta seducției a
făcut o pasiune, culmea, tocmai pentru această
domnișoară pe care el a întâlnit-o întâmplător, în sala
de așteptare, la clasa I, în gară. Scoate, deci, o parafă,
întinde mâna spre mâna mea ca și cum am face
cunoștință, iar eu îi răspund:
– Casandra!
El mai așteaptă un indiciu, eu continui scurt: și
atât!
Apoi, îmi aplică o ștampilă pe mâna mea dreaptă
pe care a rămas o amprentă albastră, cu numele, profesia și instituția în care lucrează.
Stupefacție! Imposibil, chiar trebuie să cunosc
toți medicii? E o glumă a destinului? Ce e asta? E o
chestiune de karma, ce-i cu mine, cum de se-ntâmplă,
de ce întâlnesc mereu medici, ispășesc vreo pedeapsă
din viețile anterioare?!
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– Și atât? întreabă el, fixându-și privirea cu
îndrăzneală în ochii mei.
– Pentru o persoană care te însoțește o bucată de
drum, da, e suficient!
Îmi deschide portiera, urc. E un Wolswagen
verde, nou. De unde are o asemenea mașină, ce mai
ești altceva decât medic chirurg, domnule doctor
Florin, bănățean, din Timișoara, de ai la cei aproximativ 30 de ani o asemenea mașină. Îmi intuiește
întrebările nerostite și în timp ce mașina silențioasă și
fiabilă se întinde pe șosea ca o femeie la mângâierile
unui iubit, spune:
– Muncesc foarte mult și în afara profesiei, mama
are o afacere, deocamdată ilegală, dar în funcție de
evoluția financiară o vom dezvolta și legaliza, sau o
vom îngropa. De fapt, trebuia să plec în această noapte la Timișoara, să iau un transport de vopsea, mama
o aduce de peste hotare, de la unguri, dar dacă nu a
răspuns, e clar că nu a reușit încă și atunci ar trebui să
plec mâine, după serviciu. Pentru mine e mai bine
așa, am fost și de gardă, am operat non-stop, mă simt
foarte obosit, ce-i drept, asta observasem și eu de la
început, apoi ar trebui să aduc vopseaua aici și să o
distribui pe la spitale și asta repede, banii trebuie
rulați, cu cât îi ții mai mult în buzunar, cu atât se pierde din valoarea investiției. Trebuie să mă mișc și asta
foarte repede.
Îl ascult, nu mi se pare nimic neobișnuit, dimpotrivă, cred cu tărie că cei învățați să muncească de
mici, se vor descurca foarte bine în viața personală,
dar mai ales în plan financiar.
Îmi amintesc cum se mirau vecinii noștri, când
mergeam împreună cu mama la prășit, la toate muncile câmpului, cu sapa pe umăr.
Nu credeau că chiar se poate schimba un instrument spiritual cu o unealtă de lucrat pământul atât de
ușor și mulți se uitau spre noi cu invidie, mama
nemaiîncăpându-și în piele de bucurie.
Era mândră că, apucând pe calea învățăturii, nu
am devenit niște gomoși, ci, dimpotrivă, rămăsesem
niște tineri modești, respectuoși și harnici.
Nu, noi nu am uitat de unde am plecat și nici cât
de mult s-au străduit ei, părinții, ca să ne susțină
financiar pentru a ne urma studiile și acest lucru ne
făcea să fim recunoscători și pentru asta le arătam
prețuirea noastră, iar în vacanța de vară, în loc să fim
la munte sau la mare, lucram la muncile câmpului
alături de ei, schimbând cu ușurință stiloul cu sapa,
dar și ținuta de lucru cu rochia de bal.
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De la medicul chirurg Florin tocmai aflasem că și
el își ajuta mama într-o afacere, totuși, acesta susținea
o afacere ilegală, un fel de contrabandă cu vopsea,
probabil așa își cumpărase mașina, pe care o distribuia chiar la spitale, dar ce mă interesează pe mine? e
major, e vaccinat, când se va sesiza cineva, va pierde
tot ce a câștigat la negru și cine știe, chiar și libertatea. Totuși, îl întreb:
– Și tu te-ai implicat în susținerea unei afaceri ilegale?
– Da!
– Și nu ți-e frică?
– Glumești?
– Nu!
– Pe cine interesează ce fac eu? Îți imaginezi că
dacă mama mea cumpără vopsea la un preț și eu o
vând la zece prețuiri, e singura? Toți fac la fel. Nu are
grija mamei nimeni. Ei nu știu cum să fure, să înșele,
să ocupe toate piețele. Ochii lor se mișă precum
morișca după banii verzi.
– Și dacă, totuși, se întâmplă?
– A! Asta în veacul următor! Dar cine are timp și
au instituțiile statului personal ca să urmărească toți
hoții și contrabandiștii? Se bat pe funcții și beneficii
ca hienele. Cine să aibă grija mea, poliția? Și ei fură!
Sunt lăsați să fure. E cu acordul celor pe care îi
păzesc, ca și ei să fie lăsați să fure în liniște.
– Mă inspăimântă ce aud!
– Ce?
– Cum ce? Ți se pare normal ce se întâmplă?
Chiar pornind de la afacerea ta. Păi, de ce să cumpăr
eu, dacă am nevoie, o cutie de vopsea cu prețul de
zece ori mai mare, când normal ar fi să o plătesc la
adevărata ei valoare, așa cum o cumpăram acum
câteva luni.
– Ce vorbești?
– Cum adică?
– Draga mea, dacă nu vrei la zece prețuri, du-te tu
peste hotare, plătește pașaportul, vama, transportul,
cumpără, s-ar putea să-ți fie confiscată toată marfa la
vamă, să te întorci fără nimic, sau, în cel mai fericit
caz, să treci cu o cutie de vopsea, în cel mai fericit
caz, repet, dar atunci vei ajunge la un preț de două
sute de ori mai mare, calculează numai, așa încât
varianta mea e cea mai ieftină.
– Vreau lămuriri! De ce, în cel mai fericit caz,
cum ar fi în cel mai nefericit caz?
– Vrei să afli?
– Da!
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– Plătești transportul, pașaportul, nu găsești
nimic, sunt samsarii care plătesc marfa înainte, ei
cumpără tot, magazinele sunt goale, marfa se ia din
depozit. Te agiți. Cineva poate, nu rău intenționat, îți
oferă o cutie, pe sub mână, care uneori vine la pachet
cu o arestare. Au nevoie din când în când și de așa
ceva, ca să-și acopere urmele. Crezi că oricine poate
face asta?
– Parcă nu mă mai simt în siguranță. Lumea mea
e lumea ideilor perfecte. Tu-mi vorbești despre ceva
ce eu condamn. E un subiect care nu te onorează pe
tine ca medic, nici pe mine ca profesor, consider că
universul preocupărilor noastre ar trebui să fie definit
de prima opțiune, cea a literaturii, sau domeniul chirurgiei, în cazul tău. Când aceste opțiuni sunt dublate
de afaceri ilicite, e o consimțire tacită la degradarea
noastră morală și profesională.
– A! Ești domnișoara profesoară… Aș vrea să ne
întâlnim peste treizeci de ani, să facem o evaluare a
evoluției noastre pe scara socială, profesională,
matrimonială, nu sunt căsătorit, tu, da? mă întreabă,
în treacăt.
E preocupat mai mult de viziunea sa despre viață,
decât de răspunsul meu, de aceea mă prefac că nu iam auzit întrebarea rapidă, strecurată în fluxul verbal,
dar continuă:
– Doar atunci vom ști exact cine a gândit și a
acționat mai bine.
Timpul trece, ne-am luat cu vorba, aud zgomotul
cauciucurilor pe asfalt și-mi revine ca un flash, vizual
și auditiv, scârțâitul lor la frâna bruscă pusă de Atilla,
în urmă cu câteva ore.
Trec pe lângă locul în care m-a ținut captivă întro decizie idioată, dintr-un orgoliu de insectă, care nu
i-a adus nimic bun, dimpotrivă. Văd și acum urma
roților de la frânarea bruscă. Reintru în starea de visare. Revăd treptele pe care urc, rochia galbenă din
culorile câmpului. Revăd ușa deschisă înspre niciunde, prin ușa deschisă se vede cerul, apoi silueta bărbatului în costumul negru, înalt, zvelt, pare os domnesc, după profil, dar cine știe cine o fi, apoi zăresc și
imaginea celuilalat profil, mai mic de înălțime, proiectat pe umbra celui înalt. Acum observ mai bine.
Acesta are o apariție secvențială, e doar un element în
decor, apare grăbit și dispare. Nu înțeleg, de ce dispare, e ceva premonitoriu, e un avertisment. Dar cel
înalt, cine este? Ce vrea să-mi transmită acestă viziune? Probabil, voi afla la momentul potrivit! Cine știe,
poate și aici e prea devreme, ca să aflu.

L-am ignorat total pe Florin, tocmai intram în
oraș, când am revenit din evadarea într-un univers
codat, criptic, plin de mister. Observ că deja am intrat
în oraș și-l atenționez:
– Prima stradă, la stânga, pe lângă spital, apoi
iarăși prima, tot la stânga, la blocul al doilea. Aici.
Perfect!
– Are vreun nume această stradă?
– Da! Strada Labirint!
– Interesant nume, se potrivește mai mult sufletului femeiesc, labirintic, decât unei străzi, dar poate nu
întâmplător locuiești pe această stradă.
Apoi, coboară din mașină, îmi deschide portiera,
medicii sunt instruiți la acest capitol și-mi spune:
– Mi-a făcut o deosebită plăcere să conversez cu
tine, Casandra! Atâta delicatețe, pudoare…Îmi vine
să cred că paradisul mai poate fi salvat cât mai există
femei ca tine și, în timp ce vorbește, îi apare un zâmbet abia schițat pe chip, strecurase o ironie subtilă. Ai
fost o surpriză plăcută, zice, lumea spitalelor e fără
pudoare și lupta pentru supraviețuire nu ține seama
nici de moralitate, nici de normalitate, cel mai puternic și fără scrupule ia totul. Nimănui nu-i pasă de
nimeni!
– Da! Am avut nefericirea să staționez pentru un
timp pe un pat de spital și am văzut că diploma e doar
un instrument de trecere spre lumea oportuniștilor și
a indivizilor care fac negoț cu suferința pacienților.
Dureros!
– Ascultă-mă, Casandra! Nici nu știi ce iad vine în
viitorul foarte apropiat! O să ne amintim de aceste
timpuri pe care acum le repudiem, dar mâine vom
plânge după ele!
– La ce etaj stai? Pe ce parte?
Cuvintele lui, mi-au amintit de mititelul din prima
zi de școală din epoca postdecembristă, care mă avertiza că abia acum începe revoluția; mi se pare că și el
era de o confesiune similară.
– La I, aceasta, și indic direcția cu mișcarea mâinii.
– Care e balconul tău?
– Ai o formație de trubaduri?
– Nu încă, și afișează un zâmbet larg care permite
dezgolirea unei danturi albe, bine întreținute.
– Bine, mulțumesc, la revedere, noroc în vânzări!
– S-ar putea să ne mai întâlnim, cine știe!?
(roman aflat în lucru)
P R O Z Ă
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frăgezimea ierbii,/ Mi se părea că mă priveşti,
nu ai făcut-o şi te-ai dus!/ Şi am dorit să fug
de lume, să-mi fie-aproape cerbii,/ Două
cuvinte-ţi trebuiau, două cuvinte să-mi fi
spus!// Era atât de crudă frunza şi pomii toţi în
albe straie,/ Natura-nveşmântată-n triluri era
sublimă, de nespus!/ Eu nu vedeam toate acestea, când tu erai o vâlvătaie,/ Ne trebuiau două
cuvinte, măcar atât să ne fi spus!” (Ne trebuiau două cuvinte)
În volumul Iubiri şi anotimpuri, poezia
unei alte epoci supravieţuieşte senin, cu o
dungă de ironie, de glumă tandră, surâzătoare,
purtată în dialog stihar: „Ce-aş face eu, să-mi
crească aripi, şi dacă tu n-ai fi văzduh/ Undeaş zbura, spre care ceruri şi către ce să mă
înalţ?/ Atinge-voi poate zenitul, sau poate-oi întâlni
vreun duh,/ Dar ce-i mai dulce ca plutirea simţită-n
doi, în pas de valţ?” (Ce-ai face tu...); sau: „Când
ştiu că mă gândeşti, îmi curge foc prin vene,/ Mă
simt scăldat în flăcări, ca într-un râu de lavă./ Simt
viaţa-mi cum îşi naşte dorinţe mari, perene,/ Te-aş
vrea în mii de-atingeri şi fără vreo voroavă!” (Atunci
când te gândesc...); sau: „De vei dori să pleci, captivă-mi eşti în vise,/ De-ar fi să vrei nu poţi vreodată
evada,/ Te-am încuiat prin ele şi-s porţile închise,/
Nu-mi cere slobozire, îţi jur că nu-ţi pot da!” (De
nebunia noastră) Sigur că prin iubire dezlănţuită îţi
poţi pierde minţile, poţi deveni nebun de-a binelea,
joci „de-a prinsa” în vis cu „frumoasa închipuire”,
când mlădie, când nălucă, o legi în lanţuri grele să
nu cumva să scape, o închizi într-un turn sau într-un
nimb, ori cazi cu ea la învoială, „să dau juma din pricopseală”, ca totul să fie aevea: „Văd chipul tău în
toate cele şi mă întreb dacă-s nebun” (Atâta sunt de
plin de tine...); „De al tău drag înnebuneam, eram
nebun şi mă iubeai” (Buchetu-i ca şi-atunci)

CRITICA POEZIEI

„În toată vara asta mi-a fost mintea-n păcat,/
Trăind apuse vremuri de tânăr amorez”
Când scrie poezie simte că parcă îi cresc aripi.
Crede că fiecare om aduce cu sine o poveste, peste
care „cuvântu-i sacru rege”. Se vede un fel de „cavaler sălbatic”, venit din „pădurile virgine”, purtând cu
fală armura iubirii. Se laudă cu nebunia de a fi făcut,
„printre lumini şi fluturi”, dragoste cu o statuie! A
descoperit „cititul în scoici”, în al căror cânt de taină
se deapănă difuz vuietul lumii! Mai zice că vrea să
reabiliteze romanţa „cu parfum de epocă”.
Consideră că poezia se scrie cu lacrimi şi cu rouă din
stele şi că ea are darul de a ne transpune în imagine:
„Prin poezie, putem fi în spaţiul dorit, în timpul dorit,
fără niciun fel de stavilă.” Autorul acestor meditaţii
semeţe, Ion Apostu (n. 23 martie 1969, Negrileşti,
Vrancea), absolvent al Facultăţii de Drept a
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, aparţine grupării
din jurul revistei „Salonul literar Vrancea” şi vădeşte o
mare uşurinţă în alcătuirea versurilor, fiind autorul
câtorva volume de poezie: debutul cu Iubiri şi anotimpuri (2016), urmat de o şarjă expansivă, cu Iubiri şi
nostalgii, Iubiri şi nemuriri şi Iubiri şi amintiri (toate
în 2017), apoi Însemnări de gânduri (2018) şi Cântul
inimii (2019). Iubitor de clasicităţi canonice, compune
fluent, aluvionar, în voia clipelor inspirate, exersând
putinţa de a inventa ipoteze de personaj amorez sau
scene de competenţă admirativă, cu predilecţie în convenţie erotică. Poemele sale divulgă un liric împătimit
de elanuri declamative, un colecţionar de efuziuni
măgulitoare, în registru trubaduresc şi vers larg, cel
mat adesea prin escaladări de acute romantice: „Cu
soarele deasupra zilei, păşeai uşor printre culori,/
Abia-ncepuse primăvara, dar eu eram demult
sedus!/ Sălăşluia prin mine focul… cum n-am simţit
şi alteori,/ Două cuvinte-mi trebuiau, două cuvinte
să-ţi fi spus!// Simţeam căldura de zefir, călcam pe
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„Trăiesc... un dor nebun, nepământesc...” (Ce te-aş
iubi) Odată pornită nebunia din exces de iubire, totul
devine posibil în retorica avântată a idealităţii – este
vorba de un asalt mereu reluat cu ardoare, de o energie dezlănţuită, în care mişcare ritualică victorioasă
imprimă feminităţii asediate fel de fel de figuri năzdrăvane, greu de stăvilit: „Te simt pulsând în mine,
te scurgi precum o lavă,/ Prin vene-mi sună gongul,
vibrând muzici astrale./ Cum arzi incandescentă şiatât de mult suavă,/ În piept îţi simt galopul, croind
spre vis o cale.” (Cu zâmbet sau durere); „Dar
nimeni nu-i biruitorul, oricât de mult şi de adesea/
Ar modela lutul din tine, ce nu se coace-n jarul
stins...” (O liră cântă doar ce-i place); „N-ai vrea să
fim nebuni o noapte, să ne iubim ca doi smintiţi,/
Ce-aprind cu-atâta foc un rug, un rug ce-şi creşte
vâlvătaia...” (O noapte ce nu se sfârşeşte)
„Ai obosit de-atâtea visuri, de drum haotic,
vrând himere”
De aici şi până la jocul expresiv manierist nu mai
e decât un pas, făcut firesc, cu plăcerea excesului
preţios-gongoric şi a gestului galant, îmbătat de
afecţiune languroasă, dar şi de licori în spume: „Ceaş face eu de-aş fi un fluviu, ce-aş face de n-ai fi o
mare,/ Unde mi-aş duce apa pură, ţâşnită dintr-un
piept de munte...” (Ce-ai face tu...); „Tu să nu pleci
nicicând, chiar dacă-ngheaţă roua,/ Avem destule
lacrimi să-nrourăm odaia...” (Ce dacă pleacă toamna?); „Să mă îmbăt de fericire, din chipul tău să
sculptez zarea” (Aş vrea şi iar aş vrea...); „Sunt
însetat de tine, te vreau un vin profir,/ Cum te-aş
sorbi molatic, la foc de şemineu./ Te-aş bea s-ajung
departe...” (Sunt însetat de tine...) Simţurile toate
sunt atinse de clocot, prind ţinută, au chef, se încing
de atâta consum stilizat: „Cu tine totul e mai
verde...”, „gustul dragostei se-aşterne-n roşu rubiniu”; „cu tine dragostea-i amară...”; „iar când te gust
e cel mai roşu...”; „dorinţa palmelor mi-e pură.../
mi-e leac atingerea-ţi fierbinte...”; „când eşti, e totul
vară, şi-i gust şi mi-e culoare...” Atitudinea invocativă îşi caută materia între real şi fantezie: „Te-am
zămislit din spuma şi doru-nchipuirii.../ Te-am conceput din miezul de foc arzând târziu...” (Crinul)
Buni stihuitori, consumatori pătimaşi de efecte
prozodice, autorii manierişti se situează îndeobşte în
afara curentelor şi a modelor literare, sau în orice
caz la marginea lor, afirmându-se pe cont propriu, în
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legea lor, conduşi de retro-ecoul unui flux subteran
incitant, ca suport al efortulu creativ. Este şi cazul
lui Ion Apostu. El găseşte inventiv replici joviale,
tăioase, precipitate, truculente, dând la rând impresia că poate gravita oricât în jurul aceleiaşi teme. Îl
prinde rolul de curtezan simpatic, mereu aiuritor în
declaraţii, dornic să-şi acrediteze frenezia vitalistă.
Discursul amoros are la el un pigment de teatralitate
ingenioasă, de recitativ burlesc, conferind credibilitate exaltătilor în cascadă, conduse pe acel hotar
subţire, în balans fragil, de la Ion Minulescu încoace, între tirada serioasă şi gluma cochetă, de salon,
între dorinţa pasională şi spusa în şagă, în voia tensiunii formale. Distanţarea ludică se insinuează de
dragul aventurii frenetice în spaţiul ficţiunii, unde
orice stridenţă, fie şi lacrimogenă, face parte din
spectacol, din risipa gestuală, îi sporeşte succesul şi
abnegaţia: „Aş sta cu tine, dragă doamnă, sub umbra
deasă de castani,/ Un trubadur cu glas de înger să
cânte-n versuri clipa noastră,/ Să ne-amintim cu
ochii-n lacrimi, peste-o vreme, peste ani/ C-am fost
şi noi frumoase flori, dar fiecare-n altă glastră.” (Aş
sta cu tine); „Ce-mi trebuie vreo altă rugă, când
peste tot e nimbul tău,/ Ce-mi trebuie un rău din
bine, când tu eşti binele din rău.” (Când tu eşti...);
„Beau în ritm de jazz şi blues, şi-n aromă de ţigară,/
Te doresc simţind parfumul iadului cu gust de foc.../
Cânt o divă despre tine şi-un sentimental escroc”
(!!) (Demonii se nasc îngeri); „Atât de dor îmi e de
noaptea când tu ai fost deplinul meu,/ Când mai presus de orice lege ne-am fost şi vis şi desfătare...”
(Noapte albă) Poezia prinde gustul bizareriei ocazionale, al exerciţiului heteroclit pe tema nemiloasei
vremelnicii, care ameninţă să stingă rugul frumoasei
poveşti fermecate: „Iertare dacă la amiază nu-ţi voi
mai fi un rost şi-o umbră,/ Am să mă duc cu paşi
greoi spre locuri triste, neştiute...” (Răspunsuri
mute) „Să ne mai fim o zi, mai mult ca niciodată...”
Nu lipsesc adierile cât de cât senzuale de iatac: „Las
gurii mele dorul, când pântecu-ţi lipseşte,/ Mănosul
câmp din carnea-ţi mi-i dorul de ogor...” (Nu-mi este
nicio vină) Masca seniorală nu poate ascunde însă
privirea pofticioasă, demonia posesivă, plină de
dorinţi: „Să ne-mpletim, femeie, într-o spirală vie,/
Încolăciţi de vremea născută din nuanţe.” (Roşii paşi
pe alb)
„Mi-e viaţa asta doar o scenă, pe care joc propria-mi dramă”
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Meritul lui Ion Apostu este că ştie să-şi reinventeze discursul, fără să cadă în clişeu ridicol, şi pune
la cale tot felul de meandre ostentative. Pozează
când în victimă docilă, când în învingător viril al
expediţiilor erotice, strecurând printre rânduri picături de melancolie. Mai elaborat, mai dăltuit, dar la
fel de locvace în ale plăcerilor senzuale, volumul
Iubiri şi nostalgii confirmă formula stabilă a acestei
modalităţi de a dramatiza clipa de văpaie şi a o livra
seducţiei bonome: „Oh, ce magică văpaie, ce mai
rug ce-mi arde trupul,/ Şi cum ştii să arzi în mine,
cum ştii să te faci făclie!/ Ce sălbatică lupoaică, ceşi aruncă-n focuri lupul,/ Oh, ce magică văpaie, centâmplări aştept să-mi fie!” (Ah şi oh) Un carusel de
exerciţii galante se derulează fără istovire, punând la
încercare iscusinţa vicioasă, de cursă lungă, a pătimaşului ibovnic, proiectat în alegorie livrească, spre
a învălui ori tăinui în candori libidoul: „Am vrut cartea întreagă, să-şi aibă începutul,/ Fără vreo filă
ruptă sau vreun cuvânt ştirbit!/ Nu cumpăr ce-i
deasupra, nu cumpăr dedesubtul,/ Cât costă porţelanul, dacă-i, cumva, ciobit?// N-am să plătesc cu aur,
plătesc cu sentimente,/ Nu-s târgoveț de inimi, căci
nu există preț!/ Nu-mi dau întreaga viață pe resturi
de momente,/ Mi-e silă, îmi repugnă, mă umple de
dispreț.// Te vreau un trup cu suflet, te vreau în întregime,/ Cum poate fi lumină, dac-am ciunti din
soare?/ Ce-ar însemna adâncul, de n-am aveanălțime,/ Mai este primavară/ când n-am avea o
floare?// Când te doresc întreagă, eu nu-s pe jumătate,/ Nu-s file sau coperte, eu sunt întreaga carte.” (Te
vreau întreagă carte)
Gala chinurilor pricinoase aruncă în scenă victimizarea, ca formă subtilă şi parşivă de manipulare
seductivă: „N-am să mă pot ierta, am fost un laş,/
Ce-a sugrumat cu voie toată iubirea noastră/ Mă
scurmă remuşcări...” (Răpus de îndoială); „Trăiam
tristeţea de rebel, cu vremea-i plină de rugină...”
(Poveste); „Să mă prefac în criogen, din lacrimile
gerului” (Acolo) Aşteptarea, amânarea, absenţa sunt
şicanele preferate ale acestei poezii ce-şi savurează
intimitatea şi vraja: „Si câtă frunză a-nverzit, și câtă
iarbă a cuprins…/ Primăvăratica poveste, fiorul nostru de nestins./ Și câtă vrajă, ce magie, mi-e sufletul
ca un zăvoi/ Din liniștea căruia-ți strig: Îmi este tare
dorde noi!// Și cât senin, și câtă pace, da-n mine urlă
o chemare,/ O rugă ce îmi sparge pieptul, născând
inflexiuni amare./ Privirea-mi arde de durere, de tine
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ochii îmi sunt goi,/ Peste întinderi necălcate, îți
strig: Îmi este dor de noi!” (Mi-e dor de noi)
Împresurată de visare, nostalgia devine un activant de încredere al melancoliei de alcov, în luptă cu
teroarea timpului şi memoria cu toane, neputincioasă în calea zădărniciei: „În plasa timpului ne zbatem,
ne căutăm cu-frigurare”, „Ce asasin mai e şi timpul,
dar cine-l poate-nlănţui?”; „Mă pierde dintre amintiri, nu-ţi scotoci nicicum memorii”; „Acelaşi timp
cu-al său parfum, acelaşi iz de altădată”; „Cuprinsă
mi-e simţirea de timpuri netrăite.../ Aş rătăci prin
timpuri povestea s-o trăiesc”; „Pogoară-un semn de
dar divin, atingeri noi din timp de cer”; „Mă-ntorci
la clipa de vâltoare, la valul cel mai spumegând”;
„Eu ştiu că eşti doar o clipită,/ Un fulger printre
deşii nori”; „În ochii tăi atât de-adânci văd timpu-mi
care s-a oprit”. Iubirea probată cu toate ale ei este
amestec de infern şi paradis: „Graiu-mi fi-va ca
atuncea, ca atunci când mi te-ai dat,/ Când mi-ai dat
raiul şi iadul cu iubirea-ţi pătimaşă...” (Când mi-ai
dat) Artificiul s-a îmblânzit, în undă parodică. Cum
se întâmplă de obicei în atelierele manieriste, licenţele în spuse răsucite, construcţiile năbădăioase, riscante, apărute în freamătul prozodic, sunt amuzante
şi pitoreşti, animând lectura, de felul: „m-aş pune
pe-un jerfenlic” (?), „proscris din visuri şi crezări”,
„amorul tău mă-ncleaştă” (!?), „când ai frigul în
nucleu”, „te disipezi în infinit”, „să-ţi fiu estiv” (?),
ca rimă la „naiv”, „haru-i sfânt de-a tapisa” (rimă la
„a visa”), „să-mi fii desfătul”, „aş amputa prezentul”, „un tâlc ascuns şi nebular” (!), „viaţa parcă ne
valsa”, „a toamnei felurime”, „îmi eşti un şnur de
empatie”, „m-am dus cam amăriu”, „dragostea
cade-n aversă”, „mă-nconjur cu penitenţă”, „pierdut
într-o crăină”, „joc ascuns de samovile”, „cu felu-mi
de craidon”, postări care forţează insolitul expresiv,
dar care denotă febră textuală, uneori împinsă spre
absurd.
Performer al versificaţiei în registru erotic, Ion
Apostu poate exersa la nesfârşit coarda sentimentală, în halucinaţii senzuale şi sclipiri aluzive, având
de partea sa regimul confesiv-năvalnic al angajamentului ficţional.
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În volumul intitulat Grăunțe de cristal
(Limes, 2021), Felician Pop (cunoscut ca
ziarist, om de televiziune, prin multe alte
volume de autor și prin traduceri din limba
maghiară) reușește un interesant experiment
literar, prin care sparge ceea ce ar fi putut fi
o macro-narațiune reușită, cu toate ingredientele genului, în ultimă chiar un fel de
roman de factură jurnalieră, în ceea ce noi
numim aici secvențe minimale, concentrate
ideatic, după o rețetă ce ține, aparent, de aforism, sentențios, butadă, zicală, proverb,
pildă, înțelepciune etc. Pentru un cititor care
e interesat de construcție/ deconstrucție, la
fel de interesant poate fi jocul invers,
desfășurat în așa fel încît să reușească să re-configureze acest puzzle complex în opera „necristalizată”, ca să preluăm termenul folosit chiar de scriitorul publicat de Mircea Petean la această foarte
bună editură românească Limes. De altfel, ultimul
micro-text din carte este relevant, dacă ne raportăm la creatorul aflat mereu în așteptarea soluției
narative dorite într-un mod specific care să îl apropie (și să ne apropie, implicit, pe noi, cititorii) de
personaje și de întîmplările trăite de ele: „Tot sap
prin memoria poveștilor mele cu speranța că într-o
zi voi da de personajele de aur și nemaipomenitele
lor întâmplări. Și răscolesc timpul în căutarea acelei zile, pentru că știu că dacă ziua aceea va veni
cîndva, nu va mai pleca niciodată!” E aici, într-un
volum cronologic, pe parcursul a două decenii,
într-un crîmpei de mărturisire, a unui autor atipic,
din toate punctele de vedere, avînd curajul de a
asocia scrisul cu singura profesie de credință veritabilă, aceea de a ființa în „cea mai bună dintre
lumile posibile”.
Trecînd prin organizarea ideatică a unui text
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aflat la dispoziția unui narator care „cînd s-a născut
avea atît de multe amintiri”, descoperim, in nuce,
nu doar materia posibil de receptat ca posibilul
roman atotcuprinzător cît și nenumărate sugestii ce
pot fi utile pentru multe alte dezvoltări ulterioare,
independente.
Încercăm, în continuare, o privire din perspectiva mai multor piste de lectură ... inclusiv într-o
cheie de „lectură de după lectură”, deschisă de
scurtissimele lui Felician Pop. Unele dintre ele
sunt, desigur, încadrabile în categoria aforismelor
în sine: „Cu tot ceea ce nu știm, am putea pune
bazele unei noi științe”, „Dacă minciuna are
picioare scurte, în schimb, hoția are mînă lungă”,
„Răbdătoare, deziluziile ne pîndesc după colțul
fiecărei satisfacții” ș.a.m.d. De aici încolo, de la
preluarea uneori canonică, începe ceea ce autorul
numește „gînduri care aleargă dinspre inimă spre
creier”, adică conceperea unui fel de text sui-generis, pe care îl putem numi și pseudo-jurnal, în sensul că se pliază, precum respirația obligatoriu, unui
traseu existențial, de peste 21 de ani, așa cum ne
înștiințează un necesar element paratextual: „Am
scris ce mi-a trecut prin cap, într-un moment al
zilei. Uneori am fost fulgerat, alteori doar întunecat de cîte un gînd pe care nu voiam să-l pierd”. Și,
cu toate acestea, nu e vorba doar de o scriere/
transcriere ce însoțește un drum prin viață. Este
vorba de un construct deliberat, marcat de o certă
vocație literară. Unele „sfîrtecări de gînd”, cum le
mai numește autorul, sunt plasate în sfera unui
ludic bine orchestrat, cu multiple trimiteri, venind
dintr-o analiză subtilă a spectacolului social-cultural, uneori politic, alteori religios, reușind, cu mijloace specifice ironiei și satirei, să devină penetrante, chiar corozive, deseori: „Un Parlament de
bași: mulți cîntă tare jos”, „Ce companie! Toma sCONVORBIRI LITERARE

a îndoit, Petru s-a dezis, iar Iuda a trădat!”,
„România a pierdut cel de-al doilea război mondial, cîștigîndu-l!”, „Cuplul de tip aprozar: el o
legumă, iar ea o poamă!”, „La susținerea tezei de
doctorat a primit drept cadou un Abecedar...”, „De
pe stradă, coșarul pîndește coșurile calde”. În
unele cazuri, tonul enunțului devine deliberat răutăcios: „Împodobit ca boul de Rusalii”, „Made în
Statele Uimite”, alteori pur șimplu flegmatic, ilustrînd capacitatea unui autor de a ilustra tonalități
diferite: „Dacă mă vindec, atunci ce-mi mai rămîne?”, „Am un tată mort în pămînt și nici nu știu
dacă cel din cer mai trăiește”. „Groparul: omul
care ține în viață un întreg cimitir”. Într-o linie specifică notației sapiențiale se înscriu, de asemenea,
multe dintre „sfîrtecările de gînd” pe care autorul
le presară pe parcursul cărții, multe dintre ele alegînd haina exprimării poetizate, de această dată:
„E doar fumul cuvintelor peste rugul tăcerii”, „Eun vers invers în univers”, „Unele cărți ajung întrun mausoleu, altele la abator”, „Poetul – ca un
păianjen pe apa cuvintelor”, „Au pus secundele os
peste os, de-au zidit acest timp atît de frumos” și
multele altele din aceeași categorie.
De departe însă, secvențele care trimit spre cele
mai multe posibilități de interpretate sunt cele care
pot fi considerate micro-narațiuni cu totul aparte.
Pretextul subtil este acela oferit de o posibilă
relaționare inimă-creier, pe fondul unei boli („
mîlul unei boli care refuza să poarte vreo mască”):
astfel se constituie, pe lîngă acele enunțuri specifice cugetării clasice, forme narative ce ar putea fi
mult dezvoltate, intrînd în arealul unor posibile
povestiri sui-generis. Unele sunt cu valoare de text
al începuturilor sau sfîrșiturilor de lume, cu valențe
mitico-poetice: „Mai întîi, satul a fost părăsit de
duhul său. Apoi au plecat și oamenii. În cimitir, la
oraș sau în străinătate. Răbdătoare, natura a
așteptat să se reînstăpînească în locurile furate cîndva de la ea de către săteni”. Alteori, secvența
narativă e rezultatul unei decizii de ultim moment,
generatoare de alte enunțuri în așteptare bănuită:
„Nu m-ar deranja prea mult dacă aș ajunge în iad,
dar, cînd mă gîndesc cu cîți nemernici aș putea să
mă reîntîlnesc acolo, imediat îmi vine să bat mătănii și să mă călugăresc”. Nu lipsește rezumarea
înțeleptului: „În viață m-am întîlnit cu o mie de ori
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mai mulți idioți decît înțelepți. Și nici acum nu știu
exact dacă înțeleptul s-a întîlnit cu idioții, ori idiotul cu înțelepții”.
Rămîn, definitorii și percutante, constituind
miza acestui volum, mirările și postulatele serioase, ironice, în doi peri, surprinzătoare, conclusive
ale unui autor de talent real: „Invențiile epocale au
fost făcute de marii leneși. Aceștia nu urmăreau
altceva, decît să simplifice lucrurile și mecanismele, pentru a deveni cît mai confortabile”; „În mare
mila sa, Domnul ne-a dăruit doar un singur lucru:
timpul viețuirii noastre. Mulți risipesc averea
aceasta, singurii sporitori cred că sunt artiștii. În
schimbul darului, ei dau lumii poate miezul și
înțelegerea superioară a acestei trăiri. Pentru că,
pînă la urmă, un artist este geamănul eternității”.
Sau, ca de final: „Atunci cînd vom muri, fiecare
din noi va înapoia pămîntului ceea ce a fost al
pămîntului, iar cerului ce a fost al cerului. Să ne
străduim așadar, ca după moartea noastră, pe cer să
răsară măcar un crîmpei strălucitor care să lumineze noaptea rămașilor”.
Cu siguranță, și prin acest volum, Felician Pop
ne convinge de calitățile sale de fin mînuitor al
cuvîntului.
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de îmblânzire a realului sau, chiar de obnubilare a acestuia, activând un important capital
de ingenuitate în textura lumii perceptibile.
Ambivalența discursului și alimentarea
impresiei de suveranitate a literaturii în planul
existenței justifică repertoriul bogat în scenarii și proiecții textuale: „să arborez o zi a
singurătății/ o siderală clipă din care ieșim/ o
medievală frumusețe/ floarea – medee a marelui mim…?” (p. 30). Luciditatea tăioasă și
sugestiile vigilenței poetice conferă versurilor
o accentuată notă premonitorie, care pare să
urmărească obsesiv fiecare ipostază scripturală. Un amestec infailibil de autenticitate, idealitate și ironie pigmentează un scenariu poetic
în care se dezbate însăși destinul poetului și al
poeziei, bineînțeles, în raport cu reperele tematice și
intertextuale anunțate de fiecare secvență lirică.
Poemul Din țara verbului și umilinței provoacă
o depănare dinamică de cadre fulgurante și distincte,
în care lumina, crepuscularul și întunericul sfârșesc
prin a se substitui cu precipitare unul celuilalt în forfota existențială. Actul scriptural are conotații spirituale și carnvalalești deopotrivă, fiind amplificat de
schimbările spontane de registru și de decor. Filtrele
cromatice induc sugestia pregnantă a sacrificiului și
a incertitudinii reușitei, părți integrante ale unor
călătorii care frizează ludicul laolaltă cu melancolicul ori causticul: „lucidă ordine a haosului/ chip de
mătrăgună/ în dimineața ce-mi străfulgeră viața și/
moartea – dintr-un elogiu al nebuniei și/ realității/
(un adevăr venind fără să existe/ fiind miezul a tot și
a toate:) / din țara verbului și a umilinței -/ când în
ninsoarea eternă în pielea/ goală -/ ca în picturile lui
goya/ ai cugetat să exiști” (p. 36). Grila spiritului
situat veșnic în expectativă intensifică ambiguitatea
gesticulației poetice, devenită o cale exemplară pentru relevarea adevărurilor posibile, ascunse și sugerate.

CRITICA POEZIEI

Aurel Ștefanachi, cunoscător rafinat al poeziei,
se lasă consecvent sedus de proiecțiile literare ale
propriei imaginații scânteietoare, alimentată de
culminațiile cotidianului, iar poemele sale transcriu
cu fidelitate aceste decantări artistice ale realului.
Colecția de poeme publicate în Maria (Tipo
Moldova, Iași, 2019) consolidează, într-o îmbinare
captivantă de registre, imaginea actului poematic
privit ca discurs vorace, acaparator, prins între
tăișurile ironiei, glisările banalului, cadențele calde
ale spiritualului sau pretextele livrești. Atmosfera
generală conturată în aceste volume este una de incitare histrionică, intensificată de gesticulația naivmelancolică ori sarcastică. Miza unui asemenea discurs se articulează în jurul unei stări pronunțate de
complicitate în care încearcă să își prindă cititorii,
sugerându-le frecvent subînțelesuri ascunse sub
aparența facilului sau a faptului divers, insinuând
existența altor fațete ale adevărului poemului.
În volumul Maria, poetul circumscrie fizionomia tematică și devoalează țesătura intertextuală pe
care se construiesc sensuri instigatoare, subtile și
aluzive. Poetul cultivă, cu o intuiție remarcabilă,
ambiguitatea limbajului și valențele alegorice ale
gestului gratuit. Poezia și actul scriptural sunt toposurile recurente ale discursului, chiar și atunci când
nu sunt afirmate explicit în corpul poemului întrucât
ele sunt consubstanțiale existenței, umbrei. Pe teritoriul stăpânit exclusiv de poezie, sau, mai general,
de imanența literaturii, poetul nu interoghează cu
încrâncenare eficiența scrisului, ci preferă să arate
cum convulsiile lumii concrete devin elemente pasive la nașterea poemului, fără a-i alimenta, în vreun
fel, substanța: „alt cântec, altă iubire, altă moarte,
altă/ credință – în nămolurile spațiului și/ timpului o
cruce de aur crește și se scufundă;/ în nămolurile
spațiului și timpului fața lui/ dumnezeu atât de luminoasă atât de întunecatrică –/ văd limpedea mască a
sorții” (p. 15). Scrisul își recapătă statutul de mijloc

CONVORBIRI LITERARE

Spectacolul ingenuu al observației cultivă cu
predilecție cadențele aforistice ale versurilor și
dimensiunea de parabolă, amplificată aluziv:
„Întoarce-ți fața! (balerină a dezordinii/ și geometriilor… impersonală viitură/ uscând oceanele/ solitudine și indestructibilă/ variație în spațiu și timp…
)/ pe zidul ceanuric proiecție a minții mele/ în
dimineața corolă a putreziciunii te-ai dus;/ fecioarăbaudelaireiană:/ Întoarce-ți fața! (lângă trupul tău
canonic/ eu însumi slujesc moartea)” (p. 43).
Fiecare piesă poetică dezvoltă valoarea metaforicospectaculară a recuzitei imagistice și a decorului, iar
candoarea notației se conjugă cu aureola spiritului
critic, răsfrânt asupra exigențelor interiorității.
Manierismul afectiv supralicitează tehnica
alternanțelor și a suprapunerilor ideatice, în jurul
cărora se întrețese o apăsătoare stare de veghe:
„Gogol după ce s-a întâlnit cu/ Akaki Akakievici șia ars toate manuscrisele/ aproape mort s-a/ dus la
prefect și l-a rugat să-l/ îngroape oriunde…, spițerul/
studiind cu asiduitate sânii/ adolescentelor a rugat
pe maimarii/ garnizoanei să-l împuște” (p. 73).
Această densitate dramatică conferă discursului liric
un caracter percutant, chiar coroziv în unele puncte,
menită să consolideze autarhia poemului.
Poemul Când a fost și asta deplaseză imaginarul
poetic într-o zonă în care se manifestă puternic autoritatea unei solemnități melancolice, aproape tragice, sortite să perpetueze meditativ resemnarea în
fața dilemelor răscolitoare. Dacă până acum se
remarca plasticitatea și diversitatea decorurilor tranzitorii, a coloritului, scenariile lirice încep să fie
dominate de aerul reflexiv, care se folosește de sugestiile concretului doar ca pretext, nicidecum ca factor declanșator: „în cartea de lut și apă a memoriei/
și realității; în cartea țintuită la/ pieptu-mi lecție de
anatomie –/ în cartea cu paginile suprapuse/ cărnii
mele –/ făptură a înghețului ce-mi substituie/ conceptele despre artă/ despre moarte” (p. 79).
Tatonările, căutările și constatările sunt cele care
dau substanță meditației melancolice în care se
remarcă o voluptate ireversibilă a dicției punctuale
și a expresiei poetice condensate și eliptice.
Ritmurile sunt îmblânzite și contrastează cu
tribulațiile lăuntrice: „acest tub de sticlă: maroniu,
obsedant-/ care îmi trece prin piept; care mă strigă-/
(iar mâinile topindu-se în înăuntru-i)/ totemic îmi
află pânzele sufletului-/ totemic mă numește cânte-

cul său de/ încoronare și moarte” (p. 42). Imageria
se fixează în crepuscular de aceată dată, iar această
secvență se compune exclusiv din piese poetice „de
largă respirație”, în care se comprimă înclinația
către un tragic aproape fantast, provenit din intuiția
căderii în cavalcada metafizică. În atmosfera crepusculară, starea de veghe fuzionează cu misterul și cu
aerul cețos care devine din ce în ce mai greu: „să ne
uităm la femei/ prin rariștea ivoriu/ culbeci în etate/
de la – nceput până la saturație/ ele în finețea morții/
să ne armonizeze la sân” (p. 140). Versul de precizie
aforistică apare ca un element purificator al
experienței ontologice întrucât risipește o parte din
vălul de întuneric: „între tot ce există eu însumi/
fiind o poveste nescrisă” (p. 45).
Ultima parte a volumului revine la fizionomia
complexă a poemului smuls din registrele
virtuozității unei percepții literare abisale, care îmbină strălucit calitățile primelor mănunchiuri de piese
lirice. Poetul continuă aici exercițiul pasionant de
stilizare a crepuscularului, îmblânzindu-l prin augumentarea naturii meditativ-reflexive: „malul
singurătății în formă de cerc/ dumnezeiesc
limpezește ghețari și lumină:/ din amurguri
nuștiucine îmi scrie/ cum toamna se-nalță; cum totul
se-nchină;” (p. 143). Substanța viziunii este bine
concentrată și se slujește remarcabil de achizițiile
liricii contemporane, totul contopindu-se într-o
nuanță reliefată de măreție localizată, paradoxal, în
locuri comune, apropiate, desprinse din orizontul
familiar: „ermetic elogiu – în această zăpadă fierbinte/ să-mi întruchipez o elegie a morții…/ să-mi
transform brațele în adevărate pînze/ pe suprafața
cărora să ardă icoane și cărți” (p. 146).
Volumul Maria dă concretețe unui imaginar
scânteietor și unei excepționale capacități de a conferi corp poematic dilemelor, obsersiilor, fricilor sau
meditațiilor, traduse în versuri eclatante ca fond
ideatic. Fiecare piesă poetică scrisă de Aurel
Ștefanachi contribuie la desăvârșirea unui complex
exercițiu de alchimie existențială, care își supune
hegemonic recuzita exterioară și decorul crepuscular, transformându-le în factori catalizatori ai unei
tenace sondări a interiorității.
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bună măsură”, precizează Ion Pop, sedus de voluptăţi estete, preocupat de cultivarea formei, slujind
„panta clasică din miazăzi”. Sentimental, chiar
hedonist, „în clasica haină solară”, Alexandru
Andriţoiu (1929-1996) a abandonat lirismul politizat, imnic, evocator al primei etape, glorificând
prezentul eroic (blocul muncitoresc) sau blamând
veninosul Occident, şi crâşmarul sosit în Vidra etc.
Versuri la care, fireşte, a renunţat fără regrete, după
ce, în acel prinos de cântec, slăvise Porţile de aur,
Deceniul primăverii şi alte titluri îngropate în uitare. Poate şi din pricina uşurinţei redactării. Fiindcă,
nu i se poate contesta facilitatea de a scrie, împinsă,
uneori, în eseizare. După cum „romantica trufie a versului
de altădată” înregistra ritmuri săltăreţe, izvodite de un
„condei anost” (recunoştea). Cert, mare „risipitor de
imagini”, poetul lunatic s-a vrut „copist al cerului extatic”
şi s-a adâncit, statuar, solar, cu „vervă caligrafică”, evacuând dramaticul, într-o „meditaţie formalistă” (zicea
Marian Popa), râvnind – „cruţat de Parcă” – o carnaţie de
piatră versurilor sale reabilitante, cu iz intelectualist şi
prozodie meşteşugită, de indiscutabil rafinament. De un
delectabil patetism sentimental, cu ecouri minulesciene
(s-a observat) şi voluptăţi agreste, el evocă o „melancolie
roză”, topită în elixirul serii sau „amiezi valahe cu fluturi
şi fântâni”. Doar un „fragment fragil de poezie” ar mai
aminti de iubiri defuncte, pierdute „în ani departe”, îndatorate periplului mundan. De fapt, poetul artistizează
necontenit. Timpul „doare”, imaginile se desprind „din
vechi lecturi”, recunoscând un izvor livresc. Elegiile
romane, cântând splendoarea latină (Aur, 1974), lângă
lecturi horaţiene şi vinuri vechi, poartă, desigur, „un suspin livresc”. Şi, cum spuneam, confirmă dexteritatea poetului, reciclând formule poetice şi tehnici prozodice întrun efort restaurator, nu şi explicit-programatic, trecând în
revistă, detaşat, mai toate stilurile. E vorba, însă, de un
mimetism superior, având o evidentă înţelegere a convenţiei, minus pigmentul ironic. O antologie precum
Constelaţia lirei (1985), prefaţată de Eugen Simion, dovedeşte această largă disponibilitate, îmbrăţişând pastelul,
balada, madrigalul, romanţa, poema socială, sonetul etc.,
înghesuite sub umbrela poeziei neoclasice. Sunt exerciţii

POEZIE

Dacă putem vorbi de un „canon al uitaților”, cum propunea, nu demult, Răzvan Voncu, atunci Alexandru
Andrițoiu figurează, negreșit, pe această listă în continuă
îmbogățire. Încercând a-l scoate din uitare pe poet, Mircea
Moț construise un volum antologic, încredințat Editurii
Academiei Române, în deja faimoasa colecție O sută și
una de poezii, convins că Andrițoiu, un fantezist sedus de
ceremonialul rostirii, merită gestul recuperator. Exegetul
vedea în poetul de la Familia „prin excelență un poet al
temei”, un tehnician al versului capabil de a oferi „spectacolul temei” ca spectacol sieși suficient, „lustrul dominând obiectul”.
Sârguincios invocată, pomenită de toată lumea, o mică
şi timpurie Artă poetică, expusă în Cartea de lângă inimă
(1959), limpezea intenţiile tânărului poet, Alexandru
Andriţoiu mizând, chiar în plină epocă dogmatică, pe
oglindire: „Cea mai frumoasă lună e în lac, / cel mai frumos luceafăr e pe mare / şi cântă cel mai sincer pitpalac /
nu-n pomi, ci-n amintiri şi în uitare”. Bineînţeles, mânat
de „debitul condeiului” (cum ar fi spus Arghezi), şi
Andriţoiu a plătit tribut constrângerilor ideologice, oferind inevitabilul obol publicistic. Iar mărturisita ispită,
anunţând „estetizarea reflectării”, cu abia ghicite intenţii
barbiene, ar fi fost un „maximum” de temeritate în acei
ani, opina Marian Popa. În timp, vechiul militantism s-a
risipit, poetul – cu faimă de boem şi om de bibliotecă – sa despărţit de agitatorism (cu încă, rare, pusee omagiale),
încât revenirea sa, confesivă, în tonuri grave, „ca după o
moarte posibilă” (cum mărturisea), ni-l înfăţişează „fără
pată, suav, curăţat de fum”. Poet şi traducător, trecut prin
şcoala de literatură (în prima promoţie), iubind fluenţa şi
limpiditatea clasică, Andriţoiu vine pe bătătorita filieră
ardelenească Goga-Cotruş-Beniuc, dezavuând, însă, programul stelist. Debutase în paginile ziarului clujean,
Lupta Ardealului, şi, fiu de moţi, nu va ezita să ne anunţe,
în 1953, că În Ţara Moţilor de face ziuă, volum încununat
cu Premiul de Stat. „Se perindă” prin diverse redacţii şi
când, în septembrie 1965, porneşte a V-a serie „legitimistă” a Familiei, cu intenţia (nemărturisită) de a se consolida
„flancul vestic”, supus infiltraţiilor iredentiste maghiare
(cum, geopolitic, explica tot Marian Popa), va prelua
funcţia de redactor şef (1965-1990). S-a regăsit apoi „în
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stilistice îndelung şlefuite, vânând „clara clipelor euritmie”, vădind virtuozitate combinatorie, de o vetusteţe
asumată. Cu indicii livreşti (prin densificarea referinţelor)
şi o certă chemare pentru răsfrângeri, transfigurări, modelări (o humă „aptă pentru cupe”), respectând, de fapt, ceea
ce tânărul Andriţoiu anunţase: „Secund e jocul / luminii ce
se joacă-n mări de-a focul”. Un estetizant, aşadar, atent la
„oglindire”, muzicalitate, teatralitate, galanterie, foarte
respectuos cu înaintaşii, lăudând „zugrăvirile (lor) subtile” şi aşezându-se, declarat, în „epigonia acestor moşteniri”. Un titlu, precum Repetări, explicitează această
„strategie”. Al. Andriţoiu calcă pe urmele celor „care-au
fost şi au plecat”, culegând, pe firul timpului, sugestii,
îmbrăcate în „haine translucide”, urmând alaiul reginelor
„decupate dintr-o carte”. „Nu Eminescu lac ne-a dat?”, se
întreabă poetul, cu o candoare jucată, cercetând „o vârstă
împietrită”. Dar o face cu temperanţă, prin filtru cărturăresc, reprimându-şi vibranţa. Artizan, negreşit, cu reacţii
prompte la somaţiile zilei, el, până şi în poezia lozincardă,
reuşeşte a fi altfel: „Aduc în piept o harfă şi-un flaut în
femur”, ne previne afabil. Încât, fie caligrafiind imaginea
tragică a lui Avram Iancu (v. Umbră cu fluier), fie deplângând, baladesc, soarta lui Tudor Vladimirescu (v. Balada
fântânii, rememorând destinu-i „sever”, „fără cer”), poetul e terorizat de scrupul prozodic, încercând a distila
„parfume-n alambicuri”. Încumetându-se la a-i revizita
opera poetică, Mircea Moț ne asigură că și în cărțile de
început, uitate azi, Andrițoiu „suna” altcumva față de harnicii congeneri. Un Colectivist citind, de pildă, era o pledoarie pentru „filosofia muncii”, nimbată însă de „luceferi
pe hârtie”; cartea, izvodită în „tipografii stelare”, poartă
„coperți de curcubee”, deturnând cumva mesajul triumfalist înspre un atemporal estetizat. Dar, ca bun ardelean,
Andrițoiu resimte acut presiunea Istoriei. Ca dovadă, Al.
Cistelecan descoperea „patru magistrale tematice” în lirica sa (natura, dragostea, timpul și, desigur, Istoria). Întrun Pastel moțesc, calvarul lui Horia e anunțat de un amurg
cu „găteli de sânge”, soarele însuși fiind „o roată-nsângerată”. Dacă recitim cu atenție poema Repetări, legătura de
adâncime cu cei de dinainte, sfidând toate rupturile
Istoriei și preceptele ideologice („noua moară”), se transparentizează: „Călcând / ediții princeps de odinioară,/
venim mereu, sub saci, la noua moară, / grâu vechi și
faraonic măcinând”... Ceea ce ar confirma coerența operei, subliniată repetat de Ion Pop, firește, într-un cosmos
armonic (cf. N. Mecu), în care devenirea-degradare nu
alungă tonalitatea boem-voioasă. Sub pecete elegiacă,
„timpul vine calm şi trece peste”, „ni se face iarnă”; iar
poetul, îmbrăcat în „cămaşa cerului”, ispitit de celest şi
ascensional, ar vrea să oprească clipa, decretând chiar
reîntruparea: „strămoşii se re-ntorc în prunci”. Poezia sa,
înţeleasă ca artefact, e obsedată de limpiditate; reveriile
poartă un suspin livresc iar emoţia e „pândită de creier”.
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Rămân, desigur, „florile de stil” şi o mascată (prin alerteţea ritmului) tristeţe subterană: „Pe foste limpezimi sentinde nor / şi bate-un cosmos de melancolie”. În consecinţă, îmbătrânind, va invoca iubirea-concept, Femeiaarhetip, recunoscând: „cuvântul patimei pierdute e astăzi
lexic înţelept”. Poet cultivat, fără metamorfoze spectaculoase, suspectat chiar de monotonie, Alexandru Andriţoiu
transferă discursului liric o solidă experienţă cărturărească, poetizând cu obstinaţie şi având conştiinţa jocului;
recitită azi, opera sa, acceptându-i premisele, îşi probează
coerenţa.
Simetrii, din 1970, era încă o probă a spiritualizării
materiei, urmată de Euritmii (1972), dovedind, nota Petru
Poantă, pofta de „senzualism și joc”. Neinspirat, în 1989,
va publica Prin Țara dimineților liniștite, lăudând Coreea
lui Kim Ir Sen. Poetul, însă, confiscat de voluptăți estete
și scrupul prozodic iubește fastul decorativ, desfoliind
imaginarul în sonorități căutate și prețiozități. Urmărește,
spunea Călinescu, „tehnica muzicii interioare”, rămâne
„muzical și plastic”, este un stilist. Grija pentru formă se
însoțește cu ispita epicureismului: poate fi elegiac-confesiv, bătătorind convenții reciclate („ni se face iarnă”),
poate fi, în reverii estetizate, fantast, boem, teatral-amoros
etc., invocând „oaze de mătase”, coline bucolice, „clopote
latine”, travaliul său însemnând o continuă decantare
(teme, motive, tehnici). Chiar în plină penurie proletcultistă, cu atâția versificatori sârguincioși și cărți ridate /
casate, Andrițoiu, slujind temele epocii, încerca un „ancadrament livresc al evenimentelor”, nota Ion Pop. El, poet
cultivat, deplângea, peste ani, acele tipare artistice
„greșite”, nutrind, prin uniformizare, o operă colectivă;
dar Școala de literatură, în pofida cursurilor anodine și a
dogmatismului epocii i-a procurat, într-un deceniu „prea
mult anatemat”, bucuria unei confrerii literare.
În Poeme noi (1984), poetul bihorean, mânuind
aceeaşi „retorică dibace” (cf. Eugen Simion), ceva mai
selectiv, mai resemnat, accentuează – reflexiv – recurenţa
unor teme, adumbrindu-şi bucolismul de altădată. Iese, pe
testată filieră parnasiană, o poezie cantabilă, sentimentală,
în fond. În totul, poetul, „erou bătrân al meselor rotunde”,
cerşeşte dezlegarea, despărţindu-se de un profil „mereu
mai aburit”. Referenţial, chemând exemple „de autoritate”, un poem de Lamartine, un „bard cu plumburi”, o lună
„decadentă”, un şir de picturi moderne etc., îşi oferă certitudini, contrastând cu descrierile sale „proaste”, reciclante, departe, totuşi, de gândul pastişei, trase în construcţii personale, cu amprentă retro. Prea convins, însă,
în reţeta revalorificărilor, afişată cu superbie: „Sub cerul
clasic n-a murit nimic/ Şi ce-a cântat Homer, va mai
cânta”. Alexandru Andriţoiu, aproape uitat, merită a fi
redescoperit.
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Primele fraze din volumul al doilea al
romanului Moromeții sunt puse de Marin Preda
sub semnul dubitativului: „În bine sau în rău se
schimbase Moromete? Cei care îl duşmăneau
sau stăteau cu ochii pe el se potoliră sau îl uitară, ca şi când l-ar fi iertat sau l-ar fi dispreţuit.
Ce putea să însemne asta?” (București, Ed.
Jurnalul Național & Curtea Veche Publishing,
2009, p. 7; toate citatele vor fi date după această ediție). Aceasta însemna că oricine l-ar fi
putut uita pe fostul animator al adunărilor
duminicale din poiana fierăriei lui Iocan, dar nu și
sistemul de guvernământ impus de sovietici imediat
după Al Doilea Război Mondial. Oricum, chiar dacă
nu am ști ce fel de schimbare ar fi suferit Moromete,
putem fi siguri că întreaga societate românească postbelică s-a prefăcut din rău în mai rău, iar SilișteaGumești nu avea cum să facă excepție: „ca printr-o
spărtură care nu mai putea fi dreasă, începură să
năvălească în acest timp pe scena satului oameni şi
întâmplări care îl smulseră pe Niculae de acasă înainte ca Moromete să vadă reparându-se greşeala lui faţă
de acest băiat. Erau evenimente pline de viclenie […
], s-ar fi zis, văzând ce oameni ieşeau acum la iveală,
că un sat parcă nu era o aşezare de cel mult două mii
de case adunate într-o vale a unui râu şi ascunse sub
salcâmi, ci o groapă fără fund din care nu mai încetau
să iasă atâţia necunoscuţi! Cine erau toţi ăştia? Cei
mai mulţi erau băieţi aşa ca Niculae, şi nu se ştie cine
le spusese lor că pot să se ducă la primărie, să se urce
pe trepte şi să înceapă să vorbească” (p. 71).
Unul dintre băieții deștepți, ce urcă treptele primăriei și ale unei viitoare cariere politice, este fiul lui
Radu Lungu, pe care îl vede propovăduind, ros de
curiozitate, însuși Moromete. Fostul „lider spiritual”
din poiana fierăriei lui Iocan le povestește ultimilor
săi aliați în convingeri politice liberale (adunați acum
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în curtea casei sale – succedaneu al fostei agore
sătești) ce a văzut el pe noua scenă politică a satului:
„Într-o zi Moromete se întoarse din sat strâmbându-se
de nemulţumire şi spuse că se întâlni pe drum cu Radu
Lungu, zice, mă Moromete, vreai să-l vezi pe dracu?
Ei cum, zic. Du-te la primărie, zice, şi uită-te la Mărin
al meu. M-am dus, adăugă Moromete, şi aşa erea: ori
îl vezi pe-ăla cu coarne, ori pe alde Mărin al lui, tot aia
e” (pp. 71-72). Iar naratorul întărește cele spuse de
protagonist: „De ce se adunaseră de fapt? Ce voiau al
lui Radu Lungu şi mai ales ce nu-i plăcuse lui alde tatsău în toată istoria asta? într-adevăr i se rostogoleau
ochii în cap lui alde fiu-său şi îi dădea cu gura cu atâta
pornire încât nu-şi mai putea acoperi dinţii lui tineri şi
când răspundea câte unuia se răsucea spre el atât de
repezit încât ai fi zis că e un câine întărâtat scăpat din
laţ care nu sare la tine să-şi înfigă dinţii doar pentru că
urmele curelei cu care a fost ţinut până acuma la respect le simte încă proaspete în jurul gâtului” (p. 72).
În locul fostului primar ante- și anticomunist
Aristide, s-au „perindat” (un neologism pentru
silișteni, pronunțat de însuși Aristide) câteva
notabilități cu nume sau cu porecle care nu aveau
nimic a face cu onomastica infernală, ci cu aceea
creștină: „unul era primarul care venise îndată după
23 August, un oarecare Pascu, poreclit nu se ştie de
ce încă de când era mic, Terente (numele vestit al
unui bandit), celălalt primarul de acum, Gavrilă al lui
Miai, iar al treilea nu ştia cine este” (p. 73). Dintre
toți nou-veniții și neaveniții comuniști ce sunt rude
prin alianță cu vestitul bandit Terente, atrage atenția
un personaj cu o poreclă împrumutată tot din sfera
pascală: Isosică. Este o poreclă predestinată rolului
său „isusiac” – de resuscitare a iubirii de aproape prin
colectivizarea forțată –, pe care îl va juca în calitatea
sa de secretar de organizaţie de bază şi de referent la
sfatul popular.
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Poate că numele îi era pronunțat astfel, prin alternare/alterare vocalică din rațiuni eufonice, ca și în
cazul poreclei purtate de oportunistul Ouăbei: „El
voia adică să spună, ouă, bă, care mai vinde ouă, dar
în loc de bă zicea bei ca să i se subţieze glasul mai
boiereşte şi să fie şi auzit mai bine de urechile muierilor” (p. 74). Pe Isosică îl chema, de fapt, Gheorghe
Tăbârgel și nu se ştia cine îi scornise această poreclă;
„oricât te-ai fi gândit tot n-ai fi putut să-ţi dai seama
ce putea să însemne” (p. 89. Alături de notarul comunei și de Niculae Moromete, toți cei de teapa lui au
venit să impună în sat o nouă religie, atee, fără chiaburi și împotriva lor.
Ca propovăduitor al noii religii fără nici un
Dumnezeu, Isosică trebuia să dețină un dram de divinitate, magistral pus în evidență de Marin Preda.
Astfel, viitorul activist a înotat în lichidul amniotic
înainte ca preacurata mamă, Sița lui Ciucă, să se fi
măritat. Odrasla cu sămânță divină s-a născut precoce,
înainte de sorocul celor nouă luni de după căsătoria
părinților, ca presupus fiu natural al lui Aristide. Siţa (o
posibilă prescurtare de la Aristița) era o fată de pe la
marginea satului și stătuse de vorbă pe izlaz cu nimeni
alta decât cu Maica Domnului în augustă persoană.
Nemaipomenitul miracol local a transformat SilișteaGumești într-un nou Maglavit, ce fusese stins cam pe
la începutul acțiunii din romanul Moromeții. Noua
escrocherie din sudul țării, de astă dată pusă la cale din
rațiuni pur matrimoniale, consta în faptul că ipotetica
fecioară Siţa trebuia să-și facă rapid un rost marital pe
lumea asta, înainte de a i se naște copilul din flori.
Neavând Sița prea multe șanse să se mărite, deoarece era din naștere șchioapă, tot de la o șchioapă
deasupra pământului trebuia, pe-semne, să i se arate
și Maica Domnului. Vedenia îi și spuse pentru ce a
avut amabilitatea să se deranjeze: „Am venit la tine
că te-am văzut cum stai tu pe izlaz singurică” (p. 90).
Desigur că marea singuratică nu știa să spună ce i sa mai întâmplat atât de miraculos și evada imediat în
lumea lui Morfeu, pentru a scăpa de unele întrebări
incomode, la care nu ar fi avut răspunsuri credibile.
Iată în ce fel se întâmpla adormirea maicii domnului
Isosică: „Mai apuca să spună că îi e somn şi într-adevăr adormea numaidecât, un somn de se vedea parcă
pe obrazul ei tot ce se petrecea cu ea dormind; i se
mişcau ochii sub pleoapele închise, se ridica în capul
oaselor şi din gât îi ieşea un şuierat îndelung şi subţire de înmărmurire, după care recădea pe căpătâi şi
dormea apoi ore întregi. La trezire, la rugăminţile
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acelor femei care nu fuseseră acolo când povestise ea
vedenia, o spunea din nou, şi în câteva zile prispa,
curtea şi ograda lui Ciucă începură să nu se mai
golească de lume” (p. 90).
Puterea miracolului marianic și consfințirea noului loc de pelerinaj sunt autentificate de apariția a doi
„magi”, la fel de estropiați ca și silișteanca atinsă de
presupusa aripă divină. Unuia i se făcea în frunte o
băşică de mărimea unui ou atunci când vorbea, iar
celălalt era ciung și avea gâtul strâmb, dar nu într-o
parte, ci dus înainte. Grație îndemnurilor adresate
pelerinilor de acești înaintemergători, s-a ridicat imediat la locuința părintească a augustei siliștence un
lăcaș de cult printr-un fel de subscripție publică. Iar
aceasta, în ciuda opoziției instanței religioase din sat,
preotul, care afurisea această schismă de la calea adevărată a lui Iisus, în urma căreia se va naște Isusică
(în fine, Isosică).
Faza apoteotică a miracolului și a escrocheriei
sentimentale trebuia atinsă în vreun fel și, drept
urmare, Fecioara Sița anunță pe binecredincioasa
asistență că a sosit clipa de a se înălța la cer. După
una din revenirile ei din starea soporifică, mesagera
divină relată cu deplină seninătate că Maica
Domnului i-a spus că are canon să nu zboare înainte
de a fi mireasă. Asta era! Însă nu era prea lămuritor
(sau luminător) dacă pururea fecioară Sița trebuia să
fie doar îmbrăcată în rochie de mireasă sau dacă era
necesar să fie mireasă de-adevăratelea și de-a binelea. Pe acest fond de elevat mister religios, căzu totul
în derizoriu prin cele spuse tatălui de frățiorul ei
sâsâit, pe nume Nilă (și casa Ciucă avea un Nilă al ei,
deși nu atât de greoi ca al Moromeților): „«Eu spor,
tete, eu spor!» Adică el zboară!” (p. 92). Om cu
picioarele pe pământ, blândul lor tată spuse într-o
manieră moromețiană: „«Măi Nilă, stai aci, tu zbori,
Siţa zboară, eu cu cine mai rămân?»” (ibidem) Astfel
se risipi și miracolul: „Copiii auziră şi răspândiră în
sat aceste cuvinte ale omului şi ceea ce nu reuşise să
facă popa în biserică, reuşiră ei: alergau prin curţi sau
pe drum ca nişte smintiţi şi cu braţele în aer, aşa cum
ţin păsările aripile, răcneau sâsâit: «eu spor, tete, eu
spor!» Şi pelerinajul în curtea Siţei se opri” (ibidem).
Chiar dacă nu a mai avut niciun... spor în privința
miracolului înălțării la ceruri, Sița s-a bucurat totuși
de partea ei de cer, deoarece Maica Domnului a ajutat-o să-și găsească un mire pământesc. „Cel mai
iubit dintre pământeni” i-a fost menit în persoana lui
Ilie al lui Tăbârgel – unul dintre dulgherii care contri93

buiseră la ridicarea lăcaşului de cult și al cultului
însuși pentru Sița. Spre deosebire de confrații lucrători, cel cu nume de gonitori cai cerești nu vruse să
primească bani și, astfel, colegul de meserie al dulgherului Iosif (tatăl pământesc al lui Iisus) deveni
tatăl mult mai pământesc al tombaterei („tombe à
terre”) Isosică. Atât timp cât pedestrul Isosică
aparține lumii acesteia și încă nu este dus să se odihnească în panteonul fruntașilor comuniști, îl cheamă
Gheorghe Tăbârgel. Cu alte cuvinte, tălmăcite prin
etimologie, el este un om al pământului care își
tăbârcește viața. Dacă s-ar fi înălțat în văzduh, probabil că l-ar fi chemat – să zicem – Isosică Cârstache
(cacofonia se impune în această dualitate pământcer).
Ajuns la vârsta însuratului, mult prea gânditorul,
în aparență, Isosică nu avu nimic din comportamentul
obișnuit al celorlalți flăcăi din sat. De o castitate
subînțeleasă, el intră în vorbă cu o nespus de frumoasă, dar foarte săracă şi mai ales rea fată. Întâlnirile lor
erau puse sub semnul insolitului: „nu făceau nimic
izbitor, nu se piteau nici în porumburi şi nici în cine
ştie ce văgăună ca alţii, ci stăteau liniştiţi în văzul la
toţi, fata cu ceva de lucru în mână, de obicei o iie, iar
el cu capul în poala ei, cu ochii închişi, ai fi zis că era
nedormit; dar nu dormea, deşi aproape în fiecare
noapte se întorcea de la ea la ziuă. În asemenea clipe,
dacă vorbea, Ciulca avea alt glas, fără nimic ascuţit în
el şi după un timp începea fără veste să cânte” (pp.
94-95).
Aerul de mister moștenit de la augusta mamă era
întreținut de norul de fum care îi cuprindea silueta de
înrăit fumător deloc hulpav la mâncare. Îmblânzitor
al câinilor (mari dușmani ai colectivizării), viitorul
activist de partid deținea darul de a fi ubicuitar, întărind axioma că Partidul e în toate: „Isosică avea întradevăr acest dar ciudat că trecerea lui prin sat şi chiar
prin curţile altora nu era nici anunţată şi nici însoţită
de lătratul vreunui câine. De aceea şi drumurile lui
erau greu de urmărit, trecea pe uliţi agale învăluit în
fum şi nu o dată unii se certau că l-au văzut în acelaşi
timp în locuri diferite, cu martori. Când pleca dintrun loc parcă pierea, cu toate că se putea întâmpla să
stea în locul acela ceasuri întregi. Dacă ar fi fost
întrebat cel care îl văzuse stând, să zicem pe o podişcă împreună cu cineva, încotro a luat-o când a plecat,
acela n-ar fi ştiut să spună precis, chiar dacă drumul
n-ar fi avut decât un încoace şi un încolo, adică n-ar
fi fost o răspântie de uliţi, ci un drum drept şi fără
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cotituri” (pp. 106-107).
Desigur că intrarea lui Isosică în rândurile
Partidului este făcută prin trădarea presupusului tată
biologic, liberalul brătienist Aristide, care, de altfel,
se și mândrește cu odrasla: „He, he, he, râsese
Aristide, he, he, he, auzi ce-a zis, băiat deştept. Nu
degeaba spune lumea că e al meu, he, he, he…” (p.
125) În fapt, fostul primar îl pune pe Isosică să redacteze o listă cu „nostalgicii” silișteni care ar putea să
submineze Partidul din interior, prin intrarea în rândurile lui. Gestul de a redacta lista conspirativă, terminată de completat pe la al doilea cântat al cocoşilor, se aseamănă cu al unui tâmplar și ne amintește de
meseria tatălui pământesc al scribului, Ilie al lui
Tăbârgel: „Se gândea: da, bine, avea să scrie. Dar…
Şi se aplecă hotărât. Înainte de a începe avu un gest
de şcolar sau de tâmplar, înmuie întâi vârful creionului în gură, apoi începu să facă prima literă” (p. 119).
Aristide nu fu atent la cântecul prevestitor de trădare
al cocoșului și se iluziona atunci când spunea: „Eu nu
guvernez numai pe unii, toţi sunt sub autoritatea
mea” (p. 108).
Autoritatea îi va fi subminată chiar de fiul natural,
care va ajunge să-i stăpânească moara, și astfel următoarele fraze îi vor fi premonitorii: „– Vorbeam cu
nean-tău Năstase şi cu gineri-meu, zise Aristide când
Isosică intră în odaie şi fostul primar de dinainte de
război îi arătă cu mâna un scaun lângă el, să se aşeze.
Că el zice că comuniştii n-or să ţină mult, că n-o să-i
sprijine nimeni. Şi eu îi spuneam că se găseşte,
găseşti să-l omori şi pe tac-tău. Dacă chem eu aici la
mine pe Badea lui Ilie Cârcâdaţ şi-i spun, bă, îţi dau
un pogon de pământ, dă-i una în cap lui alde tac-tău!
Ai să vezi că-i dă!” (p. 106). În casa chiaburului
Aristide, naționalizată, asemenea restaurantului din
Bucureşti, dormeau diverşi funcţionari ai sfatului
raional sau instructori şi activişti de partid aflați în
trecere prin Siliștea-Gumești. Unii lansaseră zvonul
că el ar fi devenit spion şi că ar fi izbutit să fugă în
străinătate, dar înclin să dau crezare celor care spuneau că ar fi fost închis. Este în logica acelor ani ai
„obsedantului deceniu”.
Prin ajungerea lui Isosică drept responsabil la
fosta moară a lui Aristide, altă făină se măcina la ea.
Devenise o moară roșie și fără noroc. Ce fapte lipsite
de sfințenie a mai făcut Isosică/Isusică în calitatea sa
de secretar de organizaţie de bază şi de referent la sfatul popular nu ne interesează aici. Restul e stalinism...
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CRITICĂ

Livia IACOB
Unde-i lăuntrul de har
al acelui hotar? Oare ce chin
e-n ceva atât de suav?
Rainer Maria RILKE

Cărțile au drumul lor. Uneori, vin înspre
noi pe căi migratoare. Este și cazul antologiei de față, dedicată valorilor perene ale
culturii germane, într-o excepțională ediție
bilingvă care adună autori canonici din
secolele reprezentative pentru națiunea la
care am făcut referire pentru a așeza o oglindă infidelă timpului trecător, dar fidelă unei axiologiei a
supremației prin consistență. Selecția și traducerea
acestora din urmă aparțin distinsei doamne
Cătălina Frâncu, o iscusită traducătoare sub condeiul căreia îl ghicim atât pe iubitorul de literatură,
cât și pe creatorul de frumos, pe cel care întotdeauna reușește, prin meșteșugite eforturi, să extragă
din aparența imaginarului ori a prozodiei tinzând
spre perfecțiune esența adevărurilor semnificative
și imuabile. Am convingerea că a câștigat, în fond,
un pariu dificil. Pariul cu un public iubitor de poezie, dar neîngăduitor cu erorile traducerii.
Convinsă fiind că strădania de a face posibil
acest demers a fost, pe alocuri, urieșească, am citit
cu mare atenție poemele. Recompensa, trebuie să o
recunosc, a fost pe măsură. Într-un timp foarte
scurt, am parcurs cu nesaț secole și spații înțesate
de mitologie, de imaginar și de versificație perfecte
în sine, dar și de tot atâtea îndepărtări de realitatea
contondentă de câte au avut nevoie titanii pentru a
se reașeza acolo unde le este locul, anume în matca
lăuntrică a absolutului din care, de fapt, nu plecaseră niciodată, indiferent de cât de mizere le-au
fost, în ochii neinițiaților, existențele. M-am întrebat cum pot curge atât de frumos în limba română
opere de extracție germanică, opere care, în fond,
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nu au decât foarte puține în comun cu melodicitatea și semantismul limbii noastre. Și cred că am
găsit răspunsul într-o personalitate care, prin enciclopedismul, dar și prin vizionarismul care au
caracterizat-o pe deplin, a declanșat, cel mai probabil, și geneza acestei cărți: Johann Wolfgang von
Goethe. Căci ce răspuns mai bun se poate da astăzi,
ca și odinioară, specificității unei culturi, predefinite pe criteriile etnicității, de nu ideea
„universalității” literare, prefigurată încă din
Renaștere și reunind apoi, în secolul Luminilor,
sensuri precum cel al comunității, unității,
toleranței, deschiderii și schimburilor globale reciproce? O spune răspicat însuși Goethe atunci când,
la începutul secolului al XIX-lea, ne lasă moștenire
termenul de Weltliteratur, așezând pe același piedestal literatura/ literaturile lumii și universalitatea
culturii. O spune astăzi, dintr-o prea modestă
umbră, și traducerea lipsită de orice formă contestatară de veleitarism a doamnei Cătălina Frâncu.
Încărcătura propriei etnicități se alătură, cred,
tendinței spre universalizarea propriului discurs
care sunt proprii tuturor creatorilor ce poartă, în
antologia de față, veșmântul și toga limbii române.
Pentru toți, fără excepție aș spune, poezia este, ca
pentru Friedrich Hölderlin, singurul posibil chip de
locuire a lumii. Cu alte cuvinte, o experiența
ființială pentru Hesse, Rilke, Benn, Trakl,
Bachman sau Celan, prezenți aici, în Poeme alese
de limbă germană, poeți pe care i-aș asemăna mai
degrabă ca atitudine și evoluție internă a scriiturii
lor decât la nivel de imagistică și sens global al
operei. Rafinarea culturală, contactul cu alte geografii literare din care se hrănesc livresc sau cu
boema artistică pur și simplu nu fac altceva decât
să-i consfințească menirea pe care i-o gândiseră
inițial: să o poarte în Occident și, desigur, mai
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departe, prin produsele estetice generate, forme
pure, kathartice de cunoaștere prin intermedierea
revelației. Acesta este, în mare, portretul unui peisaj. Cu multe lumini și umbre. Din el se desprind
însă portretele individualităților creatoare puternice, aproape crepusculare, în multe cazuri cu un
ochi privind într-un secol și cu unul spre celălalt,
atestând un fond ideatic și o formă de expresie
echilibrate și prin sorgintea folclorică, prin urmare
caracteristică tradiției, dar și acea metaforizare fără
precedent ivită din uzanțele categoriilor negativului1 și ale esteticii urâtului, întru totul reprezentative pentru modernitate. Titanii rămân, în ciuda tuturor eforturilor făcute de istoricii și criticii literari,
mai întotdeauna neînseriabili, își scriu și rescriu la
nesfârșit (chiar dacă sfârșitul propriu-zis, în cazul
fiecăruia, a venit atât de devreme și a fost fructul
unei reale, obsesive înclinații spre maladiv) atât
opera, cât și existența, sunt, în cheie autoironică,
proprii producători de biographia literaria, își iau
în derâdere semenii care nu-i vor înțelege niciodată, dar pe care totuși îi iubesc creștinește, deși îi
înjură... Sunt, cu alte cuvinte, o sumă de
contradicții, dar conțin atâta adevăr de cât a fost
nevoie pentru a genera – și în Germania – o genuină și profitabilă pe termen lung revoluție a liricii, a
limbajului poetic și a semnelor prin care acesta din
urmă se lasă decriptat.
Fruct al influenței pe care au exercitat-o inițial
mitologia, ulterior istoria și filozofia, lirica germană antologată aici se naște din Cartea cântecelor,
volum publicat de Heinrich Heine în 1827, și
urmează apoi îndeaproape imaginarul care se deschide, metaforic și novalisian, pe nesfârșita cale a
florii albastre... Acest volum este și punctul de răscruce dintre două lumi interioare care par a
funcționa într-o relație cvasi-schizoidă: ca în
Șotronul lui José Saramago, un chip al cărții
aparține tradiției, iar celălalt modernității, însă
osmoza reușită prin selecție mi se pare un câștig,
pe termen lung, pentru orice iubitor de poezie. Nu
lipsește, din toate poemele, nici invocarea directă a
experienței mistice personale. Înrâurirea calmă a
revelației, înveșmântarea în lumină, tentația binelui și a mântuirii. Cum nu lipsește nici partea blestemată a răului, cea care vine cu obrazul fardat
politic, sub forma lagărului etern la care cu toții

suntem damnați, și devine expresia dorinței de a
păstra, în vers care eternizează, risipitul tumult atât
de fremătător al vieții ființelor dragi și pierdute în
prizonierat, al vieții afective la care Paul Celan,
edificatorul exemplu, consideră că nimeni nu mai
are dreptul după Auschwitz, după cum nici la
Poezie...
Antinomia dintre paginile solare ale volumului
de față și cele întunecoase, dizarmonice, răzvrătite,
ține, la urma urmelor, de esența romantică a geniului germanic. Oximoronul ca figură de stil se
întâlnește pe fiecare pagină a acestor Poeme alese
de limbă germană. Dar mai mult și mai cu folos
lucrează la nivelul transversal al textelor alegoria.
Alteori, ca la Rilke, Bachman sau Celan, strecurând sub formula poeziei dialogate propriile
revelații privitoare la condiția umană și așezând
creatorul în disonanță cu propriul său ideal, dar și
în discordanță cu lumea, lirica germană își
pregătește cititorii pentru o inițiere. Probabil cea
dintâi, poate ultima. Ea descrie, și o face cu genial
de tandre arme, calea către sine care este totodată
un drum spre început, dar spre acel început în care
se plasează drept întemeietor doar verbul divin.
Doar că, și aici considerăm că arta traducătoarei
merită o plecăciune, se îndreaptă către idealul
romantic cu toată suita de procedee simboliste pe
care o stăpânește extrem de convingător, extrăgând
din tonurile întunecate imagini și sunete care să
invoce, din nou și din nou, armonia celestă.
Marele merit al sosirii poeților canonici germani în limba română, în veșmântul de litere și
culoare al Editurii Junimea din Iași, este că m-au
făcut să-mi doresc să-i citesc, să-i recitesc și apoi
să-i recomand, fără ezitare, studenților Facultății
de Litere. Și, înainte de toate, tuturor celor pentru
care cartea de poezie nu rămâne un simplu chip în
oglindă, ci un mod pe cât de delicat, pe atât de
tranșant de a numi lumea arborescentă din jurul
nostru, lumea pe care o locuim în chip poetic...
Notă:
1. Vezi Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne, traducere de Dieter Fuhrmann, Editura Univers, București,
1998.
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A C T U A L I T A T E A

L I T E R A R Ã

Emanuela ILIE
Faţă în faţă cu cea de-a doua sinteză consacrată de Florina-Maria Băcilă operei poetice a lui
Traian Dorz, intitulată (cum altfel?!) Dorziana –
poemul (ne)cuvîntului întemeietor (Editura
Cosmopolitan Art, Timișoara, 2021), dar avînd-o
în minte și pe prima (Dorziana – o (re)construcţie
a textului prin limbaj (Editura Excelsior Art,
Timișoara, 2016), îmi pot confirma certitudinea
pe care o am de aproape un deceniu, de cînd am
început să îi parcurg studiile dedicate autorului
Cîntărilor, fie ele de drum, de Sus ori din Urmă:
aceea că exegeta de la Universitatea de Vest din
Timișoara este, de departe, autoarea celui mai
substanțial demers hermeneutic care a făcut mai
mult decît să readucă în atenția specialiștilor și a
publicului larg opera poetică a lui Traian Dorz.
Pentru că, la fel ca și precedenta piatră de temelie
în receptarea acesteia, cartea de faţă contribuie
decisiv la fixarea creației dorziene pe harta – cum
am spus-o adesea, nedrept de accidentată – a poeziei române postbelice. Rîvnind, în același timp,
să o așeze în chiar miezul ierarhic al liricii noastre
religioase, acolo unde, de fapt și de drept, chiar îi
este locul.
Volumul ce însumează aproape 500 de pagini
analitice – pe lîngă atașantele texte de escortă,
semnate de Constantin Teodorescu (Dorziana–
statornicia credinței, sfințenia creației), respectiv
Simona Constantinovici (Pergament de tăcere
auriferă) – este împărţit, riguros, în patru secţiuni
egal distribuite, ca încărcătură ideatică și
substanță a demersului investigativ: Poezia lui
Traian Dorz – o paradigmă a mărturisirilor întru
nemurire; Repere ale construcţiei textuale;
Aspirația spre absolut – expresie lingvistică și
configurare a misterului sacru; Egestas linguae:
„Nu-i condei să poată scrie”. Fiecare dintre ele
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oferă prilejul unei binevenite imersiuni hermeneutice, dar și al unei implicite verificări întru
convergență. Căci, din punctul meu de vedere,
ambele versiuni sintetice din Dorziana pot fi citite
și ca o confesiune deghizată a autoarei, care nu se
sfiește să configureze în mai multe locuri un veritabil program auctorial, altfel (dar tot profund)
mărturisitor, în sensul tare, canonic al termenului.
Un program altoit, în întregime, în jurul nucleului
iubirii creștine ca definitivul/ unicul corolar de
existență al adevăratului homo religiosus: „Întradevăr, iubirea, sentiment absolut, inerent caracterului Divinității, cunoaște, prin definiție și în
virtutea unicității sale, imposibilitatea transpunerii nu numai în exprimarea concretă, ci și în
echivalențe ce țin de sfera teluricului. (...) Fiindcă
a putea descoperi că totul e plin de atotputernicia
infinită a lui Dumnezeu presupune anularea focalizării asupra lumii exterioare și asupra rostirii
firești, liniștire a duhului mereu mai nouă și mai
plină de sacralitate, tăcere a gîndurilor, pace,
odihnă și rugă, pregătire pentru starea de
contemplație neîntreruptă, pentru îmbrățișarea cu
dragoste și împărtășirea cu frumusețea Lui transcendentă, cu splendoarea și bucuria nesfîrșită,
pentru iluminarea deplină și pentru pătrunderea
Sa înăuntrul fiecăruia dintre noi. În viziune
creștină, El e Atotţiitorul, Singurul Căruia I se
cuvine perpetuă adorare, e Cel ce veghează asupra pribegiilor noastre fiinţiale, adesea în (aparentă) solitudine și, deopotrivă, asupra tuturor căutărilor existențiale”.
Chiar și în absența racordării nemediate la
acest țel (înalt existențial, deși, o repet, implicit),
cercetarea minuțioasă a operei lui Traian Dorz pe
care ne-o pune în faţă Florina-Maria Băcilă ar
putea dovedi cu asupra de măsură faptul că,
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subiacent, orice studiu de amplitudine menit a
restitui profilul unui poet creștin (mai mult, unul
cu un destin în multe privințe exemplar – v. doar
teribilele suferințe trăite în timpul încarcerării de
aproape 17 ani în mai multe penitenciare și lagăre
de muncă forțată) trebuie infuzat cu o doză sănătoasă de religiozitate. În fond, exegeta are dreptate atunci cînd, plecînd de la cîteva versuri emblematice din Prietenul tinereții mele („Nu mai am
niciun alt drum decît al Tău./ Nu mai vreau nimic
decît pe Tine./ Nu mai doresc nimic decît dragostea Ta,/ jugul Tău/ și sarcina Ta./ Prietenul
tinereții mele eterne,/ să mergem!”), vorbește despre ardoarea pe care ființa o resimte întru (re)unificarea cu figura divină, nu doar ca sprijin tutelar,
ci și ca principiu metafizic al existenței. Pentru a
recunoaște apoi, direct, că „adevărata înțelegere a
sensurilor unei opere așezate sub nimbul
sacralității, cu o alcătuire ce denotă un indubitabil
simț artistic, solicită cunoașterea temeinică a
spiritualității, în sensul înălțător al sacrului, care
și-a găsit expresia veridică în versurile Cîntărilor
nemuritoare – dialoguri ale ființei cu Dumnezeu,
articulate într-un discurs liric ce trebuie perceput
nu numai cu rațiunea (sau, eventual, abordat cu
instrumentele analitice concrete), ci și cu sufletul,
cu emoția în durată. (...) De aceea, orice comentariu amplu privitor la mesajul poeziilor, de o intimitate de-a dreptul surprinzătoare, ar putea părea
adesea inoportun sau, în orice caz, aproape imposibil de realizat cu precizie în numeroase situații”.
Nu și în cazul de faţă, mă grăbesc să adaug. Căci
în fiecare pagină a volumului scris de FlorinaMaria Băcilă această emoție genuină palpită încă,
intactă, în ciuda ambalajului doct, pe care lingvistul de formație și profesie trebuie (și știe bine!) să
îl folosească. Ajungînd aici, să amintesc interdisciplinaritatea reală – validată în corp scriptural,
nu doar intenționată – a acestei cărţi care își sprijină construcția analitică pe un eșafodaj dublu. Pe
de o parte, autoarea a consultat și interpretat un
material faptic extrem de bogat: de la poeziile lui
Traian Dorz și versificările fragmentare ale unor
pasaje din Vechiul și Noul Testament, pînă la diferite forme de scriitură confesivă, eseuri, povestiri,
îndrumări ori comentarii ale cărților biblice.
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Neuitînd, desigur, de volumul-manuscris
Cîntarea Cîntărilor, confiscat de la Traian Dorz în
anul 1959 și transformat în probă a acuzării în
cadrul procesului desfășurat la Cluj. Pe de altă
parte, ea a știut să pună în slujba actului său restaurator o metodologie variată, folosindu-se de
instrumente de cercetare nu doar din sfera propriu-zis filologică (i.e.: lexicologie și lexicografie, stilistică, semiotică, critică, istorie literară,
etnologie etc.), ci și din aria unor domenii și discipline socio-umane în fond conexe: antropologie
culturală, sociologie, teologie, filosofie, psihologie.
Rezultatul acestui mixaj fericit poate fi descoperit mai peste tot în volum, în fiecare decupaj
textual însoțit de un close reading pasionat, erudit
și totuși cald, căci nutrit de convingerea pe care o
aminteam ceva mai sus. Aș selecta, spre edificarea cititorilor Convorbirilor literare, doar două
fragmente analitice. Primul se raportează la o
desfășurare poematică intitulată Acasa mea pentru a prefigura o veritabilă poetică a rugăciunii
turnate pe tipar liric: „Un alt poem emblematic al
lui Traian Dorz, inclus în volumul Locurile noastre sfinte (alcătuit pe baza unor analogii inedite
între reperele transcendenței și lumea etosului
românesc, a culturii sau a spiritualității autohtone), se transpune într-un imn conceput în registru
minor, dedicat sacralității din izbăvitoarea
«Acasă» a eului liric (înțeleasă, în primul rînd, în
cadrul realității duhovnicești, sinonimă, prin
definiție, cu «glasul» originilor, cu inimitabila lor
chemare), acolo unde spațiul și timpul se circumscriu pe coordonatele singulare (și etern durabile)
ale rememorării, impregnate, în chip tainic, de
lumina harului dumnezeiesc, proprie comunicării
dintre om și Creator. În momentele de intimitate,
rugăciunea – purtătoare sui generis a unui conglomerat inepuizabil de sensuri – are drept urmare, în
mod firesc, mângâierea și pacea covârșitoare a
sufletului mereu fascinat de perspectiva veșniciei,
iar metafora sărutului pe cruce, cu aluzii evidente
la comuniunea trinitară, devine parte din taina
unirii cu Dumnezeu a fiinţei mistuite de dorul
eternităţii: «Acasa mea,/ ce grai divin/ de dulce și
fierbinte,/ ce lacrimi/ și fiori îmi vin/ cînd mi teCONVORBIRI LITERARE

aduc aminte!// Am fost în mii de locuri moi,/ cît
lumea-i de frumoasă,/ dar nu-i niciunde/ ca la
noi,/ în dulcea mea Acasă.// Aici îmi arde curcubeu/ în fiece fereastră,/ aici e soarele al meu/ și
dragostea-i a noastră.// Aici e dulcele sărut/ pe
crucea întreită,/ mai lung,/ mai moale,/ mai tăcut/
ca taina-nveșnicită.»” (subl. aut.). Cel de-al doilea
are ca punct de plecare poemul Ce-Ţi voi spune
oare Ţie?, inclus în volumul Cîntarea Învierii, dar
folosește prilejul interpretativ pentru a nuanța
semnificația de profunzime a unor prelucrări
motivice constante în poezia de inspirație religioasă – ineficiența actului scriptural/ mimarea
neputinței de a materializa liric imaterialul și
recursul voit la principiul tăcerii de vector ontologic: „În poezia citată, construită – ca atîtea altele
– cu intenție dialogală, concretizată într-un monolog liric îndreptat spre valorizarea tăcerii încărcate de sentimentul sacrului, sunt de evidențiat
interogațiile ample, integrate în structuri coordonate ilustrînd, prin antinomiile contextuale, perspective diametral opuse și care se exclud reciproc, cu rol semnificativ în configurarea mesajului. Imposibilitatea verbalizării este mărturisită
poetic și în încercarea de a contura splendoarea
nesfîrșită a Împărăţiei Cerurilor, a unicității și a
desăvîrșirii edenice, a unei noi apartenențe împlinitoare, a apropiatei (re)întîlniri cu Trinitatea întro viziune complexă asupra legăturii sufletești dintre om și Divinitate. Într-adevăr, frumusețea și
măreţia Sa pot fi parțial oglindite, însă niciodată
exprimate integral în cuvînt și în cîntec ori ilustrate în creația artistică plăsmuită prin strădania, sensibilitatea și devotamentul neobosit al fiinţei
umane însetate de dorul veșniciei.”
Glosele auctoriale pe marginea necesității de
valorizare a tăcerii restauratoare nu sunt, desigur,
nici singulare (ele se repetă mai ales în secţiunea
ultimă, Egestas linguae: „Nu-i condei să poată
scrie”), nici întîmplătoare. Cum nu e deloc întîmplător nici faptul că, spre finalul cărţii, FlorinaMaria Băcilă așază tot o pledoarie subînţeleasă
pentru tăcerea nealterată, cea născătoare de lumină ca stare a iluminării și a eliberării interioare.
Pentru că, într-adevăr, „tăcerea însoţește logodirea
spirituală ce se petrece la întîlnirea cu infinitul lui
CONVORBIRI LITERARE

Dumnezeu; cînd vorbele încep să o exprime, se
pierde atingerea deplinătății acestui neasemuit
mister. În tăcere are loc o anume identificare a
sufletului cu toate resorturile ei adînci și edificatoare; în schimb, prin rostirea comună se produce
detașare/ îndepărtarea de mecanismele vieții
autentice în ansamblul ei. Este sinteza unor
experiențe esențiale vădit reflectate în orice parcurs existențial consacrat slujirii Sale prin trăire și
mărturisire, prin creație și jertfă, prin continua
transfigurare lăuntrică, prin repetabila căutare și
descoperirea constantă a sensului sacralității, ca
manifestări definitorii ale împărtășirii permanente
din acele „Nemărginiri Divine” (CCm 146, Nainte
de-a fi fost vecia), ale unei legături suprafirești
inconfundabile, ale cărei rosturi rămîn repere de
netăgăduit pentru generațiile de azi și de mîine”.
Neîndoielnic, Dorziana–poemul (ne)cuvîntului întemeietor va rămîne, la rîndul ei, o carte de
căpătîi în exegeza dorziană, dar și o probă de virtuozitate, ca să nu zic de-a dreptul un îndreptar
(sic!) în materie de hermeneutică a poeziei religioase. Pînă atunci, însă, ea ne confirmă, fără
drept de apel, profilul unei cercetătoare competente, de o seriozitate și o probitate științifică de
invidiat în lumea literelor autohtone, de ceva
vreme aproape lipsită de astfel de proiecte academice: de o anvergură uimitoare și cu o miză
existențială autentică.
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NORMALITATE VS. ANORMALITATEA
IMEDIATĂ
Povestea cu soldați și eroi, cu soldați eroi, cu
Feți Frumoși pe cai albi care salvează Cosânzene,
primăvara care îmbracă în muguri proaspeți toatele
lumii într-un vals firesc de armonii, copii cu „mucii
plângând pe față” în firescul copilăriei, zăpada
îmbrăcând, albă, ființa lumii pare, toată, mutată întrun alt timp, în rama altui tablou, răstălmăcită în alt
diapazon. Mixând frici și dezacorduri și întârzieri
nefirești firii, veacul care ne bulversează ființa ne
așează altcumva, ne forțează să ne repoziționăm
altcumva față de toatele lumii, încercând, din
tranșeele răsturnate ale veacului, să filtrăm normalele, ceea ce a rămas, dacă a rămas, neatins. Soldații –
poeți, poeții deveniți soldați fără voie pe câmpul de
bătălie al istoriei nu aveau cum să rămână neatinși în
lacrima lor, în visul lor, în ființa lor toată de zbuciumul și de sângele tulburat al veacului.
RĂZBOIUL CA PLÂNS HIBRID
Dacă în Treptele umbrei1 Mircea Platon ne-a luat
într-un excurs inedit prin Iași, servind privirii și reamintirii un colaj de tablouri îmbrăcate în patina
timpului și ambalate în sclipiciul de consum și de
bâlci al inclasabilului timp care provoacă hemoragii
și eczeme pe trupul firav al celor rămași în urma
vremurilor (și nu neapărat nostalgicilor), Adi Cristi
ne oferă, la rându-i, în Poeme de pe Frontul de Est2:
„(…) insolitul amestec între jurnal de front, de relatare gazetărească, de cultivare a imaginilor fruste
asociate cu cele delicat-poetice sau cu cele re-investite postmodern (…)”3. „Un altfel de jurnal de
front”, după cum apreciază Constantin Dram,
înșiruie privirii altfel de tablouri de război. De fapt,
un insolit amestec de rame în care autorul fixează
acorduri provocate de perioada pe care tocmai o tra-
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versăm, cea a războiului care chiar ne suflă în gene,
altoind pe ele amintiri, remodelându-le, filtrându-le
prin spaimele noi care învăluie ființa, reașezându-le
altcumva în canavaua vârstelor. Recursul la copilărie e recurent în întregul volum, deschizând un fel de
supape prin care, reconectate, ieri și azi se re-așază,
se re-asamblează, re-aranjând într-un album anapoda imagini bulversate, hibride: „Privesc pereții/ și ei
mă privesc/ din oglinda spartă/ nu știu cine este străinul din mine/ și nici cine mă ține de mână/ și ce
poate face copilul adunat/ dintre cioburi și aerul ars
(…)” („Vocea mută a deznădejdii”, p. 63). Lumea
mitraliază cu jurnalul ei de război firescul lucrurilor,
al anotimpurilor, al sus-josului: „(…) Cântecul străin mă ridică/ de la masa de scris/ și mă duce la
fereastra prin fața căreia/ trec pala de vânt/ și tancurile rătăcite pe străzi singuratice (…)” („Tablou cu
balcoane ciuruite”, p. 75).
RĂZBOIUL CA OPERĂ DE ARTĂ
Războiul e scena istoriei în care se filtrează și se
mixează emoții, răstălmăcite, hibridizate: „Când
moartea se transformă/ în operă de artă/ soarele devine mult mai rotund/ decât cercul/ aprins/ așa cum
inima mă cuprinde de după umeri/și îmi strigă/ Mergi mai încet… (…)” („Al optulea poem”, p. 93).
Într-un azi tulburat, întors pe dos, lovit, „(…) Inima
nu mai face față realității din stradă,/ cum nu mai face
față nici ochilor închiși (…)/ Moartea nu mai sperie
pe nimeni./ Nici pe copilul cu piciorușele împleticite,/
cu mucii plângându-i fața,/ cum nu mai sperie pe
nimeni/ nici tăcerea tăiată de scâncetele uscate, rămase fără lacrimi (…)”. Realitatea e frig care încovrigă
ființa în solzi de gheață, plesnind firescul lucrurilor,
ambalând zilele într-o pelerină de frică și de vânt:
„Trece pe lângă noi/ acceleratul care merge la Iași,/
deschizând pacea pe la colțuri de stradă./ Bate un vânt
CONVORBIRI LITERARE

rece/ și o pală dură cât mai poate fi/ o palmă dată
peste ceafă,/ trezindu-ne la viață/ din moarte cu moarte pe viață călcând.” („Cu mucii plângându-i pe față”,
p. 18-19).
PRIVIRE DE COPIL CARE NU MAI ESTE
COPIL
Copilăria e retușată diferit, diform. Realitatea
contorsionează și aici firescul. Amestecul de
inocență și normalitate, joaca nevinovată, neastâmpărul, firești, cândva, copilăriei, se re-așază altfel în
copilul-care - nu - mai - este-copil, fiindcă istoria/
timpul l-a(u) transformat: „O privire de copil/ îmi
trage preșul de sub picioare/ căderea mă
rostogolește/ într-un fel de plutire peste margini/ și
mai ales peste degetul pus pe moarte/ cum se mai
pune ștampila/ pe trecerea liberă (…)” („Poem recuperat din ochii unui copil”, p. 13). Recuperarea e
rece, amintirile nu au parfumul candorii filtrate
firesc, sunt îmbrăcate în blana frigului: „Copilul a
desenat pe nisip/ o iarnă geroasă/ Știa pe de rost
rotocolul de abur/ ce-i acoperea respirația/ și geamul
rămas deschis/ în această zi friguroasă (…)”
(„Aburul copilului”, p. 61). Poate fi rotocolul de
abur firesc, reflex al unei copilării altfel, din alt
timp, pe care copilul-care-nu-mai-este-copil o poartă cu sine precum iurta crește în ea ierni și povești
(ca) de la capătul lumii.
ZĂPADA CA PLÂNSUL
Frigul se așterne și peste iubire, filtrată și ea prin
rama istoriei, asaltează anotimpurile, se răspândește
dincolo de granițele firești, fură florilor primăvara
și, iubirii, firescul: „(…) Zăpada a venit/ în locul florilor de primăvară/ a venit și s-a așezat pe inima ta/
cum se mai așază păsările călătoare/ pe liniile de
tensiune/ prin care/ mai trece vocea ta, mai trece
vocea mea/ într-un dialog doar de noi știut/ doar de
noi ținut minte (…)” („Scrisoare de pe Frontul de
Est”, pp. 22-23). Poetul-soldat simte parfumul
morții, chiar dacă primăvara mai împarte flori:
„Primăvara a început să împartă flori/ să respire
mirosul inconfundabil/ de floare pusă pe mormântul
celui ucis/ în locul murmurului rugăciunii/ ce a adus
la aceeași masă/ pe ucigaș și pe ucis (…)” („Orașul
prefăcut în moarte”, p. 49).
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IUBIREA. SCRISORI DIN RĂZBOI
Iubirea răvășește toată ființa poetului-soldat nu
prin ea însăși, nu prin ritmurile ei, nu prin emoțiile ei.
Împinsă undeva spre marginile firescului, realitatea
bulversată de război răstălmăcește ritmurile, mută
ramele tablourilor inversând nuanțe și acorduri,
forțând privirea la altfel de lecturi: „(…) Eu te acopăr
cu umbra mea/ Tu mă întinzi la picioarele tale/ să-ți
văd gleznele de jos în sus/ cum ți-aș vedea stelele/ cu
mâna așezată sub cap (…)” („Lacrima neplânsă”, p.
51). Sau: „(…) Lasă pe umărul meu să-ți cadă
umbra/ Cum ar cădea coroana de spini/ Și fă-mă sălbatic din începuturi/ Și lasă să ardă lumânarea până
la capăt/ Să nu mai existe urme pe jos sau prin aer/
Durere sau chin/ Țipăt de glonț cu degetul la gură.”
(„Al șaselea poem”, p. 97-98). Sunt rare în volum
momentele de respiro. Dacă versurile par să fie spuse
de un îndrăgostit iubitei ca în vremuri bine așezate în
firescul lor, cum ar trebui, titlul anulează perspectiva
- rama tabloului conturează exact limitele: „Chiar
dacă nu ți-am auzit niciodată glasul/ chiar dacă nu țiam dat de înțeles că exist/ ai făcut din mine un basm
plin de crăiese/ cu Feți Frumoși cioplindu-și chipul
nins/ Chiar dacă văd cum te strecori ca o umbră/
Chiar dacă nimeni nu te ține de mână/ Apari dintr-o
dată sub formă de tumbă/ Rostogolind răsăritul peste
lumină (…)” („Pagină ruptă din război”, p. 30).
JURNAL DE RĂZBOI
Volumul pe care ni-l propune Adi Cristi e un jurnal de război cu scrisori de război, din război, despre
război. Jurnalul unui poet în război care-și
răstălmăcește emoțiile trăite pe frontul de Est al
lumii, asaltat de istoria care, ca de atâtea ori în
marea poveste din care facem parte, dezvrăjește și
contorsionează și hibridizează fireștile, normalele,
clarele și sclipitoarele lumii. Tablourile își schimbă
rama și se așează în saloanele istoriei prezentându-i
măștile și rănile. Căutând sensurile.
Note:
1. Mircea Platon, Treptele umbrei. Versuri de azi înspre
ieri (2021-1994), Editura Ideea Europeană, București,
2022.
2. Adi Cristi, Poeme de pe Frontul de Est, Editura 24:
ore, Iași, 2022.
3. Constantin Dram, „Un (altfel) de jurnal de front”, în
Adi Cristi, Poeme de pe Frontul de Est, ed. cit., p. 5.
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Corporatiști pasionați luptă pentru putere în companie, soții devotate până la absurd unor soți complet
indiferenți, încercări eșuate de seducție sau de căutare
a unei perechi potrivite prin rețelele de dating, bunici
care nu mai găsesc rostul vechii lor lumi în preajma
odraslelor întoarse temporar acasă din străinătate, copii
furați definitiv de ecranele autiste ale smarturilor, prietene bune care în realitate se disprețuiesc – iată câteva
dintre situațiile descrise de cele zece proze ale lui
George C. Dumitru. Noul său volum (Fericire,
Polirom, 2022) trece în revistă instantanee de viață
recentă, proiectate în decoruri cât se poate de familiare:
săli de ședință, apartamente de bloc, curți rurale, străzi,
restaurante, rețele sociale, afișaje ale device-urilor sau
chiar pura imaginație a personajelor. Intențiile de basorelief contemporan sunt prezente chiar și atunci când
povestirea seamănă cu o mică parabolă, iar personajele
se ascund sub denominații transparente de genul „Al
Doilea Consultant”, „Șeful Ăl Mare”, „Ăl Mic”,
„Dințosul” sau „Șarpele”.
Liantul tuturor textelor îmi pare exact cel din titlu:
căutărea împlinirii pe termen lung, satisfacția
existențială deplină, mulțumirea visului realizat.
Eșecul generalizat creează adesea efecte comice
(abundența stilului indirect liber ajută) și ele vin din
contrastul evident între investiția așteptărilor, de obicei
prea mari, și rezultatele profund dezamăgitoare.
Fericirea e oricum doar o probabilitate, mai ales când
lipsa de adecvare la context e compensată de o perpetuă autoiluzionare, de ignorarea părerii celorlalți, de
ocolirea obstinată a ceea ce se cuvine și a ceea ce fac
alții, de obicei. Proza eponimă îmi pare emblematică
pentru acest fir roșu al fericirii probabile, vizibil în
toate cele zece bucăți ale volumului. Protagonista a
renunțat la o promițătoare carieră într-o corporație pentru a-și educa mai de-aproape copilul și pentru a-i face
pe plac soțului, care muncește pe rupte și câștigă astfel
încât, zice-se, să nu ducă nimeni grijă de nimic. Cine
mai e atât de devotată familiei, cine mai e atât de lipsită
de griji, cine mai are așa o relație de cuplu, cine mai e
ca ea? Căci „o viață arsă în cursa pentru carieră este în

fond o viață arsă și ea nu asta a vrut. De fapt, nu a știut
neapărat ce a vrut, dacă stă să se gândească, doar și-a
văzut de treabă cum își vede toată lumea cu viața mai
mult sau mai puțin programată, școală, liceu, facultate,
job și mirajul independenței, job și mirajul fericirii, ce
prostie, dacă stai să te gândești, ce lucruri lipsite de
importanță ni se par nouă esențiale! Ni se par până nu
ni se mai par, cum i s-a întâmplat chiar ei, deși nu așa
dintr-odată (auzise că unora li se întâmplă dintr-odată,
ca un fel de revelație, adică îi pocnește ceva drept în
moalele capului și le schimbă pe loc perspectiva), ci
mai degrabă ușurel, aproape pe nesimțite...”.
Despre lucrurile care par esențiale vorbesc prozele
lui George C. Dumitru din noul său volum. Personajele
sale nu știu că, de fapt, ele doar par esențiale, că „mirajul fericirii” nu e deloc ceva universal și prescriptibil,
că fiecare e „fericit” în felul lui, asta depinzând de o
mulțime de imponderabile. „Să privim în perspectivă,
cu deschidere și nerăbdare: schimbarea înseamnă salvare”, spune cineva în ultima pagină. Oare așa să fie?
Dar dacă e viceversa, dacă fericirea e de găsit tocmai
în siguranța repetitivă a lucrurilor pe care le facem în
fiecare zi, de fiecare dată la fel? Cartea lui George C.
Dumitru propune pertinent zece astfel de cazuri, toate
foarte diferite. De citit, de tras concluzii!
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mulat înclinația către poezia pură. A debutat în
1889, la 18 ani, cu poemul Rêve (Visare) în
Revue maritime din Marsilia. În 1891-1892 a
publicat alte trei poeme, considerate suprarealiste avant la lettre, în revista La Conque. După
ce a depășit o criză intelectuală de tinerețe,
Paul Valéry s-a întors la literatură și a publicat
primul lui text de referință – Introducere în
metoda lui Leonardo da Vinci (Introduction à
la méthode de Léonard de Vinci). Îi va succeda,
chiar în anul următor, 1896, altă operă definitorie – O seară cu domnul Teste (Une soirée avec
Monsieur Teste). De la vârsta de 25 de ani se
contura deci imaginea spirituală a unui scriitor
intelectualist de selectă condiție. Cele două
opere de tinerețe dezvăluie tot atâtea coordonate intelectuale decisive și totodată diferite pentru personalitatea scriitorului. Sunt două ipostaze ale lui Valéry, fiindcă Leonardo încarna
tendința către universalitate și voința creatoare, unanismul și gândirea lucidă, în vreme ce Teste întruchipa contrariul – refuzul absolut al creației, închiderea
în sine, omul dilematic și pozitivist. El este o expresie
dramatică a crizei de conștiință și a îndoielilor tânărului Valéry. Roger Caillois l-a văzut în Teste pe autorul lui, cel care se voia un „spirit pur” ce năzuia preponderent către perfecționarea capacităților intelectuale. De atunci încolo, „zeitățile” îndrăgite de Paul
Valéry au fost Spiritul, Intelectul, Eul. Spiritul generează actul pur, Valéry fiind supranumit „un prinț al
spiritului pur”, „un cavaler al frontierelor
cunoașterii”. După remarca lui Albert Thibaudet,
„două extreme se întâlnesc în el” – darul plenar al
poeziei pure, pe de o parte, și demersul spiritual către
un triumf al acurateței asupra vagului.
Un poet atât de dilematic pe cât de exigent a
publicat rar versuri. În 1900 a scos la iveală volumul
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Sète, un mic port pe țărmul mediteranean, la vreo
28 km vest de Montpellier, a ajuns cunoscut fiind
locul unde s-a născut, în octombrie 1871, PaulAmbroise-Toussaint-Jules Valéry, pe scurt Paul
Valéry. O așezare modestă se desprinde din anonimat
prin astfel de evenimente și ne gândim, la fel, la
Figueres, unde a văzut lumina zilei Salvador Felipe
Domingo Jacinto Dalì, recte Salvador Dalì, mai târziu marchiz de Dalì și Pubol. Era catalan, nu spaniol
cum se crede în mod obișnuit, așa cum Paul Valéry,
creditat drept francez sadea, avea rădăcini corsicane,
prin tatăl său Barthélemy, în vreme ce mama se trăgea dintr-o familie nobilă din Veneția, numărând între
membrii ei chiar erudiți și demnitari. Dalì a fost înnobilat la cerere, Valéry avea noblețea în sânge. Pe linie
paternă așadar o veche familie de marinari din
Corsica, iar pe linie maternă erudiți, cu alte cuvinte o
dimensiune „marină” și alta „erudită” sugerează liminar Cimitirul marin și O seară cu Monsieur Teste. Ca
și Lucian Blaga, cel care nu a vorbit până la trei ani
când a rostit „sare”, primul cuvânt, pronunțat târzior
și de Paul Valéry, a fost clé („cheie”). O premoniție,
s-a spus, respectiva vocabulă dotată și cu valoare
simbolică fiind recurentă în opera sa. Mai multe desene din Cahiers (Caiete) înfățișează chei în jurul
cărora sunt încolăciți șerpi. Dacă în hermeneutică
șarpele este, între altele, simbolul cunoașterii, cheia
este semnul descifrării misterelor.
Studii nu prea strălucite la Colegiul din
Montpellier, aversiune față de matematici, dar și lecturi pasionate din Victor Hugo, Edgar Allan Poe,
Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Émile Zola,
Huysmans îi marchează adolescența și gustul pentru
literatură. Decisivă a fost descoperirea poeziei ermetice a lui Stéphane Mallarmé, model și prieten până la
încetarea din viață a acestuia, în 1898. Valéry a fost
unul din puținii discipoli ai lui Mallarmé, care i-a sti-
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Album de vers anciens, după modelul maestrului –
Album de vers de Stéphane Mallarmé. Abia în 1917
poetul revine cu La Jeune Parque (Tânara Parcă),
poezie consemnată ca o veritabilă autobiografie intelectuală. Era în același timp o replică subtilă la
Irodiada (Hérodiade) criptică a lui Mallarmé. Legat
de acest poem, critica a dezbătut insistent ideea de
poezie pură, mai ales că Valéry însuși a intervenit
scriind: „Un mare zgomot s-a făcut auzit în lume în
jurul acestor două cuvinte: poezia pură. Eu sunt un
pic responsabil de acest zgomot.” Poezia trebuia să
fie pură asemenea apei pure, purificată complet de
elemente non-poetice, să excludă orice balast narativ
și orice efuziune „impudică” a sentimentelor personale. Poezia trebuia deci să fie purificată de orice
reziduu narativ, prozaic și sentimental, apropiată de o
poezie rece, abstractă, obiectivă. În plus, poezia este
concretizarea unui ritm și a unei imagini ieșite din
inconștient. Cel mai potrivit exemplu este Cimitirul
marin, un poem al magnificenței formale și ritmice,
al unei seninătăți absolute, al unei lumini din altă
lume ce învăluie misterele, o incantație memorabilă
ce se comunică printr-o frumusețe formală perfectă:
„Acest prea calm Acopeiș, pe care/ Trec porumbei
sub pini și morți, tresare;/ Aci-n amiază mari scântei/
Fac marea, marea de-a pururea pornită/ O, după-atâtea gânduri, ce ispită/ Să-ți pierzi privirea în liniști
largi de zei.// Ce pur efort de vagi sclipiri consumă/
Orice minuscul diamant de spumă/ Ce pace pare că se
naște-aci!/ Când peste-abis un soare se așterne,/
Odrasle pure din lucrări eterne,/ Scânteie timpul,
visu-nseamnă-a ști.” Impresionantul poem se compune din 24 de strofe a câte șase versuri fiecare.
Apogeul creației poetice valéryene este considerat a
fi anul 1922, când a apărut ultimul volum, intitulat
Charmes.
Valéry a spus că Cimitirul marin a apărut la fel
precum cea mai mare parte a poemelor sale: din
revelația neașteptată a unui ritm în intelectul sensibil.
O somnolență melancolică a mijlocit primul cuvânt –
cimitir, iar un robinet deschis din care cădeau cîteva
picături de apă a făcut posibilă relevarea celui de al
doilea cuvânt – marin. Dintr-odată poetul era în posesia titlului iar ceea ce-i mai rămânea de făcut era să
scrie poemul, fapt care s-a și întâmplat. Paul Valéry
spunea că poezia se așteaptă, dar tot el lega procesul
creației de o fabricație de tip poietic și apoi de un
exercițiu riguros ce se declanșează mereu de la un
prim vers dăruit de Dumnezeul-hazard care nu pretin-

1 „Poezia este mersul zeiței.”
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de nimic în schimb. La poésie est la marche de la
déesse1, însă, parcă în contradicție, Valéry definea
poemul ca rod al efortului perpetuu, lucid și voluntar,
desăvârșit de o inteligență obstinată care supune
simultan dorințelor sale sintaxa, eufonia și ideile. În
aceeași măsură poezia este un dar al hazardului.
Astfel de idei în ce privește generarea poeziei și rolul
hazardului în acest proces anticipează teoriile de
poietică ale lui Valéry. La rândul lui, limbajul a fost
în permanență un subiect de reflecție în poetica valéryană. În poemele sale limbajul este dens, subtil,
foarte bine reliefat, dar uneori alambicat și criptic,
urmare a ermetismului moștenit de la St. Mallarmé.
Așadar poietica este urmărirea și redarea procesului
de generare a poemului, iar poetica înseamnă descrierea produsului rezultat. Ideile anterioare ale lui Paul
Valéry despre ceea ce este poezia, despre modul cum
se ivește ea din inconștient, vor veni ulterior în
contradicție cu problemele limbajului, cu raporturile
dintre poietică și poetică. Era de așteptat, dar nu ușor
de înțeles. Aceasta este, cu siguranță, contradicția lui
Valéry.
Târziu, în octombrie 1937 – Paul Valéry avea deja
66 de ani! – a fost numit titular la catedra de poetică
înființată special pentru el la Collège de France. Și-a
începutut prelegerile prin precizarea distincției nete
dintre poietică și poetică. Poetul devenit teoretician
dădea întâietate poieticii, adică procesului de creație
a textului poetic finit care, ca rezultat, ca produs
secund, devenea obiectul de analiză al poeticii. A vrut
să explice și să aplice poeziei noțiunea simplă de
fabricație, adică de generare. Termenul a fabrica,
poiein în limba greacă, se va aplica de atunci încolo
operelor socotite drept produse ale spiritului, iar un
produs/ o operă a(l) spiritului nu ia ființă decât în și
prin act, în calitate de act. Cum am menționat dinainte, poietica precede poetica pentru simplul fapt că
procesul de generare este anterior textului finit care
va fi în mod necesar luat în studiu de poetică.
Concluzie definitivă: explicarea devenirii unui text
înseamnă poietică, în timp ce descrierea lui înseamnă
poetică.
Paul Valéry a început studiul simplu intitulat
Chestiuni de poezie (Questions de poésie), publicat în
Nouvelle Revue Française în 1935, prin constatarea
că în ultimii 45 de ani (1890-1935) poezia suferise
numeroase transformări ca urmare a unor experimente de o extremă varietate, întrerupte doar de întoarceri
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discrete la tradiție2. În acest mod poezia devenea participantă la fluctuațiile neașteptate și la înnoirile frecvente survenite în general în lumea de atunci, ca și în
cea de astăzi. Până în acel moment, dar mai ales de
atunci încoace multitudinea și rapiditatea conexiunilor, instabilitatea gusturilor și promptitudinea
mutațiilor de valori și, finalmente, creditarea extremelor și dispariția lucrurilor durabile au tulburat
ierarhiile, clasificările și ideologiile literare. Pentru o
cercetare adecvată a poeziei poetul teoretician propunea debarasarea de metodele rutiniere și de limbajele
ordinare. Erau idei care devansau niște principii
sociologice într-un timp când încă sociologia nu era
suficient de dezvoltată.
Evidența că literatura are un statut lingvistic a
condus la afirmația că poezia nu este decât o „mașină
de limbaj”. Devii autor atunci când practici scrisul ca
un exercițiu de limbă, cu intenția deliberată de a
depăși anumite dificultăți reale ale limbii. Între aceste
limite este degajat un nou limbaj, iar poezia este pur
și simplu limbaj în limbaj. Are însă o potență în plus
– este un limbaj ce poate fi comparat cu muzica.
Totodată limbajul poetic devine un limbaj în sine,
suficient sieși. Poezia le încearcă numai pe persoanele alese care percep ca o necesitate ceea ce, de obicei,
nu servește la nimic. Poezia este o pură gratuitate, dar
și o „dificilă libertate”, cum a spus Ion Barbu, este un
univers închis fără a avea nevoie de o raportare la
universul cunoscut, concret, ceea ce-i conferă un
caracter autotelic. Persoanele „alese” de poezie percep o anume rigoare a unor aranjamente de cuvinte
care în ochii altora par arbitrare. În funcție de natura
spiritelor, Valéry consideră esența poetică fie ca
având o valoare nulă, fie o valoare infinită, iar această a doua condiție o face chiar egală cu Dumnezeu.
Comparațiile frecvente cu divinitățile, cu mersul
zeiței sau cu Dumnezeu însuși dezvăluie, după Paul
Valéry, însușirile iraționale, inefabile și imprevizibile
ale poeziei. Teoreticianului îi revine sarcina de a
disocia critica rutinieră de poetică. Sunt înseriate
metodele de operare ale criticii care mai degrabă falsifică decât relevă adevăratele sensuri ale poeziei.
Între acestea se regăsesc: enumerarea mijloacelor de
care uzează poetul; punerea în evidență a cuvintelor
recurente sau absente din lexicul său; căutarea elementelor comune sau asemănătoare reperabile la
poeți diferiți unii față de alții; încercarea de a depista
intențiile ascunse ale poeților și riscul de a apela la
aluzii și insinuări; critica biografică, ce duce pe piste

false care fac imposibilă cunoașterea „adevăratei
deducții intime”, a frumuseții expresive, a puterii de
seducție a cuvintelor și a sonurilor muzicale.
Cu toate că unele idei și concepte emanate din
gândirea teoretică a lui Valéry suscită aceleași
dificultăți de receptare ca și poezia sa, până în zilele
noastre numeroase asemenea concepte și idei din
poietică și poetică, din estetica receptării, sau din teoria textului se revendică de la gândirea poetului teoretician francez. Între acestea: conceperea evoluției
literaturii drept o istorie a spiritului producător și
beneficiar al acestei literaturi; statuarea limbajului
poetic ca un limbaj în limbaj, deviat de la normele
lingvistice uzuale, mai ales de la cele semantice;
întoarcerea gândirii către semnificațiile actului scriptural; conceperea procesului de scriere ca o fabricație
sau generare a unui text; generarea unor sensuri prin
actul scrierii și posibila îmbogățire a textului atât prin
lectura critică dar și prin lectura activă a cititorilor, de
unde actul lectură-scriere (lecture-écriture): există
potențial un număr infinit de interpretări diferite în
funcție de receptarea sensibilă a fiecărui cititor de
poezie; imposibilitatea separării textului ca „produs
al unui proces” de produsul finit; respingerea biografismului ca metodă de interpretare; conceperea actului creator ca un act de impersonalizare în urma căruia nu se descoperă un autor oarecare ci o „mașină de
limbaj” producătoare de efecte literare și de plăcere
estetică.
O întreagă pleiadă de critici și teoreticieni ai literaturii secolului al XX-lea au preluat și au dezvoltat
în lucrările lor ideile și concepțiile lui Paul Valéry.
Printre ei se numără Tzvetan Todorov, Jacques
Derrida, Roland Barthes, Jean Ricardou, Maurice
Blanchot, Gérard Genette, Philippe Sollers, Julia
Kristeva și cei din gruparea Tel Quel. Putem conchide
fără nicio o reticență că poezia și teoriile lui Paul
Valéry au bulversat și au fecundat literatura secolului
al XX-lea european.

Note:
1. „Poezia este mersul zeiței.”
2. După aproape patru decenii Pierre de Boisdeffre sublinia că poezia franceză a secolului al XX-lea a pendulat
între tradiție și căutarea de noi limbaje.

2 După aproape patru decenii Pierre de Boisdeﬀre sublinia că poezia franceză a secolului al XX-lea a penduCONVORBIRI
LITERARE
lat
între tradiție și căutarea
de noi limbaje.
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Mihaela GRĂDINARIU
L-am considerat mereu pe Mircea Aanei,
dolheștean adoptat cu tot sufletul de Putna, de ani
buni, un învingător: luptând timp de decenii la catedră, ca dascăl luminat și dedicat, oștind pe câmpurile de bătălie ale poeziei și ale prozei, în interminabile încleștări cu sinele, purtând și dăruind emblemele unui timp al verticalității, al uimirii în fața tainelor, al roadelor îndelung visate.
Romanul de față (Mama fetiței din flori, editura
Timpul, Iași, 2022) se deschide sub (în)semnul unui
orizont de așteptare anticipativ (De mică am trăit cu
o apăsare pe suflet și cu o teamă difuză în toată
ființa mea. Mi se părea că-i incomodez cu ceva pe
cei din jur, îndeosebi pe părinți și, în primul rând,
pe taică-meu.), desfășurându-se apoi în patru capitole inegale ca întindere, ale căror voci narative se
privesc în oglindă, crescând unele într-altele, de
multe ori reluând și clarificând episoade esențiale,
într-un joc al perspectivelor, scriitura dezvoltând o
rețea subterană a textului, ceea ce-i asigură
coerența. La prima vedere, autorul urmărește destinul unor personaje-simbol (cele mai puternice,
mamă și fiică, Oltița și Lina), însă țesătura textuală
înglobează un flux al memoriei care se răsucește
mereu, căutându-și puncte de echilibru.
Vulnerabilitățile personajelor feminine sunt surprinse acut, ca prizoniere ale unei lumi închise în
niște cutume aspre, incapabilă de compasiune. Ele
nu se pot ridica din albia cotidiană, drumul le este
amprentat definitiv, de exemplu, de povara genului,
suferind deopotrivă (mai bine să rabzi în tăcere
toate suferințele din casa ta decât să te faci de râsul
lumii despărțindu-te de soț sau de soție.) decepții,
eșecuri, căderi.
Oltița Asandei, frumoasa liceană cu visuri
înălțate până la cer, va fi nevoită să se mărite cu
Leontin Lăstun, seducătorul trecut deja prin viață,
aducând-o pe lume pe Lina, cea care va purta mereu
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stigmatul copilului din flori, zămislit înainte de
căsătorie. Alături de această pecete, fetița pătimește
crunt, împreună cu mama și cu ceilalți frați, fiind
nevoiți să suporte, zi de zi, an de an, toanele tatălui
excesiv de autoritar: Tata era un bărbat irascibil,
lipsit de empatie, care nu suporta să fie contrazis
nici când era evident că nu avea dreptate. Trebuia
să taci și să accepți că numai ce spunea el era valabil. Dacă ziceai că nu ești de acord, riscai să
primești o înjurătură sau o palmă.
Avea cel puțin două fețe: acasă era grobian,
hain și impulsiv, iar în societate se arăta cuviincios,
binevoitor și jovial. Îl consideram nedemn de respectul și aprecierea pe care le primea din partea
consătenilor. E posibil să fi fost respectat și de
teamă, deoarece avea funcția de contabil la C.A.P.,
fiind unul dintre cei care taie și spânzură, cum se
zice.
De altfel, și viața Linei va repeta, într-un fel,
încercările prin care a trecut mama ei, pornind de la
nunta cu Gavril Tăutu, aranjată de același tată care
nu suportă opoziția celor din jur: Ne-am bălăcit astfel, multă vreme, într-o conviețuire falsă, searbădă,
golită de sens. Existau două vieți paralele: a mea
alături de băieți și a lui de unul singur. Noi ne
mențineam bine pe linia de plutire, în timp ce el se
scufunda mereu, fără vreo speranță de salvare.
Personajele poartă uneori niște măști, iar acestea
reușesc câteodată să cadă, lăsând să se întrezărească
o rază de lumină vindecătoare; astfel, mama care o
snopește în bătaie cu sălbăticie pe Oltița, înfuriată
de plecarea acesteia împreună cu Tinu de la bal, și
înghiontită de vecine veninoase (– M-ai făcut de
râsul satului, destrăbălată ce ești! Te-ai dus cu
coblizanul ăsta în puterea nopții... Cine știe ce ați
făcut!), o înțelege și o ogoiește, la aflarea veștii că
va fi bunică (– Puica mamei, ce pacoste pe capul
tău! Liniștește-te și nu mai plânge, că-i faci rău
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copilului! Lasă că vorbesc eu cu taică-tu și vedem
cum îi de făcut...).
Momentele semnificative din viața personajelor
sunt zugrăvite, cel mai adesea, în culori întunecoase, excepțiile sunt puține și notabile, precum
prezența discretă, dar salutară, a bunicilor materni
ai Linei, partea luminoasă a copilăriei noastre,
oaza noastră de tihnă. Personajele, îndeosebi cele
feminine, poartă în sine nădejdea unor transformări
miraculoase ale cotidianului cenușiu, însă evadarea
nu va fi posibilă, fiind împiedicată, parcă, de o
moștenire a unor energii negative. Doar Oltița
reușește, spre sfârșitul vieții, o prelungită spovedanie în fața foii de hârtie, un gest simbolic, o tardivă
eliberare din chingile unui destin potrivnic.
E antologic portretul soacrei, mama lui Tinu,
care găsește nod în papură la orice, începând cu zestrea (covorul de la mama ar fi avut modelul greșit,
un cearșaf de pat i se părea adăugit) și terminând
cu aptitudinile gospodărești ale norei de nici 18 ani,
încurajând bătăile luate de aceasta fără nicio vină,
de la soțul mai în vârstă, bețiv și gelos, ale cărui singure preocupări s-au limitat, până spre sfârșitul
vieții, la contabilitate și popasurile prin crâșme.
Alungată de acasă de multe ori, pe motiv că nu
știe să facă de mâncare, învățând, terminându-și
studiile și reușind să se ridice, cu copii mici de crescut, Oltița va fi acaparată, încetul cu încetul, de
mlaștina acelei gospodării blestemate, de dictatura
conjugală a maleficului Ticu Lăstun, în fața agresiunilor căruia chiar și reprezentanții instituțiilor
(școală, miliție) se dovedesc a fi neputincioase.
Partea de rezistență a romanului o constituie
mărturisirile Oltiței într-un jurnal început, în amurgul vieții, pe patul de spital, purtând o nouă spaimă
în suflet, cea de a nu mai putea merge pe propriile
picioare. Aici, formele ușor schematice anterioare
capătă substanță, notațiile aproape cotidiene pulsează de frământări ascunse în gesturile de zi cu zi, iar
foile de hârtie devin centrul de echilibru al lumii
personale, cosmos aflat mereu sub imperiul unor
forțe tensionante: Multe dintre întâmplările dureroase pe care le-am trăit după aceea au rămas
ascunse până acum într-un ungher al sufletului
meu. Despre unele au aflat, de la mine sau de la
vecini, și sărmanii mei părinți. Au plâns și s-au
rugat pentru mine și s-au străduit să mă ajute cu ce
au putut pentru a-mi face traiul mai ușor.
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Stabilitatea este asigurată, în jurnal, de contraponderea amintirilor unei copilării luminoase (hora,
scrânciobul de Paști, nunți și înmormântări, părinții
și prietenii), care îi vor pune în opoziție sufletul
sensibil și vulnerabil, visător, încrezător în sine și în
ceilalți, cu realitatea cruntă în care a fost nevoită să
reziste ani în șir: Amară a fost viața mea trăită cu
acest ticălos, parcă eram slugă la stăpân! Cum
dicta el, așa făceam; nu-mi era îngăduit să am o
părere despre nimic, chit că uneori aveam idei mai
bune decât el.
Importantă este sinceritatea trăirilor mele,
notează Oltița, copleșită de rupturile și rănile care
se adâncesc continuu, ca și singurătatea asumată, cu
toate că din trunchiul familiei se desprind
generațiile celor patru copii și zece nepoți, fiecare,
însă, rostuindu-și drumul în felul său. Toposurile
(predominant rurale și abia schițat-citadine, numite
explicit și recognoscibil) oglindesc o lume regresată, unde libertatea umană, periodic și sistematic călcată în picioare, visul de recăpătare a acestei
libertăți, așteptările, etichetările și interogațiile sunt
nuanțate de vocea gravă a naratorilor.
Finalul rămâne deschis, autorul făcând lectorilor
darul de a duce mai departe destinele personajelor
sale. Sensibil și interiorizat, Mircea Aanei ne convinge din nou, cu acest roman, de forța demersului
său creator.
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Luiza NEGURĂ
Motto: „Credeţi-mă, credeţi-mă,/ despre orişice poţi să
vorbeşti cât vrei:/ despre soartă şi despre şarpele binelui,/
despre arhanghelii cari ară cu plugul/ grădinile omului,/
despre cerul spre care creştem,/ despre ură şi cădere, tristeţe şi răstigniri/ şi înainte de toate despre marea trecere.”
(În marea trecere, Lucian Blaga, 1924)

Scris într-o tonalitatea de cânt vedic, ultimul
roman al lui Ștefan Mitroi glisează între confesiune și realism magic, dezvăluind matricea unei
lumi a posibilității revelatorii, dincolo de care se
întrețese jocul complementar al vieții și al morții.
Aflată la mijlocul distanței dintre copilărie,
înțeleasă drept stare de grație a sufletului, și
senectute, orizont simbolic al cunoașterii, Tatăl
fiilor mei (Editura Hoffman, Caracal, 2020) este o
carte spovedanie, un omagiu adus ființei care
trăiește în deschiderea fabuloasă a ficționalității
creator-identitare.
Scriitura lui Ștefan Mitroi este una densă din
punct de vedere estetic, reunind cu o eleganță
aparte metadiscursul narativ cu realizarea romanescă a tramei, astfel încât lectura se apropie de
muzicalitatea unui psalm, lectorul fiind proiectat
în același prag al minunii în care trăiește și naratorul. Semnele Divinității apar transfigurate în
limbajul puternic liricizat, singurul care
potențează plenar starea de a fi.
Universul operei este populat de personaje
devenite avataruri ale Timpului, care își pierde
fluiditatea cronologică în favoarea ecoului sorescian „-Suflete, ia-o tu înainte./ Pâș! Pâș!” (Scară
la cer, vol. Puntea). Astfel, copilul trăiește sub
imperiul vederii atotcuprinzătoare, anulând
granița dintre real și fabulos, iar cele două lumi
coexistă, devenind creuzete ale sufletelor aflate în
drumul spre eternitate. Dumnezeu își face simțită
prezența ca o himeră, iar naratorul creează în jurul
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său un tablou de factură suprarealistă, impregnat
de simboluri ascensionale. Fiii tatălui sunt arhangheli, făcuți din lumină, și poartă în ființa lor
materială măreția aripilor îngerești, a căror fâlfâire amintește constant de vremelnicia omului.
Prin puterea amintirii se producerea căderea în
Timp, iar naratorul redevine copilul care îl vede
pe Dumnezeu bărbierindu-l pe bunicul Gheorghe
cu „luna de pe cer, ascuțită în noaptea aceea ca un
brici” (p. 7). Întreagul spațiu este reconfigurat
simbolic, participând cu uimire la actul revelator,
ce relativizează referentul real: „Dădea să se
crape de ziuă. Nu eram singurul care se mira de ce
vede. Se mirau la fel de mult și cocoșii ce se opriseră din cântat. Ca să nu mai vorbesc de dudul sub
care îl bărbierea Dumnezeu pe bunicul. Se mira
cu toate frunzele pe crengi. Și se mira până sus la
cer. Locul unde ar fi trebuit să fie luna rămăsese
gol. Ținea vârful dudului loc de lună. D-aia și era
verde lumina ce picura pe pământ.” (p. 7)
Nașterea și moartea, praguri de trecere dinspre
și către eternitate, devin plurale, reunind generații
întregi prin memoria colectivă a cerului, în timp
ce lumile se scindează, în fiecare dintre ele rămănând o sclipire a sufletului: „Chiar când mă
nășteam, lumile noastre s-au despărțit, făcându-se
din două trei. Cea din care veneam, ce fumegă
încă în cele mai vechi amintiri ale mele, cea în
care am ajuns, unde mă aflu și acum, și cea în care
a plecat bunicul însoțit de calul său.” (p. 11)
Vibrația neființei, chemarea neîndurătoare a
pământului se aude în interiorul omului ca o bătaie de clopot, ca un dor nedeslușit, pe care copilul
îl contrapune fabulosului din basme, prin care
mătușa Ileana e readusă la viață drept Ileana
Cosânzeana, în timp ce potcova de la calul lui
Dumnezeu devine potcoava calului lui FătCONVORBIRI LITERARE

Frumos.
Venirea în lume, asociată cu plânsul ghicit în
privirea mamei mărește exponențial suferința a
mii de mame, în ale căror lacrimi se scaldă patria:
„Au fost o mulțime de femei gravide cu mine. Și
ele toate sunt țara pe care o iubesc eu cel mai
mult.” (p. 20) Războiul răzbate din amintiri cu
tărie, bătând ironic la poarta sufletului, în timp ce
adultul visează la o nouă naștere „într-o noapte de
primăvară”. (p. 30)
Pentru tatăl fiilor săi, întâlnirile cu Mihail și
cu Gavril devin prilejuri de a medita la sensul
vieții, care opune cucernicia vizibilă a senectuții
unei frământări dureroase a spiritului ce
recunoaște lăcomia privirii drept păcat omenesc.
Setea de viață e copleșitoare, legând ontologic
prezentul de trecut. Alături de fiul său, ziua se
transformă în noapte, ștergând limitele realului - o
noapte-poveste despre sosirea pe lume a viitorului
arhanghel.
Din toposul fabulos al satului părintesc, de sub
vălul memoriei, se ridică imaginea celor trei prieteni nedespărțiți. Alături de Rodian și de Cătălin,
frica are „gust de limonadă” (p.41), devenind o
formă de a accede la miracolul lumii. Moartea
înspăimântă prin îngemănarea ei cu credințele
străvechi, germinând la adăpostul întunericului,
în trupurile celor trecuți dincolo, pe care îi transformă în strigoi. Numărul lor este știut doar de
Dumitra cea „fără vârstă” (p. 47), care trăiește la
granița dintre două stări: între amintire și uitare.
Departe cale de zeci de înfloriri de salcâm,
dragostea tatălui este plină de grijă, iar frica de
sfârșit este, de fapt, „frica de a trăi fără dragostea
lor”. (p. 63) Părinții devin efigia începutului, a
luminii care biruiește întunericul, înzestrând viitorul înger cu chiar plămada divinității: „ Adică să
nu poată arhanghelii ce pot păsările? Și să nu știe
ei, care le sunt superiori și păsărilor, și poeților, că
părinții chiar asta sunt: ținuturile natale, cele mai
natale dintre toate ținuturile! Din îmbrățișarea lor,
amestecată c-o grămăjoară de întuneric, au pornit
ei înspre lume. S-au întâlnit în această
îmbrățișare, trecând prin uși diferite, ținutul-tată
prin ușa-mamă, iar ținutul-mamă prin ușa-tată.
Fiecare cu câte o aripă mare în spate. Au pus ariCONVORBIRI LITERARE

pile la un loc și-au văzut că sunt ale unui arhanghel, ce se plămădise din plutirea lor.” (p. 63) O
altă Geneză ia locul Cărții Sfinte, una crescută tot
din iubire, dar condamnată la scurtimea unei vieți
de om, dincolo de care nu rămân decât amintirile.
Cei doi fii, înnobilați în spirit prin chiar menirea lor în lumea, caută însă protecția părinților,
mai ales că „se născuseră cu niște aripi mari pe
umeri, dar nu știau să zboare singuri cu ele”. (p.
64)
O viață de om, lungă cât generații întregi, dar
totuși prea scurtă pentru toată iubirea pe care căutăm să o trăim, într-o lume în care doar cetele
îngerești pot trâmbița eradicarea Răului – Iată
cum vede Ștefan Mitroi noaptea-poveste a coborârii lui Dumnezeu pe pământ!
Discursul narativ este completat de capitole ce
pot fi considerate micro-eseuri de factură metaforic-filosofică, jucând rolul de liant compozițional
între planurile simbolice romanești, surprinse
polifonic, prin glasurile individualizate sau colective ale personajelor. Toate aceste voci, care se
aud parcă din pământ, din Cer, din trecut, din vremea lui „A fost odată” ori de lângă noi, în prezentul lecturii, modulează organic o Cântare a
Cântărilor sau un poem despre creșterea și
descreșterea lumii.
Un povestitor plin de tâlc, captivând cititorul
prin tușele fabuloase ale expresiei, prozatorul
subordonează timpul și spațiul unei mișcări ondulatorii, ce suprapune, periodic, realitatea cu
imaginarul. Astfel, naratorul creează, în mod voit,
sugestia ubicuității, potențând deznădejdea
perisabilității umane în orizontul eternității:
„Niciun om nu este doar el însuși. Este toți oamenii de până la el. Dacă e să vorbesc despre mine,
pot spune că sunt toate mamele pe care le-am
avut. Mama care m-a născut, în primul rând, apoi
mama ei, după care mama acesteia și tot așa până
la începutul lumii, unde mi-ar trebui toți ochii
celor care sunt ca să mă pot vedea.” (p. 104)
Umanizat și obosit, Dumnezeu reiterează în ființa
Sa identitea unui Tată, ai cărui fii par „să fi uitat
cu totul de Rai.” (p. 108) Titlul romanului capătă,
astfel, o lărgire asumată de semnificații simbolice,
rezonând cu povestea fiecărui om din lunga serie
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de vieți pe care o continuă.
În cea mai pură tradiție stănesciană, prozatorul
are conștiința unei Alte matematici: „Numai tu şi
cu mine/ înmultiţi şi împărţiţi/ adunaţi şi scăzuţi/
rămânem aceiaşi...” prin care ființa compune alături de un alt termen totalitatea lumii: „Mă închinam, zicând în gând: eu plus cea mai apropiată
stea de pe cer egal bunicul Marin, eu plus Carul
Mare de deasupra casei noastre egal bunicul
Gheorghe, eu plus mama și tata egal casa noastră,
eu plus salcâmul din câmp egal începutul primăverii, eu plus vântul de afară egal frica de război,
eu plus eu egal unul singur, eu plus Rodian și
Cătălin egal trei, eu plus plecarea berzelor egal
tristețe. Eu plus cerul egal curcubeu, eu plus curcubeul egal Dumnezeu. Era obligatoriu să mă
adun cu altcineva ca să pot fi Dumnezeu.” (p.
113)
A-i scrie lui Dumnezeu înseamnă a te afla în
complicitate cu chiar fiorul vieții, ascuns de
albastrul pur al cerului. El se transformă în realitatea unei foi metafizice, pe care nu se poate scrie
cu stiloul, ci cu vârful crucii de pe turla bisericii,
singura ce ar fi putut lăsa vreun semn pe uriașa
întindere. Cerul devine o pânză ce transfigurează
orice imagine, orice semn, foșnetul său purtând
ecoul abia simțit al actului creației: cea divină și
cea umană, tulburată de fatalitatea eternității refuzate. Sau, în termenii lui Ștefan Mitroi, de antieternitate.
Romanul poate fi privit și ca o Odisee a unui
erou modern, unul care călătorește prin propria
viață, întorcându-se spre casă. Captiv pe Insula
Uitării sau tulburat până aproape de paroxism de
glasurile zecilor de copii ce se zbenguiau noaptea
în parcul din Belgrad, naratorul este pus față în
față cu trecutul. Moartea e anulată doar de copilăria care „ține loc de toate. Chiar și de viață, atunci
când viața cealaltă, reală, a dispărut”. (p. 150)
Revenirea la începuturi este o ultimă șansă la
fericire și de aceea existența umană corespunde
unei simultaneități „ce nu se termină nicicând.”
(p. 170) Așa se explică memoria enormă a cerului,
care cuprinde „tot ce se întâmplă în lumea noastră. Nașterea fiecărui om. Copilăria. Tinerețea.
Fericirea și nefericirea. Dragostea. Singurătatea.

Bătrânețea. Moartea.” (p. 170) Dincolo de
existența noastră, scursă cu rapiditate, se ascunde
uitarea, ce naște alte vieți ce îți iau locul în memoria lumii. Promisiunea cerului rămâne singura
garanție a fericirii, a reintegrării în Marele Flux:
„Sub una din brazdele de pe câmpul akashic e
pusă și existența ta, care n-a apucat să cunoască
lumea aceasta. Toate viețile oamenilor, până și
cele neîncepute, sunt semințe puse la încolțit pe
câmpul acesta. Din grăuntele mic de viață, care a
fost existența ta, va crește într-o zi o viață frumoasă și lungă, așa cum nu ți-a fost dat să ai aici.” (p.
172)
Pentru Ștefan Mitroi, povestea vieții și a
morții se scrie între fâlfâirile a trei perechi de
aripi. Asumându-și cu mândrie statutul de tată al
celor trei arhangheli, Mihail, Gavril și Rafail, prozatorul trăiește plenar bucuria paternității, singura
realitate ce recreează lumea începuturilor, mergând pe urmele Luminii lui Blaga: „Dura-vei în
noi o lumină, mare ca-ncrederea/ cu care tu azi
ne-ai ales./ Sus stelele cele mai treze/ aprind cărbuni de diochi./ Subt strașina vremii vei crește/
încet, ca o lacrimă-n ochi.” (Naștere, vol. La cumpăna apelor, 1933)
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Ioan Alexandru TOFAN
Anul acesta, după aproape un deceniu și jumătate,
ediția integrală Steinhardt a fost definitivată.
Profesorul George Ardeleanu, împreună cu scriitorii
Virgil Bulat și Florian Roatiș, Părintele Profesor
Ștefan Iloae și Părintele Arhimandrit Macarie
Motogna au îngrijit această comoară, publicând în
condițiile minunate ale Editurii Polirom manuscrisele, variantele și textele vechi ale lui Nicolae
Steinhardt. Din inițiativa P. S. Justin Hodea
Sigheteanul și a Mânăstirii Rohia, avem în sfârșit un
chip frumos desenat, cu nuanțe neașteptate și cotloane de gând, al unui personaj nemaipomenit: scriitor
cu enorm talent și condei ascuțit, inteligent comentator al actualității și învățat interpret al inefabilelor,
trecut prin experiența înfricoșătoare a închisorii, unde
devine un mărturisitor al fericirii, evreu convertit la
creștinism și apoi monah profund, cu o cultură imensă și un umor pe măsură, degustător, deopotrivă, al
deliciilor lumii și al tentațiilor paradisului.
Mai multe evenimente au fost organizate cu ocazia apariției acestei ediții complete. Printre acestea, o
frumoasă expoziție alcătuită de Elena Bondor la
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
din Iași. Fotografii, manuscrise, ediții mai vechi ale
cărților lui Nicolae Steinhardt, fragmente de
corespondență și documente au fost expuse pentru a
adăuga chipului despre care vorbeam noi contururi,
insesizabile doar prin lectură. Pentru cei care îl iubesc
pe Nicoale Steinhardt, gesturile sale sau câte un surâs
mucalit surprinse în fotografii, linia scrisului sau
felul ocrotitor în care își învăluie, de fiecare dată,
tatăl sunt veritabile chei hermeneutice: ele dau textelor un timbru specific, sugerează un ritm al lecturii și
dezvăluie accentele care trebuie puse în înțelegere.
Într-una dintre vitrine, somptuoasă, stătea opera
completă a lui Nicolae Steinhardt în 22 de volume.
Cu siguranță, o astfel de apariție editorială este un
prilej de mare bucurie pentru cititor: avem, la un loc,
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toate gândurile autorului, tot ce a scris, împreună cu
un aparat critic important și eficient. În același timp
însă o astfel de operă stârnește și o oarecare teamă.
Dintr-o dată, exigența lecturii este alta. Parcurgerea
integrală a scrierilor pentru lămurirea unui gând oarecare devine necesară, împreună cu găsirea unei metode de a parcurge întregul. Cum se citește opera integrală a unui autor precum Nicolae Steinhardt?
Desigur, cel mai la îndemână traseu este cel cronologic, în care este urmărită pur și simplu o evoluție a
scriiturii în chestiune. Al doilea traseu este cel tematic, în care cărțile sunt reorganizate în funcție de anumite idei sau interese ale autorului. Cred că ambele
metode, cu siguranță importante, nu sunt, în cazul lui
Nicolae Steinhardt, potrivite: biografia autorului este
cea care poate servi drept îndrumar de lectură, mai
degrabă decât simpla cronologie sau regruparea
tematică a textelor. Evenimentul central al vieții lui
Steinhardt este experiența carcerală, cea care a făcut
posibilă una dintre cele mai frumoase cărți ale literaturii române din ultimele decenii, Jurnalul fericirii.
Aceasta poate fi considerată, cred, centrul operei
sale, în jurul căruia toate celelalte texte se organizează precum punctele pe circumferința cercului definit
de acest centru. Lectura operei complete poate fi
închipuită acum ca dublu traseu care duce dinspre
centru către circumferință sau invers. Cum arată cele
două trasee?
Scrierile aflate pe circumferință sunt de o pluralitate uluitoare: critică literară, comentariu istoric și
politic, disertații savante pe teme de drept sau filosofie, frivolități și fragmente încărcate de paradox despre toate aceste teme „serioase”. Critica literară este,
cu siguranță, cea mai redutabilă specie a scriiturii
„periferice” a lui Nicolae Steinhardt și ea conține, în
textura ei de cuvinte, mărcile distinctive ale acestui
capitol al Operei.
Pe de o parte, suntem copleșiți de imensa cultură
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a autorului. Referințele sale sunt, în fiecare text oricât
de mic, exacte și dintre cele mai diverse domenii:
literatură, filosofie, istorie și nu numai. Citează pe
Wittgenstein pentru a vorbi despre relația dintre bine
și frumos, pe Gödel când discută despre structura
întrebare-răspuns și aplicațiile ei într-o epistemologie
a culturii, pe Kierkegaard, Kant sau Lacan. În istoria
literaturii este un neîntrecut exeget, care pare că a
citit totul, iar reflexul său stilistic, acela al enumerării, este perfect controlat și pertinent: niciunul dintre
numele înșiruite nu este stingher între celelalte.
Dincolo de această prezență constantă a
referințelor, un al doilea semn distinctiv al
circumferinței Operei este mirarea în fața
complexității lumii. Nicolae Steinhardt vorbește în
unele texte de „pitorescul așezămintelor psihiatrice”,
în altele („Monologul polifonic”, de exemplu, unde
este vorba despre proza lui Ovidiu Moceanu), face o
descriere metafizică a limitei dintre sat și oraș.
Lumea are o profunzime și o complexitate nemaiîntâlnite, pentru că ea este privită prin țesătura cuvintelor. Cu cuvintele, spune Steinhardt într-un mic text,
„poți face orice”: „realitatea imită acum irealitatea:
lumea faptică și irațională dă ascultare imperativelor
verbale ori scrise emanate de la fantomatici noi suzerani” („Totul despre puterea cuvântului”). Prin ochii
unui cititor precum Steihardt, lumea devine un basm
plin de scunzișuri și de miracole.
Un al treilea semn al circumferinței operei este
modalitatea de a produce apropieri și înrudiri textuale.
Într-o cronică putem citi: „ehei, cât de frumos ningea în
romanele lui Dickens și în nuvelele lui Ioan Alexandru
Brătescu-Voinești”. Astfel de asocieri sunt dese și provoacă, în cititor, o surpriză care îi rescrie reperele și îi
transformă lectura într-o aventură proaspătă.
Pasiunea, inteligența și imensa cultură care definesc circumferința operei lui Nicolae Steinhardt se
regăsesc, într-o cu totul altă formulă, în centrul acesteia, Jurnalul fericirii. De fiecare dată când vine vorba
despre această carte, ceva rămâne nespus: ea este
nesfârșită, ca povestea pe care o pune în cuvinte. Una
în care, aflat în chiar miezul formării sale spirituale,
autorul descoperă viața evanghelică în dubla ei formă:
ca evidență și regim firesc al omului și, deopotrivă, ca
implauzibilă frumusețe sădită în inima realului.
Creștinismul este descoperit peste tot, de la virtuțile
vieții în comun, precum bunătatea sau veselia, la vârfurile umanității, la aristocraticele trăsături ale curajului și responsabilității. Mai apoi, este regăsit în opere
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de artă și în idei, pe care Steinhardt le devorează în
ciuda culorilor închise ale realității din jurul său. În
fine, este sesizat în oamenii pe care îi întâlnește, în
închisoare, pe stradă sau în cărți, frumoși și nobili,
care arată că viața creștină este posibilă și la îndemână. Prin urmare, Jurnalul mărturisește un creștinism
găsit în transparențele lumii, în textura ei profundă și
insesizabilă pentru ochiul grăbit: unul care împacă, nu
dezbină, care se ascunde jucăuș în lucruri, care cere
omului doar să devină frumos și bun, care, în fine,
permite descoperirea fericirii în locul în care ea este
cel mai puțin probabilă.
Cu pot fi legate circumferința și centrul acestei
opere? O primă cale, care pleacă din centru, este tocmai dobândirea reflexului de a citi și a parcuge
transparențele despre care am amintit. Centrul se deschide către margine, altfel spus către imensa curiozitate și nevoie de a numi, în chip poetic, lucrurile.
Circumferința este, în acest sens, un imens câmp de
lectură care ascunde și revelează, în același timp,
Evanghelia. Credinciosul și poetul pun astfel împreună umărul la reînnoirea lumii: „Cuvintele, în vorbirea
de toate zilele, se rutinează, se banalizează, se automatizează. Ce face poetul? Singularizează cuvîntul
pentru a-i da forța de a produce o senzaţie; reînnoieşte percepţia, blazată, şi reîmprospătează facultatea
cuvîntului de a o trezi din amorţeală. Credinţa operează la fel. Ne redescoperă lumea, oamenii, viaţa şi
ne scoate din acreală, din plictis, din mohoreală.
înnoieşte şi înviorează întocmai ca arta poetului sau a
pictorului. Capacitatea noastră de a percepe frumosul
şi binele devine brusc puternică” (Jurnalul fericirii).
În celălalt sens, legătura este, de asemenea, posibilă, dar ea se întemeiază, mai degrabă, pe o stranie
previziune care face posibilă, în fiecare punct al
circumferinței, anticiparea centrului. În încheierea
Monologului polifonic, un citat din Eugen Ionescu
sugerează căutarea, în conștiința oricărui autor, a unei
„chemări mistice”. Ea este prezentă și anunță, în
scrierile „circumferinței”, miraculosul centru. Într-un
traseu interpretativ de acest fel, ocolul făcut prin
autori și cărți conduce către bucuria implauzibilă și
totodată implacabilă a descoperirii Evangheliei și,
apoi, la biografia exemplară a lui Steinhardt.
Dincolo de opera lui, astăzi completă, stă inefabilul acestei biografii, împreună cu nesfârșitul lecturilor care i se pot face și al dialogului pe care îl purtăm
cu el.
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Marius CHELARU
În aceste vremuri în care re-analizarea felului în care
s-au petrecut unele lucruri în perioada dinainte de 1989,
s-au alcătuit cărțile de istorie, s-a cercetat imaginea unor
personaje istorice de primă mărime ale noastre și s-a
scris despre ele a ajuns să se transforme uneori într-o
depreciere sau chiar negare a meritelor acestora (fiind
considerate... ieșite din comun fapte ale lor care erau,
aidoma sau chiar mai rău, săvârșite și de alți principi/
regi ș.a. din țările apusene în epocă), ori a unor momente
de referință din trecutul nostru, unii ar putea considera
actul de a semna un roman istoric temerar, dacă nu desuet.
Andrei Breabăn a pornit de ceva timp la un drum
deloc simplu, pentru că s-a mai scris despre Ștefan cel
Mare, și încă de către nume de referință ale literaturii
noastre, din care a străbătut deja câteva „etape”, numite
Vitejii Măriei sale, La porțile destinului, Domnii paralele, Visul Măriei Sale.
În viziunea sa, acest ciclu ștefanian începe cu
perioada în care domn era Bogdan al II-lea, tatăl viitorului voievod Ștefan cel Mare, asasinarea acestuia de
către fratele său vitreg, și a continuat, până acum, cu
aspecte din domnia lui Alexandrel, apoi a lui Petru
Aron, cu pribegia lui Ștefan Mușat, anii săi de formare,
sosirea în Moldova și urcarea pe tronul părintelui său.
Castelul de pe Nistru are în vedere o perioadă zbuciumată, când Alexandrel era la Cetatea Albă cu mama
și sora sa, Petru Aron era domn, Ștefan pribeag, iar
situația din jurul țării era una deloc simplă, cu polonezii
așteptând un moment prielnic la hotare, Iancu, „pizmuit
de grofii maghiari”, încercând să apere ce se mai putea
în fața ascensiunii otomane, turcii cucerind
Constantinopolul, în vreme ce Apusul, ca de multe ori,
era prea ocupat cu propriile interese.
Ștefan cel Mare, tânăr dar nu lipsit de daruri care îi
vor fi de real folos ulterior, ajunge, în viziunea lui
Andrei Breabăn, în aceste cărți, la Athos, apoi chiar față
în față cu Mahomed, cuceritorul Constantinopolului,
strânge prietenia pe care o legase cu Vlad Țepeș, se află
din nou în preajma marelui Iancu de Hunedoara (autorul
argumentând și împotriva legendei că Huniade nu ar fi
român, ci fiu nelegitim al unui rege străin, fie el ungur
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sau de altă naționalitate), apoi merge și în Moldova, sub
nasul lui Petru Aron, pentru pomenirea părintelui său, la
a cărui mișelească asasinare la Reuseni a fost de față.
Autorul re-descrie unele personaje istorice și
acțiunile acestora, conferindu-le, uneori, alt tip de gândire, de explicație a faptelor lor decât s-a încetățenit
până acum. Chiar și Petru Aron, dincolo de faptele sale
monstruoase (în această carte și asasinarea nepotului său
Alexandrel), este văzut și din postura de domnitor care
încearcă să găsească o cale de întărire a Moldovei în fața
atâtor pericole de care era înconjurată. Balansând între
dorința nemărturisită dar știută a craiului Poloniei (rudă
cu mama lui Alexandrel, cel pe care-l asasinase) de
îngloba Moldova în regatul său, amenințarea turcilor
(cărora li se închină, fiind cel care a deschis drumul
plăților tributului către aceștia) dar și pericolele dinlăuntru și, mai ales, faptul că Ștefan era încă viu, Petru Aron
se străduie să găsească o cale să fie credibil ca domn al
țării. Poate cel mai de anvergură demers al autorului, ca
spațiu alocat în aceste volume, este modul în care reașază rolul și locul logofătului Mihu în toate cele petrecute. Astfel, dacă imaginea încetățenită a acestuia este
îndeobște aceea a unui trădător fugit în Polonia, Andrei
Breabăn își construiește personajul ca pe un mare
patriot, care a făcut totul nu pentru Petru Aron, ci pentru
Moldova, în slujba căruia s-a pus cu toată averea și în tot
ce făptuia. Și în această carte a făptuit destule, căci de la
el pornește toată „povestea”, atacat fiind de niște lotri
care erau mână în mână cu stăpânii Castelului Lerici, de
pe Nistru, frații Senarega, pe care „îi știe și dogele de la
Genovei și sunt buni prieteni cu misarii Caffei”. Iar rolul
lui este, în aceste pagini, dar și în alte cărți, unul însemnat, căci se va pune, văzându-l ce el de om este și ce
domnitor promitea să fie, în slujba lui Ștefan.
Este poate cea mai densă carte din cele scrise în
acest „ciclu” până acum de Andrei Breabăn, între primul
capitol, cu răpirea de către lotri a boierilor, printre care
și Mihu, și ultimul (al douăzeci și treilea), cu „închinarea la leși”, cititorul este purtat peste mări și țări, de la
Athos la Constantinopol, de la Cetatea Albă la
Hunedoara, de pe mare în drum spre Moldova la întâlnirea „cruciaților” care voiau, sub comanda lui Iancu, să-i
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împiedice pe turci să ajungă în inima Europei. O Europă
care, scrie autorul, nu era cine știe ce preocupată de asta,
ba dimpotrivă, uneltea de la Buda, prin grofii unguri,
până cine mai știe unde împotriva lui Iancu. Sau pur și
simplu avea propriile interese.
În ce privește scriitura romanului, maniera de
construcția aleasă, sunt de analizat o serie de elemente,
poate începând cu modul în care și-a ales autorul vocabularul. A avut de ales între a folosi cât mai multe cuvinte, chiar un vocabular în tonul epocii, deși, și aici, ar fi
de discutat, căci cercetătorii nu au ajuns la un răspuns la
întrebarea: era limba din Moldova așa cum erau scrise
unele scrisori diplomatice sau alte acte, fapt, totuși, mai
dificil de acceptat cu totul, sau cum anume se vorbea, de
fapt, la curte ori între oamenii simpli la acea vreme?
Așadar, miza pare să fi fost să aleagă să scrie folosind
un vocabular mai arhaic, forțând chiar nota, în dorința
de a fi cât mai aproape de felul în care își imaginează că
s-ar fi putut vorbi atunci, sau unul în care să existe și astfel de cuvinte, ponderat (ca, de exemplu, scriind despre
anii de la Facerea Lumii, pentru a măsura curgerea timpului, sau descriind diverse vestminte ș.a.), dar totuși
textul să fie adecvat limbii actuale, mai la îndemâna cititorului de azi. Autorul a ales ultima variantă amintită.
În ce privește personajele cărții, dacă în tot ciclul
Ștefan cel Mare este personajul în jurul căruia gravitează totul, în Castelul de pe Nistru, când, la început, ne
aflăm în Anul Domnului 1455, adică 6953 de la Facerea
Lumii, Ștefan nu se mai vede mereu neapărat în primplan. Întâlnim, în schimb, o galerie de personaje, unele
mai cunoscute din istoria Europei și a țărilor noastre
(Iancu de Hunedoara, Vlad al Valahiei, Mahomed, Petru
Aron, Alexandrel, chiar domnița Anastasia și mama sa
ș.a) altele secundare, create de autor pentru „povestea”
sa. Este interesantă și maniera în care le „desenează” din
cuvintele sale portretele. Unul dintre cele mai pregnante
personaje din carte, cel puțin prin faptul că la umbra
căderii Constantinopolului se petrec multe secvențe,
este Mahomed. Iată cum îl descrie autorul: „Fire distantă și închisă care rareori scoatea un zâmbet, Mahomed
avea fața prelungă și palidă, cu ochi de culoarea smaraldului, adânc înfipți în orbite și pătrunzători, sprâncenele
îmbinate deasupra unui nas mic și încovoiat, gura
disprețuitoare, părul castaniu lung și cârlionțat, sub care
cobora o frunte lată acoperită în parte de turban de parcă
ar vrea să-i ascundă și mai mult gândurile care îl măcinau clipă de clipă, bărbia nu prea mare fiind acoperită cu
o barbă scurtă și rotundă de aceeași culoare cu pletele
ascunse de obicei vederii celor din jur. Ceva trecut peste
medie ca înălțime avea trupul robust și plin de energie,
privirea trufașă și un zâmbet disprețuitor care da fiori de
groază celor ce se aflau în preajma lui. Când era echipat
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de luptă purta armele cu o noblețe desăvârșită arătând
precum cel mai desăvârșit cavaler al Apusului. Fire
curajoasă și energică era mereu în mișcare, ochii săi
fiind puși într-o necontenită cercetare de gândurile
ascunse și mereu imprevizibile pe care nu i le putea citi
nimeni de pe chipul rece ca un sloi de gheță. Calculat în
vorbe și în fapte, evita petrecerile și băutura fiind mai
degrabă dispus la discuții cu cărturari, artiști și alți
oameni vestiți decât despre probleme obișnuite, pe care
însă le rezolva ca nimeni altul prin porunci scurte și răspicate. Iubea poezia el însuși fiind poet, iar pe lângă versurile pe care le recita captiva atenția ascultătorilor cu
citate din învățați antici ale căror scrieri l-au preocupat
încă din copilărie. Maturizat înainte de vreme, lectura și
experiența de viață prin care a trecut au făcut din copilul
rebel care a fost un bărbat iscusit în lupte dar mai ales în
mânuirea cuvintelor, aflându-se printre cei mai învățați
principi ai lumii din vremea sa.”
A ales să-i descrie pe Iancu, Ștefan, Vlad, pornind în
carte tocmai de la acest „portret” al lui Mahomed:
„În anumite privințe Iancu semăna cu Mahomed
prin trupul vânjos și înțelepciune, privirile aprigi și
pătrunzătoare, energia care îl făcea să fie mereu în
acțiune și iscusința de a se strecura prin cele mai încurcate labirinturi ale vieții. Se deosebeau prin diferența de
vârstă, dar mai ales prin bunătatea care de degaja ca o
lumină pe chipul îngeresc al bătrânului valah, care contrasta drastic cu asprimea și mai ales cu atitudinea
trufașă a sultanului. Deși amândoi erau la fel de autoritari și făceau din ascultare o lege absolută, în timp ce
Mahomed își impunea de obicei voința cu tăișul sabiei
sau alte pedepse Iancu o făcea cu Duhul blândeței și
argumente ce nu puteau fi refuzate de supușii săi”. Apoi
viitorul domn al Valahiei: „Maturizat și el înainte de
vreme, mai ales după surghiunul la Poarta Otomană,
Vlad arăta acum ca un bărbat trecut de anii pe care îi
purta în cârcă cu ochii aprigi și pătrunzători, chipul
aproape fioros din cauza durerii pe care a adunat-o în
suflet, dar în același timp de o frumusețe maiestuoasă
care impresiona și da fiori în același timp, trupul nu prea
înalt degaja robustețe lăsând să se vadă îmrăcămintea
somptuoasă pe care o purta de obicei prințul, atât mantia
cât și costumul fiind de obicei brodate cu fir de aur,
având nasturii din aur sau pietre prețioase iar boneta
brodată cu aur și argint lăsă să strălucească în dreptul
frunții o stea strălucitoare bătută în diamante, pe care era
fixat un penaj deosebit.” Și viitorul domn al Moldovei:
„Spre deosebire de vărul său, chipul lui Ștefan degaja o
blândețe ce putea fi asemuită cu aceea a lui Iancu, care
contrasta cu asprimea deciziilor scurte și hotărâte pe
care le lua, cu o înțelepciune care deseori îi impresiona
pe cei din jur, oștenii săi ascultându-l orbește. Lumina
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pe care o degaja era accentuată de de fața rotundă și
tinerească, ochii albaștri ascunși după niște sprâncene
groase și ușor arcuite, nasul mic și drept, mustăcioara
subțire care abia se întrevedea deasupra buzelor cărnoase și pline de viață, dar mai ales din pletele aurii asemănătoare razelor de soare. Pe cât de de mic de statură, pe
atât ieșea în evidență robustețea trupului trecut prin tot
felul de încercări ale vieții, dar mai ales prin pregătirea
pe care tatăl său i-a dat-o încă din fragedă copilărie.”
Cum se îmbrăcau cei doi?: „La fel ca Vlad, Ștefan
obișnuia să poarte îmbrăcăminte elegantă pe care o
comanda la negustori care aduceau mărfuri din Florența
sau alte orașe italienești. Pantalonii de obicei strâmți,
ascunși în parte privirilor în cizmele frumos colorate în
roșu sau alte culori care îi plăceau prințului, completau
imaginea maiestuoasă oferită de mantia scurtă sub care
strălucea o vestă lucrată în fir de aur, argint și mătase pe
timp de vară.”
Petru Aron este descris nu doar ca un asasin de frate
și nepot, ci și ca un mușatin: „Cu pletele lungi și castanii
(...) avea fața ovală, cu pomeții, ușor adânciți spre bărbie, care îi întăreau asprimea ce i se citea pe chip. Nasul
mediu ca mărime era puțin alungit în jos, apropiindu-se
de buza de sus acoperită de o mustață frumos răsucită la
ambele capete. Ochii negri aruncau priviri de vultur
luând-se la întrecere cu sprâncenele groase, de aceeași
culoare cu părul. Barba ușor rotunjită se termina cu un
cioc bine îngrijit care îl făcea să pară mai matur decât
cele trei decenii pe care le ducea în spate. Trupul robust
și bine făcut impunea respect prin trăsăturile specifice
Mușatinilor”.
Așadar, alături de figurile istorice cunoscute întâlnim o mulțime de personaje cărora autorul le conferă un
rol sau altul: boieri, oșteni, tâlhari, călugări, domnitori,
turci, români ș.a., fiecăruia menindu-i bucata sa de
„poveste”.
Un alt aspect este îmbrăcarea narațiunii într-o haină
de roman istoric dar cu fir de „capă și spadă” pe alocuri,
acolo unde a dorit să confere un ritm mai alert
„poveștii”. De pildă, Andrei Breabăn nu s-a arătat a fi
adeptul scenelor ample, de luptă, ci mai degrabă al descrierii celor petrecute prin dialoguri, scene de mică
amplitudine țesute într-un întreg care să redea o imagine
a tabloului epocii vizate. Însă în această carte a descris
astfel de momente de „luptă”, poate mai mult decât a
obișnuit până acum.
Nu de puține ori autorul face analize ale situației din
regiune, ale modului în care acționau unele personaje,
intereselor, lăcomiei, chiar neghiobiei și altor cauze care
au dus la schimbarea istoriei Europei înainte și după
căderea Constantinopolului.
Andrei Breabăn a căutat ca, pe cât i-a stat în putință,
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cele scrise în această carte să fie bazate pe o documentare cât mai amplă, după cum i-a fost la îndemână (oferind drept mărturie și bibliografia consultată). Dorința
sa de a căuta surse istorice cât mai variate pentru a fi cât
mai apropiat de adevărul istoric este vizibilă. Cum, la fel
de vizibilă, este și aceea de a re-analiza și felul în care
au curs unele evenimente, a le conferi o explicație proprie, uneori nuanțată față de ce se cunoaște despre asta.
La fel, cum am mai amintit, a făcut și cu unele personaje
pe care le-a creionat într-o altă manieră decât cea
îndeobște cunoscută.
Iar aceste personaje sunt „așezate” la locurile menite
lor într-un tablou amplu, de re-desenare a epocii vizate,
cu luminile și umbrele ei, de creionare, în context, a
felului în care decurgeau lucrurile în Moldova, de la
Cetatea Albă la Chilia, apoi Castelul Lerici de pe Nistru
ori în târgurile/ cetățile mai însemnate de atunci
Suceava, Baia, Iași, Lăpușna, Vaslui. Insistă și pe felul
în care își imaginează (bazat și pe documentare) că era
felul de a fi al oamenilor vremii, cu datinile, unele rămase până azi (nunta, parastasul), cum erau drumurile,
casele ș.a.. În viziunea sa Moldova nu e doar un loc întro epocă anume, ci acela în care s-a construit identitatea
noastră, unul din care se trag figuri istorice remarcabile,
între care lumina cea mai puternică o răspândește Ștefan
cel Mare.
Așadar, Andrei Breabăn face, prin această carte, încă
un pas spre întregirea planului său de construcție a unui
ciclu ștefanian, și vom vedea cum se va finaliza, dovedindu-se un autor aplecat și spre consultarea surselor,
dar și spre a da propria interpretare, acolo unde consideră că „istoria” îi „lasă loc”, folosind un vocabular pe
care l-a ales, din ce se pare, după o drămuire a riscurilor
și a impactului asupra cititorului de azi. Și, nu în ultimul
rând, un autor care își propune să transmită felul în care
înțelege semnificația unor momente relevante ale istoriei neamului și vrea să aducă aminte cititorilor, mai
tineri sau mai trecuți prin viață, că pe umerii acestor
„oameni cari au fost”, cum spunea Iorga, pe faptele lor
s-a construit prezentul, prin ei am ajuns noi să fim ceea
ce suntem. Poate că, spune autorul în cărțile sale, datorită lor și Europa a avut câtuși de puțin de câștigat, căci
nu degeaba se trag clopotele în cinstea lui Iancu de
atunci încoace, pe care papa Calist al III-lea l-a declarat
„Christi fortissimus athleta”, nu degeaba a fost numit
Ștefan „Atletul creștinătății”, nu degeaba...
____________
Andrei Breabăn, Castelul de pe Nistru, prefață (Un
ciclu epic ștefanian) de Ioan Holban, Editura Timpul, Iași,
2022, 460 p.
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Ion FILIPCIUC
Cunoscută și apreciată pentru o serie de articole publicate în „Limba română” (Chișinău),
„Mișcarea literară” (Bistrița), „Hyperion”
(Botoșani), „Scriptor” (Iași) sau pentru prestația
din cărțile Interjecția în limba română, Suceava,
2003, 314 p. (teză de doctorat la Facultatea de
filologie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași);
Nichita Stănescu. Limbajul poetic, Suceava,
2007, 200 p.; Personajul feminin din opera
comică a lui I. L. Caragiale, Iași, 2012, 119 p.;
Poezia lui Nicolae Labiș, Suceava, 2012, 186 p.;
Poezia lui Octavian Goga sau despre solitudine
și solidaritate, Iași, 2013, 1004 p. și Ipostaze
feminine în proza lui Mihai Eminescu,
București, 2017, 156 p., d-ra prof. dr. Iulia
Murariu, prin volumul Camil Petrescu. Despre
dragoste, femeie, moarte, Editura Accent Print,
Suceava, 2020, 160 p., și-a conturat cu claritate
un domeniu de studiu predilect, feminitatea în
literatura română.
Cuprinsul proaspetei cărți – Argument (p. 3),
Dragostea (p. 6), Femeia (p. 47), Moartea (p.
131) și Bibliografie selectivă (p. 158) –
alcătuiește un triptic, precum în vechile icoane
din trei table, și ce este interesant în acest crochiu iconografic e amănuntul că tustrele subiectele sunt desemnate prin substantive de gen
feminin: dragoste (<vechi slav-dragotǔ-scumpete), femeie (latin< famulus (scavul care aprindea focul în cămin) >familia (bărbatul, soția,
copiii și sclavii casei, la romani), vechi românesc – fămealie, fumeaie, și moarte (<latin-mortem).
Iar când vom deschide asemenea triptic
observăm că nu putem privi doar o singură icoa116

nă, ci instantaneu ochiul ne fură la toate trei și
întreolaltă, ca și cum zugravul ar fi sudat imaginile prin linii și culoare. Din această pricină, aș
spune că semnificația cuvântului „feminitate” ar
putea spori prin extensivul „feminitudine”, ceva
mai blând în sonul său, ba parcă mai generos în
cuprindere și efecte adverse în cazul unor
...comorbidități. Evident, în literatură, ca și în
viața pământeană, femeia, pentru a se defini
hotărît, are nevoie de un bărbat, iar prozatorul
Camil Petrescu îi oferă o întreagă colecție. Din
opera lui literară clasică lipsește însă definiția
unui moșneag din satul Voitinel, Bucovina,
anume că „femeia este un animal care trăiește
pe lângă casa omului și se hrănește cu zilele lui
fripte” (cf. Ciobotaru Mircea Doru, Monografia
comunei Voitinel, Suceava, 2021, p. 73)
Prin Argument, Iulia Murariu ne avertizează
din capul locului că „În serie ori, rar, excepție de
la serie, femeia-personaj camilpetrescian are
întotdeauna atributul frumuseții și e hărăzită
pentru amor. Dar prin iubirea pentru femeie
calea spre moarte se scurtează” (p. 5)
Firește că bărbatul din opera lui Camil
Petresdcu este un complexat care se ghiftuiește
cu idei văzute și nevăzute, drept pentru care
autoarea studiului trage o concluzie drastică:
„Eroul camipetrescian construiește eșafodaje
ideatice cu dantelării de gândire filosofică, cumulat prin studiu, și asistă la prăbușiri apocaliptice
de sentimente. Iubește spectacolul destrămării
iubirii, deși tăgăduiește și suferă. [...] Este nu un
hamletian, ci un senzual netrezit de neîmpliniri.
El hrănește viermele înstrăinării prin bănuieli”.
(p. 15)
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Recuzită amoroasă: Patul „Înscris în spațiul
intim, patul e un obiect, o piesă de mobilier pe
cât de banală, pe atât de necesară. În principiu
irelevante, atribute ca dimensiune, somptuozitate ori simplitate întregesc climatul moral, indică
starea socială, gustul estetic, mentalitatea și, mai
ales, capătă anumite valența afective.” (p.18) Pe
Ladima, patul Emiliei îl obsedează, după cum
mărturisește într-o scrisoare: „...Mă odihnește
un calm, o senzație de împăcare ca o morfină, în
interiorul acesta al tău. Privesc în dormitor. Ușa
e deschisă și lasă să treacă din sufragerie o fășie
lată de lumină, care cade transversal pe patul atât
de alb, larg, curat, neatins; în fund luna bate prin
fereastră, luminând pe din afară abajurul galben”. (p. 23)
Și, întrucât, exegeta analizează patul în opera
lui Camil Petrescu ca o constantă epică, își onorează cititorul cu etimologia cuvântului din
neogreacă πάτος (drum pietruit) și oferă câteva
expresii și locuțiuni din limba română (p. 27),
încât cei care fac reclamații la Protecția consumatorului că li s-a livrat un pat prea vârtos n-au
nici o șansă pentru despăgubiri, de la daci, de la
romani.
Alte constante epice: piciorul, ciorapul,
mănușa, mâna femeilor (Ioana din Suflete tari
„Mâinile, îndeosebi, cu degete lungi, fine și palide, îi sunt atât de expresive și de vii, de parcă ar
vorbi cu ele, de parcă toată ființa i-ar fi în ele.”
(p. 30), amănunt care ar fi de explorat de către
cei porniți spre obârșia limbajului omenesc, în
care primordiale trebuie să fi fost gesturile mâinilor, umerilor, capului (stânga, dreapta, în sus,
în jos), rictusul obrazului, rânjetul dinților, ba
chiar a întregului corp, prin bombarea pieptului
sau întoarcerea spatelui.
Dintre dansuri, tangoul – „această expresie
tangibilă, latină, arzătoare a dorinței. În timpul
acestui dans, trupurile fac mai mult decât să se
atingă ușor. Se înlănțuie, se cuprind, se
încleștează. Picioarele femeilor alunecă, cu
iuțeala fulgerului, între cele ale partenerului.
Iar privirea, departe de a fi coborîtă sau fugară,
este neabătută, incandescentă...” cu timitere la
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Fabienne Casta-Rosaz, Istoria flirtului... (p. 37)
– pare să fie obsesiv pentru femeile lui Camil
Petrescu.
Biblioteca (p. 85-100) și alte constante epice:
surâsul și râsul femeilor (p. 82-83), florile, parfumul, cafeaua, darurile oferite de bărbat,
evidențiază complexitatea unui prozator modern
precum Camil Petrescu.
Comentând credința lui Andrei Pietraru că
„și într-o iubire poți să ajungi până la capătul
lumii”, a propriei lumi, Iulia Murariu completează: „Sau la capătul vieții. Mai exact la un capăt.
Bărbatul experimentează iubirea și cunoaște abisurile idealității, alege ce și uneori cum să trăiască. Și-i mai rămâne să aleagă când să se exileze
în moarte”. (p. 46)
Altă observație a Iuliei Murariu subliniază că
„Reprezentarea feminină a morții, în imaginarul
colectiv, indică însăși veriga prin care viața e
legată de moarte, femeia mediind între eros și
thanatos. Spre deosebire însă de dragoste și de
femeie, moartea este statornică” (p. 131) Altfel
spus, în tripticul analizat de Iulia Murariu icoana
principală este femeia – de unde și spațiul acordat investigației, de la 47 la 130!!! Moartea este
doar un acoperământ de protecție: „interesant,
dar nu surprinzător, e faptul că, în opera camilpetresciană, sinuciderea apare ca o caracteristică
doar masculinității: bărbatul se sinucide, femeia
însă nu, cu toate că există și încercări nereușite
de suicid feminin”. (p. 134)
Iulia Murariu realizează însă o adevărtată
vivisecție literară, ca să nu spun că precizia analizelor sale ne poate conduce spre o farmacopee
cu rețete compensate pentru vârste cu naivitate
cenzurată, după cum se spovedește Esmeralda:
„Când m-am despărțit întâia oară de Ștefan, credeam și eu că am să mor și mai multe nu ... Când
a plecat Mișu am vrut să mă otrăvesc... Vai de
mine cum mă perpeleam, cum strigam. Nu
vream să văd pe nimeni... Ei, dacă ar fi fost să
mor de fiecare dată, aș fi fost azi strigoi de al
șaptelea grad...” (p. 139)
Iar observațiile Iuliei Murariu îl vor tămădui
de orice iluzie pe cititorul atent, căci „Fiecare
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moare de unul singur și însingurat: bărbatul,
natură lucidă, rațională, alege când și cum să
moară, femeia – supusă, așa cum sugerează
scriitorul, instinctualității – nu poate decide nici
cum și nici cât să trăiască. De murit moare cum
se moare. Sau, mai exact, cum vrea să moară:
încrâncenat, sfidător, disprețuitor”. (p. 139)
Evident că Iulia Murariu trage adeseori spuza
pe turta ...femeilor, care, „s-ar părea, sunt vulnerabile în fața realității, nu în dragoste, din
moment ce supraviețuisc și unei mari iubiri și
morții bărbatului iubit. Singura femeia din opera
lui Camil Petrescu ce știe să moară frumos
rămâne doamna Roland din drama Danton. Ea, o
sceptică lucidă, voluntară și inteligentă,
ambițioasă și fascinantă, nu alege să moară: e
condamnată la moarte și, conștientă că e muritoaare, alege să moară demn”. (p. 155)
Dar, ca peste tot în lumea pământeană,
„Cauzele morții sunt noncauze; insinuată în trupul viu, moartea devine singura alternativă la
viață. Tineri și orgolioși, eroii nu-și pun problema finitudinii, dar știu când moartea li se
cuibărește în suflet și, ca pe o pasăre în colivie,
o hrănesc rupând din sufletul și din viața lor. Ei
trăiesc o criză de cunoaștere și de certitudini”.
(p. 156)
Statistica are și ea un farmec exegetic, întrucât în Patul lui Procust, cuvântul amor are 12
ocurențe, dragoste -21, iubire – 24, însă în
Ultima noapte de dragoste... – iubire e folosit de
28 de ori, în vreme ce dragoste de 42 de ori
(subvoce, p. 7); trup – 72 ocurențe în Ultima
noapte..., corp doar 31; în Patul lui Procust: trup
de 36 ori, corp de 61 ori. Dintr-o pudoare ușor
de înțeles, substantivul moarte și verbul a muri
au fost excluse dintr-un recensământ semantic în
opera lui Camil Petrescu.
Bibliografia de la sfârșitul cărții, precum și
citatele din parcurs, invocate din autori notorii
dedulciți asupra ...feminitudinii, fac din opul drei prof. dr. Iulia Murariu, Camil Petrescu.
Despre dragoste, femeie, moarte, nu doar o
agreabilă metodică în lectura unei opere literare,
ci și o generoasă ofertă de sugestii.

Un index nominal feminin, cu etimonul fiecărui nume propriu și semnificația conferită de
romancier ar fi întregit acest superb scurt tratat
de lectură a ...femeilor din proza lui Camil
Petrescu. Binevenită ar fi și o statistică a dreptului de folosință pentru a se vedea ocurența unui
nume sau gama extinsă a ficțiunii onomastice,
nume de botez cutumiare sau porecle scornite de
comunitate, cu substrat admirativ sau
disprețuitor.
Cum din surse autorizate știu că Iulia
Murariu cercetează cu râvnă și delicii comparatise ...femeile din opera lui Matei Vișniec, unde
are de lucru în trei grădini – poezie, proză și teatru –, aștept cu nerăbdare să-i admir ghirlanda
parabolică. Un asemenea studiu ar trebuit să testeze însă și grila însăilată de Sorin Lavric în
Dectoct de femeie, Ideea europeană, București,
2019, cu cele șase tipuri feminine și anume:
mulier abscondita, mulier ludica, mulier rixosa,
mulier domina, mulier fornicata și mulier placida, între care i-ar sta bine și unei mulier apotropaica, adică tămăduitoare sau oblojitoare nu
doar a bărbaților suferinzi din dragoste. Căci
Iulia Murariu are toată instrumentația hermeneutică la îndemână, plus logica argumentației și
expresivitatea discursului critic, pentru care
înzestrare o felicit din toată inima.
Într-un cuvânt, m-aș încumeta să îndrituiesc
chiar spusa cronicarului moldav că „Nu este alta
și mai frumoasă și mai de folos în toată viața
omului zăbavă decât cetitul...” femeilor din scrisa lui Camil Petrescu..., apud Iulia Murariu cetire!
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În bibliografia lui Marin Preda – căreia
eminentul cercetător Stan V. Cristea i-a
consacrat o primă şi temeinică lucrare, apărută în două ediții (a doua revăzută și mult
adăugită) – un capitol substanțial îl constituie cărțile memorialistice, scrierile confesive. Alături de Viaţa ca o pradă, de
Convorbirile cu Florin Mugur sau
Imposibila întoarcere, devenite clasice încă
în timpul vieții lui Marin Preda, nu mai
puţin revelatoare privind personalitatea
creatorului Moromeților este corespondenţa
sa particulară, îndeosebi scrisorile adresate
Aurorei Cornu. Frapează în acest epistolar îndrăgostit, dincolo de intensitatea trăirii unei mari
iubiri, frământările, neliniştile, incertitudinile,
scepticismul celui obsedat de, ceea ce aş numi,
literatura ca o pradă. Cu astfel de stări ne întâlnim şi în epistolarul de-a dreptul prodigios LiviuFanny Rebreanu, dar la Marin Preda e o durere
sufletească, uneori mistuitoare, ce nu există în
misivele gospodarului de la Valea Mare.
Într-o lungă epistolă, datată ianuarie 1955,
când volumul I al romanului „Moromeţii” fusese
demult încheiat, Marin Preda, stăpânit de „un sentiment ciudat de nelinişte”, îi scria soţiei sale că
încearcă să-şi explice şi să răspundă la întrebarea:
„… ce am gândit eu de l-am ţinut atâta ascuns în
sertar, fără măcar să-l recitesc?”. Asta, după ce
constata că, iată, romanul, în fine apărut, este bine
primit, că a plăcut celor care l-au citit. Răspunsul
pe care şi-l dă romancierul e, de fapt, o autoanaliză necruţătoare ce te duce cu gândul la alţi mari
scriitori care par să-şi fi propus să demonstreze
adevărul dictonului: câtă luciditate, atâta dramă!
Îmi vine acum în minte exemplul lui Cehov care
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nu credea în talentul său de dramaturg şi îi spunea
lui Bunin că după şapte ani de la moartea sa nu-l
va mai citi nimeni. Simptomatic mi se pare faptul
că în textul amintitei epistole a lui Marin Preda
apare de mai multe ori cuvântul conştiinţă cu trimitere multiplă: la sine, la eventualul cititor de azi
şi de mâine al romanului, la personajul central al
acestuia. Confesiunea şi-a găsit locul cuvenit în
Jurnalul intim, alcătuit şi editat de Eugen Simion
şi Oana Soare: „Eu ştiu acest roman pe dinafară,
cu toate că nu l-am citit niciodată pagină cu pagină, până la sfârşit. Nu am fost niciodată tentat să
fac aest lucru. Nu m-am simţit atras. Iată deci
cheia care explică de ce nu l-am publicat şi problema care mă nelinişteşte, dacă e bine să-l public sau
nu./ Faptul mi se părea şi mi se pare şi acum că
demonstrează viaţa scurtă pe care o are acest
roman./ El a trăit pentru mine doar cât l-am
scris… Tot aşa, am gândit eu, va fi şi pentru cititor.
Îl va citi, îi va face bucurie, cum mi-a făcut şi mie
când l-am scris, şi după aceea, după lectură, gata,
cititorul îl va uita. Cititorul nu-l va purta în conştiinţă, cum poartă de pildă o carte ca Ana Karenina,
sau Moartea lui Ivan Ilici, cărţi care crestează
sufletul, se împlântă în el, îl schimbă şi devine
parte componentă a conştiinţei umane… Eu nu pot
să nu ştiu deci că Moromeţii mei nu pot produce
asemenea turburări şi zguduiri ale conştiinţei. De
unde ştiu? De-acolo că scriindu-l eu însumi n-am
avut, n-am trăit asemenea turburare şi n-am urmărit asemenea scop… Ceea ce am făcut eu în acest
roman e numai expresia bucuriei de a exprima
viaţa, dar nu şi a efortului de a o crea…”
E de prisos a mai sublinia luciditatea şi, aș
spune, cruzimea cu care Marin Preda se autoanaliza şi e cu atât mai relevant cu cât aceasta, autoa119

naliza, se produce într-o scrisoare particulară şi nu
într-un interviu sau într-un alt text destinat publicării. Peste ceva mai mult de un an şi jumătate,
când romanul apăruse, într-o altă epistolă îi relata
Aurorei Cornu: „Eu cu adevărat sunt indiferent
faţă de Moromeţii, nu-mi mai place ca ansamblu,
cred că e greoi de citit şi are semnificaţii puţine la
lectură. Sunt puţin deprimat că sunt atât de detaşat
de lucrarea mea”.
Cu un termen pe care Marin Preda l-a consacrat în limbajul criticii, istoriei şi eseisticii literare,
s-ar putea spune că tema principală a epistolelor
de dragoste către Aurora Cornu, aşa cum am subliniat deja, este literatura sa. Comparaţia cu epistolarul Fanny–Liviu Rebreanu, care se impune şi din
acest punct de vedere, relevă însă, pe lângă unele
asemănări, şi destule deosebiri importante. În primul rând, scrisorile lui Marin Preda sunt file dintro cronică a unei „dragoste-primăveri”, cu expresia
Aurorei Cornu, dragoste ce a fost „operativă”,
cum a calificat-o expeditorul lor, doar câţiva ani,
pe când Intimele soţilor Rebreanu, editate de
Niculae Gheran, se întind pe durata întregii vieţi a
cuplului. În Intime avem de fapt un roman sub
formă epistolară, scris așa-zicând la două mâini,
sur le vif, în care personajul cu cele mai autentice
valenţe epice este autoritara, cicălitoarea, cheltuitoarea, dominatoarea, dar şi ocrotitoarea Fanny
Rebreanu. O altă deosebire priveşte conţinutul utilitarist-domestic atât de prodigios la Rebreanu şi
aproape nesemnificativ la Marin Preda, cu excepţia câtorva referiri îngrijorate la preocuparea
comună a celor doi tineri scriitori privind locuinţa
sau la primirea unor modeste onorarii pentru câteva proze publicate în presa literară. O asemănare
importantă ţine de situarea celor doi scriitori –
Rebreanu și Preda – „între dragoste şi singurătate”, cu sintagma lui Niculae Gheran, inegalabilul
editor al creatorului romanului românesc modern.
Dar și dragostea, şi singurătatea sunt trăite de cei
doi mari scriitori la intensităţi diferite, incomparabil mai dramatic de către autorul romanului
Marele singuratic.
S-a spus că singurătatea nu e o chestiune de
destin, ci de opţiune. La Preda pare a fi mai mult
de destin, pe când la Rebreanu mai mult de opţiu-
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ne. Dacă pentru Rebreanu singurătatea – și aici
trebuie să introducem o nuanță cioraniană, și
anume să distingem că singurătatea și însingurarea
nu sunt unul și același lucru, deși ele se intersectează – însemna de fapt o senină, premeditată, calculată retragere din cotidianul acaparator şi risipitor în lumea ficţională, adică la masa de scris,
luminată de o lampă cu gaz şi învăluită misterios
în fumul de ţigară amestecat cu aburul de cafea, la
Marin Preda este deopotrivă o stare sufletească şi
o vocaţie. Neîndoios, truda la masa de scris însemna pentru ambii prozatori, cum ar fi spus Gabriel
García Márquez, şi suferinţă. O suferinţă pe care
în cazul lui Rebreanu singurătatea o făcea mai
uşoară, poate chiar plăcută, pe când în ce-l priveşte pe Marin Preda o adâncea.
În eseul introductiv la Jurnalul intim al lui
Marin Preda, Eugen Simion subliniază câteva trăsături ale portretului moral-psihologic al fiului lui
Tudor Călăraşu din Siliştea-Gumeşti, între care
extrema pudicitate şi fineţea sufletească în relaţiile
cu cei din jur. Poate că pe unii, superficiali, auzind
sau citind expresii mai libere, mai pitoreşti, mai
corozive ale scriitorului sau ale personajelor sale,
îi surprinde această caracterizare. Ea este însă
corectă. Marin Preda avea aş zice în gena sa cultura imprecaţiei, care la el se converteşte însă artistic, în linia vechilor cronicari români sau a unor
mari scriitori, în primul rând Arghezi. E de observat apoi, înclusiv în scrisorile intime, enormul
simţ al ridicolului. Marin Preda îndrăgostit era
conştient că trăieşte şi scrie într-o ţară şi într-o literatură printre ale căror personaje este şi unul intrat
în mitologia românească: Rică Venturiano. Își analiza stările și avea o intuiție fină și o nobilă
înțelegere a sufletului feminin, însușiri foarte rare
la scriitorul român. Cât priveşte ifosele, mofturile,
iluziile de sine, pe acestea le veştejea cu umorul,
ironia ori sarcasmul său, ca unul ce se revendica
de la un cod moral milenar, cel țărănesc, şi avea o
admiraţie specială pentru înaintașul său Caragiale
cu care se şi aseamănă ca prozator. Circumspect şi
cu un enorm simţ al ridicolului era autorul
Întâlnirii din pământuri, nuvelă pe care Petru
Dumitriu o considera prima capodoperă a prozei
româneşti postbelice, şi în ceea ce priveşte succeCONVORBIRI LITERARE

sul literar. Sucesul nu numai că nu-l smintea, ci îi
sporea scepticismul, îndoiala de sine.
În anii din urmă mi s-a spus că un absolvent de
liceu, dacă nu cumva mai mulți, ar fi scris în lucrarea de la examenul de bacalaureat că Ilie
Moromete este un intelectual. Ceea ce i-a contrariat pe unii examinatori. Sunt însă aproape sigur că
G.Călinescu ar fi exultat la o asemenea afirmație a
unui tânăr învățăcel. El care spunea că nu există
nicio deosebire de fond între gândirea țăranului
român și cea a lui Immanuel Kant; și unul, și celălalt își pun aceleași probleme, numai că și le pun
în termeni diferiți și le rezolvă cu alte mijloace.
Dar Călinescu a murit demult, altul ca el este puțin
probabil să se mai nască vreodată, iar Moromete
va rămâne pecetluit în capodopera lui Marin
Preda. Ca într-un sarcofag.
Comentând volumul Marin Preda. Un portret
în arhivele Securității, în 2015, mă întrebam de ce
scriitorii, mai ales cei cu o cotă mare de popularitate, neliniştesc puterile, indiferent de forma, ideologia şi culoarea lor politică? De ce, pentru a da
doar un singur exemplu, Hemingway „deţinea”,
potrivit cercetătorilor şi biografilor săi, un camion
de dosare la FBI? Ce pericol putea să reprezinte
cel ce a scris Bătrânul şi marea şi Pentru cine bat
clopotele, care locuia la ferma Vigia de la San
Francisco de Paula, din apropierea Havanei, pentru o superputere? Mă amuzam imaginându-mi-l
în fruntea unei cete de prieteni ai săi pescari de la
Cojimar pornind în marş să destabilizeze
America… Ar fi putut el să urzească fie şi o neînsemnată mişcare de protest cu chefliii de la
Bodeghita del Medio sau din alte locuri unde îşi
bea licorile preferate: daikiri şi mojito?! Ne vine,
nu-i aşa, să zâmbim a râde, cum zicea bătrânul
cronicar, dar în secunda următoare ne simţim stânjeniţi şi zâmbetul ne îngheaţă pe buze. Fiindcă, din
păcate, pentru orice putere sau regim politic şi
pentru instituţiile lor de forţă, în primul rând serviciile secrete, scriitorii, cu atât mai mult cei mari,
sunt consideraţi potenţiale pericole. Îndeosebi în
regimurile totalitare sau autoritare, dar nu numai,
unde orice mişcare a lor, fie şi o simplă depunere
a unei flori la un mormânt celebru (s-au văzut
cazuri), ca să nu mai vorbim de o carte ori de un
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pamflet (vezi Arghezi), sunt supravegheate, înregistrate, interpretate şi, vai, nu o dată reprimate
sau pedepsite. Aşa merg lucrurile, ar fi zis, resemnat, un alt important scriitor american. În această
logică, care ne indignează şi de la un punct încolo
ne înspăimântă, ar trebui să nu ne mai mirăm că un
scriitor de anvergura lui Marin Preda a intrat şi sa aflat mereu în „lucrarea” Securităţii. Drama pe
care o conţin documentele de la CNSAS ce-l privesc pe autorul Imposibilei întoarceri, cercetate de
Ioana Diaconescu, la sugestia lui Eugen Simion,
are însă o specificitate a ei; ţine, în definitiv, și de
destinul culturii româneşti. Iar, în acest caz, drama
poartă numele unei cărţi: „Delirul”. Toate celelalte
aspecte, unele terifiante, pe care ni le relevă corpusul de documente publicat de Ioana
Diaconescu, pălesc în semnificaţie pe lângă ceea
ce s-a întâmplat după apariţia acestui roman. Chiar
şi urmărirea, ascultarea, inclusiv în spaţiul intim, a
„obiectivului” Marin Preda. Cea efectuată, prin
aceeaşi tehnică operativă, la Editura Cartea
Românească, mi-a părut aproape ridicolă prin
lipsa ei de relevanţă. Sigur, acolo „obiectivul” era
tot Marin Preda, directorul instituției. Numai că
urmăritorii săi au cam pierdut timpul degeaba. Sau ales cu mai nimic. Personajul principal al
„naraţiunilor” însăilate de ei, contrar aşteptărilor,
s-a dovedit a fi Mihai Gafiţa, un editor onest, dedicat meseriei, echilibrat, bine orientat politicoideologic, acţionând și vorbind prudent, folosind
binecunoacutele clișee ale epocii, cu colaboratorii,
cu autorii, între care şi nelipsiţii veleitari, de parcă
ar fi ştiut, şi nu e exclus chiar să fi ştiut, că este
ascultat!
Deosebit de interesant este însă destinul unei
cărţi, inclusiv aşa cum este el „povestit” în dosarele din arhivele Securităţii. Fapt e că din documente
aflăm și lucruri neștiute. Pentru asta trebuie să-i
mulţumim, o dată în plus, cercetătoarei lor dar,
oricât ar părea de ciudat, şi celor care au consemnat în notele informative pasionanta poveste a
romanului căruia Marin Preda îi acorda un rol de
pilon în construcţia operei sale, aşa cum o atestă
Jurnalul intim sau mărturisirile dintr-un interviu
realizat în 1975 de Mihai Ungheanu cu marele
prozator. Romancierul îi dezvăluia criticului pro-
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iectul „împlinirii” unei tetralogii – Moromeţii I,
Delirul I, Moromeţii II, Delirul II – concepută,
preciza Preda, nu ca un ciclu, ci ca „un roman în
patru volume”. S-au făcut şi se mai pot face multe
speculaţii privind volumul al doilea din „Delirul”,
pentru care romancierul s-a documentat nu doar în
biblioteci, ci şi în arhive la vremea aceea secretizate. De ce nu a mai fost scris sau, dacă a fost
scris, de ce autorul nu l-a mai publicat?! Rămâne
o „enigmă nestricată”. Delirul nu este cel mai bun
roman al lui Marin Preda, deşi conţine pagini de o
remarcabilă forţă epică şi psihologică. El avea însă
şi o altă miză, poate chiar mai importantă decât
cea estetică. O miză ce nu putea să scape nimănui.
De aceea, romanul a dat de lucru nu doar
Securităţii. Eugen Simion scrie în prefaţa amintitului volum de documente că, prin acest roman,
Marin Preda „a reuşit să enerveze pe toată lumea:
şi pe nemţi, şi pe sovietici, şi pe legionari, şi
Europa liberă, şi Uniunea Scriitorilor…”. La
rându-le, ofiţerii Securităţii şi informatorii au reuşit să ne releve, cu voia sau fără voia lor, nu numai
episoade din biografia autorului, ci şi, constată criticul – „istoria moravurilor lumii literare româneşti. O lume agitată, percepută prin slăbiciunile
ei, oportunistă şi temătoare, uşor de manipulat şi
din această cauză”. Pe un asemenea fundal se profilează portretul moral-psihologic schiţat de
Eugen Simion: „Preda străbate, cred, acest mic
infern fără să-şi piardă cumpătul, fără acte de bravură, fără căderi morale, îşi apără opera şi nu
cedează în ideile sale. Este discret, dar în discreţia
lui i se simte prezenţa în societatea românească,
nu poţi face abstracţie de el. Nu-şi pârăşte colegii,
ia rar cuvântul în adunările scriitoriceşti, refuză să
scrie articole politice, în 1971 – când Ceauşescu
vrea să declanşeze mica revoluţie culturală – îşi
încetează colaborarea la «Luceafărul», în fine,
conduce o editură (Cartea Românească) şi publică
pe toată lumea, pe prieteni şi adversari”. Esenţială
este și o altă observaţie a lui Eugen Simion care,
cum se știe, l-a cunoscut bine nu numai pe scriitorul, ci și pe omul Marin Preda. Şi anume că, deși
discretă, prezenţa acestuia era simţită, şi nu oricum, în societatea românească. Delirul a avut un
succes enorm. Tirajul cărţii a fost unul astăzi de
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neimaginat, se vindea pe sub mână şi constituia
cel mai preţios cadou ce îl puteai oferi cuiva.
Impactul puternic pe care, ca jurnalist, l-am
remarcat la vremea respectivă în mass-media
autohtone şi străine, în conştiinţa românilor din
ţară şi a celor din exil, după câte îmi dau seama nu
a fost egalat de nici o altă operă literară apărută în
epoca postbelică. Poate doar tot de un roman al lui
Marin Preda: Cel mai iubit dintre pământeni.
Oficialităţile comuniste nu puteau să facă abstracţie de ceea ce însemna Preda în mentalul public,
de statura sa morală și intelectuală. Securitatea îl
avea „în lucru” şi desigur informa forurile, dar nu
ea lua hotărâri. Preda putea fi urmărit şi, avem
acum dovezile clare, era urmărit până în pânzele
albe, putea fi şicanat, dar nu mai mult de atât. De
la un punct încolo, Marin Preda era intangibil
chiar şi pentru Nicolae Ceauşescu. S-a spus, și
cred că pe drept cuvânt, că nici unui alt scriitor
român nu i s-ar fi publicat un roman ca Delirul.
Frustraţii, invidioşii, adversarii scriitorului au vrut
să inducă ideea că ar fi fost scris la comandă. Că
el a căzut pe un trend politic e foarte posibil. Dar
e pur şi simplu o inepție să afirmi că Marin Preda
ar fi executat, ca scriitor, vreo comandă, indiferent
din ce parte ar fi venit ea. El era o natură etică şi o
conştiinţă naţională, cu sintagma lui Eugen
Simion. Cum am văzut că rememora criticul,
Preda putea deranja pe toată lumea, dar, la fel de
bine, toată lumea era obligată, datorită prestigiului
de care se bucura, să-l respecte: de la cei din conducerea politică a statului până la „apărătorii
neamului” pripăşiţi prin diverse colţuri ale mapamondului, de la colegii de breaslă, cu tot cu informatorii, delatorii şi colaboraţioniştii din rândurile
ei, până la librari şi, mai cu seamă, masa mare de
cititori care îi aşteptau cărţile cu religiozitate. E
cât se poate de limpede că romanul Delirul a putut
să apară atunci când a fost scris numai pentru că
autorul lui se numea Marin Preda.
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de importanţă naţională de la Botoşani. Ne
vedeam asiguraţi pe viitor de o reală contribuţie substanţială în organizarea premiului,
devenit de real inters în spaţiul literaturii
române. Evenimentele petrecute în culisele
organizatorilor, şi anume atitudinea nesăbuită a celor de la teatrul botoşănean, care
s-au ocupat de pregătirea galei, l-au determinat pe Gelu Tofan să renunţe la planurile
sale de viitor legate de acest premiu.
Regretabil, desigur. Însă şi aşa, premiul a
mers mai departe. Se afla deja la a VII-a
ediţie, iar Laurenţiu Ulici, preşedinte al
Uniunii Scriitorilor din România pe atunci, dar şi
parlamentar, s-a implicat în oficializarea lui naţională, cu intenţia de a-l transforma într-o instotuţie
de interes naţional. A fost o ediţie urmărită în
direct, prin Televiziunea Română 1, de toată ţara,
despre care s-a vorbit mult şi care a stîrnit un interes cu adevărat mare, încît toţi ochii şi toate aşteptările în privinţa acestuia erau pe noi, organizatorii de la Botoşani, pe juriu şi pe nominalizări.
Astfel, în lista de pînă acum a laureaţilor intra
primul poet al promoţiei şaizeci, asupra căruia nu
exista vreun dubiu în ce privea valoarea. Celelalte
lucruri despre activitatea ascunsă a poetului
Ştefan Augustin Doinaş s-au aflat mai tîrziu.
Membru al Cercului de la Sibiu, fondator al
acestuia alături de nume de rezonanţă ale literaturii române, acum, anul acesta, 2022 centenarul
Ştefan Augustin Doinaş (n. 1922 – d. 2002), născut în ziua de 26 aprilie, a atras foarte multă lume
spre oraşul lui Eminescu, devenit, cel puţin pentru
două zile, în ianuarie, capitala poeziei române,
rămînînd aşa pînă la cea de a XXXI-a ediţie, cînd
o echipă de funcţionari ai primăriei botoşănene, în
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După mai multe discuţii cu Laurenţiu Ulici
legate de posibila prezenţă la Botoşani a lui Geo
Dumitrescu, aflat printre preferaţii juriului, avînd
în vedere imposibilitatea acestuia de a se deplasa,
juriul a stabilit, după o serie de nominalizări de
pînă la această a VII-a ediţie a Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera
Omnia, să-l aleagă din cei cinci nominalizaţi
(Ştefan Augustin Doinaş, Mircea Ivănescu,
Gabriela Melinescu, Alexandru Lungu şi Dan
Laaurenţiu) pe Ştefan Augustin Doinaş. Şi acesta
se afla într-o stare a sănătăţii deloc favorabilă
deplasării la Botoşani. Conform regulii impuse şi
în cazul lui Geo Dumitrescu, ne vedeam puşi în
situaţia, în cazul idisponibilităţii poetului Ştefan
Augustin Doinaş, să se reia jurizarea şi, astfel, săl scoatem de pe lista nominalizaţilor, aşa cum am
făcut şi cu vîrful promoţiei şaizeci, Geo
Dumitrescu. Însă, printr-un miracol, aflînd de
intenţia juriului de a-i acorda premiul lui Ştefan
Augustin Doinaş, omul de afaceri, regretat acum,
Gelu Tofan, originar din Botoşani, a spus că
doreşte să fie sponsorul ediţiei şi să-i asigure, astfel, deplasarea la Botoşani poetului în condiţii
care să nu-i pună viaţa în pericol. Şi, cu un avion
pus special de sponsor, cu o echipă de medici la
bord, via Iaşi, de unde a fost adus cu o maşină
specială, Ştefan Augustin Doinaş a ajuns la
Botoşani, însoţit, fireşte, şi de soţia lui, balerina
Irinel Liciu. La acestea toate s-a adăugat şi prezenţa Televiziunii Române, care a dorit să transmită gala de decernare a premiului în direct.
Producătorul a fost Rodica Moisescu, care se afla
într-o relaţie bună cu sponsorul, care, în timpul
pregătirilor galei din 15 ianuarie 1998, a spus că
doreşte să fie sponsorul unic al acestui eveniment
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frunte cu actualul primar, tînăr pesedist, au decis
să-l ducă în derizoriu, eliminînd iniţiatorii acestuia din parteneriatul încetăţenit de peste treizeci şi
unu de ani. A fost una din ediţiile de vîrf, în ceea
ce înseamnă calitatea actului artistic al unei galei
de ţinută, de la care nu ne-am mai abătut de
atunci.
Antologia pe care o am aici în discuţie,
Jucătorul de şah, din seria Poeţi laureaţi ai
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”,
Editura Paralela 45, 2011, a fost alcătuită de mine,
avînd punct de plecare antologia Foamea de unu,
din colecia BPT, Minerva, din 1988, la care, la
sugestia lui George Vulturescu, care-şi pregătea
teza de doctorat depre poezia lui Ştefan Augustin
Doinaş, am adăugat încă o serie importantă de
poezii din cărţile apărute după 1990. Astfel, în cea
mai bună măsură, se pot vedea din selecţia efectuată, etapele prin care poetul a trecut de-a lungul
lungii sale activităţi, de la baladescul romantic la
poezia încifrată, cu miză estetico-filosofcă, de un
rafinament în care cuvîntul nu lasă nici o fisură în
produsul finit. Influenţele din perioada Cercului
de la Sibiu, în care, între poeţi, era o efervescenţă
creatoare, dusă pînă la intreceri în virtuozităţi ale
versificării perfecte, se simt în baladele, în care
Ştefan Augustin Doinaş a atins perfecţiunea. Nu
ştim însă cum a arătat poezia din prima lui carte,
Alfabet poetic, premiată la Cenaclul „Sburătorul”
din prioada lui Vladimir Străinu, şi care nu a mai
fost publicată, sub acest titlu atunci apărînd o
antologie din poezia sa scrisă în perioada 19411977. Se inţelege că, anul fiind 1948, cînd a fost
premiată, substanţa cărţii nu se mai încadra noilor
cerinţe jdanoviste după care începea să se orienteze noua literatură de atunci de la noi. Însă fondul
acelor balade, scrise cu meşteşug, de lungimi evidente mai toate, venea din alte sfere ale poeziei,
mai ales din T.S. Eliot şi Pessoa, dar şi din poezia
germană, pe care o citea în original. Nu însă şi
forma, care era una absolut originală, neaoşă. Un
plus de intelectualism, nu de preţiozitate sau epatare, a dat poeziei lui Ştefan Augustin Doinaş un
aer doct, situat între un soi de euforie creatoare şi
o luciditate spontană. Chiar poemul al cărui titlu
l-am ales şi pentru titlul antologiei aici în discuţie
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dă această impresie şi impune un aer de singularitate, cel puţin în ceea ce însemna temele alese şi
modalitatea lor de prezentare: „Mi s-a spus c-ai
murit, iubito, mi s-a şoptit./ Nu ştiu, – poate-un
prieten, ori poate un străin/ care privea la jocul
nostru alaltăseară/ mi-a şoptit aceste cuvinte privindu-mă-n ochi./ Era un timp cînd ne-ntîlneam
în fiecare seară; ploaia de pe pălărie picura pe
umărul tău,/ iar dimineaţa umbra inimii tale cădea
asupra-mi/ ca o frunză de aur pe spatele lui
Siegfrid./ Era un timp cînd tu erai singura mea
rană./ De-atunci am purtat multe lupte, m-am vindecat,/ iar astăzi nu mai păstrez decît cicatricile/
zvîntate din care sîngele nu mai musteşte...” (p.9).
Se vede un cavalerism reverenţios, dublat de o
realitate a zicerilor şi imaginilor aduse în textul
poetic, manieră care-i va marca acea etapă de
început, care, de la datoarea carte Omul cu compasul (1966), impusă de o falsă conştiinţă civică,
ori chiar de la prima, Cartea mareelor (1964), la
Semeţia lui Laokoon (1967), care-i deschide alte
perspective, spre conştientizarea valorii de sine,
cu marcă de rafinament intelectual, îi fixează cu
amprentă recognosciblă poezia. Acel aer misterios al baladelor, cu intonaţiile de mare ecou, cum
sunt cele din Mistreţul cu colţ de argint sau Sf.
Gheorghe cel fals, se rarefiază odată cu trecerea la
altă manieră, a versului alb, traslucid chiar, cum
sunt cele din Foamea de unu: „Desculţ,/ ca-n cada
cu struguri,/ conferind ultima frunză/ spinărilor
gîdilate/ de tigri fluizi,/ cînd juna-ndulceşte/ cu
părul/ podeaua crăpată/ ca un dresor/ instruind
balele lui Sabasios,/ te ador/ te ador/ şi/ te strivesc
sub picioare, din sfîrcuri/ te reîntregesc liturghiei
–// – pînă ce sfîrîie/ picurată pe-o felie de pîine/
grăsimea,/ pînă ce nucile-şi scot/ văzul opac/ din
pleoapele verzi,/ pînă ce bubuie noaptea-ntre
dealuri,/ şi numere pline de apă/ se umflă-n
ceruri/ deasuora noastră” (Extaz, p. 78). Ca la
Blaga, se simte şi la Doinaş, trecerea, dar inversă,
de la versul încărcat de ritm, rimă şi muzicalitate
la versul din care sunt izgonite preocupările din
primele etape în folosul versului alb, în care
cuvîntul are rolul pe care-l are doar în comunicarea directă, cu puţine efecte stilistice, cu tropi din
ce în ce mai rari şi aleşi pe sprînceană. La Blaga,
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muzicalitatea poeziei a intrat pe „nebănuite”, pe
nişte trepte nevăzute, cu paşi ai Marelui Anonim,
în care poetul dorea să se ascundă. La Doinaş,
obsesia cuvîntului golit de esopisme creşte de la
carte la carte, cu întoarceri ale ritmului şi muzicalităţii în sonetele de mai tîrziu sau în psalmii
veniţi la final să-i asigure relaţia cu Cel Nevăzut
de Pretutindeni, ori cum sunt poeziile din ciclul
Cvadratura cercului, închinat lui Constantin
Noica, cu un motto plin de o filosofie a lui „Unu
diferit de sine”, ciclu de poeme în care versurile
motto-ului devin rînd pe rînd, ca într-un joc, titluri
secvenţiale de real efect şi substanţă lirică: „vădit
căruia place să se-ascundă/ în miezul zilei şi-n
ştiute locuri/ ecoul fraged arde-ntr-o secundă/ cu
felurit înmiresmate locuri// atît de-aici şi-atîta de
departe/ că n-are-azil anume ca să-l mintă/ nici
tronuri îmbiind un cer aparte/ nici smirnă fumegîndu-l în icoane// ci numai spaţiul dincoace de
lucruri/ ce garantîndu-le putinţa naşte/ menirea
lor aici ca involucruri/ şi aurul fiinţei lor ca moarte// o! numai lungi interioare-asedii/ în care distilănd lumeşti toxine/ se-mprăştie rătăcitor prin
medii/ multiplu Unu dorit de sine” (I, p. 235).
Poem scris programatic, plecînd de la o rocadă a
versurilor din motto, cu efecte de joc lucid, în
serii de cîte patru strofe, Cvadratura cercului
reprezintă un ax fix al poeziei doinaşiene, care
oscilează de la poemul de dragoste, sincer, declarativ, implicit baladesc, la poemul de nuanţă filosofică, într-un hybris asemăntor eroilor tragici, ce
sfîrşesc cu mîndie, lucizi, dar şi la reverenţe psalmice faţă de divinitatea inexplicabilă.
Atent la tot ce scrie, venind dintr-o sumă a lecturilor, Doinaş se aruncă şi în astfel de observaţii
faţă de sine, faţă de ceea ce scrie:
„că poate să apară şi iată întîmplarea
voinţa mea tot una aşa precum am spus
copilăria dulce ca mierea şi ca flaorea
şi timpul abstracţiune de nevăzut de sus
sărutul o verigă prin care-l leg de mine
şi aripi tot mai grele ah! maculat omăt
eu singur scutur crinul de iz şi de stamine
o bulă de lumină se-ntoarce îndărăt
Vedeţi cum autorul (sau poate un copist)
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n-a pus nici punct nici virguli în textu-acesta
trist.”
(Text şi comentariu, p. 100)
De altfel, Nicolae Manolescu, în Istoria critică
a literaturii române, de la început spune: „O poezie ca a lui (Ştefan Augustin Doinaş, n.m.), născută înzăuată cu coif cu tot, ca Minerva din ţeasta lui
Jupiter, nu implică invăţarea unui meşteşug, deşi
este vădit meşteşugărească, urmare a unui travaliu
în care joacă un rol lecturile (...) ori traducerile
(...)”. (p.921). Urmînd acest meşteşug, Doinaş
trece, treaptă cu treaptă, la o poezie lucindă,
mereu strunjită pe dorinţa de maximă originalitate
a poetului, care dorea să se desprindă de modelele
care-l dominau, dar pe care nu le copia, ci poate
doar le emula, în intenţia de-a se înscrie în linia
lor valorică. Şi astfel, cu tenacitate şi efort susţinut, Ştefan Augustin Doinaş ajunge „poet mare”,
aşa cum constată şi Nicolae Manolescu, după ce
fixează etapele prin care a trecut opera poetică a
acestuia: „Dacă Doinaş este poet mare, este cu
siguranţă în cea dintîi dintre aceste etape. Poate
nu cea mai profundă, dar cea mai spectaculoasă
poezie rămîne aceea de la debut”. (p. 921) Şi cu
cît poetul devine mai lucid, mai conştient de sine,
supraveghindu-şi cu atenţie cuvintele, poezia lui
pierde din farmecul de la început, căpătînd o doză
de plictiseală, din care poetul, spre final, iese prin
poeziile în formă clasică, în ritm şi muzicalitate,
stare lirică densă se a vibrat mereu în sufletul său.
Stagnarea sau involuţia este vizibilă, acest lucru
fiind observat de mai toţi criticii literari.
Afirmaţii demne de marele poet, spune şi că
„În această a doua vîrstă literară, care nu este cea
mai fastă pentru creaţia sa, întrucît seninătatea pe
care o aduce inseamnă şi lipsă de dramatism, iar
prolificitatea – şi multă retorică mecanică, Ştefan
Aug. Doinaş practică o regie a misterului, care nu
creează mister, dar impresionează prin amploarea
desfăşurării de recuzită”. (p. 458) Absolut adevărat. În timp ce Dumitru Micu îl aşază de la bun
început în „natura clasică” de fond poetic al acestuia: „...transfigurează rareori, şi nu pe cale baladescă, trăiri de ordin intim; în balade, şi nu doar
acolo, creează lirism obiectiv”. (Istoria literaturii
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române de la creaţia populară la postomodernism, p. 342). Aprecierile făcute de acest interpret
al poeziei lui Doinaş sunt, în privinţa apropierilor
făcute, riscante şi uşor hazardante. În timp ce Ioan
Holban, în ampla lui istoeie, la poezie, vede în
Ştefan Augustin Doinaş poetul cărturar, împlinit
în cu fiecare carte scrisî şi publicată.
Mai aroape de analiza filiaţiei poeziei lui
Doinaş este Mircea A. Diaconu, care semnează şi
postfaţa acestei antologii. Acesta crede că Doinaş
atunci „cînd e pus în descendenţa lui Philippide, a
lui Ion Pillat sau a lui Blaga” argumentele relevă
ipostaze ale creaţiei acestui mare intelectual şi
talentat poet: „O analiză de detaliu ar putea să
insiste asupra diferenţelor, nu lipsite de adîncime
şi sens, pentru a vedea că relaţia complementară
dintre romantism şi clasicism, cultura poetică asociată unei majore vocaţii mimetice, ori un întreg
complex de sensiblitate orfică nu sunt elemente
care să definească lirica lui Doinaş în ceea ce are
ea esenţial”, spune pertinent Mircea A. Diaconu
în studiul dedicat poeziei lui Ştefan Augustin
Doinaş. Iar ce are esenţial poezia lui Doinaş este
tocmai ieşirea de sub tutelă, de sub orice influenţă, prin originalitatea pe care ştie să o aşeze chiar
şi acolo unde sunt vizibile afinităţile. Şi asta se
vede atît la baladele păstoase ori la poemele de
dragoste de la început, dar şi la poezia ce a trecut
prin filtrele unor exigenţe pe care le-am văzut şi
în analizele crtitice pe care le-a făcut poetul în
cărţile sale de eseuri. Iată, la întîmplare, un flux
liric din prima parte a creaţiei sale:
„Prin ochi de cucuvăi un iris mare
se uită-n noi. Şi vede-un iris mic
ce-ascunde sub culori o destrămare,
un vînt sub care nu mai e nimic.
Iar ochiul stă. Şi stă şi cucuveaua.
Doar vîntul trece, frunza şi acel
pumnal ce-mpunge chiar în iris steaua.
O, noapte cu mirosuri de măcel,
fundal pictat de dincolo de scenă,
pe care Lear îl poartă-n ochiul lui!
Ce linişte... O umbră de hienă
pîndeşte-n noapte umbra nimănui.”
(Elementele nopţii, p. 92)
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Dar şi un alt text din partea ultimă a creaţiei
sale:
„poezia este o temniţă de cuvinte
vai vouă
celor care-i pavoazaţi exteriorul
înlăuntrul ei deţinuţii scrijelesc
grafitti
desenează lucruri imunde
înainte de a fi duşi la spînzurătoare
vai vouă
celor care o vizitaţi de sărbători!
limba poeţilor din ştreang este chiar
limba voastră maternă
acum e vînătă
arzînd în toate stelele viitorului
vai vouă
celor care n-o vedeţi scoasă din gură!
poezia este o temniţă în care se
pedepseşte căderea din regnul angelic”
(Poezia este o temniţă, p. 271)
Într-o astfel de temniţă, de mare lux, a stat
închis o viaţă Ştefan Augusin Doinaş, evitînd un
real al unui timp în care a trebuit să trăiascî forţat,
în umilinţa impusă de uneletele totalitarismului
pe care l-a dezavuat, rezistînd între zidurile cuvintelor transformate în poezie.
La anul centenarului poetului Ştefan Augustin
Doinaş, poezia acestuia este la fel de proaspătă,
de atrăgătoare, chiar şi acolo unde peste rigoarea
poetului se vede luciditatea, care, în cele mai
multe cazuri, a dăunat poeziei. În eseul lui doctoral – „Tiparele eterne” şi poetica orizontalităţii,
Ed. Şcoala Ardeleană, 2018 –, George Vulturescu
vede aceste straturi ale creaţiei lui Doinaş, pe care
le analizează şi le pune cu exactitate în parametri
săi de drept, relevîbd în poetica acestuia un spaţiu
al orizontalităţii, ca în linia mereu îndepărtată a
orizontului finitul-infinit. În totalitatea ei, opera
poetică a lui Ştefan Augustin Doinaş este de primul raft al poeziei româneşti din toate timpurile.
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Livia CIUPERCĂ

Scrisul este artă nobilă și extrem de sensibilă.
Scrisul este „durere, împărtășanie și mucenicie”, afirma cândva I. Valerian.
Scrisul este o îndeletnicire migăloasă și cere
înainte de orice un grăunte de dumnezeire, pentru a deveni artă.
Scrisul este „osândă și jertfă”.
Cu adevărat, e nevoie de har și artă, pentru a
mânui cum se cuvine „ciocul condeiului”
(Slovele) muiat în picătura de cerneală (amintindu-ne de anii când scriam caligrafic), dansând,
cu meșteșug pe foaia albă de hârtie.
Și nu doar „meșteșug”, ci o „caznă ca la facerea lumii, și în fiecare zi o înviere din morți”
(Hârtia), ne șoptește de dincolo de timp, Tudor
Arghezi.
În actul zămislirii, în inima cuvântului, artistul ar trebui să descopere aceeași fragilitate, precum fost-a străvechea „ulcică de porțelan”
dăruită tânărului Aràba de către mama sa Varàva
(ciclul Ce-ai cu mine, vântule?).
Și-n concertul acestui trudnic, perseverent și
constant exercițiu, ar merita să ni-l reamintim,
cu precădere, în acest răstimp, sincer omagiu lui
Tudor Arghezi (21 mai 1880 – 14 iulie 1967), la
împlinirea a 55 de ani de la zborul sufletului său
întru nemurire.
„Făptura” sa de cuvinte (Din taine),
neprețuita zestre ce ne-a rămas de la el, presăltă
în imensitatea scrisului românesc de secol al
XX-lea, zămislitor „unic și esențial în limba
română modernă” (Eugen Simion).
Din „țărâna visărilor”, plecăciune celui „născut dintr-un crâmpei de soare/ și o fărâmă de
pământ,/ firul gingaș, curat și sfânt,/ a-mbobocit
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și-a dat o floare” (Chemarea)!
Și ce lecție subtilă ne transmite Poetul! Actul
de creație nu se-nvață, e dar și har: „Ce carte
știu, e din țărână. Pui slove mici cu plod, și mi
le-ngână/ Și le citesc în brazdă greierii citeți/
Trei nopți întregi și două dimineți,/ Și ele cresc
și dau tulpini și foi/ De cărți înfășurate strâns, de
popușoi./ Școala mi-e câmpul, dascăl mi-e pădurea/ Și iscălesc frăția cu securea” (M-au întrebat).
Tocmai de aceea, evocarea sa devine „bunăvestire”: „M-am zămislit ca-n basme, cu șapte
frunți și șapte/ Grumazi și șapte țeste./ Cu o
frunte dau în soare, cu celelalte-n noapte”
(Portret); „Am rătăcit pulberi de fum” (Cuvânt),
pentru a auzi „graiul apelor din vânt”, „geamătul
și-aleanul tot,/ pâcla grea și ceața rară” (Iarbă
trează).
„Acvila amintirii” (Denie cu clopote) tresaltă
chemându-i versul – îndelungă și chibzuită „frământare” –, reținând că pentru Poet, ziua nu se
„pierde neputincioasă și pribeagă”, ci are mereu
un scop bine definit: „Dă-mi pacea și răbdarea so caut și s-o cânt” (Rugă de vecernie).
Nu timpul este „otrăvit”, ci starea lui poeticească, mereu în „țărâna visării”, poate c-un
gând, fie la „diafane frumuseți” (Mărțișoare),
fie la „florile de mucigai”, experiență dușmană,
ce s-a cerut înscrisă cu „unghia pe tencuială”
(Flori de mucigai).
Nimic nu ne mai miră în stilul arghezian. În
viziunea sa, cuvântul, „biciul rece-al apei vii”,
se dorește, voit, „întortocheat”, „încolțit” și frământat în „drojdii de țărână”, cu îndeplinirea
unei vii dorințe, de a scoate din „brazdă rădăcina
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fără nume/ Și neștiuta miere-a buruienii” (Nu vam sădit).
Bineînțeles, cu voia sa, un „pui de vânt” își
„deapănă pletele/ prin zăbrele țepene”, cu aripile-i de dantelă, „calcă lin și cu sfială,/ ca pe foi
de poleială,/ șovăind că poate strică/ gâzele de
majolică”.
Ritmul popular îl încântă și nu pregetă a se
înfrupta din ethosul nostru străbun. Și-un singur
exemplu e concludent. Iată, „Urare”, dacă este și
dublat de-o firească emoție psaltică:
„Șchiopătând la ușa mare/ Cu-o metanie și-o
cruce,/ Greierele îți aduce,/ Doamne, binecuvântare.// Gânduri line,/ Spice coapte,/ Doniți
pline:/ Miere, smirnă, must și lapte.// Să-ți aducă
binele/ Clipele: Albinele./ Ca balta și miriștea/
Să-ți răspundă miriștea.// Bună pază,/ Scăpătată
dintr-o stea,/ Preacurata-i albă rază/ Casei candelă să-i stea”.
Unul dintre cele mai delicate poeme din
familia „boabei și-a fărâmei” este O lăcustă.
Impresionează aici, nu numai prozodia, impecabilă, prin multitudinea de imagini cu
reminiscențe simboliste [recunoștere și stimulent, la începuturi, prin vocea lui Alexandru
Macedonski], cât finețea conceptuală, în sine:
„Mi-a umblat în păpădie/ O goangă cu pălărie/
Și cămașe stacojie./ Avea fuste și manta/ Tăiate
din catifea/ Și pieptar cu solzi de țiplă,/ Căptușit
c-un fel de sticlă.// Domnișoarei cu trei rochii-i/
Lăcrimau rubine ochii./ Să te-ntreb pe
Dumneata,/ Cum veniși în iarba mea/ Și de
unde, Domnișoară/ De cristal și scorțișoară?/
După pana ce te-a scris,/ Vii și tu din somn și
vis./ Căci vopseli asemeni nu-s/ Decât colo, tocmai sus,/ Unde sunt într-adevăr/ Pensule de-a
fir-a păr/ Și zugravii scriitori cu apă./ Ce te-a
supărat? Țânțarul,/ Papurișul, nenufărul?”.
Mai apoi, în cerdacul lui de schivnic, tânărul
diacon Iosif își alină sufletul, fie versificând
[superb exercițiu creator] primul Psalm al lui
David („E fericit acel bărbat pe care/ al făr’ de
legei sfat nu-l ispitește/ și liniștit își suie-a lui
cărare/ deasupra minței batjocorotoare,/ și de
păcat și-o îngrădește…”), intitulat „Fericit băr128

batul”, fie lecturând cărțile pe care i le aduceau,
la fiecare sfârșit de săptămână, prietenii Gala
Galaction și Vasile Demetrius, fie contemplând
peisajul, așa cum reiese din poezia Denie: „Din
cerdacul meu la el [altarul bisericii Cernica]/ E
un zbor de porumbiel./ Îmi trimite danie/ Câte o
gânganie,/ Paianjeni pe sanie/ Sau pe o metanie,/
Atârnați de-o sfoară, groasă/ Cât o umbră de
mătasă./ Și se leagă de pridvoare/ Mirodenii
dulci de floare,/ Ca o punte de poteci/ Pentru fluturii-n scurteici”.
Și totuși, surprinzătoare fi-va starea de răzvrătire, având ca fundament fiorul romantic tipic
eminescian: „Din vălul nopții rupi o stea:/ O
guști și-o scuipi când strălucea./ Cu mâna bălăcind în undă,/ Strici luna rece și rotundă./ Din
valuri îți croiești stihare,/ Scăldându-te-n lumini
de mare./ Culegi grădinile de flori,/ Le-nmănunchiezi și le omori./ Te-nfășuri între corzi și
harpe/ Și de viole mute, șarpe!/ Și-n fiecarele din
noi/ Știi să strecori chei mici și moi”
(Răzbunare).
Un „blestem să fi răsucit și încâlcit firele
vieței și ale gândirei” sale, după cum nota în al
său Jurnal Gala Galaction, în ziua de 21 iulie
1907?! Nu avem cum afla. Cert este că după
călugărie, în hlamida diaconului Iosif, Tudor
Arghezi se va fi bucurat timp de cinci ani (19001905) de liniștea de care avea atâta nevoie. Și nu
este doar o părere. Studiul hrisoavelor vechi de
bun augur, și-ntru apreciere, fi-vor.
Și nu doar în psalmi folosește Arghezi termeni de sacralitate creștină. Sub oblăduirea și
sub penelul său, acești termeni devin exerciții
amintitoare de perioada când, în postura de diacon, „se simțea bine în tovărășia vechilor cărți
bisericești” (Valeriu Anania – Rotonda plopilor
aprinși). Și să credem, nu era fascinat doar de
slovă chirilică, ci era „scormonitor” și de termeni uitați de lume, pe care i-a cules [după propria-i mărturisire], fie din comoara graiului vorbit de Paraschiva (soția sa moldoveancă), fie din
Dicționarul lui August Scriban (ediția 1939).
Negreșit, lexicul arghezian surprinde, prin
bogăția și varietatea lexicală – îmbrățișare hrisCONVORBIRI LITERARE

tică: „Din înălțimi, o rază aurie/ Ia parte-n bolți
la sfânta liturghie,/ Și lingura rotunda din potir/
Lacrimi a scos și rouă de safir” (Ziua albă),
cărora li se adaugă, fie termeni neaoș populari:
„Prin mâinile tăcerii, de ceară, se strecoară / Ca
un fuior de pulberi și brume deslânate” (Când sar opri secunda); fie cuvinte care definesc îndeletniciri țărănești: „Sămânța brazdei grase, muncită strâns și crunt,/ Din spicul cu mustață, zbârlit, cu miez de unt,/ Și sacii grei cu aur de mălai
–/ Plecau în coviltirile cu cai”(Flautul descântat); fie suprapunere a unor termeni sensibili
care creează un ansamblu vizual halucinant:
„Buruieni de scamă și otreapă,/ Muntele-i
strâmb. Țarina crapă./ Cenușe, funingini și
zgură./ Mucegai și mălură” – și – dramatic: „O
harfă și o vioară,/ Cu strunele de sfoară,/ Zac în
sânge și noroi” (Ogor pustiu).
Deopotrivă, stilul său transmite cititorului
multă sensibilitate și duioșie: „Ce plângi, copilul
meu? Ce-ți are/ Sufletul? Te doare?/ Senină ca
un bob de rouă/ Ar fi ca o podoabă nouă,/ Dar e
o lacrimă de tulburare/ Și mai cu seamă locul ei
mă doare” (Ce plângi?) – dar și – emoție tipic
romantică: „Mă uit la flori, mă uit la stele;/ Ești
chipul dulce al tristeții mele…” (Mă uit la flori).
Recunoaștem poetului Tudor Arghezi
preferința pentru termeni rarissimi: plocat
(Adormita), răsur (Inscripție pe catapeteasmă),
papainoage (Un lazaret), mălură (Ogor pustiu),
scălâmb (Înțelepciune), „tiptilul corci de mătrăgună” (Buruiana asta); arhaisme: „lacrimi de
urcioare” (Ce plângi?), bătătură (Copilă), zăplaz
(Nu-nțelegeam), fúrii (Când veniră), stei
(Inscripție pe mormânt), razor (Buruiana asta) –
sau – figuri artistice ceva mai speciale: „casă
găunoasă”, „ochi aprins și zgâit”, „zile ațipite”
etc. – cuvinte care dobândesc conotații de subtilitate metaforică.
În „stihurile” sale, uneori, „pestrițe”, surprindem, deopotrivă, dislocarea frastică: „rămânea
văzduhul posac învelitoare” (Paznicul); elemente de intertextualitate (Fabula fabulelor,
Scrisoare), cărora le atașăm măiestrite imagini
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lugubre (Cinci sute de coșciuge, Convoiul
sicrielor, Moartea-n vatră, Erau trei); ritmicitate
tipic popular-umoristic: „Ce ți-i, moșule, ce
vrei,/ Că scuipi în cărbunii mei?/ Te-am oprit,
din vatra mea,/ Să iei jar pentru lucea?...”
(Cântec de faur); – sau – imagini sinestezice:
„În grădina-ncare scriu,/ Cerne aur argintiu/ O
tipsie ca de jar,/ Spânzurată-ntr-un arțar.// Florile
trezite mi-s./ Aripile și-au deschis/ Și desprinse
din răzoare,/ Stoluri lungi încep să zboare”
(Creion).
Poetul cultivă, deopotrivă, și pastelul (La
cosit, Secera), fabula (Păianjenul negru), poemul dramatic (Hamlet. Încercare de sinteză, Altă
dată, Cățeii și păduchii), ritmurile baladești, în
care triumfă ironia (Da, e lung; Drumu-i lung;
De la Jii, în drum) sau vizualul scenico-satiric:
„Două capre cu trei iezi,/ În genunchi, la o tulpină,/ Ți se pare că le vezi/ Că se roagă și se-nchină…” (Două capre).
De la vârsta de 16 ani (1896) și până-n pragul
marii treceri (1967), Poetul a mucenicit, lucid și
responsabil, întru împlinirea unui vibrant și unic
„mesaj arzător – în cuvinte potrivite”, după cum
apreciază criticul Nicolae Manolescu.
Privind retrospectiv (nu doar la zi aniversară
sau omagială) creația poetică a lui Tudor
Arghezi, suntem încredințați că scrisul nu este o
„meserie ușoară”, după cum am fi tentați să credem. E drept, „românul s-a născut poet”, însă,
pentru a te numi poet, e nevoie de un „grăunte de
dumnezeire” (I. Valerian). Iar Tudor Arghezi (pe
numele său real, Ion Nae Theodorescu) s-a
bucurat cu asupra de măsură.
Prin vocea unui stilat mesager creștin al scrisului românesc interbelic, Alexandru LascarovMoldovan, avem a reține că „purtătorul de condei” are de îndeplinit un set de precepte moralestetice, dacă dorește să lase umbră strălucindă
pe corola literaturii românești.
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Nicolae DUMITRESCU
Motto: Vezi, poezia din mine/ nu moare!/ Cui voi lăsao când mă voi duce? (Adrian Voica, în volumul
Demolarea catedralei, 2012)

O carte, în format A 5, de numai 130 de pagini,
semnată de venerabilul profesor universitar doctor
Adrian Voica, a apărut recent la editura Ghepardul,
din București. Ea include o parte a distihurilor acestuia, risipite generos prin reviste în ultimii ani.
Sarcina căutării lor și a transpunerii ulterioare, în format tipografic și-a asumat-o talentatul epigramist și
caricaturist, Constantin Tudorache, un multivalent
producător și promotor de cultură, care seamănă pe
fertilul ogor prahovean semințele curiozității iscoditoare și ale înțelepciunii sale active, transferate în
volume de epigrame, micromonografii și antologii
unanim apreciate. El găsește deopotrivă un suport
relevant și în caricatură, în care a excelat, ca și în
abordările sale de critică epigramatică.
A fost, se înțelege, o decizie sau o opțiune de ultimă oră, a unui grup de intelectuali ploieșteni iubitori
de poezie, impulsionată de starea de sănătate a
magistrului, ca și de nevoia de a-i oferi acestuia un
tonic binefăcător.
Deși plecat din Ploiești, pentru învățătura universitară, încă de la începutul anilor șaizeci, Adrian
Voica n-a dezmințit niciodată apartenența sa la acest
spațiu spiritual, în care s-a născut și s-a format,
comunicând pe diverse căi cu foști colegi sau făcându-și prieteni noi, în ultimii ani chiar acceptând să-i
fie publicate câteva cărți, în special de distihuri, precum și un volum, în două ediții, de emoționante
Amintiri ploieștene. Arareori a scris și în revistele
locale diverse cronici și comentarii literare.
Astfel că, la zestrea sa scriitoricească, însumând
circa 25 de titluri-de la versuri și proză ori comentarii
critice, până la ingenioasele interpretări prozodice,
care i-au asigurat notorietatea în spațiul literaturii
române, s-a mai adăugat și acest volumaș, cu o simbolistică aparte, motivat de faptul că „scrierea unor
distihuri înseamnă în fond a da târcoale perfecțiunii și
adesea a simți-o alături”. (Din Cuvântul Autorului,
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coperta a treia a volumului). Carevasăzică, microbul
liric i-a penetrat de timpuriu în suflet, situându-l
înaintea oricăror alte îndeletniciri profesional-teoretice.
Așadar, acesta a primat totdeauna, fapt pentru
care și-a amânat susținerea doctoratului. El n-a ezitat
să o spună direct într-o evocare peste ani: „Așa-i de
frumos/ la 80 de ani/ Să alergi după o rimă/ Ca un
adolescent/ Și când o ajungi,/ Bucuros/ Că poți s-o
strângi la piept,/ Ea să treacă/ mai departe ,
Indiferentă”. (Sport extrem, în volumul Demolarea
catedralei, 2012)
Recompensa ulterioară – cărțile sale de teorie literară- în special Versificația eminesciană (Premiul
Eminescu, 1997) și Repere în interpretarea prozodică
(Premiul Asociației Scriitorilor din Iași, 1998), n-au
diminuat cu nimic pasiunea sa pentru poezie, exersată încă din anii de liceu. Ba chiar i-au consolidat
înclinația teoretică, într-o lucrare de majoră
importanță pentru acest domeniu- Deschiderea cercului, vol I, 2002, vol II, 2003, lărgindu-i totodată
sfera apreciativă la adresa lui, venind din partea unor
mari personalități, precum Constantin Ciopraga și
Alexandru Dima, cu care a fost coleg de catedră, sau
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Alexandru Husar ori
Gheorghe Bulgăr. Toți l-au considerat a fi, în epocă,
între cei mai înzestrați metricieni.
Să revenim însă la volumul care a provocat această acoladă. Titlul său Pepite-Distihuri alese, sintetizează un conținut așteptat: În gândurile mele zgribulite,/ Găsesc din când în când pepite (Minune). Întradevăr, în carte sunt unele distihuri minunate, adevărate perle care-l onorează pe poetul nostru.
Așezarea lor în patru capitole, cu denumiri poetice, stârnește curiozitatea. Chiar titlurile distihurilor
au asemenea însemne. Structurarea acestora a venit
poate din maniera în care au fost ele orânduite inițial
de către autor. Cu siguranță că au existat mai multe,
dar alcătuitorul (care a dorit să rămână anonim,
neapărând pe foaia de titlu) a preferat să restrângă
aria.
Capul de coloană al volumului (așezat ca un adeCONVORBIRI LITERARE

vărat moto) este o reverență făcută Poetului Național
a cărui operă a deschis calea evoluțiilor în planul
creației lirice autohtone. A fost șansa românilor de
pretutindeni: „De când pe Eminescu-l avem ca prototip/ Eternitatea are chip”.
De altfel, acest prim capitol excelează prin
subiecte sugerate de o necesară explicitare a artei
poetice, care susține întreg eșafodajul, încercând să
identifice uneltele de lucru ale creatorului, precum și
ariile tematice. Poetul, cuvântul, versul, prozodia,
drumul poetic și, desigur, semnele de punctuație. În
final, „Nunta cu arta” clarifică o parte din intenții:
„Figurile de stil vin dichisite/ La margine de vers, să
se mărite”.
În dezvoltările sale ulterioare, rezultă un scurt tratat de prozodie, predat cu aplicație, dar și cu grație, ca
și cu destule sugestii de învățătură.
Un imaginar „Drum prin memorie” se deschide
astfel nestingherit: „Căruța cu distihuri a pornit/ Pe
drumul fără de sfârșit”, dar având o finalitate prezumată în pagini de carte: „O carte-i amintirea unui
timp/Și o potecă nouă spre Olimp” (Moto).
Dincolo de abordări lucrativ-pragmatice, în
volum sunt și variante, care desemnează noțiunea de
distih. Exemplu: „Distihul este o împletitură/A două
versuri de esență pură” sau: „Distihul e o sanie de
vrei/Să duci cu ea, spre suflete, idei” (Fără zăpadă).
În acest ambient colocvial, poezia, în esența ei, își
găsește locul central, nutrit de dispoziția creatorului
narator: „De câte ori în grații îi pătrund,/Mă ispitește
setea de rotund”. Este, se pare, o aluzie la aceeași sete
de perfecțiune, care se instaurează în mintea degustătorului, cuprinsă în două ipostaze analitice, teoreticostilistice din Deschiderea cercului, avându-i ca
protagoniști, pe unii dintre cei mai de seamă poeți
români, pornind din clasicitate și până în epoca noastră.
Următoarele capitole –Idei tatuate, Umbre de
argint, Țărmul cu iluzii, conțin un număr similar de
distihuri, dar extind plaja tematică, raportându-se,
mai mult sau mai puțin, la semnificația titlurilor pe
care le poartă. Sunt versuri fluide, de o cadență impecabilă, care se susțin prin simbolurile incluse. Ele
emană idei și sentimente, deopotrivă generând emoții
și învățături ce țin de fundamente morale. Fără ca să
exceadă, o străvezie notă aforistică le guvernează
adesea identitatea, imprimându-le ușor melancolice:
„Trec cu tristețea mea pe lângă tine –/ Miroase a trecut, o știu prea bine”.
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Alteori poetul „se joacă” pe cuvinte, accenuând
senzația ironico-glumeață a formulărilor: „Voi reveni
în gândurile tale,/ La brațul întâlnirilor banale” (Pe
stradă).
Atitudinea oarecum detașată și ironică a poetului
se disipează treptat, finalul cărții confirmând nu atât
spaima de moarte, care într-o oarecare măsură a și
generat apariția ei, cât incapacitatea de a se împotrivi,
la modul efectiv, unui asemenea Deznodământ.
Salvarea de uitare și de neant, poate fi găsită în
creația artistică, prin durabilitatea cu care ea se opune
trecerii. De aceea, autorul acestei ediții tipografice,
domnul C. Tudorache, urmărește să aleagă versurile
din acele distihuri care consonează unor asemenea
idei, așezându-le într-o succesiune logică, aptă să
genereze conotații amelioratorii. Și aici amplitudinea
poetică rămâne prioritară, sugestiile ca și stările de
spirit făcându-și loc și așezându-se ca un obstacol în
calea uitării: „Popasul meu terestru aproape s-a-ncheiat,/ Mă cheamă cel cu spini încoronat” (Sfârșit de
capitol); „Vin nori stingheri, din depărtări celeste –/
Cuvintele ce-au mai rămas pe creste”. (Din depărtări).
Și, totuși, soluția neuitării îi este la îndemână
devenind credibilă: „Să nu mă uiți, cuvântule! /Prin
carte/ Suntem legați și dincolo de moarte” (Legături)
Luciditatea și raționalitatea, bine cumpănite,
guvernează întrega alcătuire a cărții. Insomniile invocate și des repetate ale maestrului au dat roade. Ideile,
venite noaptea, tronează acum, după șlefuirea diurnă,
pe frontispiciul alcătuirilor prozodice, care nu obosesc să-și dezvăluie farmecul și credibilitatea.
Un suport consistent îl reprezintă și ilustrația grafică expresivă și ușor ironică, adesea caricaturală
(Autor: Aurel Ștefan Alexandrescu ALEX; autorul
copertei – Iulian Radu).
Pe scurt, Pepite-Distihuri alese este o carte de
sărbătoare, care poate fi răsfoită în fiecare zi și de oricine. Oricând se găsește aici o soluție sau un motiv de
admirație. Să-i zicem bun revenit autorului. Și să ne
exprimăm încrederea că, la întâlnirea cu viața, uneori
sensurile poetice se pot interfera și rezona perfect.
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Profităm de faptul că viața lui Teodor V.
Ștefanelli nu a prea fost scoasă la lumină – nu
cunoaștem, ca menționabile, decât prefața lui
Constantin Mohanu la vol. Amintiri despre
Eminescu (Iași, Ed. „Junimea”, 1983) și paginile închinate acestuia de Pavel Țugui, în Teodor
V. Ștefanelli și alți colegi bucovineni ai lui
Mihai Eminescu – Date biografice și 3 Anexe
(Reprografia Universității Craiova, 1983, 130
pag.) – dar diverse (numeroase!) făptuiri ale
acestuia, mai ales din prima parte a vieții, au
rămas în umbră, dacă nu cumva chiar necunoscute. În încercarea de a recupera câte ceva din
viața academicianului-istoric, ne permitem o
înșiruire.
Pentru a împrospăta memoria cititorilor,
câteva date biografice generale:
Născut la 18 aug. 1849 în Siret, ca fiu al
cunoscutului și stimatului negustor Vasile
Ștefaniuc (1807-1899), starostele breslei cojocarilor ani în șir, Teodor urmează, ca și frații săi
Ioan și George, studii temeinice, de la liceul
cernăuțean „al lui Aron Pumnul” trecând la
Universitatea din Viena, unde se cimentează
prietenia cu Mihai Eminescu, inițiată încă de pe băncile gimnaziului. (Asupra acestui aspect vom mai
reveni.) După absolvirea studiilor superioare, ocupă
diferite posturi în magistratură la Cernăuți, Suceava,
Câmpulung, Lemberg, fiind numit chiar și în maximul
grad ierarhic de consilier aulic la Viena, fiind o
prețuită și onestă persoană de contact pentru românii
bucovineni, care îl și aleg deputat, în stagiunea 18921896. Scrierile sale istorice (pe lângă numeroasele
poezii, proze, încercări dramatice) îl duc spre alegerea
de membru al Academiei Române, în 1910. Evită pericolele Primului Război Mondial prin refugiul în apropiatul Fălticeni, la un cumnat, și pune punct unei vieți
bogate la 23 iulie 1920.
Pomeneam mai sus de „conviețuirea” cu Mihai
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Eminescu, atât la gimnaziul din Cernăuți, cât și la universitatea vieneză, făcută cu prelungire chiar și în
1878, când, potrivit înțelegerii prealabile de a se revedea după cinci ani de la finitul studiilor, Ștefanelli și
Vasile Morariu se deplasează la București și refac o
parte din Societatea „România Jună” prin întâlnirea cu
Eminescu, Slavici și Chibici-Revneanu, proaspăt sosit
de pe front. Cu acea ocazie, probabil că au rememorat
zilele frumoase, pline de idealuri (ale militantismului
cultural pan-românesc), dar și de trai tineresc – așa
cum ni le evocă și schița proprie Un patron în Viena
(Din viața de student).
În cazul lui T.V. Ștefanelli, promovarea idealului
nu s-a limitat la acțiunile de la Viena, pentru că o relatare din presă ni-l arată prezent, în 15 iunie 1870, la
întâlnirea „studenților” cernăuțeni (așa erau numiți
elevii din clasele terminale ale gimnaziului) în apropierea capitalei, cu ocazia „maialului” (sărbătoarea
tradițională a primăverii), asupra căreia merită să
zăbovim nițel. Dintr-un articol trimis gazetei „Albina”
(scris poate chiar de eroul nostru, care a fost toată viața
destul de discret), desprindem cadrul general al manifestării, care nu ezită să arate cu degetul acuzator către
„inteligența” română de la vremea aceea, care se
remarca prin absenteism (știm acest lucru și din articolele lui Iraclie Porumbescu):
„Sunt acum patru ani de zile de când au început
gimnaziaștii români, împreună cu realiștii și
preparandiștii de aici, a aranja câte o festivitate maială1. În anul acesta se petrecu festivitatea aceea a doua
zi de Dominica-mare, în păduricea Horecea.
Programul festivității a fost destul de variat, constând
din orațiuni, declamațiuni, cântări, jocuri și una tombolă în favoarea fundațiunii pumnulene2.
Se presupunea cum că împărtășirea publicului
român de aici și din jur Ia petrecerea asta va fi cât se
poate de vie, făcându-se mai bine de 200 de
invitațiuni. Asta însă nu s-a întâmplat, căci au lipsit din
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mijlocul tinerilor nu numai cei ce se țin și se dau de
români buni, dară chiar și acele persoane care s-au
deprins a fi privite de sprijinele cele mai tari ale românismului și ale aspirațiunilor naționale și de a cărora
prezență se bucurau tinerii în tot anul.
Oricine înțelege ușor ce înrâurință descurajatoare a
putut avea absența asta asupra tinerimii, care se simțea
ca călătorul unei nai lăsate în scirea valurilor mării furtunoase”.
Și anunțul de presă continuă cu precizarea: „dară
spiritul de care este ea pătrunsă actualminte se vede
din următoarea orațiune, ținută de dl D. Ștefănescu,
jurist de anul I, cu cele mai nimerite gesturi și intonări”. Îndrăznim să-l arătăm aici cu degetul pe Teodor
Ștefanelli (care a semnat și Ștefănescu), având el datele „din buletin” corespunzătoare (student în anul I la
drept), trecând peste inițiala prenumelui (care oricum i
s-a mai falsificat, pe parcursul vieții, chiar și în
„Convorbiri literare”), care tot la vârsta școlarității
învățase, sub influența lui Aron Pumnul și a lui I.G.
Sbiera, ce înseamnă idealul național și cum trebuie
crescută o generație tânără, așa încât discursul său
avea date în plus să fie recepționat așa cum se cuvine
de cei doar cu doi-trei ani mai tineri ca dânsul. Ideile
cuvântării se desprind foarte limpede și, ca atare, nu
mai au nevoie de comentarii, decât doar să presupunem că i-a și îndemnat pe „școleri” să vină la Putna, la
marea întâlnire pan-românească, aceea care încă nu
fusese contramandată și post-planificată pentru 1871,
dar în organizarea căreia era un ferment activ. Să-l
„ascultăm”:
Pre stimatelor Doamne și prea onoraților Domni!
Rare, într-adevăr prea rare sunt ocaziunile când se
întâlnesc atâți frați de-un sânge și de-un nume într-un
număr așa de însemnat precum este astăzi, salutânduse între sine în dulcea și armonioasa lor limbă, în
limba mamei lor. Rare sunt ocaziunile când atâtea persoane nobile, urmărind același scop, se întrunesc spre
a onora și încuraja junimea, participând la serbarea ce
o aranjează și prin care manifestează ea un semn de
viață, de activitate, de veghere. Dar cu cât sunt ele și
mai interesante, cu atâta mai multă plăcere procură
celora ce au binevoit se profiteze de ele. Din an în an
și-a propus junimea română a aranja câte o excursiune
de petrecere în acest loc romantic în care ne aflăm
acuma; și când i-a fost posibil a realizat al său propus.
Avem plăcerea și bucuria a mărturisi cum că și anul
acesta este unul din acei ani favoritori, în cari am
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reușit cu propusurile noastre
Sum însărcinat a Vă saluta pentru bunavenire și a
Vă mulțămi totodată cordial pentru onoarea ce ni-o
faceți.
Suntem prea fericiți când vedem că în mijlocul
nostru se află coloanele pe cari se razimă națiunea
noastră în Bucovina, și mai ales acuma când luptele
pentru existența, prosperarea și înflorirea ei sunt mai
numeroase, mai grele, mai înverșunate decât
orișicând. Sortea fatală a făcut ca să ni se răpească în
patria noastră, fără vocea, ba chiar și fără cunoștința
noastră, atâtea drepturi pentru cari un Ștefan și-a vărsat sângele său de erou, și-a sacrificat viața sa.
Uneltirile adversarilor noștri ne-au adus la atâta ca să
fim tratați ca străini în patria noastră, pentru care străbunii noștri glorioși și-au răpus viața lor. Dar încă nu
este destul; trebuie să auzim încă cum cutează niște
limbi profane a denega chiar drepturile noastre necontestabile...
Triste sunt timpurile când pretensiunile juste ale
unui popor indigen se trec cu vederea; triste când nu se
respectează, mai triste însă când i se deneagă aceste
drepturi sânte.
Am ajuns în poziția mărului din poveste, care dând
unui băiet flămând câteva din fructele sale, spre a-i
stinge foamea ce-l consuma, a fost în fine despoiat de
toate fructele ce-l împodobeau.
Dă pâine și sare, și primește fiere, drept recompensă pentru bunătatea ta.
Da, Domnilor, este o tristă realitate ceea ce am zis,
cu atâta mai tristă și deplorabilă, cu cât dacă ar dura
mai mult, ne-ar aduce la o stare demnă de toată compătimirea.
Junimea a ajuns la cunoștința stării deplorabile în
care ne aflăm. Ea a înțeles pericolele ce amerință cu
distrugere interesele noastre naționale, și știind că viitorul depinde de la dânsa, și-a propus a se califica astfel ca să corespundă cerințelor grave și ca să fie odinioară în stare a lucra cu succes pentru binele comun.
și ideile ce le-a adoptat junimea de cu timp, vor prinde
rădăcină fermă, care cu timpul va produce mlădițe
verzi: – faptele ce se așteaptă cu dreptul de la dânsa în
viitor.
Și ceriul ne va protege, fraților; speranța nutritoare
va încorda și va multiplica puterile noastre. Nu vom
despera, ajutor nu vom spera de la nimeni, decât de la
noi înșine; și pâinea câștigată prin lucrul, prin mâinile
noastre proprie, va fi mult mai gustoasă, mult mai
dulce, și conștiința că am împlinit datorințele noastre
într-un mod demn de numele nostru, ne va remunera.
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Dar spre aceasta se recere unire, curagiu și
perseverență. Aceste trei lucruri să fie deci deviza
noastră, fraților, acestea să fâlfâie pe flamura întreprinderilor noastre, și viitorul ni va surâde.
Junimea a înțeles și știe că cel mai odios, cel mai
stricăcios și cel mai periculos lucru este când se nasc
între frații de aceeași credință neînțelegeri; dar ea va
respinge cu indignare toate cauzele ce ar putea produce astfel de neînțelegeri; căci neînțelegerea este drumul spre ceartă, spre dezbinare, și cu durere trebuie să
mărturisesc că acestea au stricat totdeauna mai mult
poporului nostru decât chiar adversarii lui. Astfel de
neînțelegeri voim să le combatem prin înțelegere reciprocă cu arme de frățietate, de moderațiune și
bunăvoință, având înaintea ochilor noștri scopul cel
sublim, salvarea poporului și prosperarea intereselor
comune; iar pe cei ce nu vor să ne înțeleagă, să nu-i
condamnăm, imitând pe alții, să nu strigăm asupra lor:
anathema sit, ci să-i tratăm cu blândețe și
moderațiune, și cu timpul se vor întoarce ca fiiul cel
pierdut în brațele noastre și se vor face colaboratorii
noștri la opera comună.
Noi vom căuta să realizăm ceea ce a zis un bărbat
demn de amintire și glorificare: Uniți-vă în cuget și în
simțiri.
Unica noastră recompensă va fi bucuria ce vom
simți-o văzând că ni-a succes a aduce oaia pierdută
iarăși la turma de care se ținea. și cu aceasta ne vom
făli și altă remunerare nu vom dori.
Mai înainte de toate însă este o necesitate urginte
de fapte cari să probeze lumii că veghem, fapte impunătoare cari să dovedească curagiul și energia noastră.
Fraților, noi nu suntem încă în stare a ni realiza
dorința. Junimea trebuie acuma să se prepare și să
pună fundamentul la edificiul măreț pe care și-a propus a-l ridica, când va ajunge a fi nedependinte.
Atuncea va susține ca prin grai viu și prin fapte,
prin puterile ei morale și materiale și în fine prin organe de publicitate, pretensiunile noastre juste și drepturile sacre, cari sunt astăzi uzurpate de cătră alții, și pe
cari le-am moștenit din moși și strămoși.
Prezentul este în mâna celora ce stau în fruntea
nației și-și încordează toate puterile lor spre a salva
poporul; viitorul însă depinde de la junime, care va
binecuvânta pre precedenții săi activi la opul salvator
și măreț și, imitând exemplele lor bune, vor ține totodată cont la cerințele timpului de atuncea, lucrând la
realizarea propuselor ce și le-a făcut încă în junețe.
Deie ceriul ca să fie succesul precum sunt propusurile.
Să sperăm, Domnilor, că după puține aurori va

apărea și steaua noastră pe orizon și ne va conduce la
câștigarea pretensiunilor noastre juste și a drepturilor
necontestabile.
Aceasta este, Doamnelor și Domnilor, convingerea
junimii studioase, și eu am fost însărcinat a fi organul
expresiv al simțimintelor ei, și am expus numai aceea
ce simte, dorește și promite fiecare june.
Poftesc a mă scuza dacă am detras pentru câteva
momente spiritele DVostre de la obiectul care V-a
făcut să vă adunați aici, iar înainte de a termina dați-ni
voia a mai exprima încă simțimintele noastre cele mai
vii de recunoștință și mulțămire pentru onoarea ce niați făcut-o, asistând la modesta noastră petrecere”.
După acestea petrecerea a decurs în ordinea cea
mai bună, rămânându-ne suveniri plăcute.
[„Albina” (Pesta), An. V, nr. 49, 14/26 iun. 1870, p. 2-3]

Note:
1. Cu un an înainte, aceeași vrednică gazetă, aflată sub
diriguirea bucovineanului V. Grigorovița – dar cu bani de la
bănățeana familie Mocioni – anunța telegrafic:
„Sărbătoare națională și-a voit junimea română studioasă în Cernăuți, aranjând-o în duminica Rusaliilor în
dumbrava Horecei. Ofertele, adresate dlui profesor Ioan G.
Sbiera, sunt menite Fundațiunii Pumnulene. Programa
festivității: Orațiune, ținută de Leon N. Popescul st. V. g. –
Hora. – Sandro della Stradella, ouverture, executată de
horul muzical: Senin și fortună de I. Negruți, muzica de
Vorobchievici, cântată de cântăreți — Quadrille francais.
— Glasul viitorului de Preda, declamată de Eugeniu Braha,
st. IV. sc. real. — Tremurata. Valsul. — Orațiune, ținută de
catră Dionisiu I. Olariu Olinschi, st. VI. g. — Hora —
Tremurata. — Geniul națiunii române de Iosif Vulcan,
declamată de Dionisiu Simioniță, st. III. g, — O doină
română, cântată de Valstein, st. d. cl. III. sc. rea., cu acompaniarea întregului orhestru. — Quadrille francais. —
Câteva cântice naționale, cantate de horul musical. —
Mazur. — Joc” – în „Albina” (Viena), An. IV, nr. 54, 15/27
iun. 1869, p. 4.
2. Nu strică să notăm aici faptul că, pe când erau în
clasa a VIII-a de liceu, „dintre studenții români de la gimnaziul din Cernăuți au contribuit, în decurgerea anului scolastic 1868-1869” și junii Ștefaniuc Toader și Vasile
Andrievici (Morariu), fiecare dintre ei cu câte 2 fl. – nu
erau bani chiar din drum! – la fondul „Fundațiunii pumnulene”, care avea menirea și de a ajuta financiar pe elevii
nevoiași în a-și urma chemarea învățăturii – v. „Foaea
Soțietății...”, An. V, 1869, p. 278-281.
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ISTORIE

Simion-Alexandru GAVRIȘ
În primăvara anului 1875, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu împlinea patru ani
de existență. Era primul executiv românesc care
se putea mândri că rezistase atât de mult la putere. Camera Deputaților își încheia, de asemenea,
cel de-al patrulea an de funcționare și, odată cu
el, existența legală. Și această „performanță” era
fără egal în istoria românească: toate predecesoarele sale fuseseră dizolvate înainte de vreme, în
urma schimbărilor dese ale guvernelor și ale conflictelor dintre puterea executivă și cea legiuitoare. Pentru a desemna o altă Cameră, urmau să
aibă loc alegeri, desfășurate, conform constituției
și legii electorale adoptate în 1866, în cadrul a
patru colegii: primele două rezervate proprietarilor rurali înstăriți, cel de-al treilea – celor care
plăteau un impozit moderat ori aveau o profesie
„liberală”, locuind, cu precădere, în orașe, iar
ultimul – locuitorilor satelor.
Sistemul electoral românesc, care lăsa guvernului și unor judecători amovibili, ușor de destituit, principalul rol în organizarea alegerilor, le
conferea celor aflați la putere avantaje semnificative. Mai mult, Lascăr Catargiu și miniștrii săi
dovediseră destulă abilitate politică pentru a ține
împreună grupările diferite (și uneori divergente)
ale propriilor susținători, precum și o capacitate
reală a a controla administrația. Și în ceea ce privea realizările concrete, guvernul avea un „portofoliu” acceptabil. El reușise să rezolve, pentru
moment, complicata problemă a căilor ferate:
deși persistau anumite neînțelegeri între statul
român și societatea de acționari care se ocupa,
începând din 1872, de administrarea lor, construirea rețelei de „drum de fier” putuse fi, totuși,
terminată. Tot guvernul Catargiu reușise să treaCONVORBIRI LITERARE

că prin Parlament importantul proiect de lege
privind înființarea creditului funciar, care avea să
acorde împrumuturi avantajoase marilor proprietari de pământ, devenind, astfel, unul dintre pilonii fundamentali ai economiei românești. În
sfârșit, fuseseră demarate negocieri pentru încheierea unei convenții de comerț cu AustroUngaria. Deși actul s-a dovedit, în cele din urmă,
foarte controversat din punct de vedere economic, el reprezenta încă o etapă a desprinderii
României din orbita puterii suzerane – Imperiul
otoman.
La fel cum procedase în 1871, opoziția liberală a căutat să acționeze de comun acord. La 23
ianuarie/4 februarie 1875, a apărut, astfel ziarul
„Alegătorul liber”, editat de un comitet electoral
din care făceau parte mai mulți notabili ai
opoziției, printre care radicalii și gruparea din
jurul fostului prim-ministru Ion Ghica.
Comitetul a început imediat organizarea
simpatizanților săi din țară, primind adeziuni din
mai multe județe.
Cu toate că și-a început organizarea din timp,
opoziția nu a reușit să pună bazele unei
„mașinării” electorale suficient de puternice pentru a pune sub semnul întrebării majoritatea conservatoare în alegeri. Adeziunile unor lideri
importanți (Mihail Kogălniceanu, Gheorghe
Vernescu) au venit târziu, cu mai puțin de o lună
înainte de începutul scrutinului1. Cea mai puternică grupare liberală din Moldova, așa-numita
„fracțiune liberă și independentă”, nu a aderat, se
pare, la noua construcție politică. Mai mult,
neînțelegeri persistau în rândurile adversarilor
guvernului. Chiar înainte de alegeri, cunoscutul
lider radical C. A. Rosetti a renunțat să candideze
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în colegiul III Ilfov (unde votau mai ales locuitorii din capitală), lăsând să se înțeleagă că relațiile
sale cu susținării opoziției din București erau
departe de fi ideale:
„N-am mers în întrunirile publice, și prin
urmare nu-mi este, cred, permis de-a primi un
mandat asupra căruia nu știu bine de mai sunt în
toate și pe deplin înțeles cu maioritatea alegătorilor”2.
Celălalt conducător al radicalilor, I.C.
Brătianu, a renunțat, și el, la o candidatură deja
anunțată în același colegiu, considerând, probabil, că avea mult mai mari șanse de succes la
colegiul marilor proprietari din județul Argeș, în
care își avea moșia și în care locuia o mare parte
a timpului.
În aceste condiții, opoziția a apelat la o tactică
pe care o mai aplicase (fără succes) cu patru ani
mai devreme: susținerea unor candidați competitivi în colegiile în care candidau miniștri sau alte
personalități importante ale coaliției conservatoare, în încercarea de a submina legitimitatea și
coerența ei. Înfrângerea unor lideri marcanți
putea pune, astfel, sub semnul întrebării viabilitatea politică a întregului guvern și avea, în
același timp, potențialul de a trezi suspiciuni în
rândurile majorității parlamentare, contribuind,
pe termen lung, la dezbinarea ei.
În limitele scopurilor pe care le putea, în mod
realist, urmări, opoziția a înregistrat un anumit
succes. Scrutinul de la colegiul I Ilfov a avut, astfel, un rezultat cu totul neobișnuit. Prințul
Dimitrie Ghica, fiu de domn, fost prim-ministru
al Valahiei și al României, lider, împreună cu
Vasile Boerescu, al unei grupări politice din jurul
ziarului „Pressa” și (lucrul cel mai important)
reprezentant fără întrerupere al colegiului de la
adoptarea constituției din 1866, a fost învins, cu
o majoritate destul de clară (183 de voturi contra
99), de Gheorghe Vernescu. Câștigătorul era și el
un politician experimentat, aflându-se, totuși,
departe de statura politică a adversarului său; în
plus, el își avusese, în ultimii ani, baza electorală
în județul Teleorman. Importanța acestui rezultat
a fost subliniată chiar de Vernescu, într-o ședință
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a Camerei Deputaților. Adresându-i-se fostului
său adversar, politicanul afirma:
„Ei, d-le Ghica, înțeleg durerea pe care o
simți pentru pierderea colegiului I din județul
Ilfov, colegiul acela în care sunt proprietarii cei
mai bogați ai țării, unde sunt opiniunile conservatoare ale țării, și care sunt în mare parte partizanii guvernului actual, și cu toate acestea acel
colegiu nu a voit să vă aleagă, pentru că nu a avut
încredere în d-voastră”.
În același timp, Ghica nu a ezitat să acuze
administrația pentru înfrângerea sa, afirmând, în
aceeași ședință, că unii dintre simpatizanții săi
fuseseră eliminați din listele electorale și că prefectul îl combătuse cu „înverșunare”3. Atât din
perspectiva delegitimării adversarilor, cât și a
dezbinării lor, strategia opoziției nu rămăsese
fără rezultat.
Înfrângerea din colegiul marilor proprietari
din zona capitalei a semănat, pare-se, panică în
rândurile taberei guvernamentale. Conservatorii
au decis să obțină victoria în toate celelalte colegii bucureștene, fără a ezita să recurgă la metode
de convingere susceptibile de a le provoca mari
neplăceri alegătorilor mai puțin maleabili.
Colegiile al II-lea și al III-lea au fost scena unor
violențe neobișnuite, relatate, peste ani de
memorialiștii Constantin Bacalbașa și C. D.
Severeanu4. Agenții electorali conservatori, printre care se numărau, conform celor doi autori,
personaje de-a dreptul sinistre, ieșite de-a dreptul
din lumea interlopă a Bucureștilor, s-au confruntat cu susținătorii liberalilor, având, de asemenea, printre ei, numeroși „veterani” pricepuți în
mânuirea reteveiului, și care au primit sprijinul
masiv al studențimii din oraș. Numeroși alegători au fost brutalizați, iar doi cunoscuți „bătăuși”
guvernamentali (Ilie Geambașul și Temelie
Trancă) au fost linșați de o mulțime furioasă.
Violențele au dus la demisia mai multor
magistrați, simpatizanți ai opoziției, precum și la
o vehementă campanie a ziarelor liberale împotriva cabinetului. Rămâne, pe de altă parte, deschisă întrebarea dacă ele au contribuit într-o
măsură semnificativă la rezultatul final al alegeCONVORBIRI LITERARE

rilor, cel puțin în colegiul orășenesc. După cum
am arătat deja, între liderii opoziției bucureștene
apăruseră neînțelegeri în preajma scrutinului, iar
cei doi lideri radicali, C.A. Rosetti și I.C.
Brătianu își retrăseseră candidaturile. În
consecință, forța electorală a liberalilor în colegiul III fusese mult diminuată. Nici unul dintre
candidații lor nu a reușit până la urmă să fie ales,
„guvernamentalii” obținând cam de trei ori mai
multe voturi. Din dorința de a nu-și asuma nici
un fel de riscuri, conservatorii s-au expus, totuși,
unei masive (și cel puțin parțial justificate) campanii de discreditare din partea opoziției. În contextul în care guvernul începea să resimtă uzura
puterii, șansele ca ea să aibă un ecou real în opinia publică erau, desigur, considerabile.
La finalul scrutinului, cabinetul a câștigat o
majoritate cam la fel de confortabilă ca aceea pe
care o deținuse în fosta Adunare, opoziția
nereușind să obțină decât în jur de 15 locuri de
deputat. Nici rezultatul general al alegerilor nu a
fost, totuși, lipsit de semnale îngrijorătoare: analiza apartenenței politice a celor aleși și a numărului de voturi primite de ei arată că opoziția
reușise să devină mai competitivă decât în urmă
cu patru ani în primele două colegii, în care
votau proprietarii funciari – electori cu
predispoziții mult mai conservatoare decât
orășenimea colegiului III. În același timp, numărul mic de reprezentanți ai opoziției era înșelător.
Încă din prima sesiune a noii Adunări, și, mai
ales, în timpul celei de-a doua, segmente importante ale majorității conservatoare au adoptat o
atitudine de frondă față de guvern. Gruparea lui
Dimitrie Ghica și Vasile Boerescu, precum și cea
din jurul colonelului Gheorghe Manu, primarul
Bucureștilor, și-au retras susținerea pe care i-o
acordaseră, într-o manieră mai mult sau mai
puțin constantă, în anii precedenți. Și alți
deputați – dintre care cei mai mulți aveau, trebuie spus, „antecedente” de insubordonare față de
cabinet – au trecut în opoziție. În momentul
demisiei sale (30 martie/11 aprilie 1876), la mai
puțin de un an de la alegerile pentru Cameră,
Lascăr Catargiu mai conta aici doar pe o firavă și
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nesigură majoritate.
Cel puțin la un nivel superficial, alegerile din
1875 au fost un succes al guvernului conservator.
Controlul asupra administrației și, la nevoie,
metodele dure de persuasiune electorală au fost
principalele sale avantaje, care i-au asigurat, în
cele din urmă, victoria. Opoziția nu a reușit să
închege o acțiune comună până în momentul
scrutinului, văzându-se nevoită să se concentreze
– de altfel, nu fără un anumit succes – asupra
unor colegii importante și în care considera că
adversarii erau îndeajuns de vulnerabili. Cele
mai încurajatoare schimbări față de situația din
1871 s-au făcut simțite nu în colegiul urban, de
la care liberalii puteau avea, în principiu, mari
așteptări, ci în colegiile I și II. Influența
administrației a făcut ca guvernul să obțină în
orașe un rezultat chiar mai favorabil decât în
1871. În schimb, relativa independență a proprietarilor funciari – adesea evocată de oratorii epocii, mai ales de cei având convingeri conservatoare – a avut de această dată un efect mai degrabă îngrijorător pentru oamenii „dreptei”.
Tendința electoratului legitimat prin deținerea de
proprietăți funciare de a se detașa de guvernul
Catargiu avea să devină și mai clară în mai puțin
de un an, când alegerile pentru Senat s-au încheiat cu un rezultat defavorabil acestuia, provocându-i demisia și deschizând (aparent paradoxal)
calea pentru mai bine de un deceniu de hegemonie politică liberală.
Note:
1. Alegătorul liber, 26, 7/19 aprilie 1875, p. 1.
2. Românul, 24, 25 aprilie/6, 7 mai 1875, p. 359-360.
3. Monitorul Oficial al României, 130, 17/29 iunie
1875, ședința Adunării Deputaților din 6/18 iunie 1875, p.
2918.
4. Constantin Bacalbașa, Bucureștii de altădată, vol. I
(1871-1884), București, 2007, p. 177-192; C. D. Severeanu
(Din amintirile mele (1853-1929), ediție îngrijită, introducere, note explicative, indici și ilustrații alese de Constantin
Rezachevici, București, 2008, p. 200-208.
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Constantin CLOȘCA-HOREANU
În volumul Drumuri și orașe din România, autorul, N. Iorga, descrie, pe scurt, viața orașelor, între
care și orașul Iași, căruia îi acordă un capitol cuprinzător, respectiv capitolul 11. Din referirile savantului,
socotit botoșănean, rezultă faptul că autorul (N.
Iorga) are rădăcini directe în orașul Iași; astfel încât,
este firesc să-l socotim parțial ca fiind fiu și al
Iașiului. Iată ce scrie distinsul istoric-savant de renume mondial – N. Iorga, în capitolul enunțat mai sus:
„Familia mea fiind despre tată și despre mamă din
Iași. Orașul acesta e pentru mine aproape ca și orașul
meu de naștere”. Ceea ce scrie Iorga, „sunt călătorii
de copil, din care nu mi-a rămas decât amintirea unor
primblări oarecare de strade care nu au nume, nici
culoare, deși au trebuit să le aibă odinioară. Dacă stau
să-mi adun gândurile – scrie în continuare autorul –
pentru a le povesti cele ce știu despre Iași, amintirea
mă duce departe-departe și ca atâtor altora, sufletul
meu e zidit în desfășurarea din ultimele timpuri ale
Iașilor”. Ne-ocolind Botoșanii, autorul relevă faptul
că singuri Botoșanii, în toată România, se apropie
încă foarte, foarte mult de vechea capitală a
Moldovei.
Subliniind importanța istorică și farmecul
Iașiului, N. Iorga, cu emoție și îngrijorare scrie că:
„Sunt români care n-au fost niciodată la Iași, deși nar trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost aici nu
poate să străbată cu înțelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde, după cuviință de spiritul trecutului nostru, care trăiește aici mai viu și mai
bogat decât oriunde aiurea, nu poate plânge îndeajuns
pierderile de astăzi ale neamului nostru, acolo unde
el, în alte timpuri s-a manifestat mai puternic și mai
glorios. În conștiința lui națională ar fi o lipsă dacă el
n-ar fi văzut orașul, care a fost și-își zice astăzi cu
mândrie Capitala Moldovei!”.
„Iașii – scrie mai departe autorul –, sunt înainte
de toate, biserica bisericilor pentru trecutul nostru.
Nici pe departe nu-i pot sta alături în această privință
Bucureștii – noi, nouți, gătiți, printre palatele publice
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ale cărora se pitesc biete bisericuțe mărunte, cu turnurile mici de lemn și tinichea, umilite de micimea
lor…”. Și ca să nu-i scape, autorul consemnează și
despre Botoșani care singurii în toată România, se
apropie, și încă foarte mult, în această privință de
vechea capitală a Moldovei.
Referindu-se tot la Iași, Iorga descrie că aici „trotuare și strade erau deopotrivă (la fel) de lucii, curate,
ca și cum s-ar fi trecut cu peria peste dânsele; ape
curățitoare se prelingeau pe marginea de piatră a trotuarelor; din felinare înalte lumina cădea splendidă, și
altă lumină revarsă din vitrinele cofetăriilor și magazinelor ales împodobite. Aici, hale de bere înaintea
cărora lumea stătea la mese pe trotuare, erau cofetării
vestite, ca Giovani, care servia înghețată în forme
nouă, ca Georges, și alții; erau grădini, în Păcurari și
aiurea unde se dădea toată vara teatru strălucitor în
românește…
La Iași, aveai trăsura cu oglindă, cu birjar, îmbrăcat în mantie de catifea, și politicos cu clienții, vorbind cu ei în graiul românesc de atunci. Oltenii vindeau la Iași fructe, tot așa de ispititoare ca pe crengile
de unde fuseseră culese”.
Nicolae Iorga scrie despre un Iași din anii 1877…
Se afla în vizită la Iași și amintește despre un unchi al
Său (fratele mamei), care stătea undeva pe dealul din
cartierul Păcurari, de unde „se vedea gara și trenurile
ce urmau unul după altul…” Având rude în Iași, N.
Iorga vizita frecvent acest oraș, prilej cu care admira
frumusețile fostei Capitale a Moldovei, cum îi plăcea
să menționeze adesea! Amitește de străzile Ștefan cel
Mare, str. Lăpușneanu, Copoul, Păcurari, str. Sfântul
Spiridon ca întâia arteră longitudinală, str. Arcu și a
Goliei, ca o adoua arteră: „erau ca astăzi și îmi păreau
de mirare, ce mintea omenească a putut născoci mai
desăvârșit”.
[ne aflăm la sfârșitul sec. XIX -început de XX].
Admirație pentru râul Bahlui, ca fiind o apă largă și
curată, potrivită pentru un oraș mare ca Iașiul.
Amintindu-și de o vacanță, ca elev la Botoșani, și
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făcând o nouă vizită la Iași, consemnează cum „în
față cu grădina Copoului, am cunoscut mai bine
suișul acesta frumos, între case boierești de mâna
întâi, ceea ce Iașii înfățișează încă mai liniștit, mai
armonios, mai aristocratic. Iar, când venii din nou,
unchiul meu, ofițer, mă luă să văd splendorile
Copoului. Treceam fermecat prin marea Grădină
înconjurată de balustrade din fier, cu aleie, împodobită de monumentul înălțat pe vremea lui Mihai Sturza
[Obeliscul leilor], pătrundeam în imensul Palat masiv
al Cazărmii, cu patru sau cinci rânduri, câte nu se mai
văzuseră până atunci în Moldova; căci Hotelul
`Traian”, titlu de glorie al bătrânului Pastia [primar al
Iașiului – n. n.], nu se clădise încă”.
„Treceam pe dinaintea Cazărmii jandarmilor
călare, care mă uimeau prin statura lor, prin strălucirea chiverelor, fâlfâitul penelor albe și marțialitatea
mănușelor albe cu cotor; mă înfundam prin pavilioanele spitalelor, unde o companie militară, cu crucea
pe epolet, făcea exerciții ciudate cu bețe lungi din
care se alcătuiesc targele” [de la cuvâtul targă].
Despre strada Sărăriei, Iorga era încântat „de
dealurile cu căsuțe de țară” [sătești], remarcă biserica
„Sfântul Andrei”, pe un loc pustiu. Mahalaua era
liniștită și curată, iar casele țărănești se țineau una de
alta [apropiate]. „Aici vara, frunza era deasă și umbră
bună, când straturile înconjurate cu împletituri de
vergi [nuiele] înfățișau toate chipurile și culorile felurite ale vechii grădinării moldovenești, când hameiul
și fasolea roșie căptușeau ca un covor țesătura din
scândură a chioșcurilor cochete din care se răspândea
un zgomot vesel de farfurii, de pahare ciocnite, de
vorbă prietenească și de râsete; simțeai tot temeiul
sănătos al bunei vieți de familie de odinioară; adică
simțeau alții care gândeau asupra unor lucruri așa de
înalte, iar Eu (N. Iorga), la cei cinsprezece ani ai mei,
respiram lacom, acel aer de fericire senină”.
Ca elev, la liceu în Iași, observă farmecul unor
străzi, pivnițe cu vin pe str. Arcu, crâșme și străduțe,
prin care se mișcau trăsurile la tren și de la tren.
Remarca existența Academiei Mihăilene ca o clădire
din alte vemuri. De asemenea, amintește de Liceul
Național, existent și astăzi [2022], internatul acestuia,
unde Iorga spune că era intern și că în timpul liber
vizita diferite zone ale acestui mare și pitoresc oraș;
vizita adesea cu dragoste deosebită Grădina
Copoului, socotită de El „palat de verdeață”.
Nicolae Iorga a păstrat multe și frumoase amintiri
despre Iași, așa se explică faptul că și studiile supeCONVORBIRI LITERARE

rioare le-a urmat tot în acest frumos oraș – Iașiul. Și
din timpul studenției notează amintiri despre Vechea
Școală Normală-Superioară; biserica Vasile LupuGolia; biserica Golia „al cărei turn stătea încă întreg,
în picioare...”. Remarcă biserica Sturzească a
Bărboiului cu arhitectura neobișnuit de complicată și
bine întreținută, după norme impuse; remarcă apoi
biserica Sf. Sava, ...
Însă, drumul obișnuit al viitorului savant era adesea la Mânăstirea Golia, remarcând statuia lui Miron
Costin, din zona actualului Teatru Național, care
atunci nu exista. Într-o altă ipostază, povestitorul despre Iași surprinde, de asemenea, imagini răscolitoare.
Iată un fragment: „Întorcându-mă de la țară, din jos,
unde-mi petreceam vacanțele, pornind la vii, sau
cutreerând împrejurimile, am ajuns a cunoaște o altă
frumusețe pe care Iașul n-o mai împarte cu nici un alt
oraș din România. Pe dealurile de la Miază-zi și Apus
păzesc pustnici ai trectului, mânăstirea lui Petru
Șchiopu – Galata, al cărei turn domină așa de măreț
valea, precum și Mănăstirea lui Duca Vodă –
Cetățuia, și a lui Grigore Ghica -frumoasa mănăstire
a Socolei, pe drumul Târgușorului sau al Nicolinei,
șosea cu albele, înfloritele,voioasele căsuțe de sat
mare – pe când mai departe, înaintează Bârnova și
Mănăstirea lui Aron Vodă – înconjurată de vii...
Cunoșteam acuma tot Iașul în lung și în lat, de la
Copou până la Galata, de la cel mai îndepărtat colț
lipovenesc al Păcurarilor, până în valea de sub
Sărărie”.
Îndepărtându-se de orașul copilăriei și tinereții lui
– Iașul, Nicolae Iorga a văzut multe alte frumuseți ale
Țării și străinătății. Comparându-le cu Iașiul, constată
profunda imagine frumoasă și autentică a vechiului
oraș moldav- Iașiul. Iată, ce scrie mai departe:
„Pornim într-o zi de April înflorit, când frumusețea
Iașului era mai fragedă și mai parfumată, și lipsei de
ani de zile, cu cât mă întorceam mai târziu și mai rar
din alte orașe ale țării, din alte țări ale lumii, cu cât
puterea de a iubi a sufletului meu, simțeam o restrângere, întărindu-se în aceeași măsură privitor la Patria
și neamul meu, cu atât vechile sentimente de curiozitate neînțelegătoare se schimbau, făcând loc unei
adânci evlavii, unei nemărginite compătimiri, unei
neînvinse groaze. Și totuși, orașul nu rămânea în
urmă față de mișcarea civilizației românești,
mulțămită statului, adică partidelor politice, cu
necesitățile lor electorale, mulțămită dragostei
ieșenilor pentru Capitala lor și împrumuturilor comu-
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nale, Iașul căpătă podoabe nouă, binefaceri nouă ale
progresului. Restauratorii monumentelor istorice
veniră și aici: Trei Ierarhii, delicata biserică de piatră
sculptată a lui Vasile Lupu, atât de străină prin turnurile ei colțuroase, se îmbracă iarăși cu podoaba sa de
aur, pierzând ce-i drept turnul porții, destul de legat
cu istoria Moldovei, ca să se învrednicească de
cruțare. Sfântul Neculai a lui Ștefan cel Mare își
dobândi iarăși zidul de cărămizi colorate, vechea
zugrăveală de sfinți, brâiele de smalț”.
În ascensiunea sa, Iașul capătă forme noi de manifestare, care nu-i scapă lui N. Iorga. „Noua și grandioasa Mitropolie ce se sfinți [1887] în prezența
suveranului; pe locul vechii Primării, subliniază N.
Iorga, se clădi un teatru cochet cu cheltuieli mari și
după ultimele cereri ale tehnicii moderne.
Pretutindeni apărură școli, un nou liceu de cărămidă
pestriță...Școli normale, o splendidă Universitate cu
picturi și lucrări moderne de stuc aurit în aula în care
vorbi regina, în biblioteca plină de manuscripte și
cărți rare; un institut anatomic, înzestrat cu toate cele
de nevoie pentru cultivarea științei. S-a deschis – mai
observă N. Iorga – o linie de tramvai electric cu
vagoane greoaie prin străzi largi, dar și prin străzi
înguste. Se puseră globuri electrice în vârful unor
pârghii mai mult sau mai puțin frumoase, ...se deschise un bulevard spre gară, refăcu o piață centrală, cu
unele neajunsuri” [peste care autorul trece repede, n.
n.]. Dar, sentimentele care se impuneau față de Iași
rămâneau aceleași pentru cine aducea experiență și
durere de inimă, evlavie pentru trecut.
În încheierea însemnărilor despre Iași autorul, N.
Iorga, face un scurt Istoric al Iașilor, de la începuturi,
arătând că: „întâiu fusese aici, între dealuri, un sat,
satul lui Iaș, sau al Iașului, așezat la un loc păzit și
situat în calea negustorilor ce treceau între nord și sud
prin văile râurilor moldovene. Pentru folosul și odihna lor, mulți se așezară aici, tot mai mulți meșteri,
hangii și cărăuși, precum și mărfuri fură oprite aici în
bolte pentru nevoile țăranilor din Iași și vecinătate,
vinuri se păstrară în pivniți pentru drumeți și oaspeți,
săteni ai duminicilor și sărbătorilor”.
Cu unele neajunsuri, peste care N. Iorga trece
repede, el mai consemnează: „Dar sentimentele care
se impuneau față de Iași rămâneau aceleași pentru
cine aducea experiență și durere de inimă, evlavie
pentu trecut...vedeam de unde pornise orașul și unde
ajunsese [în vremea vieții lui N. Iorga]. După ce
enunță unele momente și locuri, consemnate mai sus

în lucrarea de față, autorul mai constată și alte
frumuseți realizate între timp. Amintește de fanarioți,
veniți din Grecia cu ajutorul turcilor și care au pus
stăpânire pe Țările Române, dar, în cele din urmă, au
fost nevoiți să se retragă, după o sută de ani, ca urmare a voinței românilor de a se elibera de stăpâniri
străine, lăsând în urma lor fapte bune dar și destule
rele...
În spațiul românesc au pătruns tot mai mult
„modele europene” în mai multe domenii: „muzici
nemțești cântă în odăile îmbrăcate ca în Europa, în
care părechi cu rochii de Paris, pieptănături moderne
și fracuri se învârt în danțuri nouă la lumina făcliilor
de ceară. Domnișoarele merg la Pension, feciorii de
boieri călătoresc în străinătate, pianele răsună în
saloane și averile se pierd la faro; străinii ambulanți
sau fețe boierești dau cele dintâi reprezintații de teatru de operă... Poeți ca, Alecsandri cetesc versuri în
care se cristalizează gândul, simțirea tuturora, și
reviste literare, ziare de propagandă culturală și
națională împodobesc masa oricărui moldovean cu
inimă românească și iubitor de propășire. Această
societate - scrie Iorga în continuare – alege pe Vodă
Cuza Domn al Moldovei pentru ca să facă Unirea,
închinând Capitala Moldovei, înaintea Capitalei Țării
Românești [București]. Atunci, prin anii 1860, era la
Iași o politică a României Unite care scoase din cuibul lor strămoșesc pe boierii Moldovei, setea de
plăcerile Apusului înstrăină pe mulți dintre dânșii;
alții se așezară pe mai mult timp, din an, la moșiile
lor, supuse unor culturi mult mai intense și mai greu
de supraveghiat”...
Nicolae Iorga remarcă și pierderea Basarabiei,
cucerită de ruși în anul 1812, drept urmare: „Prutul,
formă față de Basarabia rășluită de ruși o graniță
moartă, un sfârșit de lume... Însă conștiința mândră a
trecutului cerea ca vechiul oraș, bogat în amintiri și
monumente să fie scăpat... În Iași se clădiră, în continuare școli multe și felurite, ce aduseră profesori și
școlari, dintre care mulți săraci...”. Iorga își încheie
pledoaria despre Iași cu gândul că ieșenii vor trece
peste neajunsurile și scăpările inerente și se vor risipi,
iar Iașul se va împlini mai mult în spiritul său glorios
și bogat istoricește, ceea ce s-a și întâmplat, înfruntând două războaie mondiale, care l-au afecat puternic, Iașiul rămâne Iași, devenit între timp Capitală
Istorică și binecuvântat de Dumnezeu, cu planuri de
perspectivă foarte frumoase și așteptate de ieșeni!
ISTORIE
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Dragoş COJOCARU

LEC TURA DA NTI S

Cântul al V-lea al Infernului dantesc se
încheie cu un vers de mare faimă. Înduioşat de
povestea de dragoste a Francescăi da Rimini,
poetul-călător afirmă că, pur şi simplu, compasiunea l-a determinat să leşine ca şi cum ar fi
murit: „e caddi come corpo morto cade” (Inf.
V, 142). Traducerea liberă în limba română
depinde de cele două articulări posibile ale
substantivului „corpo”, pe care Dante, cu concizie poetică, îl foloseşte nearticulat: „şi căzui
cum un corp mort cade”; respectiv: „şi căzui
cum corpul mort cade” (subl. n.). De bună
seamă, articularea gramaticală hotărâtă sau
nehotărâtă nu comportă, în acest caz, nici o
diferenţiere semantică. Pentru Scartazzini, în
Enciclopedia dantesca (Vol. 1, Hoepli, 1896),
sintagma corpo morto înseamnă „cadavru; trup
neînsufleţit”. Interesant este faptul că, în numeroasele
ediţii ale Divinei Comedii consultate, comentatorii
(De Sanctis, Tommaseo, Sapegno, sau, mai recent,
Fallani şi Zennaro, Chiavacci Leonardi şi Inglese) nu
au explicat această sintagmă, de unde putem deduce
că echivalarea sinonimică a lui Scartazzini este valabilă, ori cel puţin general acceptată şi de la sine înţeleasă, iar Dante nu are în vedere, pare-se, pentru
această comparaţie, un corp material neînsufleţit de
la sine (de pildă: un bolovan). Un comentariu, în
notele de subsol, al întregului endecasilab îl propune
Anna Maria Chiavacci Leonardi (Zanichelli, 2018):
„versul ritmat cu lentoare, cu repetarea consoanei c
iniţiale, exprimă gravitatea morală şi parcă fatalitatea
acelei căderi. La fel cum corpul mort îi corespunde în
profunzime, cu o funcţie cathartică, morţii care pecetluieşte pentru totdeauna corpurile – şi sufletele –
acestor păcătoşi” (trad. n.). Tot în nota de subsol aferentă versului 142, Giorgio Inglese (Carocci, 2020)
detaliază, în ediţia sa comentată, analiza acestui
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endecasilab, pe care avem loc să o cităm integral:
„Cea mai celebră dintre aliteraţiile danteşti (dar a se
observa şi: poliptota caddi-cade; asonanţa centrală
corpo-morto; ritmul iambic amortizat de cuvinte
exclusiv bisilabice paroxitone) are o funcţie emfatică
evidentă: aceea de a marca durerosul catharsis al
pelerinului-poet, dinaintea trecerii la care poate conduce, prin mijlocirea unor mituri literare înşelătoare,
plăcerea iubirii senzuale” (trad. n.). Misiunea traducătorului va fi tocmai reproducerea acestui caracter
emfatic, prin folosirea cât mai multor mijloace aflate
la îndemână în limba-ţintă. Aici, consistenţa aliteraţiei vocalice subliniate de Giorgio Inglese se va înjumătăţi ca efect al apocopelor survenite în evoluţia
limbii române (ca atare, vom avea doar corp-mort,
fără ambele o-uri finale). Se păstrează însă posibilitatea aliteraţiei consonantice iniţiale oferite de (1 şi 4)
verbul „a cădea” (reiterat poliptotic în original), (2)
adverbul relativ de mod „cum” şi (3) substantivul
„corp” (în ordinea exprimată prin cifre arabe în
această enumerare). Dar rigoarea metricii endecasilabice va afecta, fireşte, cel puţin parţial, menţinerea
tuturor acestor elemente în produsul final.
Maria Chiţiu (1883) nu are de înfruntat metrica
atunci când, în proză, traduce fidel, cuvânt cu cuvânt:
„Şi căḑuĭ cumŭ cade unŭ corpŭ mortŭ”. Singurul
adaos faţă de original rezultă din articularea indefinită a „corpului”. Aşa cum anticipam, singura altă
opţiune ar fi fost articularea hotărâtă a aceluiaşi substantiv, dar cred că traducătoarea a ales bine, întrucât
astfel se insinuează mai bine detaşarea dintre suflet şi
trupul pe care acesta, într-un fel sau altul (pentru totdeauna sau pentru moment), tocmai l-a părăsit.
N. Gane toarnă materia poetică conţinută de endecasilabul dantesc în tiparul unui alexandrin (1906):
„Şi jos cum cade mortul căzut’am ameţit”.
Adaosurile în raport cu originalul (adverbul „jos” şi
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adjectivul „ameţit”) sunt evidente. Al doilea îi oferă
şi o rimă facilă. Interesantă este inversiunea
„căzut’am”, prin care, o dată optat pentru echivalarea
perfectului simplu din original printr-un perfect compus, traducătorul păstrează un element aliterativ şi
emfaza ce de aici rezultă. Restituirea sintagmei din
original „corpo morto” prin „mortul” (articulat hotarât) exclude şi un element al aliteraţiei consonantice
jucate pe iniţiale, dar şi elocventa aliteraţie vocalică
interioară, dizolvată odată cu dispariţia sintagmei
înseşi. Ediţia definitivă (1907) aduce o modificare de
punctuaţie: „Şi jos, cum cade mortul, căzut’am ameţit”. Iar acele virgule sunt elegante, dar mai mult
încurcă.
George Coşbuc este primul care, pentru Dante al
său, se ia de piept cu endecasilabul (1927). În cazul
acestui vers celebru, însă, se vede nevoit să mute o
parte din materialul lingvistic în versul precedent:
„şi-apoi căzui/ cum cade-un corp ce viaţă ’ntrânsul
n’are”. Necesitatea extensiei vine din perifrazarea
adjectivului „mort” în urma careia rezultă propoziţia
relativă „ce viaţă ’ntrânsul n’are”. Propoziţia obţinută, în sine, este expresivă, inclusiv prin inversiunea şi
prin litota practicate, îndeosebi cea din urmă venind
ca o surpriză retorică de mare efect. Cu preţul anticipativ al extensiei, Coşbuc (optând şi el pentru mai
pertinenta opţiune articulativă nehotărâtă a substantivului „corp”) păstrează şi seria aliterativă consonantică a c-urilor iniţiale. Adverbul temporal „apoi” este
adiţional, dar sună bine în prozodie şi în naraţiune.
Alexandru Marcu (1932) obţine, din nou în proză,
următoarea variantă: „şi la pământ m’am prăbuşit,
cum cade cel ce moare”. Singurul care variază sinonimic una (mai precis: prima) din cele două ocurenţe
ale verbului „a cădea”, pe care o şi completează cu
locul („la pământ”, care la Gane era „jos”). Poate că
traducătorul a simţit nevoia recursului la sinonim tocmai pentru relaxarea expresivă presupusă de proză în
opoziţie cu concentrarea inerentă a versului.
Aliteraţia consonatică a initialelor se diluează şi ea,
transformându-se în două aliteraţii mai mici: cum
cade (aspre) şi, imediat, cel ce (moi, urmate de
aceeaşi vocală). Sintagma „cel ce moare” echivalează
„corpul mort” din original printr-o relativă mai scurtă
decât antecedentul coşbucian.
Ion A. Ţundrea revine la încleştarea cu endecasilabul rimat în terţine înlănţuite, iar versul cu pricina
îi iese după cum urmează (1945): „Şi cad cum cadeun trup fără suflare”. Suprinzătoare este trecerea ver142

bului iniţial la timpul prezent, într-un context în care
naraţiunea se exercita, până atunci, la timpul trecut.
Acest recurs, tipic pentru poezia populară, frapează
aici cu stridenţă. Aliteratîa consonatică a c-urilor iniţiale pătrează trei elemente, al patrulea fiind suprimat
prin înlocuirea lui „corp” prin sinonimul „trup”. La
rândul său, adjectivul simplu „mort” este echivalat
prin locuţiunea „fără suflare” (în rimă inclusiv cu
„n’are” din Coşbuc şi cu „moare” din Marcu).
Eta Boeriu (1965) preia complementul de loc
introdus de N. Gane şi dezvoltat de Alexandru Marcu
şi dezvoltă imaginea prin modalitatea căderii: „şi am
căzut cu faţa la pămînt”. Ca şi în alte numeroase
cazuri din traducerile sale, adaosurile individuale se
lasă cu suprimarea unor imagini şi idei prezente în
original: în această situaţie, dispare nu doar reiterarea
verbului „a cădea” (pe care doar Marcu o variase
printr-un sinonim), ci chiar comparaţia cu acea cădere a corpului mort. În ediţia definitivă (1982 şi următoarele), Eta Boeriu drege parţial lipsurile din prima
încercare, dar nici aici nu lipsesc elementele de originalitate creativă: „căzui cum numai morţii pot să
cadă”. În primul rând, înlocuirea „corpului mort” singular din original prin „morţii” plurali iviţi în tălmăcire este problematică prin aceea că modifică o
imagine generică surprisă la modul mecanic, galileian, lesne de reconstruit în minte (felul în care cade
un corp lipsit de viaţă), într-una tot generică, dar, prin
pluralitatea ei gramaticală, iscătoare de interpretări la
nivel comportamental specific (felul în care o categorie de fiinţe se manifestă atunci când cad). În plus,
ideea că morţii mai „pot” face ceva e originală în
sine, iar supremaţia exclusivă pe care o capătă în
această privinţă (prin adverbul adiţional „numai”) le
adaugă un caracter de performanţă teatrală care, în
ciuda superiorităţii lor în materie, declarată de Eta
Boeriu, nu face parte din intenţia dramatică a originalului.
George Buznea (1975) oferă o variantă năstruşnică: „[C-am plîns şi eu,] căzînd cum cade mortul”.
Dacă pentru Coşbuc spaţiul endecasilabic al acestui
vers s-a dovedit neîndestulător, pentru Buznea o parte
din acesta e de prisos, aşa încât încarcă aici conţinut
suplimentar. Însă Dante nu se spune, în acest pasaj al
poemului său, că a plâns şi el, ci că a leşinat de parcă
ar fi murit („io venni men così com’io morisse”). El
spune asta în versul precedent. Dar, în viziunea traductologică inovatoare a lui Buznea, Dante se asociază şi el lacrimanţilor împricinaţi (Francesca şi Paolo),
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compasiunea sa manifestându-se printr-o contagiune
comportamentală străină originalului. Însă mai lacrimogenă este, de această dată pentru cititor, folosirea
iniţială a gerunziului pentru verbul „a cădea” (ce-i
drept, reluat apoi poliptotic, de această dată în conformitate cu indicativul prezent din original). Funcţia
vizată de traducător pentru gerunziul „căzînd” este,
probabil, cea temporală de ulterioritate, cu o eventuală nuanţă consecutivă („am plâns şi eu, iar apoi am
căzut”). Totuşi, cu de la sine putere, gerunziul tinde
să exprime, în termeni temporali, mai degrabă simultaneitatea („am plâns şi eu în timp ce cădeam”), sau,
în afara temporalităţii, un raport de cauzalitate („am
plâns şi eu deoarece am căzut”): oferind astfel opţiuni
de lectură mai mult sau mai puţin hilare şi, oricum,
neconforme cu intenţiile din textul-sursă. Apoi, în
finalul versului, prin înlocuirea „corpului mort” cu
mai concisul „mortul”, Buznea satisface propria sa
rimă produsă cu două versuri mai sus, unde introdusese o comparaţie scornită de el însuşi. Acolo,
Francesca da Rimini îşi încheiase povestirea părăsindu-şi propriile amintiri „cum lasă nava portul”.
Traducătorul izbuteşte totuşi să menţină performanţa
fonetică a cvadruplei aliteraţii pe c-urile aspre iniţiale, prin transformarea propoziţiei danteşti într-o consecutivă introdusă, cu mare economie poetică, prin
conjuncţia „că”. Pentru Buznea, textul-sursă e mai
mult un pretext.
Giuseppe Cifarelli (1993, 1998) menţine omisiunea articolului din original, ceea ce conferă versului
un aer de stranietate: „şi am căzut cum cade trup ce
moare”. Ar fi fost simplu să adauge indefinitul „un”
legat printr-o linioară de verbul precedent, cu menţinerea numărului de silabe. De asemenea, tot fără
modificare silabilă, ar fi putut scrie „corp” în loc de
trup, situaţie ipotetică ireală în care s-ar fi păstrat şi
cvadrupla aliteraţie a c-urilor aspre iniţiale (în condiţiile în care relativul „ce” arată ochiului aceeaşi literă,
dar sunetul e altul). Prin aceste două opţiuni, ambele
aplicate opţiunii sale traductologice de principiu, traducătorul ar fi obţinut endecasilabul: „şi am căzut
cum cade-un corp ce moare” (lipsit de stranietate în
articularea gramaticală şi mai performant ca apropiere fonetică de original). Ne putem însă doar întreba
de ce nu a procedat astfel. În fine, relativa „ce moare”
asociată substantivului „trup” (în locul adjectivului
„mort” propus de original) ne apare, în retrospectivă
analitică, sub forma unei încrucişări rezultate din
soluţiile lui Ion A. Ţundrea („un trup fără sulfare”) şi
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Alexandru Marcu („cel ce moare”).
Varianta lui Marian Papahagi pentru acest vers
faimos (2012, 2019) apare ca o prelucrare a soluţiei
definitive oferite de Eta Boeriu (aceea cu supremaţia
incontestabilă a morţilor în materie de cădere): „căzui
precum doar un trup mort mai cade”. Aportul noii tălmăciri rezidă într-o şarjă lexicală sporită („precum”
în loc de „cum” şi apoi „mai” care îl dublează pe
„doar”), precum şi în şchiopătarea prozodică rezultată din spulberarea ritmului iambic după primii doi
„paşi”. Din original se menţin poliptota construită cu
verbul „a cădea” şi sensul generic.
Răzvan Codrescu (2006) renunţă şi el la conjuncţia „şi” de la începutul versului original, aşa încât,
profitând şi de apocopele survenite istoric în limba
română despre care am vorbit în introducerea prezentului articol, îşi permite silabic – din nou şi el – transformarea adjectivului „mort” într-o propoziţie – în
premieră, de această dată – temporală: „căzui cum
cade corpul cînd e mort”. Coerenţa frazei lui
Codrescu este impecabilă. Traducătorul reuşeşte să
redea integral conţinutul şi (cu excepţia acceptabilă a
temporalei respective) forma originalului dantesc. De
altminteri, prin elementul de legătură al propoziţiei
subordonate („cînd”), cvadrupla aliteraţie a iniţialelor
consonantice din original devine cvintuplă, iar succesiunea cuvintelor participante este neîntreruptă, însă
nu îl putem bănui pe Codrescu de concurenţă trufaşă
– şi, în acest caz, aparent victorioasă – cu Poetul pe
care îl tălmăceşte. În sfârşit, dacă aruncăm o privire
cu două versuri mai sus, aflăm că rima pentru „mort”
e ingenioasă şi nu afectează semantic şi imagistic
mesajul din textul-sursă.
Cristian Bădiliţă (2021) efectuează o traducere în
proză ritmată şi am văzut deja că, în cântul al V-lea,
el obţine tot endecasilabi (eliberaţi însă de povara
rimei): „Şi am căzut cum cade un trup mort”.
Despovărată de efecte sonore şi menţinând poliptota
din pasajul original, tălmăcirea este fidelă textuluisursă. Prozodia iambică reiese modificată, dar opţiunea sinonimică „trup” în loc de „corp” era recomandabilă întrucât evita aglomeraţia consonantică ivită la
contactul cu vocabulă următoare („mort”), care începea tot cu o consoană: „trup mort” e mai lesne de pronunţat decât „corp mort”, ceea ce conferea cursivitate
lecturii până la punctul final.
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Ovidiu PECICAN
Apariția ediției Ion Taloș din lucrarea lui
Lucian Blaga, Antologie de poezie populară.
Volksdichtung. Eine Anthologie (trad. de Artur
Greive, Gerda Schüler și Ion Taloș, Florești, Ed.
limes, 2022, 306 p.) este un eveniment nu doar
pentru că, ani de zile, etnologul român a trudit
împreună cu doi colegi universitari din Köln la
transpunerea versurilor anonime românești
selectate de autorul trilogiilor filosofice în germană, ci și fiindcă, la peste trei decenii de la
încheierea tălmăcirii lor în limba lui Goethe, cercetătorul român a izbutit, de astă dată de unul
singur și pe cont propriu, să dea o ediție riguros
științifică, identificând izvoarele utilizate în
recoltarea versurilor și indicând variantele lor
cunoscute. Dintr-o admirabilă demonstrație a
valorii estetice a creațiilor folclorice românești,
cartea lui Blaga, alcătuită în anii triști ai surghiunului creator din vremea stalinismului, a ajuns,
printr-o plină de acribie restituire operată în postumitate de Ion Taloș, un instrument de lucru și o
pledoarie bine argumentată științific pentru
valoarea folclorului românesc. Mai mult decât
atât, cum prima tentativă a lui Blaga de a
selecționa frumuseți din moștenirea lirică
tradițională și de a le prezenta publicului de
limbă germană, eveniment petrecut în anii 1930,
în Elveția, s-a pierdut, apariția actuală răzbună
simbolic – fie și cu o întârziere de aproape un
secol – efortul poetului diplomat de a acredita
peste hotare frumusețea versului românesc din
popor.
Sunt multe de spus în legătură cu acest dar
neașteptat făcut culturii române și, de fapt, culturii europene, prin „permeabilizarea” lingvistică a
unora dintre cele mai frumoase ritmuri folclorice
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românești (s-a procedat la traducere după
concepția blagiană: sacrificându-se rima în folosul păstrării ritmului original). Acum însă vreau
să observ că noua apariție readuce în prim-plan,
în mod neașteptat, legăturile dintre Lucian Blaga
și... Constantin Noica. S-a discutat despre ele în
repetate rânduri și s-au făcut, nu o singură dată,
observații pertinente legat de acestea. Un aspect
neașteptat al raporturilor respective răsare însă
abia acum la lumină: cel al afinităților poetice ale
celor doi gânditori atât de pasionați de literatura
noastră orală.
Desigur, ambii împărtășeau concepția romantică a Daciei literare după care una dintre sursele
de căpetenie ale literaturii originale culte se cuvine să fie tradiția populară. De aici și până la construirea unor întregi opere filosofice în jurul unor
piese de rezistență folclorică este însă o cale mai
lungă. Ambii autori pomeniți au străbătut-o, atât
Blaga, în Trilogia culturii, cât și Noica, în cele
două volume care au alcătuit, mai apoi, Cuvânt
împreună despre rostirea românească (1987):
Rostirea filosofică românească (1970) și Creație
și frumos în rostirea românească (1973).
În filosofia lui Blaga, cum se știe, sugestiile
baladei Miorița au prilejuit o concepție originală
despre spațialitatea inconștientă românească,
denumind-o printr-un concept cu înaltă încărcătură metaforică și adânc îndatorat baladei inspiratoare: spațiul mioritic. Filosoful de la Lancrăm
nu s-a rezumat însă doar la atât, el argumentând
și alte idei filosofice proprii prin recursul la poezia populară, cum s-a întâmplat în cazul cuvântului „dor”. Urmând o cale afină, la eliberarea sa
din temnițele dejiste, Constantin Noica a conceput cele două părți din Cuvânt împreună..., valoCONVORBIRI LITERARE

rificând nu doar vocabularul popular și arhaic
românesc socotit relevant din punct de vedere
filosofic, ci și izvoare lirice din popor demne de
atenție și de o mai aprofundată înțelegere. Astfel,
se poate spune că, într-un fel, Noica a continuat
un demers căturăresc, filosofic, inițiat de Blaga
(cu adăugirea necesară că pe o cale afină pornise,
în perioada tinereții, și colegul de generație al
viitorului păltinișean, Mircea Vulcănescu și că
alte – destule – tentative pot fi regăsite și în
publicistica interbelică românească a lui Mircea
Eliade).
Asemenea precizări ar fi fost, poate, excesive
în aparatul de note și comentarii al ediției Ion
Taloș din antologia blagiană de valori estetice
anonime românești. Unele constatări ar fi putut
însă completa admirabilele deschideri operate
acolo. Ar mai fi fost, poate, de identificat
recurențele unora dintre versurile din antologie
în lucrări ale altor autori, cum este cazul cu fragmentul nr. 79 din care Constantin Noica citează
două versuri („Bădișor depărtișor,/ Nu-mi trimite-atâta dor...”) fără să precizeze de unde le preia,
dar lăsând să se înțeleagă că le-ar fi întâlnit la
Ovid Densusianu (versurile populare se găsesc la
noica în Rostirea filosofică românească, capitolul „Supliment la infinire”). Filosoful comentează: „... așa e într-un fel în spațiul nostru geografic: am trecut în măsurat – fără sens pejorativ –
unele lucruri. Munții noștri nu sunt ca Alpii, dar
sunt munți. Distanțele sunt și ele distanțe, dar
fata cântă: ... [urmează versurile citate] făcând
din depărtare, cu «depărtișor», ceva suportabil
încă” (Cuvânt împreună despre rostirea românească, București, Ed. Eminescu, 1987, p. 72).
Căci, crede Noica, „ Există în lumea noastră
[românească – n. O.P.], fără îndoială, un refuz al
gigantescului”. Demn de semnalat este că Noica
revine la cele două versuri în Creație și frumos –
inițial, cum am arătat, volum separat de Rostirea
filosofică românească, devenind însă partea a
doua a volumului din 1987 care le reunea pe cele
două publicate mai întâi separat – în capitolul
terț, intitulat chiar „Bădișor, depărtișor”. /abia cu
acest prilej se dezvăluie sursa folosită de filosof.
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Una – nenumită – dintre cărțile lui Ovid
Densusianu. De astă dată demersul vizează discutarea separată a lui „bădișor”: „Badea e departe. S-ar putea totuși să fie undeva, într-o casă
vecină; dar el e «departe», căci e o ființă atât de
aleasă, atât de împlinită. E prea mult pentru fată,
și atunci ea îi spune «bădișor», îl inventă” (p.
211). În capitolul următor, al patrulea, intitulat
„Depărtișor”, Noica glosează: „Omul vrea
uneori să fie singur, și nu mai poate; vrea alteori
să ajungă, și nu știe unde. Depărtatul și apropiatul i-au devenit deopotrivă de intolerabile, căci
unul îl dezintegrează, celălalt îl sufocî. I-ar trebui
ceva între ele, dar n-are adjectiv la îndemână” (p.
231).
Se observă insistența cu care gânditorul de la
Păltiniș revine obstinat cu noi și noi reflecții pe
seama celor două versuri. Este semn că, departe
de a împărtăși cu Blaga perspectiva estetică asupra lor, Noica le prețuiește din perspectiva
posibilității de a le decripta în lumina
reflexivității de tip filosofic și lingvistic.
Filosoful rostirii noastre folosește și cu alte
prilejuri unele dintre versurile selectate de Blaga.
În compartimentul „Viață și societate”, chiar în
primul capitol al acestuia („Partea noastră de
cer”), se spune: „... nu-i e dat altuia, dintr-alt colț
de lume, să contemple tot ce e luminat și întunecat în «sinea» (sinea omului, a lucrurilor), în
steaua aceasta care palpită, care se dezvăluie și
învăluie neîncetat.// Multe stele sunt pe cer/ Care
toate-n ziuă pier,/ Și mai mari și luminoase,/ Nus ca mândra de frumoase,/ C-așa merge de frumos,/ Gândești că scrie pe jos” (ibidem, p. 108).
Și aici Noica folosește o variantă diferită de a lui
Blaga, semn că gândul celor doi filosofi s-a întâlnit la mijlocul drumului, Noica nepreluând din
culegerea blagiană fragmentul numerotat cu 20.
Folosind izvoare folclorice diferite și valorizând din unghiuri diferite creațiile folclorice în
fața cărora, fără să știe, se regăsesc ambii, Lucian
Blaga și Constantin Noica se reîntâlnesc și pe
acest teren, dezvăluindu-și involuntar afinitatea
profundă și autentică.
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EXEGETUL LUI DOSTOIEVSKI
Dan CIACHIR
S-ar cuveni să se vorbească și să se scrie mai
mult despre Arhimandritul Paulin Lecca (19141996), călugăr de vocație din stirpea lui Nicolae
Steinhardt, a Părintelui Teofil Părăian și a
Părintelui Rafail Noica. Paulin Lecca este un scriitor autentic. Mă grăbesc să spun că am avut prilejul să-l cunosc în anii 1980 la Mânăstirea Dintr-un
Lemn, unde mă găseam pentru câteva zile,
Părintele Paulin fiind pe atunci închinoviat la
Mânăstirea Arnota din apropiere. Auzisem că eruditul monah a scris o carte intitulată Frumosul
divin în opera lui Dostoievski, care circula în
manuscris prin mânăstiri. Un Dostoievski abordat
din perspectivă teologică răsăriteană de către un
cunoscător impecabil al limbii ruse.
Părintele Paulin era basarabean după trup, născut lângă Ismail, însă cu metanie, din 1940, la
Mânăstirea Frăsinei. Fusese misionar în
Transnistria, într-un teritoriu bisericesc răvășit de
tăvălugul ateist sovietic, iar în 1942 a fost condamnat la moarte, întrucât refuzase să își satisfacă
stagiul militar, susținând că un călugăr nu poate
pune mâna pe armă. Din fericire, sentința nu a fost
executată, iar Părintele Paulin a petrecut doi ani în
închisoare, prilej de a cunoaște mulți oameni
deviați sub aspect duhovnicesc.
Într-o carte unică în felul ei, roman autobiografic și mai ales Bildungsroman monahal, unic în
literatura română, intitulată De la moarte la viață,
Părintele Paulin Lecca a folosit din plin experiența
din închisoare, după cum mărturisește. Așa se face
că există în romanul său pagini privitoare la „falsele minuni”, îndeosebi cele al căror protagonist a
fost călugărul eretic Inochentie de la Balta, ale
cărui urme erau proaspete la începutul anilor 1940
în Transnistria: „Se zice că odată – povestește
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Părintele Paulin – l-au întrebat frații pe Sfântul
Antonie cel Mare cum de le-a citit gândurile. Iar
marele pustnic le-a răspuns: «Dracii mi-au spus»,
dându-le de înțeles că ei aveau descoperiri de la
demoni. Iată ce n-a vrut să știe Inochentie, căruia
dracii îi descopereau gândurile altora. Satana i-a
dat iluzia unei sfințenii prin semne și minuni
magice și printr-o clarviziune exterioară, dar i-a
furat pentru totdeauna minunea nașterii din nou,
minunea pocăinței adevărate și rodnice, minunea
smereniei și ascultării, lipsindu-l de clarviziunea
exterioară, ca să nu-și vadă propriile păcate”.
Concluzia paginilor privitoare la setea de minuni
nu este foarte încurajatoare, autorul punându-ne în
gardă: „Lumea este însetată după oameni sfinți și
drepți, iar în lipsa lor aleargă după magi și vrăjitori, adică după surogate diabolice, iar poporul cel
simplu crede că tot ce zboară se mănâncă”.
Mă opresc o clipă pentru a atrage atenția asupra semnificației cuvântului magic, folosit incontinent și prostește în zilele noastre, lipit chiar și de
cuvântul Crăciun. Magic nu înseamnă ceva feeric,
ci drăcesc. Magic și mistic, așa cum arăta Nae
Ionescu pe întinderea unei întregi lecții din cursul
său de Metafizică, se exclud reciproc.
Întorcându-ne la romanul autobiografic al
Părintelui Lecca, o experiență aparte a fost pentru
el contactul cu sectanții: „Dar «pocăiții», care mai
de care, se sileau să mă atragă de partea lor, ba se
și lăudau în fața sectanților din oraș că au un teolog ortodox care, în scurt timp, va fi cu ei. Eu însă
niciodată nu am văzut mai bine rădăcinile lor ca
acum, când am stat atâta vreme în aceeași celulă
cu ei. Când am fost eliberat, am ieșit mai ortodox
decât fusesem. Îi mulțumeam lui Dumnezeu că mam născut ortodox. Însă ceea ce m-a ținut mai
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legat de Ortodoxie au fost Sfânta Cruce și Maica
Domnului”.
Merită redat și acest pasaj referitor la corelația
dintre ignoranță și false minuni: „La început nu
zărisem coarnele diavolești ale îngerului luminat,
sub chipul căruia se prezentase înșelătorul. Dar
mai târziu mi-am dat seama că penticostalii, care
tremură și vorbesc în limbi inspirate, sunt posedați
de duhuri rele, care sunt acoperite cu o pojghiță de
evlavie, ca să poată înșela mai bine. Iar Satana
înadins vorbește de Satan, ca să creadă lumea că e
Dumnezeu și că e împotriva diavolului. // Ca și la
spiritism, la penticostali apar lucruri supranaturale
în chip real. Dar cei înșelați nu se gândesc că și
spiritele rele pot săvârși lucruri supranaturale, nu
se gândesc că și demonii pot imita și caricaturiza
(...) vorbirea în limbi străine, care la apostoli și la
primii creștini s-a făcut prin puterea Duhului
Sfânt”.
Există în această carte pagini de mare valoare
mărturisitoare și catehetică și îmi amintesc de un
stareț care acum mai bine de 25 de ani, când a apărut romanul Părintelui Paulin, a oferit fiecărui elev
din seminarul monahal pe care îl conducea un
exemplar din De la moarte la viață. În volum revine ideea, subliniată, că monahismul este înainte de
toate chemare; chemare aparte vestită în mod
peremptoriu, chiar dacă ea presupune acceptarea
consimțită în deplină libertate și în mod conștient:
„În fond – mărturisește Părintele Paulin –, eu l-am
refuzat pe Gala Galaction când acesta pentru
prima oară mi-a propus să intru în monahism.
Când există o chemare de sus, nici Dostoievski,
nici Gala Galaction nu sunt factorii hotărâtori, ci
harul Duhului Sfânt, la care se adaugă –
bineînțeles – voia liberă a omului”.
Înainte de a ne despărți de această carte de
duhovnicie, țin să spun că ea a fost apreciată
superlativ, ca și volumul Frumosul divin în opera
lui Dostoievski, de către Valeriu Cristea, unul din
cei mai importanți critici literari români postbelici
și autorul unei strălucite opere lexicografice intitulate Dicționarul personajelor lui Dostoievski.
După eliberarea din închisoare, în 1944,
Părintele Paulin revine la Frăsinei, de unde este
chemat la București. Datorită jurnalului său, aflăm
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cine îl chema în Capitală: „Mă gândeam să nu mai
plec nicăieri. Dar, după ce-am stat o bună bucată
de vreme, primesc o scrisoare de la Părintele Ioan
Kulîghin, duhovnicul Mitropolitului Nicolae al
Rostovului, care mă chema să vin neapărat la
București, la Mânăstirea Antim, în calitate de
translator. Am invocat diferite motive și, în mod
delicat, l-am refuzat pe ucenicul starețului
Ambrozie de la Optina... Dar a treia scrisoare,
venită de la Ioan Kulîghin, pe care-l cunoscusem
în Odessa, a fost decisivă. Acest mare duhovnic
mă ruga să vin în numele sfintei ascultări ce purcede de la Dumnezeu. Și atunci, spre necazul
părintelui stareț (al Mânăstirii Frăsinei, n.n.) și al
fraților, am luat-o spre București. Am ajuns însă
prea târziu, căci părintele Ioan Kulîghin fusese
arestat și dus înapoi în Rusia. // Totuși, Sandu
Tudor m-a reținut la Mânăstirea Antim, unde am
tradus Sbornicul și Pelerinul.”
În afară de Pelerinul rus, carte de duhovnicie
ortodoxă foarte citită în Franța interbelică,
Părintele Paulin Lecca a tradus celebra carte a lui
Igor Smolici Din viața și învățătura stareților, ca
și lucrarea nu mai puțin celebră Icoana și cinstirea
sfintelor icoane a lui Serghei Bulgakov. Aceste
lucrări au fost tipărite, în mai multe ediții, după
prăbușirea regimului comunist.
În fragmentele de jurnal din cele două volume
ale Arhimandritului Paulin întâlnim o duhovnicie
stenică și atât de necesară astăzi. Să alegem un
eșantion: „Scriitorul Gogol afirmă, bazându-se pe
Sfânta Scriptură, că un creștin nu îmbătrânește!
Dimpotrivă, pe măsură ce îmbătrânește trupește,
întinerește duhovnicește. Dovada o aduc toți
sfinții, care, spre deosebire de filosofi, nu se uzează și întineresc duhovnicește, pe măsură ce timpul
trece”. Mai aflăm din același jurnal – pe care editorul l-a intitulat Jurnal duhovnicesc – că
Arhimandritul Paulin, în epoca de liberalizare de
la sfârșitul anilor 1960, a ținut cursuri de cateheză
pentru adolescenți și tineri.
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

TRANSGRESIUNI

Despre „paradoxul [ne]fericit” al lecturii
Într-un pe cât de scurt, pe atât de percutant eseu din 1986, Eu, cititorul, Ioana Em.
Petrescu scria: „Cartea-obiect sacru sau,
pur şi simplu, cartea-obiect a intrat într-o
zonă crepusculară, odată cu lumea obiectelor ferme, stabile, odată cu lumea-obiect pe
care epistema posteinsteiniană a destrămato, aşa cum a destrămat iluzia transcendenței
quasi-demiurgice a subiectului cunoscător.
[...] Aici, în spaţiul noii episteme, eu, cititorul, devin producător de sens şi – uitând că
sensul e proces, adică interrelaţionare –
încerc să-mi iau revanşa substituindu-mă
poetului care m-a instituit odinioară ca răspuns la
propria-i singurătate” (Petrescu, 1991: 159).
Numai că, aidoma obiectivității absolute, substituirea este iluzorie: în virtutea principiului antropic, fundamental pentru noua epistemă, incidența
conștiinței lectorale asupra operei se manifestă
doar în planul multinivelar al sensului; „singurătatea” (singularitatea) auctorială poate fi cel mult
intuită/aproximată, nicidecum atinsă/„absorbită”.
Nu întâmplător, distinsa poeticiană clujeană
vorbește în același eseu despre „conștiința vinovată” a cititorului-critic pe cale să devină el însuși
„o conștiință neconvins renegată de scriitor”.
Altfel spus, cititorul nu mai este nici „receptacol extatic” al literei textului, nici cultivator de
mit al „morții autorului”, ci un observator-participator la edificarea sensului. Mai mult: tinzând
să-și autonomizeze participarea, în ipostaza de
cititor-critic, el sporește/surmontează spațiul de
interferență (opera). În opinia mea, este vorba
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despre ceea ce, în finalul monumentalului său
Ecce Nietzsche din 2015, Mircea Braga numește
paradoxul fericit: „Textul-obiect poate fi izolat în
trista sau vesela sa singurătate; comentariile se
nasc mereu, paradoxul făcând posibilă chiar
transformarea unui comentariu în text-obiect. E
paradoxul... fericit”. Recurgând astfel la un „al
treilea cod, cel al re-transmisiei” – nu mai puțin
complex decât celelalte două, codul emisiei și
codul receptării –, noul text-obiect în-ființează, de
fapt, un tărâm semantic transgresiv-integrator.
Este, cred, limpede că un asemenea text-obiect,
care cristalizează deja într-un mod singular (i.e.
subiectiv, în nobilă accepție) emergențele de sens
dublu stratificate în tărâmul originar
(autor/operă), se constituie totodată în generator
de cuante semantice la un nivel ce transgresează
respectivele cristalizări, fără a le anihila sistematic engramele. Astfel considerat, noul text-obiect
ilustrează exemplar, mutatis mutandis, principiul
inseparabilității din lumea particulelor cuantice:
comentariul atestă relianța dintre actualizările
„potențialului de efect” (în limbajul lui Iser), specific elementului catalizator, și actualizările propriului său potențial semantic în receptare, dar
lăsând deschise, cel mai adesea, căile către
potențialitățile genuine. Faptul că instituie o lume
de sensuri, înfiripată în niveluri (distincte și inseparabile) de actualizare-potențializare, nu-l sustrage, așadar, posibilității de a fi, la rându-i, izolat
într-o la fel de tristă sau veselă singurătate, precum textul-său-obiect. Este paradoxul... nefericit.
Simultan, însă, tocmai participarea la lumea sensului îi nutrește fericitul paradox la care se referă
Mircea Braga; cu, în mod vădit, condiția lecturii:
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în absența cititorului – este un truism! – orice text
conține toate potențialitățile increatului.
Iată-ne într-un punct nodal: coroborat cu
explozia teoriilor receptării din modernitate, faptul că „moartea autorului” s-a vehiculat cu o comparabilă ardoare speculativă nu este oare dovada
unei nemărturisite trufii a cititorului-critic? Nu
este oare vorba despre un zoilism disimulat, despre o revoltă a „Cititorului Model”? Ori, dimpotrivă: totul vine din imperioasa dependență, vitală, a autorului de cititor, de unde și coluziunea cu
cititorul-critic pentru înscenarea propriei morți?
Găsesc că ambele pripoare de suspiciune sunt
legitime, de vreme ce de o posibilă moarte a cititorului (fie numai ca mit simetric) Barthes și
adepții lui mai vechi sau mai noi nu se preocupă.
Deși lui Mallarmé deja ideea nu-i era străină, despre moartea cititorului nu s-a prea auzit nici
măcar în zarva (atât de bogată a) modernității târzii, numească-se ea și postmodernism! Dar dacă –
ne putem de asemenea întreba – o astfel de moarte
s-a produs pe tăcute, urmată de o resurecție la fel
de discretă: resurecția cititorului ca scriitor (postmodern, de bună seamă)?! Găsesc că o scurtă
incursiune în problematica (subiacentă a)
intersubiectivității poate întredeschide porți către
răspunsuri impregnate de o complexitate izomorfă interogațiilor, poate chiar zgrunțuroasă. Spre a
le iscodi, așadar, voi face apel la două dintre
cărțile lui Mircea Braga, perspectiva pe care o
deschid părându-mi-se demnă de tot interesul.
Punctul de pornire este volumul Despre ordinul
suveran al receptării, din 2013, iar capătul de
cale, Ultima frontieră. Elemente de teoria lecturii,
din 2018.
Autentic breviar de teorie dinamică a lecturii,
Despre ordinul suveran al receptării reprezintă
pentru rândurile ce urmează – fericit paradox! –
un text-obiect. Nu este câtuși de puțin vorba despre un fastidios tratat de teorie a receptării, ci despre un construct în a cărui transparență se întrevăd
in vivo forțele portante ale hermeneuticii practicate de către Mircea Braga, de la Sincronism și
tradiție (1972) la Ecce Nietzsche și mai departe.
Focalizând, adică, destinul pe care câteva
modalități de scriitură l-au avut/îl au în procesul
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(imprevizibil, îndeobște, al) receptării, Mircea
Braga nu se cantonează în hățișul conceptual disciplinar, care continuă să prolifereze în zilele
noastre, ci se îndreaptă spre orizonturi aparent
străine unele altora, dar în realitate coparticipante
la sfera mai vastă a teoriei cunoașterii actuale, cu
geometriile sale variabile și cu dinamismul său
paradigmatic subiacent. Aidoma Ioanei Em.
Petrescu, spre deosebire de nu puțini confrați
preocupați de zona (meta)teoriilor literare, Mircea
Braga nu agreează parada, risipa conceptuală – tot
atâtea însemne ale climatului entropic ce asfixiază
lectura valorizatoare; într-o epocă a „postculturii”, avanscenă pentru pseudocultură și postumanism, Mircea Braga este căutător de energii antientropice, singurele capabile să repună Subiectul
în drepturile din care scientismul l-a izgonit în
numele unei obiectivități ce s-a dovedit himerică.
Având profunda certitudine a valenței înalt ontocognitive a literaturii, cititorul-critic Mircea
Braga nu se lasă ademenit, așadar, nici de sirene
conceptuale ce bântuie feudalismul disciplinar –
răgușite deja sau cu voci în formare –, nici de fantoma obiectivității lecturii, „o simplă convenție”
care nu face decât să obnubileze specificitatea și,
implicit, comprehensiunea operei. Anticipând,
energiile negentropice se actualizează grație jocului dinamic-contradictoriu dintre nivelurile de
subiectivitate pe care literatura le comportă și care
concură la ceea ce Mircea Braga numește „realitate a unei intersubiectivități inepuizabile”. Or,
vecină cu inefabilul, această realitate nu este pe
placul demonilor teoretici în cugetul cărora aporiile nu-și află niciun loc. De aceea, în filigranul
demersului propus de către cărturarul sibian, ei
clipesc chiorâș și doar la răstimpuri.
Despre ordinul suveran al receptării este un
volum structurat în hexadă, fiecare secvență învăluind realități textuale ale căror relații cu domeniul literaturii nu țin întru totul de evidență, pe de
o parte, iar pe de altă parte, chiar literare fiind,
unele care nutresc zone mai degrabă nevăzute ale
galaxiei literare. Aș spune chiar că toate, dar în
mod diferit, sunt tărâmuri de nici-nici/ și-și, pe
scurt, de lʼentre-deux. În textul de față mă voi opri
la cel dintâi versant al hexadei (trei capitole),
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urmărind dinamismele grație cărora, în actul lecturii, intersubiectivitatea multiplu stratificată
dobândește realitate ca lume a sensului.
Primele două eseuri – Strategii ale comunicării și nivele ale receptării (corespondența intimă),
respectiv Jurnalul, „efectul Genette” și intersubiectivitatea – vizează o seamă de texte marcate
profund de autoreferențialitate, dar nu lipsite de
reflexele literarității. Numai că ele, reflexele cu
pricina, se dovedesc fie intrinsece, fie „natură de
adaus” în constructul semantic al cititorului.
Bunăoară, în cazul textelor epistolare – analizat
pe baza câtorva contexte în tonuri foarte diverse:
Ioana Em. Petrescu–Liviu Petrescu, Lucian
Blaga–Cornelia Brediceanu, Dinu–Nelli Pillat,
Mihai Eminescu–Veronica Micle sau Marin
Preda–Aurora Cornu –, Mircea Braga semnalează
distorsionarea realității textuale de origine (intersubiectivitate bipolară) prin instituirea unei noi și
asimetrice contingențe („emițător unic/receptor
multiplu nedefinit”). Finalitatea metamorfozei
înseamnă, în cele din urmă, un construct-replică
al cititorului, „a cărui edificare își adaptează liniile de forță venind din procesul de accesare a
ficționalului”. Iar aceasta, cu atât mai mult cu cât
asimilarea unui corpus epistolar cu o creație literară (în tradiția romanului epistolar, invocată aici)
implică atemporalitatea (specifică ficționalului) și
anihilarea fluxului comunicațional singularizat
(prin diadă) în favoarea „unui canal de absorbție
accesibil oricând, oriunde și oricui”, deci susceptibil să alinieze realitatea la ficțiune. De unde
interogația, cu densă coloratură afirmativă: „Este,
oare, corespondența intimă (și ea, alături de celelalte forme ale autobiograficului) o creație «liberă» a cititorului?”
Eseul următor, consacrat jurnalului, postulează răspicat: „linia auctorială și linia textuală sunt
alotrope, linia receptoare fiind cea decizională”.
Dacă în teoria (canonizată a) receptării mecanismul de constituire a sensului funcționează linear
(scriitor–operă–cititor), în scriitura guvernată de
regimul intersubiectivității Mircea Braga semnalează o „diagramă ramificată, complexă și
pronunțat supusă elasticității, alunecării între
nivele diferite”, reductibile în esență la trei:
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subiectivitatea relaționară a emițătorului, subiectivitatea internă a obiectului-vehicul, subiectivitatea non-autarhică dar expansionară a cititorului.
Ca subiect cunoscător activ, cititorul este cel care
proiectează subiectivitățile anterioare într-un nou
cadru relaționar, generator de sensuri cu structură de efect polifonic. Frângând linearitatea, regimul intersubiectiv stă sub zodia simultaneității
induse de „inseparabilitatea celor trei nivele”,
„singura certitudine și singura regulă”. Timpul
cititorului ne apare astfel ca un estuar în care celelalte timpuri se echilibrează dinamic. De aceea,
personal văd în cititorul astfel valorizat un atractor fractal pentru întreaga lume de sensuri iscată
din interacțiunea, non-fuzională totuși, a nivelurilor de subiectivitate participante la realitatea cognitivă a literaturii.
Deși prin supraîncărcarea („ostentativă chiar”
a) planului de emisie jurnalul pare să rămână
aproape imun la decizia lectorală – susceptibil
fiind de receptare fidelă/ înțelegere denotativă –,
dioptria hermeneutică a lui Mircea Braga dezvăluie că, în cele din urmă, vital „rămâne protocolul
modal al lecturii (s.a.)”. De aceea, un concept precum cel de „pact autobiografic” – datorat lui
Philippe Lejeune și idolatrizat aproape unanim în
studiile literare – își trădează „fragilitatea (e un
eufemism!)”, după cum (re)contextualizarea retorică („efectul Genette”) se arată văduvită de energiile funcționalității. Conjuncția dintre abundența
post-decembristă a textelor confesive cu euforia
demersului critic preocupat „să-i acrediteze aliniamentele specifice”, și, nu în ultimul rând, cu
euforia publicului – preocupat nu atât de literaritate, cât de pecețile socio-politicului – pune lămurit în exergă acest adevăr, cu atât mai mult cu cât
„rețeaua jurnalului” (definit ca „translare relativ
fidelă a evenimențialului”) este mult mai restrânsă decât se acreditează îndeobște; nici Steinhardt,
nici Radu Petrescu, nici Pandrea, de pildă, nu se
regăsesc aici.
Autobiograficul, postulează Mircea Braga, se
cuvine valorizat în perspectiva noilor deschideri
facilitate de hibridizarea genurilor, disoluția categorialului și resemantizarea literarității, mutații
emergente în și din „specificitatea receptării”.
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Protocolul modal al lecturii – un fel de „stare T”
din filosofia lui Ștefan Lupașcu, valorizată ulterior în Ultima frontieră – este nivelul la care protocolul inerțial (intenționalitatea auctorială,
conștientă sau nu) și protocolul instituționalizat al
textului (intenționalitate inerentă) interacționează
dinamic, ca energii ale unei structuri nu universal
valabile, ci una „singulară și nerepetitivă”. Chiar
și cazurile ce par să intre în zona excepției – grăitor este acela al jurnalului lui Jeni Acterian –,
arată că protocolul instituționalizat subminează
autobiograficul, receptarea valorizând textul „în
orizontul romanescului”. Tocmai de aceea Mircea
Braga vorbește de „himera interiorității” personajului-autor. Într-adevăr: chiar dacă ipseitatea profundă este mult mai reală decât orice realitate
gureș-invadatoare în text, cea dintâi se arată cititorului drept realitate ficțională. Recurgând la
binomul noțional proustian, se poate spune că
cititorul se lasă sedus nu de eul profund, ci de eul
biografic, perceput ca „o ficțiune a nonficțiunii”
(Simion, 2018: XV).
Primul versant al hexadei se încheie cu abordarea unei alte instanțe scripturale. Purtător de
mesaj cu dublă față, reportajul literar este azi o
modalitate scripturală revolută. Cu un titlu grăitor, Mărirea și decăderea reportajului literar, cel
de-al treilea capitol al cărții îi iscodește geneza și,
cu precădere, metamorfoza, din perspectiva timpului în care înflorește „gândirea slabă”. Dacă în
prezent acest tip de scriitură s-a dispensat, în
egală măsură, și de scripturalitate, și de literaritate
în favoarea audio-vizualului – cu (in)fidelitățile și
entropismele sale multiple –, în trecut el a înregistrat două momente faste. Primul, ancorat în interbelic, marchează cea mai pronunțată interferență
a genului – gazetăresc, la origine – cu literatura,
îndeosebi prin Geo Bogza și Brunea Fox; numai
că emergența în spațiul literar, consideră Mircea
Braga, a fost viciată de exacerbarea principiului
autenticității. La o altă scară și într-un alt timp,
anii ʼ50-ʼ70 ai veacului din urmă, ceea ce dinamitează literaritatea reportajului vine din viscerele
ideologicului: legitimarea estetică are motive
exclusiv de ordin politic. Desigur că, într-o aplicată pornire, căutătorii de perle pot afla și aici
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texte vascularizate literar (la Cosașu, Bănulescu,
ori Rusan, spre pildă), dar excepțiile nu schimbă
esența chestiunii. De aceea, nici centrul de greutate al capitolului nu se află aici. Dincolo de calpe
conceptualizări și glose despre „literatura de frontieră”, Mircea Braga vizează un alt, incandescent,
(con)text reportericesc: Inimi cicatrizate, de Max
Blecher.
„Reportaj superior” pentru Călinescu, pentru
Mircea Braga Inimi cicatrizate este un text în care
circulația de sens de la eveniment la inefabil (și
viceversa) drapează o abisală singurătate-singularitate. Realitatea umană se confundă în cazul lui
Blecher cu o „existență textualizată”. Faptul că
neonaturalismul postmodernist gustă acest tip de
proză „prin racordare la substraturile textuale și
mai puțin la expresivitatea imediată a scriiturii”
mărturisește despre lumea infinit complexă a
scriiturii, asimilată de către Mircea Braga unei
țesături fractalice în spațiul Hilbert. Sintetizând,
este de remarcat că, în condițiile procesului
accentuat de hibridizare a genurilor, mărirea și
decăderea (sau: impunerea și descompunerea)
reportajului literar se regăsesc, firesc, tot în forța
gravitațională a protocolului receptării, aidoma
corespondenței și jurnalului. Că așa stau lucrurile,
cititorul-critic Mircea Braga o ilustrează în următoarele trei capitole ce alcătuiesc volumul Despre
ordinul suveran al receptării. Partea secundă a
textului meu se va opri tocmai asupra acestui versant cu adânci reverberații în Ultima frontieră; o
frontieră dincolo de care începe tărâmul cititorului incert.
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Anton ADĂMUŢ
2. Hegel – „masonerie” și Eleusis
Cap 1 (pp. 13-28) din Jacques DʼHondt, Hegel.
Biografia este intitulat „O înmormântare
excepțională”. Citim acolo cum că pe 16 noiembrie
1831 profesorii și studenții de la facultățile de la
Universitatea din Berlin1 s-au adunat pentru a-l omagia pe Hegel. Pastorul Philipp Konrad Marheinecke,
rector, discipol și prieten al lui Hegel (îi rămâne prieten devotat, dovadă violenta lucrare împotriva lui
Schelling – Zur Kritik der Schellingschen
Offenbarungsphilosophie, 1843, Schelling care, profesor deja la Universitatea din Berlin la/pe catedra lui
Hegel, combătea influența postumă a acestuia.
Invocă Marheinecke tinerii hegelieni extremiști, pe
Bruno Bauer, Friedrich Strauss, inclusiv pe Engels,
care a fost auditor al lui Schelling, împotriva antihegelianismului lui Schelling și pentru a apăra
creștinismul hegelian – DʼHondt 2013: p. 19)2,
vorbește cel dintâi, tot el rostește prima alocuțiune la
cimitir, o orație funebră controlată de cenzura timpului, și se pare că participarea rectorului a fost mai
curând una din obligație (DʼHondt 2013: pp. 16-18),
mai ales că elogiul rostit a fost unul suficient de
ambiguu. După ce îl numește pe Hegel „rege al gândirii” (König im Reich des Gedankens), îl compară cu
Cristos – „precum Mântuitorul nostru, al cărui nume
este mereu slăvit în faptele și gândurile sale, în a
cărui învățătură divină el a recunoscut esența cea mai
adâncă a spiritului uman, el care ca Fiu al lui
Dumnezeu s-a dat pe sine în suferință și moarte pentru a se întoarce pentru eternitate ca spirit în comunitatea lui, asemenea și el (Hegel – n.m.) s-a întors
acum în patria sa adevărată” (Rosenkranz 1844: p.
563)3.
Al doilea orator a fost Friedrich Christoph
Förster, bun prieten al lui Hegel (istoric și curator la
acel moment al Muzeului din Berlin, îl compară pe
Hegel cu Alexandru cel Mare), rostește cuvântul de
adio. Förster pronunță laudele funerare și consideră
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că Hegel („cel viu”) „celebrează transfigurarea și
cheamă puterile elementare îmblânzite și învinse cu
vocea Maeștrilor” (Rosenkranz 1844: p. 564), trimiterea este la legenda morții lui Hiram din Tyr, „fiul
văduvei”. Îl numește pe Hegel „cedru înalt al
Libanului – Diese hohe Ceder des Libanon –, la care
am privit cu mirare (și care – n.m.) a fost doborât”
(Rosenkranz 1844: p. 564). „Cedru (înalt) de Liban”
e tema esențială a clasei a șasea, gradul 22 din Ritul
Scoțian Antic și Acceptat, trimiterea este la 1 Regi 5,
6 și 2 Cronici 2, 8 unde este amintit, alături de cedru,
și lemnul de santal, iar „Liban” este cuvântul de trecere pentru acest grad („«Liban» est le mot de
passe”), după cum cedrul se află pe șorțul acestui
grad masonic, grad cunoscut și ca „prinț al
Libanului” – „Chevalier de Royal Hache”4, „Prince
du Liban”, iar cuvântul „Liban” este de găsit și sub
forma „Lebanon” („on trouve la forme Lebanon” –
Ligou 1987: p. 722; „Libanon” la Rosenkranz 1844:
p. 564). Aluzia la acest arbore nu există decât cu trimitere la gradul 22 din RSAA, el este tăiat pentru a
servi la edificarea Templului lui Solomon alături de
lemnul de chiparos pus la dispoziție de regele Tirului,
Hiram, altul decât „fiul văduvei” – 1 Regi 5, 8; 10; 14
(Ligou 1987: p. 213).
Semnificativ îmi pare faptul că Hegel vorbește la
un moment dat despre cum că sunt lăudate ca lucrări
ale lui Dumnezeu, printre altele, „cedrii Libanului cu
frumusețea lor” (Hegel 1963: p. 67), fără nici o legătură neapărată cu restul textului hegelian, tratează
acolo despre raportul dintre filosofie și religie!
Arborele și laurul sunt în cel de-al patrulea grad
(„Maître Secret”) simbolul victoriei asupra sinelui.
Același simbol apare în gradul 19 din RSAA („Grand
Pontife ou Sublime Écossais”), arborele central din
Templu cu 12 frunze trimite la Apocalipsa 22, 2 („În
mijlocul pieţei cetăţii și pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de
rod și dând rod în fiecare lună; și frunzele pomului
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slujesc la vindecarea neamurilor”), gradul 19 are un
accentuat caracter ioaneic de regăsit și în gradul 22 al
RSAA. Arborele, considerat sfânt folosește la
construcția arcei lui Noe, arcei alianței și a Templului
lui Solomon (Ligou 1987: p. 65). Coroana de lauri
apare și pe șorțul gradului 27 din RSAA („Grand
Commandeur du Temple”), Ligou spune gradul 20,
acolo avem pe „Maître Ad Vitam”, în fine! (Ligou
1987: p. 704). În termenii funebri ai lui Förster despre Hegel: „acest laur care a împodobit știința, arta și
tot eroismul istoriei cu coroanele sale, acest arbore al
cunoașterii, ale cărui fructe nicio interdicție geloasă
nu ne împiedică să le culegem, este dezbrăcat de bijuteriile sale și cu o inimă mișcată stăm în camera întunecată (Dunkeln Kammer; camera de reflecție –
n.m.), unde strâmtul loc de odihnă adăpostește pe
marele om”! (Rosenkranz 1844: p. 564). Laurul și
coroana de lauri trimit din nou la gradul 22 din
RSAA și prin moartea lui Hegel, spune Förster, „[noi
am pierdut steaua (înflăcărată – n.m.)] care a strălucit
în sistemul solar al Spiritului lumii (Rosenkranz
1844: p. 565), și DʼHondt apelează dicționare masonice pentru a se lămuri, în speță Dictionnaire de la
franc-maçonnerie (Ligou 1987, ediția la care eu am
avut acces; DʼHondt trimite la ediția din 1991, PUF).
Pe scurt, Förster ne dă aici un semn de
recunoaștere și un plan precis urmărește discursul lui
aparent extravagant și structurat în trei părți: un exordiu masonic, o continuare creștină încheiată cu o concluzie filosofico-politică. Partea a doua se referă la
creștinismul lui Hegel și pare să completeze
intervenția lui Marheinecke, iar Förster lasă impresia
că dezvăluie un secret despre Hegel la mormântul lui
Hegel: cei prezenți aveau a înțelege că marele filosof
a fost mason. Prin gura lui Förster masoneria își
exprimă orgoliul de a-l avea pe Hegel printre membrii săi (DʼHondt 2013: p. 22).
Discipolii au de ales între a-i săpa mormântul
(tinerii hegelieni/stânga hegeliană: teoria lui Hegel
trebuie să revină la praxis) sau a-i ridica monumentul
(bătrânii hegelieni/dreapta hegeliană: teoria să rămână conținută în propriu-i final). Varianta „constructorilor” monumentului se vede din elogiul funebru rostit la mormânt de Förster care face o comparație între
consecințele filosofiei hegeliene și moștenirea lui
Alexandru cel Mare: așa cum cei care au moștenit
regatul lui Alexandru nu trebuie decât să-i susțină
împărăția, tot așa urmașii lui Hegel au nevoie de
„confirmarea, proclamarea și constituirea”
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„Regatului Gândirii” moștenit (Stepelovich 1999: pp.
345-346). Astfel că, spune Förster apoteotic, „păstrarea (și confirmarea – n.m.), predicarea (și proclamarea – n.m.), consolidarea (și constituirea – n.m.)
învățăturii sale devine de acum înainte pentru noi o
chemare. Regatul său, tărâmul gândirii (sein Reich,
das Reichdes Gedankens), va continua să se răspândească irezistibil, chiar dacă nu fără de contestație iar
un Petru, care să îndrăznească să se numească guvernatorul său, nu se va ridica; nici un urmaș nu va urca
pe tronul terminat al lui Alexandru; asemenea
educației grecești de odinioară, tot astfel și această
știință germană, pe care Hegel a imaginat-o și a creato muncind noapte de noapte (ca bufnița – n.m.) la
lumina lămpii, va stăpâni lumea în domeniul spiritului” (Rosenkranz 1844: p. 565).
Singura mențiune explicită despre apartenența lui
Hegel la francmasonerie apare într-un articol pe care
Der Grosse Brockhaus (16ème édition, Wiesbaden,
1954, Tomo IV, art. „Freimaurerei”, p. 279; apud.
DʼHondt, 2013: nota 33, p. 392 și DʼHondt 1995: p.
366) îl dedică francmasoneriei și unde Hegel este
amintit între Fichte și Krause și alături de Humboldt,
Hardenberg, Wieland, Voss, Haydn, informații care
par să confirme orația funebră a lui Förster care nu
pomenește alți masoni în cuvântul lui, cu excepția lui
Fichte, fără însă a spune direct că acesta a fost mason.
Alte surse ne spun că nu a fost, probabil, niciodată
mason chiar dacă a consacrat Ordinului Lettres à
(Benjamin – n.m.) Constant publicate de loja „Quator
Coronati”, Orientul Bayreuth, scrisori binecunoscute
de lojile germane dar netraduse în franceză (Ligou
1987: p. 585). Totul pleacă de la conceptul libertății
așa cum apare el la Hegel și B. Constant, la acesta în
Despre libertatea anticilor și libertatea modernilor,
unul dintre cele mai cunoscute texte ale lui Constant
(în fapt o conferință ținută la Ateneul regal din Paris
în 1819), considerat unul dintre textele fondatoare ale
liberalismului clasic. Două tipuri de libertate sunt în
joc: libertatea anticilor (exercitarea colectivă și
directă a suveranității) și libertatea modernilor (dreptul de a nu fi supus decât legilor) în raport cu Statul
și cetățeanul (Wallace 1999: pp. 419-433).
Interesant că Dilthey, care va ocupa peste vreme
catedra lui Hegel la Berlin, vorbește despre influența
masonilor Montesquieu și Voltaire asupra tânărului
Hegel și tot el trimite la categoria secretului atât de
prezentă în poemul Eleusis (Dilthey 1905: p. 8 apud
DʼHondt 2013: pp. 34; 112).
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Hegel, către sfârșitul perioadei sale elvețiene
(1793-1796, era preceptor al copiilor căpitanului von
Steiger), în august 1796, a scris un imn numit Eleusis
dedicat lui Holderlin, o ciornă de fapt publicată de
biograful Rosenkranz în Almanahul literar-istoric de
Prusia, 1834. Imnul datează din august 1796, începe
cu o evocare a locului unde a profesat (aproape de
Erlach undeva între lacul Bienne și Neuchâtel),
declamă și declară: „să trăiești numai pentru adevăr,
să nu faci niciodată pace cu dogma care guvernează
opinia și sentimentul”. Vorbește direct cu Ceres, el îi
cere să deschidă ușile sanctuarului ei pentru a
înțelege revelațiile, templul rămâne tăcut, zeii au
fugit dintr-o lume profană. „Fiul inițierii” (der Sohn
der Weihe) consideră învățătura esoterică (spusă în
templu) prea sacră pentru a o face exoterică.
Cuvintele au rămas prea sărace iar inițiații trebuiau să
tacă, altfel sancțiunea era teribilă. Hegel, simbolic,
cheamă pe eleusini, „fiii inițierii”, adică „fiii văduvei”, reia fraze din Dialogurile masonice ale lui
Lessing. Nu pare a invoca misterul Euharistiei, cum
s-a spus, ci secretul masonic, atitudinea lui este pe
linia Aufklärung-ului, dogma nu este compatibilă cu
așa ceva, ceea e de fapt același lucru. La drept vorbind, în 1796, când Hegel compune Eleusis, știa că va
intra în slujba familiei Gogel, familie care a jucat un
rol important în Ordinul Iluminaților din Bavaria
(DʼHondt 1995: pp. 80-87).
În fine și pe scurt: ce se poate spune? „Nu posedăm nici o dovadă sigură și nu putem să răspundem
la aceste întrebări” privind apartenența lui Hegel la
masonerie (DʼHondt 1995: p. 258), poemul este
ambiguu, imperfect, „acest poem masonic este neterminat, cam dezlânat, complicat, încurcat” (DʼHondt
1995: p. 313). Cert este faptul că relațiile lui Hegel la
Frankfurt sunt aproape exclusiv masonice. Cât despre
Gogel, acesta „nu era decât unul dintre cei care, la
Frankfurt, puteau să-l introducă sau să-l rețină pe
Hegel în Masonerie” (DʼHondt 1995: p. 320). Că a
fost mason ne spune și Deanna Spingola, fără nici o
dovadă de altfel (Spingola 2011: p. 114).
Dar Hegel revine și recomplică lucrurile. Citesc
în Fenomenologia spiritului: „În această privință
poate fi spus acelora care afirmă adevărul și certitudinea obiectelor sensibile că ei trebuie să se întoarcă
la școala cea mai de jos (în sens de veche – n.m.) a
înțelepciunii, anume la vechile mistere eleusine ale
lui Ceres” (Hegel 1995: pp. 69-70), Ludi Cereris sau
Cerealia, și din nou Hegel alege o zeiță romană în
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pofida Demetrei (căreia misterele de la Eleusis îi erau
dedicate), iar Ceres5 devine personajul principal din
poemul Eleusis. Secretul hegelian pare a fi un secret
masonic, „în misterele eleuzine nu exista nimic necunoscut […]. Singurul lucru care era interzis a fost
divulgarea publică a misterelor în fața străinilor;
unora acest fapt le-a fost imputat ca crimă” (Hegel
1963: p. 78). Hegel înaintează ascuns! Tăcerea îi
impune o conduită profesată de gradul patru al
RSAA. Aluzia la revelația de tip masonic pare a avea
trimitere directă! Oricum, trei masoni, Lessing,
Goethe și Fichte rămân „maeștrii” lui Hegel. Iar din
ce ne spune Förster pare că Hegel s-a alăturat Marii
Loji din Berlin, Ritul York, în 1831 (lojă considerată
creștină și conservatoare), lucru destul de ciudat dacă
avem în vedere „faptul că la bătrânețe Hegel a ajuns
la cel mai rigid conservatorism prusac”6 (Brandes
1978: p. 790), ceea ce revine la a spune că pentru a
dovedi că la Berlin Hegel a fost mason înseamnă a
demonstra că a fost progresist (Losurdo 2004: p. 17)7,
asta ca să nu mai luăm în seamă faptul că la
Congresul de la Viena (1814-1815) Metternich ceruse imperativ interzicerea universală a masoneriei, iar
Hegel nu era tocmai un dizident, dimpotrivă.
În Eleusis concluzia, dacă există, este confuză. Ce
face Hegel? Pleacă „de la pura contemplație și ajunge
[…] la exaltarea purei acțiuni. În ansamblul său, poemul se închide într-un imens paradox” (DʼHondt
1995: p. 314) care vizează imaginea și ideea, mitul și
istoria, mituri moderne ascunse sub mistere antice.
Hegel se referă expres la francmasonerie, la prima
vedere, depreciativ. Iată ce spune: „întocmai cum
francmasonii au simboluri care sunt considerate ca
expresie a unei înțelepciuni adânci – cum ar fi numită
adâncă o fântână al cărei fund nu este vizibil –, tot
astfel omului i se pare cu ușurință adânc ceea ce este
ascuns: acolo se ascunde ceva profund. Dar, dacă
ceva e ascuns, este posibil ca în spatele lui să nu existe nimic; astfel, la francmasoni, ceea ce e absolut
ascuns (adică și pentru mulți dintre ei, și pentru cei
străini de organizație) nu ascunde nimic în spatele lui,
deoarece ei nu posedă nici o înțelepciune specială și
nici vreo știință aparte” (Hegel 1963: pp. 85-86). Am
spus mai înainte că o astfel de poziție are a fi citită „la
prima vedere” căci „aceste aprecieri ale lui Hegel
asupra simbolismului francmasoneriei arată cel puțin
interesul său pentru ea. […]. Și cum ar putea el să
descrie traseul pe culoarele lojii și spectacolele care
se petrec acolo, dacă n-ar fi fost el însuși inițiat? Cât
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despre respingerea simbolismului masonic, Hegel
nu-și manifestă această atitudine decât în măsura în
care simbolismul masonic ar pretinde că traduce
cunoștințe esoterice. El nu recuză nicidecum simboluri masonice ca termeni de comparație. Și chiar dacă
ar cădea în această extremă, dacă ar condamna simbolismul masonic în întregime, continuând totuși săi folosească imaginile, el n-ar face decât să urmeze
calea deschisă de alți masoni, Lessing, Voltaire”
(DʼHondt 1995: pp. 367-368).
Înainte de „concluzie” se poate spune: chiar dacă
ar fi posibil să demonstrăm că Hegel matur a fost asociat francmasoneriei8, aceasta înseamnă foarte puțin
sau chiar nimic în afară de faptul dacă nu se va afla
vreo cercetare concretă care să transforme ipoteza în
certitudine. Chestiunea este că DʼHondt pare să considere cuvântul „sercret” ca fiind sinonim cu „progresiv” și, la fel, cu „subversiv” (Losurdo 2004: p. 18).
Și totuși, nimic nu exclude posibilitatea ca Hegel să
fi fost francmason la Berlin!
3. Concluzie.
La Hegel !?
Faptul că „bufnița Minervei nu-și începe zborul
decât în căderea serii” nu înseamnă că se va întâmpla
ceva, înseamnă că deja ceva s-a întâmplat, așa cum
convine lui Hegel care era convins că în urma
Revoluției franceze istoria ajunge satisfăcută la
sfârșit, între stăpân și serv nu mai este nici o
contradicție. Primul om „dorește nu numai să fie
recunoscut de alți oameni, ci să fie recunoscut ca om.
Cât privește ultimul om, omul modern, „pe el
experiența istoriei l-a slăbit de puteri, și-a pierdut iluziile după ce a văzut de aproape valorile” (Fukuyama
1994: pp. 132; 264).
Foarte bun comentariul lui Pinchard potrivit căruia Hegel, după Platon și Kant, numește dialectică
drept logica speculativă a filosofiei. Prin urmare,
dacă numim dialectică logica profundă a rațiunii,
vom putea numi dialectică simbolică logica acelei
cărți care adună laolaltă toate meditațiile mitologice
posibile. În plus, dacă logica dialectică, după Hegel,
învață că rațiunea devine ea însăși doar în fața morții,
pare că logica simbolică autentică are a avea tot
moartea drept criteriu al adevărului. La Hegel dialectica du Maître et du Serviteur este proba prin care
rațiunea descoperă că este așa doar prin raport cu
moartea. La fel în masonerie, dialectica du Maître et
du Compagnon va fi principiul logicii poetice proprie
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acestei tradiții spirituale. Și după cum logica dialectică hegeliană nu este decât o recapitulare a tuturor
figurilor anterioare ale ontologiei, la fel le degré de la
Maîtrise recapitulează vocația sacrificială universală
a omului și care integrează toate posibilitățile simbolice ale omenirii. Aceste considerații nu permit de a
tranșa problema atât de discutată a influenței masoneriei asupra constituirii sistemului hegelian. Ele vor să
arate doar cum îngrijorarea logică a filosofiei se
regăsește în termeni identici în lumea simbolică, de
unde și refuzul formalizării din și în experiența spirituală (Pinchard 2004: p. 165), nu întâmplător textul
lui Pinchard este așezat sub titulatura „Méditation
mythologiques ou parole perdu”. Cuvântul pierdut
este „Yahweh” – în ebraică הוהי, transliterat de regulă
prin Iahwe sau Iehova, „Tetragrammaton” –
τετραγράμματον este numele propriu al lui
Dumnezeu în Biblia ebraică în timp ce pentru RoseCroix, INRI este cuvântul regăsit, cuvânt care îl
înlocuiește pe acela pierdut (Ligou 1987: pp. 11521155).
Ce spune Pinchard este că moartea Stăpânului
(Maître) lasă un gol. Murind Stăpânul, servul
(Serviteur) nu mai poate accede la știința Stăpânului
decât prin recapitularea istoriei care-i refuză profunzimea prezentului, încât apar astfel noi argumente
pentru a considera masoneria mai mult decât apropiată sistemului hegelian. Pinchard chiar vede un soi de
reciprocitate între hegelianism și masonerie: dacă
Hegel a știut să construiască logica unei căi de
substituție, masoneria își conservă mereu secretul
(Pinchard 2006: pp. 15-20). Autorul invocat are mari
rezerve față de poziții care se întreabă asupra dimensiunilor presupus gnostice ale filosofiei hegeliene
(Pinchard 2006: pp. 2; 20), alții, precum Glenn, văd
aici o încercare a lui Hegel de a reinvesti natura cu
experiența numinosului, oarecum forțată îmi pare
argumentarea (Glenn 2011: pp. 11; 97). Și o
observație absolut surprinzătoare a lui Pinchard:
Fenomenologia spiritului are 32 de forme succesive
ale conștiinței plus ultima formă – „Cunoașterea
absolută”. Pinchard se întreabă: ce mișcare paralelă a
putut provoca oare constituirea celor 33 de grade în
RSAA (readoptat în Franța în octombrie 1804) și
Fenomenologia spiritului în 1807 (Pinchard 2006: p.
21)? A răspunde că e o coincidență ar fi pur și simplu
indecent!
„Hegel nu a fost un om ci mai degrabă doi9 […].
Există un Hegel burghez şi un Hegel poet – un profe-
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sor filistin şi un filozof romantic […]. Toată viaţa lui
este o luptă sau o conciliere între eul său de tată de
familie plin de bunătate şi eul său de romantic plin de
fantezie” (Papini 1991: p. 48), „or de la un romantic
dublat de un burghez nu putea veni decât o filozofie
contradictorie, agitată, preocupată. Însă marea preocupare a unui funcționar care se simte furat de
romantism este de a se elibera. Și Hegel este, înainte
de toate, un romantic ce vrea să se rupă de romantism. Filozofia lui este produsul acestei tentative și
acestui efort. Sistemul lui este o fugă călare pe caii
dușmanului” (Papini 1991: p. 52). Un Hegel discret?
„Mai bine spus secret” (D’Hondt 1995: p. 378), și
asta este de pus în legătură cu tăcerile filosofului.
Și iată finalul cuvântării funebre a lui Förster:
„Numele său se adaugă celorlalte nume celebrate/sărbătorite/celebre (Sein Name wird sonit den andern
gefeierten Namen) care au făcut Prusia renumită; era
demn de a fi chemat în țara unde un mare rege a pus
filosofia pe tron; unde Leibniz și Kant, cu plugurile
minții lor, au deschis solul uscat și au plantat
semințele științei; unde expulzatul Fichte a fost primit și recunoscut. Deși s-a născut în sudul Germaniei,
Hegel și-a găsit adevărata casă aici la noi și acum,
împreună cu marele său predecesor Fichte, și-a găsit
mormântul. Fichte și Hegel!, acestea sunt coloanele
lui Hercule care marchează granița aici și vrem să îi
așteptăm pe cei care ar avea curajul să spună plus
ultra în acest loc. Apropiați-vă, furtuni de iarnă și
acoperiți acest mormânt cu îngheț dur și zăpadă înaltă, însă dragostea noastră nu se va răci; veniți voi farisei și cărturari, care în mod sfidător l-ați judecat
greșit și l-ați ignorat, iar noi vom ști să reprezentăm
gloria și onoarea Sa; […]! Luați, drag profesor adormit, lacrimile noastre, luați mulțumirile noastre în
cripta din care veți celebra o înviere minunată în ziua
judecății” (Rosenkranz 1844: p. 566)!
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care Karl August von Hardenberg (mason și sprijinitor al
masoneriei) era cancelarul Prusiei (1810-1822), și știm că
Hegel dedica acestuia Prelegerile de filozofia dreptului
(DʼHondt 1997: p. 49).
2. Hegel îl amintește în „Introducere” la Prelegeri de
istorie a filozofiei, 1963, p. 21 cu un Manual despre
credința și viața creștină apărut la Berlin, 1823.
3. Filosofiei lui Hegel „nu-i lipsesc nici formulele
magice, nici cercurile sau triunghiurile cabalistice.
Dialectica lui seamănă cu o alchimie, iar învățătura despre
Ideea absolută amintește de căutarea pietrei filozofale”
(Papini 1991: p. 47).
4. Toporul este unul dintre simbolurile majore ale gradului 22, el despică piatra cubică. Mânerul său reprezintă
axa polară, profetul Elisei face să plutească toporul în
Iordan (2 Regi 6, 5) și fiul tâmplarului din Nazaret se
folosește de topor în meseria sa. Gradul 22 pune accentul
pe etica muncii. Șorțul este de culoare albă mărginit în purpuriu și conține un șarpe cu trei capete, instrumente de
lucru și planuri. Bijuteria gradului este un topor cu mâner
de aur și o coroană deasupra lamei. Pe partea de sus a
mânerului sunt inițialele lui Noe și Solomon, la mijloc
inițiala pentru Liban iar pe lamă, pe ambele părți, inițiale
ale personajelor din Vechiul Testament, câte șase de fiecare
parte.
5. Ciudată constanta „confuzie” practicată de Hegel în
cazul Ceres-Demetra când spune că zeița Ceres a introdus
agricultura la greci (Hegel 1963: p. 71), exact ca în cazul
„confuziei” Atena vs Minerva.
6. Ca să nu mai spun că „Hegel era un monarhist dar nu
un absolutist”, asemenea lui Benjamin Constant sau
Edmund Burke, iar Victor Cousin ne spune că Hegel était à
la fois très libèral et très monarchique (Friedrich 1980: p.
47).
7. Partea întâi a cărții lui Losurdo (Hegel and the
Freedom of Moderns) este intitulată „A Liberal. Secret
Hegel?” (pp. 3-31) și remarc de aici paragraful 4:
„Hegel...a Mason?” (pp. 16-19).
8. Masoneria apare în Germania în 1735, și perioada sa
de mare „prosperitate” are loc între anii 1750 și 1850, ani
care se suprapun, cel puțin parțial, nașterii idealismului german. Semnificativă suprapunere!
9. „Nu este omul unității, homo simplex, așa cum era
Kant, ci omul antitezei, al contradicției, homo duplex”
(Papini 1991: p. 48).

Note:
1. Interesant că Fichte și Hegel, după Jena, au fost
chemați la noua Universitate fondată la Berlin în vremea în
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Anton BALINT
Structura de națiune-stat născută ca și
consecință directă a Revoluției Franceze de la
sfârșitul secolului XVIII a fost un pilon important
peste care s-au clădit cele mai devastatoare regimuri din istoria omenirii: regimul național socialist
a lui Hitler și regimul comunist a lui Stalin. La
baza celor două regimuri totalitare, națiunea-stat a
fost o resursă ideologică puternică, așa cum prezintă în detaliu Therry Wolton în „O Istorie
Mondiala a Comunismului”, Volumul I: în cazul
lui Hitler națiunea-stat a fost folosită pentru a accelera sentimentele xenofobe, cât și pentru a înteți
focul sentimentului de superioritate și puritate a
germanilor față de alte popoare.
Prin intermediul națiunii-stat, statul reprezentat
de Hitler însuși era vocea, legea și întruchiparea
națiunii, indiferent de dorințele indivizilor care
aparțineau națiunii ca atare. Stalin nu a fost mai
prejos în acest aspect, căci comunismul Stalinist a
fost mai puțin internaționalist și cu mult mai
naționalist decât se cunoaște: socialismul brutal al
sovieticilor a abandonat (momentan doar) viziunea
internaționalistă pentru a „apăra” Uniunea
Sovietică de „dușmanii poporului” care înainte
începerii celui de-al doilea război modial a însemnat în mare parte țărani și intelectuali ruși, dar și
oameni care aparțineau altor popoare, precum
polonezi, ceceni-ingusi si tătari, așa cum a fost
relatat de Joachim Hoffman în „Războiul de anihilare a lui Stalin, 1941-1945” și de Michel Heller si
Aleksandr Nekrich in „Utopia la putere”.
Când Hitler a atacat Uniunea Sovietică în vara
anului 1941, retorica lui Stalin a devenit extrem de
asemănătoare cu cea a lui Hitler din punct de vedere naționalist: „comunismul într-o singură țară”
trebuia apărat cu orice preț, iar pentru asta liderul
sovietic a apelat prin discursurile sale la cât mai
multe „resurse” culturale. Din Germania, Hitler îi
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făcea pe slavi și pe evrei, „sub-oameni” pentru a
permite soldaților germani să privească inamicul
ca pe o creatură inferioară care trebuie eliminată.
În Uniunea Sovietică, Stalin îi compara pe germani
cu animalele, în același scop, așa cum a redat
Wolton pe baza documentelor numite „Soviet War
News” din anii 1943 si 1944.
În ambele regimuri totalitare, națiunea-stat a
fost mecanismul politic, militar si social de concentrare, distribuire si protecție a ideologiei naziste, respectiv comuniste. Însă statul și națiunea sunt
entități diferite, deși legate între ele. Naționalismul
– care la originea lui, din scrierile gânditorului german Herder, nu este o poziție ideologică și nici
politică, ci o atitudine filozofică bazată pe
recunoașterea diferențelor dintre națiuni – a fost și
este cea mai puternică armă a națiunii-stat datorită
mutațiilor ideologice la care acest concept a fost
supus.
Națiunea-stat pune apartul de guvernare (statul), care în cadrul regimelor totalitare era concentrat in partid care, l-a rândul său, era reprezentat
doar de un individ (de dictator), ca singur aspect al
naținunii respective: în stat se concetrează legea,
cultura, istoria, economia si soarta fiecarui individ
ce aparține națiunii. Însa legătura dintre
naționalism și patriotism ca si cea dintre stat si
națiune trebuie clarificată căci aceste concepte,
deși legate între ele, nu sunt sinonime.
A înțelege distincțiile dintre acești patru termeni – națiune, stat, naționalism și patriotism –
este un lucru absolut necesar în acest moment când
la granițele României, un război de invadare (opus
celui de eliberare) este în plin demers: politicienii
vor face apel la „spiritul națiunii”, însă aceste retorici trebuie auzite si citite in contextul acestor patru
termeni, pe care îi vom defini mai jos.
Să amintim viziunea lui Petre Țuțea care afirma
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că statul este „expresia juridică” a unei națiuni, trasând o linie clară între cele două concepte:
națiunea gândește și vorbește prin stat, acesta din
urmă fiind expresia – în forma legislativă, executivă și judecătorească – a națiunii. Într-un stat civilizat în care viața si libertatea individului se respectă, aceste trei funcții ale statului sunt separate si cât
se poate de independente în practică, pentru a nu
lăsa centralizarea puterii care duce la regimuri
autoritare sau, mai rău, totalitare.
Nația este ceva mai greu de definit decât statul
– paradoxal. Vorbind despre nația din Marea
Britanie, George Orwell în „Leul si Unicornul”
(simbolurile regale ale Angliei și a Scoției) explică
faptul că „trăsăturile naționale nu sunt ușor de
identificat, iar atunci când pot fi identificate ele
apar ca simple banalități sau ca aspecte total neconectate una de alta”. Orwell oferă pe urmă niște
generalizări despre spanioli, italieni, chinezi și
englezi – aceste generalizări, deși superficiale
cuprind esențe real exprimate de oamenii acestor
națiuni. Aceste esențe sunt rezultatul geografiei,
culturii, religiei, politicii și a ritmului de zi cu zi
din aceste locuri.
Gândit extrem de strict, nația este definită și
limitată de etnie – cei născuți în cadrul unor granițe
stabilite de conflicte economice și militare din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, sunt singurii
care pot face parte din acea națiune. Acest argument este însă greșit. Stalin a fost un criminal de
război, o figură inumană pe scena istoriei mondiale, care a eliminat milioane de suflete fără
remușcări, însă nu a fost lipsit de un spirit al
observației acut. În „Marxismul si Problema
Națională”, publicată in 1913, Stalin a pus întrebarea direct: „ce este o națiune?” iar răspunsul a venit
la fel de direct: „o comunitate de oameni […]
această comunitate nu este bazată pe rasă sau pe
trib, dar pe o istorie comună a unei populații. […]
națiunea nu este ceva tranzitoriu, ea este o comunitate stabilă”. Stalin a identificat următoarele elemente care alcătuiesc o nație: o limbă comună, un
teritoriu comun, coeziune economică si un profil
psihologic (mod de gândire) comun care dă naștere
culturii.
Stalin este mai aprope de adevăr cu privire la ce
este o națiune, decât cei care definesc națiunea pe
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baza etniei doar. Însă răspunsul bolșevicului nu
este suficient pentru a pătrunde în adâncul conceptului de națiune. Stalin, un ateu, a omis total aspectul spiritual al unei națiuni: religia. Pentru a
înțelege națiunea trebuie să apelăm la gândirea lui
Herder care a fost sumarizată de Isaiah Berlin în
„Trei critici ai Iluminismului: Vico, Hamann și
Herder”.
Herder a fost influențat de Hamann, care la rândul lui a fost un iraționalist devotat și a pornit o
cruciadă filozofică împotriva iluminismului francez care era excesiv în accentul său pe rațiune,
știință și statul laic, de unde a împrumutat unele
idei, însă gândirea sa a fost în mare parte originală.
Un grădinar pasionat, Herder a observat diversitatea de plante si flori care pot crește și conviețui în
același loc. Această observație a fost folosită ca
metaforă pentru descrierea diversității dintre
popoare și pentru a argumenta că deși diferite, florile pot trăi împreună într-o grădină, așa și popoarele ar putea coabita în pace pe pământ. Herder
însă a fost un om religios iar acest aspect i-a permis să identifice rolul important al spiritualității în
viața unei națiuni. Religia ca și cultura și alte
aspecte ale vieții omului, era un pilon important
pentru fiecare popor în felul său.
Filozofia lui Herder, similară cu cea a lui Vico
în privința diversității și unicității popoarelor și a
civilizațiilor, a creat conceptul de naționalism,
definit ca poziție filozofică ce recunoaște și acceptă faptul că oamenii pe fața pământului sunt, au
fost și vor fii diferiți iar ca rezultat a acestor
diferențe, felul cum își trăiesc viața, va fii la fel de
diferit, deși unele aspecte – cum ar fi dorul de casă
– rămân universale.
Așadar, putem defini națiunea ca o comunitate
culturală, economică și spirituală, bazată pe o istorie comună care dă o nuanță unică ideilor și sentimentelor universale ale omului.
Naționalismul lui Hitler și a altor politicieni nu
este cel al lui Herder: naționalismul politic este
bazat pe ideologie care elimina această acceptare a
diferențelor și dorește eradicarea acestora, pentru
că ideologul naționalist le consideră inferioare față
de stilul său de viață. Desigur naționalismul nu
este singurul curent ideologic care nu respectă
diferențele dintre popoare și sanctitatea indivizilor
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care aparțin acestora: globalismul, internațional
socialismul (versiunea de comunism a lui Trotsky)
și imperialismul, toate ideologiile expansioniste de
fapt, tratează la fel individul si națiunile: cu
indiferență sau brutalitate.
Patriotismul nu este o poziție filozofică, ci un
sentiment care dă naștere anumitor atitutdini.
Patriotismul presupune dragoste față de comunitate, care începe cu familia, se extinde la satul sau
orașul natal, și apoi la țară sau nație, unde se termină. Acest sentiment poate fi definit ca „a face ce
este mai bine pentru patrie” dar nu presupune
niciodată expansiunea patriei, ba chiar se opune
celor care doresc acest lucru, pentru că o persoană
patriotă înțelege că așa cum el sau ea iubește
„acasă” în felul lor, la fel și altcineva din altă țară
iubește acest „acasă”.
Mai mult, patriotismul este un sentiment cât se
poate de pragmatic, deși in multe filme, cărți și
cântece este romantizat. Patriotismul nu presupune
doar acceptarea faptului că în lumea asta profană
războiul face parte din realite – deci este inevitabil;
asa că patriotul luptă, după cum a spus Chesterton,
nu „pentru ca urăște inamicul din fața lui, ci pentru
că îi iubește pe cei din spatele lui”. Aici trebuie
adăugat că inamicul nu este mereu un străin: cei
din interiorul unei națiuni care trădează, fiind
corupți, adică care acționează în detrimentul țării
cu scopul de a-și îmbunătății starea financiară sau
aura politică, sunt de multe ori mai periculoși decât
o armată străină. Patriotul trebuie să vadă clar
aceste comportamente si să le critice pentru a le
scoate in evidență cu speranța de a le elimina din
viața națională.
Spre deosebire de naționalism, patriotismul nu
poate fi „furat” de ideologie – de exemplu, germanii patrioți care s-au opus lui Hitler, precum
studenții mișcării Trandafirul Alb, au făcut asta nu
doar pentru că nu credeau în politica bazată pe ură
a liderului german, dar si pentru că și-au iubit țara,
Germania, și au înțeles că Hitler este un pericol
pentru națiunea germană însăși. La fel se poate
spune de orice mișcare împotriva propriului regim,
care are la bază nu doar o opoziție politică, ci și o
recunoaștere că sistemului politic de la putere,
reprezintă un pericol pentru nația ca atare.
Deci, sa clarificăm cei patru termeni. Statul
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este expresia juridică a unei națiuni care este o
comunicare bazată pe o istorie comună definită de
limbă, religie, relații economice si culturale.
Naționalismul pur este o pozitie filozofică care
observă și acceptă unicitatea fiecărei națiuni, în
timp ce naționalismul ideologic este o armă politică care pune pe un piedestal unicitatea unei națiuni
asupra alteia. Iar patriotismul este un sentiment și
o atitudine pragmatică care se definește ca dragoste față de patrie – casa spirituală, istorică, culturală
si economică a unui individ – o dragoste care stă în
opoziție cu tendințele expansioniste.
Retorica politică pe timp de conflict trebuie
înțeleasă în acest context, pentru a evita posibile
tragedii umane.
CALENDAR SEPTEMBRIE
PALAGHIA FLORENTIN – 01.09.1945
GRĂDINARIU MIHAELA -03.09.1970
APOSTU MIHAI – 04.09.1962
DOBRESCU ALEXANDRU – 05.09.1947
BACIU DORIN – 06.09.1942
COJOCARU DRAGOȘ – 08.09.1968
BOMHER NOEMI – 13.09.1940
TEIȘANU VICTOR – 15.09.1950
LUNGU DAN – 15.09.1969
ȚOPA VALERIAN – 17.09.1954
CIACHIR DAN – 17.09.1951
ILIE EMANUELA – 17.09.1976
MUNTEANU PAUL – 17.09.1939
HĂNESCU ȘTEFANIA – 21.09.1966
MATEICIUC DORU MIHAI – 22.09.1961
DIACON VASILE – 25.09. 1951
BRĂDEANU AURICA – 26.09.1943
VINTILĂ ALEXANDRU OVIDIU – 26.09.1977
TĂRÂŢEANU VASILE – 27.09.1945
NICOLAE OCTAVIAN – 27.09.1943
PATRAŞ ANDREI – 28.09.1969
ROMILĂ ADRIAN – 29.09.1974
CHELARIU ŞERBAN – 30.09.1943
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1998: ALT AN APARTE (XXVI)
Magda CÂRNECI
5 iulie
Spre miezul nopţii, epuizată după focurile de
artificii de Ziua Americii, m-am culcat. Nu înainte
de a cere, dacă se poate, un vis. Şi l-am avut!
Dimineaţă, azi, m-am trezit murmurând ultimele
cuvinte ale acelui vis pe care l-am scris direct în
computer:
Bătrânul poet Al.L. a venit din Germania înapoi
în ţară să-și rezolve ultimele probleme legate de
casă, bani, succesiune. E o legătură emoţională între
noi, parcă de sânge, filială. Timp de zile întregi ne
propunem la telefon să ne întâlnim, dar nu ajungem
să ne regăsim în oraşul provincial care ne înconjoară. El îmi trimite semne, mici poeme şi desene.
Parcă uneori ajung şi acasă la el, dar el nu e acasă.
Parcă odată mă pregătesc cu Horia să-l primim
acasă la noi, dar intervin iarăşi nişte încurcături: un
copil de ţigan sună la uşă, trebuie să cobor în curtea
blocului să văd despre ce e vorba, acolo dau peste
câteva familii de ţigani care se ceartă și pe care le
împac. Ajung apoi la blocul lui Al.L. Când să intru,
dau nas în nas cu un bărbat pitic şi cocârjat, cu un
cap foarte mare, şi complet alb. Știu cumva că e fiul
lui Al.L., îl întreb despre tatăl lui bătrân şi bolnav,
piticul se fereşte să-mi spună şi dispare. Urc şi aflu
că Al.L. a murit, nu mai e acolo. Apartamentul e
răvăşit, toate colecţiile preţioase au fost furate (de
fiu). Apoi intru în alt loc, într-o altă casă unde tineri
se pregătesc să cânte coruri religioase. Suntem în
aşteptarea unui mare eveniment. Eu îi organizez pe
corişti. Se apropie sfârşitul lumii, diluviul. Apoi iar
mă duc să-l caut pe Al.L. Nu vor să mă lase în camera unde el e întins mort pe pat. Insist şi pătrund. Aflu
că de fapt el nu e mort. Urmează o scenă stranie, în
care el mă roagă să fac dragoste cu el pentru că el e
tatăl meu. Apoi rolurile se inversează. Eu îi spun că
sunt mama lui, că el e un prunc şi că trebuie să facă
dragoste cu mine. Mă trezesc din vis cu o stare de
bine excepțională.
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11 iulie
În afară de lecturile obligatorii pentru Summer
Institute din Rochester, am citit din R.Collin,
„Theory of Celestial Influence” şi P. Ouspensky
„The Fourth Way”. Dar revelaţia a fost o carte de
Elaine Pagels, „Gnostic Gospels”, pe care am găsito în librăria universităţii de aici. Am cumpărat-o
imediat, am simţit-o ca pe un „omen”. E o analiză a
manuscriselor copte descoperite la Nag Hammadi în
Egipt, din punctul de vedere al câtorva mari teme,
între care „Dumnezeu-Tată şi Dumnezeu-Mamă”.
Pasajele din bibliile gnostice reproduse în carte sunt
pur şi simplu extraordinare. Parcă au fost scrise ieri,
în Şcoala esoterică de la Apollo! Sunt extrem de frumoase, de revelatorii, de adevărate. Iar comentariile
nu sunt rele, deşi sunt adesea prudente faţă de religiozitatea creștină oficială, predominantă şi azi în
America.
După seminarul de istoria artei, pe la ora 15 am
venit acasă şi am vrut să mă întind puţin. Ei bine,
mobila nouă din camera de campus a început să
pârâie tare. Am înţeles că trebuie să mă aşez la masă
şi să mă gândesc serios la slăbicunea mea esențială.
Şi m-am gândit. La un moment dat am înţeles. Pe
scurt, totul se leagă la mine de dorinţa de a plăcea, a
face pe gustul celorlalţi, care să mă confirme în
părerea mea bună despre mine, chiar cu riscul de a
face să sufere o instanţă mult mai profundă din
mine. De fapt, un pasaj din Ouspensky m-a ajutat, în
care spune că „if you have an aim in connection with
the Work, then everything you do against your own
work is sin”.
Mă urmăream cum gândeam. Aveam momente
de puternic „insight” şi moment de lene, de alunecare. Când imaginaţia tindea să o ia razna, venea o
pocnitură, o pârâitură în mobilă, care mă aducea la
mine însămi. Nu glumesc, mă simţeam ca supravegheată de nişte prezenţe invizibile şi severe care
aveau ca sarcina să mă oblige să gândesc acel lucru
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până la capăt. In timpul acestei meditaţii nu uşoare,
mi-am dat seama că până acum am preferat opinia
slabă, interesată, „adormită” a oamenilor din afara
mea, în locul bunei înţelegeri cu „omul înţelept din
mine”. Nu ştiu cum să explic, dar pe măsură ce gândeam, simţeam că e în mine un „om”, pe care-l percepeam ca „bărbat”, pe care, într-un fel, ştiusem dintotdeauna că-l am în mine, dar pe care-l uitasem, şi
de a cărui judecată ar fi trebuit să ţin seama mereu.
Cu alte cuvinte, până acum mă raportasem la „părerea bună” a celor din afara mea, acum trebuia să ţin
seama de judecata bună sau aspră a celui din lăuntrul
meu. A fost ca un fel de revelaţie lucidă, pur şi simplu îl simţeam pe „omul dinăuntru” ca pe ceva prezent fizic în mine, în spatele carcasei mele de carne.
Am înţeles că deveneam, în fine, mai matură.
Mi-am revăzut comportamentul din ultimul timp
prin această descoperire. Am înţeles că mult din el e
legat de condiţia mea feminină, care e profund alienantă prin faptul că-ţi impune să fii un „obiect exterior frumos” pentru ceilalţi, un „obiect dezirabil”
pentru bărbaţi etc. Dar rădăcina profundă a slăbiciunii mele, în această zonă anume, vine şi din relaţia
mea cu mama, şi cu autoritarismul ei profund nefeminin. Toate astea le ştiam de demult, dar abia
acum le-am legat altfel de mine şi am descoperit
„omul interior” care suferă, care mă judecă şi mă
aşteaptă.
13 iulie
Am mai des momente de „prezenţă la sine” peste
zi. Îmi aduc aminte mai des de corpul meu, de fiinţa
mea, de sinele meu (de fapt, conştienţa) închise în
trup. Am momente în care realizez mai deplin că
anim o maşină de carne, un automat care, de altfel,
e destul de ascultător şi supus.
Vineri, pe seară, în microbuzul care ne aducea de
la Muzeul de artă înapoi în campus, mi-am adus
aminte că e „vineri” şi că n-am nici o şansă să găsesc
vreo biserică pe aici în care să mă rog așa cum îmi
promisesem. Mâhnită, cum am ajuns în cameră, mam culcat deşi era doar 9 seara.
A urmat o noapte extrem de stranie. Aproape că
nu pot s-o descriu. A fost un amestec de somn, cu
semi-trezie, iar cu somn, iar cu trezie şi semi-trezie,
în timpul cărora am avut o grămadă de stări şi senzaţii ciudate. Cel mai des simţeam că sunt străbătută
din cap până în picioare, dar mai ales în sens invers,
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de un fel de curent electric, care mă cutremura blând
– un fel de val în spirală de vibraţii care-mi mătura
aproape constant corpul pe dinăuntru, trezindu-mă
când voiam să adorm sau făcându-mă mai conştientă pe moment.
Apoi, aveam tot felul de zvâcniri în picioare, dar
mai ales în mâini, şi aici mai ales în degete. Era ca
şi cum un mic curent electric îmi activa brusc un
segment din membre. Sau, mai degrabă, ca şi cum o
fiinţă nevăzută îmi provoca unele reflexe ca să verifice sau să controleze „ceva”. Ba chiar am avut senzaţia, de câteva ori, că cineva nevăzut îmi ridică un
deget sau îmi dă palma pe spate.
Apoi, parcă primeam nişte gânduri–comenzi pe
care trebuia să le observ, căci erau foarte slabe, delicate, uşor de trecut cu vederea, şi să le aplic. De
pildă, să nu ţin mâinile cu degetele împletite pe
piept, ci una lângă alta, sau o palmă pe piept şi alta
pe abdomen. Sau să-mi dau jos cămaşa de noapte,
căci era cald în cameră, dacă vreau să nu mă mai
mănânce pielea şi să fiu atentă la „altceva”.
Apoi, aveam senzaţii ciudate legate de trup.
Parcă trupul devenea mai uşor, plutitor, parcă mâinile mi se lungeau şi deveneau mari şi lungi ca nişte
mâini de bărbat. Bule de aer îmi circulau pe sub
piele. Simţeam o apăsare în partea dreaptă a creştetului.
La un moment dat am avut un vis. Un fel de vis
„iniţiatic”, în care parcă eram mai mulţi, ajungeam
la o apă unde trebuia să trecem trei probe legate de
trei animale (un şarpe, un iepure şi nu mai ştiu ce);
unii treceau dincolo de râu, unde li se dezvăluiau
nişte „mistere”; apoi eu şi cu un băiat ne urmărim ca
niște copii prin schele de construcţii, prin ruine,
unde băiatul „cel rău” se ţine scai de fată; ajungem
undeva sus, într-o cameră dintr-un bloc neterminat,
unde prin tavan se vede cerul; acolo are loc o discuţie cu un bărbat şi o femeie maturi, ceva „important”.
Mă trezesc cu ideea că e un „vis iniţiatic”, vreau
să mi-l reamintesc, dar asist disperată la ştergerea
din memorie a detaliilor importante, a „cheilor”.
Atentă la mine, observ că apăsarea din partea dreaptă a creştetului a crescut în intensitate – de fapt senzaţia e de „ceva” care-mi alungeşte capul, care iese
din cap şi îi trage forma în sus: ca şi cum senzaţia
fizică a capului s-ar modifica, de la sferică la ovală,
alungită în sus. Mă gândesc brusc la imaginile de
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faraoni din pictura egipteană, căci aşa îmi simt creştetul, prelungit cu un fel de “potcap” egiptean. În
momentul acela, un frison extrem de intens mă invadează, de parcă aş fi „descoperit” ceva deosebit.
Mai important totuşi decât toate aceste senzaţii,
pe care într-un fel sau altul le-am mai avut, e altceva. La un moment dat, în noapte, „înţeleg” ceva
prețios. Înţeleg că interiorul meu e de lumină, sau că
„omul interior” din mine e de lumină, dar că „fiinţei
exterioare” din mine îi e frică să recunoască. Sunt
cumva surprinsă de această constatare. Adică, în
ciuda căutărilor mele, de fapt „ceva” sau „cineva”
din mine se teme şi nu vrea să ajungă acolo unde trebuie. Deci, „răul” stă în mine, nu în afara mea.
Acum îmi amintesc că, atunci când m-am culcat
şi apoi în mod repetat în timpul perioadelor de trezie
de peste noapte, m-am tot rugat la „omul interior”
într-un fel pe care-l citisem în „Gnostic Gospels”.
Mă rugam cam aşa: „Omule interior, sunt la poarta
ta, sunt lângă zidurile rotunde ale cetăţii tale interioare, din mine. Ajută-mă să intru! Ajută-mă să
găsesc poarta! Ajută-mă să te întâlnesc!” Şi cred că
„omul interior” mi-a trimis visul descris mai sus.
Apoi, la un moment ulterior, iarăşi trezindu-mă
dintr-un somn altfel foarte subţire, am simţit două
apăsări pe creştet, pe ambele emisfere, şi ca şi cum
ceva din ele, un fluid, o vibraţie s-ar fi unit pe linia
mediană din interiorul craniului. Mi-a trecut prin
cap că poate e un fel de reprezentare a dorinţei mele
de a reuni acțiunea celor două emisfere, sau, mai
degrabă, am perceput asta ca pe „unirea centrului
emoţional superior cu centrul intelectual superior”,
conform Școlii, deşi ştiu că e o enormitate ce spun.
Toată noaptea m-au trecut curenţi prin trup, până
dimineaţă. Spre dimineaţă, am înţeles cumva că toate
acestea fuseseră proiecţii din mine, ale psihicului
meu, sau ale „omului interior”, nu ştiu. Mi-am adus
aminte de alte vise, de acum mulţi ani. Mi-am dat
seama că mesajul lor fusese mereu acelaşi. Totul şi
toate se află în mine. Sunt proiecţiile mele. Şi că trebuie să am grijă să văd dacă nu cumva „centrul
instinctiv” îmi joacă mari feste şi tot acest „spectacol
nocturn” nu a fost cumva răspunsul lui disperat la disperata mea dorinţă de „salvare spirituală”. Dar mesajul acesta, că „totul e în mine”, nu avea doar un înţeles
simplu, psihologic sau psihanalitic, tâlcul părea mai
adânc. Era ca în „Gnostic Gospels”. Era metafizic.

14 iulie
În cursul zilei de ieri, tot citind la „Theory of
Celestial Influence”, optica mea asupra nopţii trecute s-a modificat. M-am gândit că s-ar putea ca totul
să fie pe dos de cum vreau să cred şi îmi închipui eu.
S-ar putea să nu fiu o privilegiată a unor „experimente paranormale”, ci tocmai contrariul.
Totul converge. M-am născut pe Pământ, într-un
loc marginal al Căii Lactee. Pe Pământ m-am născut
în România, o „fundătură” a Europei, într-un regim
comunist aberant. M-am născut ca femeie, iar nu ca
bărbat, am avut deci şi un handicap social de învins.
Apoi sunt născută în Capricorn, semn de pământ,
elementul cel mai de jos, mai inert, mai „bornat”.
Tipul meu corporal e Mercurial, adică un tip din triada „mică”, infantilă, a celor care încă trebuie să „se
nască”. Iar „centrul meu de greutate”, cum se spune
în Școală, e cel instinctiv, cel mai opus evoluţiei spirituale, cel mai îndărătnic.
E adevărat că în general m-am descurcat destul
de bine. Am ieşit cu bine la liman din toate. Şi din
startul meu modest în lume într-o comună din judeţul Bacău, şi din familia mea, şi din condiţia mea de
femeie, şi din comunism, şi chiar şi din a fi „doar”
cetăţean român (aici, la Rochester, îmi dau seama că
pot să nu am complexe faţă de nimeni, mă descurc
bine printre ceilalți invitați veniți din țări diverse).
Tot ce ţine de „persoana exterioară” e de bine de
rău rezolvat, şi mai degrabă în bine. Dar vine partea
a doua a poveştii, cea cu „persoana interioară”, şi
aici lucrurile se complică. Toate determinaţiile mele
amintite mai sus (şi altele) se opun de fapt „saltului
în necunoscut”, sunt prin natura lor chiar contrare.
S-ar putea ca tot ce simt şi trăiesc şi consemnez
în acest caiet să fie pură fantasmagorie, creată de
mine însămi ca să mă împiedic de mine însămi. Dar
rămân câteva întrebări: cine din mine creează toată
această piesă de teatru? de ce lucrurile se leagă şi par
să aibă un tâlc mai înalt decât ele? cum se face că şi
alţii le-au observat ? Ieri am găsit un „daily card” de
la Robert, în care acesta spunea: „Totul pare o
poveste… Şi totuşi vrăjitoria are efect”. De fapt, nu
mai am încotro. Nu am unde „să ies” din această
fabuloasă poveste. Trebuie să continui. Fie ce-o fi.
Cu orice preţ.
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Florin CRÎȘMĂREANU
Jean-Claude Larchet este bine cunoscut publicului autohton mai ales prin traducerile publicate din
scrierile sale la edituri importante, precum
Doxologia, Basilica, Sophia. Excelent cunoscător al
tradiției patristice, autorul francez este unul dintre cei
mai avizați exegeți ai operei Sfântului Maxim
Mărturisitorul. De curând, la Editura Basilica a fost
publicat textul său Ce este teologia? Noțiuni de metodologie în practica și în predarea Teologiei Ortodoxe
(traducere de Ciprian Costin Apintiliesei, București,
2021, 184 p.).
Lucrarea pe care o avem în vedere, cu un
pronunțat caracter didactic, este alcătuită din XI capitole de dimensiuni inegale, iar primele cinci secțiuni
sunt împărțite la rândul lor în mai multe subcapitole.
Ordonarea materialului din acest volum dorește să
evidențieze faptul că teologia „s-a constituit în
funcție de diversele nevoi ale Bisericii” (p. 5). De la
bun început, J.-C. Larchet remarcă „o influență din ce
în ce mai mare ale metodologiilor provenite din catolicism și protestantism în diversele domenii ale teologiei ortodoxe” (p. 7). Această delimitare reprezintă
firul roșu al lucrării Ce este teologia?
Exegetul francez prezintă în paginile cărții pe
care o avem în vedere diverse semnificații ale teologiei, pe o scală care se desfășoară de la ipostaza sa
cea mai înaltă ‒ mistică/ mistagogică ‒ până la cele
mai largi înțelesuri ale termenului, predate în școlile
de profil, precum teologia catehetică, apologetică și
exegetică. Într-adevăr, sensul mistic (theologia) este
dificil de întâlnit în mod cotidian, aceasta fiind o
experiență pe care o pot avea doar oamenii cu o viață
sfântă. J.-C. Larchet subliniază foarte corect faptul că
înțeleasă doar astfel teologia ar fi practic inexistentă.
„Or, omniprezența teologiei în viața și în istoria
Bisericii ne dovedește că teologia nu constă doar în
theologia” (p. 15). Așadar, theologia trebuie să rămână un scop, un model, către care se tinde. Cu privire
la multiplele semnificații pe care le poate primi teo-
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logia, reamintim că expresia „știință teologică”
(θεολογική έπιστήμη) apare doar de două ori în
Corpus Dionysiacum, și aceasta nu privește în nici un
fel o intenție a autorului de a elabora o știință teologică în accepțiunea înțeleasă de noi astăzi.
Dimpotrivă, Toma din Aquino, chiar la începutul
lucrării sale Summa Theologiae (I a, q. 1, a. 1), discută despre necesitatea unei ştiinţe teologice. Mai mult
decât atât, Maxim Mărturisitorul afirmă la un
moment dat că toată „cunoștința fără fapte a celor ce
se umflă din cauza ei de iubire de slavă este o teologie a demonilor” (δαιμόνων θεολογία – Ep. 20, PG
91, 601CD). Putem observa în acest loc asocierea
(stranie pentru cei mai mulți dintre noi) dintre teologie și demoni. Totuși, nu trebuie uitat faptul că diavolul este un abil teolog (într-o anumită accepțiune al
termenului). Dacă se întâmplă ceea ce spune Maxim,
atunci „teologia devine o suprastructură ideologică”
(Ch. Yannaras).
Pe câteva pagini din volumul său, J.-C. Larchet
analizează utilitatea metodelor științifice în teologie.
Are în vedere mai ales cercetarea bibliografică, necesară pentru stabilirea unui status quaestiones. În acest
sens, indispensabile sunt edițiile critice pentru textele
vechi pe care le folosim. Mai ales pentru cercetătorii
aflați la început de drum, exegetul francez le sugerează modalități de realizarea a trimiterilor, a citărilor
exacte și despre modul cum trebuie să argumentăm o
teză. Sunt de asemenea subliniate câteva elemente
despre exegeza Sfintei Scripturi și a literaturii patristice. Principiile exegezei ortodoxe sunt diferențiate
net de principiile romano-catolicismului și, mai ales,
de cele protestante. Rolul patristicii în cadrul tradiției
exegetice este, de asemenea, clar evidențiat.
În mod surprinzător pentru un studiu dedicat
noțiunii de teologie, istoria apariției și a înțelesurilor
precreștine ale acesteia lipsește din studiul lui J.-C.
Larchet. Din punct de vedere cronologic, știm faptul
că termenul θεоλоγία este o creație a spiritului grec și
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apare pentru prima dată într-un text al lui Platon,
Republica 379 a. Un exeget al textelor platoniciene
precum V. Goldschmidt considera că termenul
θεоλоγία ar putea avea o origine anterioară lui
Platon.
Pe de altă parte, W. Jaeger aprecia că inventarea
acestui nou termen este foarte importantă, și că el
reprezintă, într-un sens, termenul ultim al gândirii
platoniciene. Acest lucru este evident mai ales în cea
din urmă lucrare a sa – Legile – unde în Cartea a X-a
apare o prezentare sistematică a teologiei. Fără nici o
îndoială, teologia presupune o poziție a spiritului care
este specifică grecilor și care nu poate fi explicată
decât prin importanță majoră pe care gândirea grecească o acordă noțiunii de λογος, căci termenul
theologia înseamnă cercetarea lui Dumnezeu sau a
zeilor (theoi) prin intermediul logos-ului. Pentru
greci, „problema” divinității este ultima și cea mai
dificilă dintre toate.
Într-adevăr, la Platon, cuvântul theologia desemnează un discurs mitic, precum cel al lui Homer sau
al lui Hesiod, despre zei, adică chiar acel discurs pe
care îl critică în Republica: „fabule pentru a vorbi
despre zei”. Totuși, cuvântul θεоλоγία are o evoluție
dinamică, schimbându-și radical semnificația inițială.
În școala neoplatoniciană, valoarea teologiei este răsturnată; la Proclus, spre exemplu, mitul capătă valoare de revelație inspirată.
În textele celui mai strălucit discipol al lui Platon
– Aristotel – termenul theologia nu apare frecvent.
Interesul Stagiritului pentru teologie datează cu
siguranță din perioada platoniciană. Totuși, Aristotel
consacră în scrierile sale câteva pasaje dedicate studiului istoric al sistemelor filosofice anterioare, unde
folosește termenul theologia într-un alt sens: el
numește câțiva autori care nu sunt filosofi ca Hesiod
și Pherecydes care se deosebesc de adevărații „filosofi”, adică „fiziologii” (fizicienii, bineînțeles, întrun sens diferit de accepțiunea contemporană a termenului). În această privință, W. Jaeger face o
observație extrem de interesantă legată de învățătură
lui Aristotel: „filosofia sa începe acolo unde se
sfârșește teologia”. Ceea ce înseamnă că teologia,
care a fost propriu-zis o moștenire de la Platon, este
depășită de filosofia primă sau de ceea ce se va numi
mai târziu metafizică. Două concluzii par să se desprindă de aici: i) teologia nu este același lucru cu filosofia primă, contrar părerilor anumitor interpreți; ii)
pentru greci, teologia nu reprezintă un punct maxim

al filosofiei, așa cum va fi în Evul Mediu occidental,
spre exemplu, ci este un moment care trebuie
„depășit”.
Comparația cu semnificațiile pe care le-a dobândit teologia în scrierile filosofilor greci credem că
poate contribui la o mai bună înțelegere a teologiei
creștinilor. Pe de altă parte, nici un studiu serios nu
poate discuta despre teologie în cadrul creștinismului
și să omită celebra apoftegmă atribuită lui Evagrie
Ponticul cu privire la acest subiect: „Cine este teolog,
se roagă cu adevărat, iar cine se roagă cu adevărat,
este teolog” (De oratione, 61); formulare pe care J.C. Larchet o reia, în volumul avut în vedere, în vreo
două locuri. Spre comparație, pentru Maxim
Mărturisitorul, „practica rugăciunii este mai înaltă
decât teologia, care contemplă ceea ce este dumnezeiesc din cele create, pe când rugăciunea unește sufletul mai presus de cunoaștere și în chip negrăit cu
Dumnezeu” (Quaestiones et dubia, q. 46). Fără îndoială, împovărată din ce în ce mai mult de texte, teologia s-a atrofiat. Pentru Părinții greci, teologul nu
merită acest nume decât dacă-l „imită pe Teologul
care este deasupra sa, adică Mântuitorul nostru” şi
dacă depășește textul pentru a ajunge la Cuvântul
Suprem (Grigorie din Nazianz, Oratio XXXI, 8).
Așadar, adevăratul teolog este Hristos. Teologia are
un caracter anagogic, inseparabil de îndumnezeire
(θέωσις). Adevărata theologie nu este rezultatul unui
lung şi intens efort intelectual, ci un dar făcut de
Dumnezeu ascetului, celui angajat în urcușul duhovnicesc.
În tot cazul, studiul exegetului francez este foarte
util cercetătorilor aflați la început de drum, deoarece
analizează cu mare atenție diferitele semnificații ale
teologiei creștine, aspect greu de regăsit în alte studii
de specialitate. Lucrarea lui Jean-Claude Larchet, Ce
este teologia? Noțiuni de metodologie în practica și
în predarea Teologiei Ortodoxe, reprezintă așadar un
bun ghid pentru studenți și, în general, pentru toți
aceia care doresc să se familiarizeze cu astfel de
subiecte.
_________________
Jean-Claude Larchet, Ce este teologia? Noțiuni de
metodologie în practica și în predarea Teologiei Ortodoxe,
traducere de Ciprian Costin Apintiliesei, București, Editura
Basilica, 2021, 184 p.
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Bogdan Mihai MANDACHE
Personaj mitic care ar fi cunoscut trei reîncarnări
înainte de aș fi amintit de el însuși, Hermes
Trismegistos/ de Trei ori Mare continuă și astăzi să
fascineze, să suscite deopotrivă admirație și controverse. Spre dezamăgirea multora care îi vor căuta
numele într-un dicționar de filosofie, numele lui
Hermes Trismegistos nu va fi menționat, în schimb
va face trimitere la Hermetica Philosophica sau la
Corpus Hermeticum. Hermes Trismegistos se identifică cu Hermetica Philosophica, Hermes meritând
adjectivul de Trismegistos pentru că a afirmat că
numele inefabil al Creatorului comportă trei mari
ipostaze constituind o unică divinitate. Despre istoria
Corpus hermeticum, denumire sub care sunt grupate
scrierile hermetice, este dificil de scris folosind date
sigure; se presupune că începuturile ar fi undeva în
secolul al III-lea î.H., cunoscând alternativ perioade
de avânt și de regres. După mai bine de un mileniu în
care Corpus Hermeticum a ieșit din atenția cărturarilor, Conciliul de la Florența din 1439, prin prezența
lui Gemistos Plethon în suita împăratului bizantin
Ioan Paleolog, avea sa determine înnoiri substanțiale
în cultura europeană. Umanist și neoplatonician,
Gemistos Plethon impresiona prin erudiția sa, prin
cultura enciclopedică, prin educația religioasă, prin
cunoștințele în domeniile esoterismului și cabalei.
Întâlnirea dintre Gemistos Plethon și Cosimo de
Medicis a redeșteptat interesul occidentalilor pentru
scrierile lui Platon și a descoperit apusului Europei
textele hermetice. Atunci a luat ființă Academia
Florentină, atunci vor fi aduse la Florența, de la o
mănăstire din Macedonia, primele 14 texte hermetice
pe care ilustrul umanist Marsilio Ficino le va traduce,
amintind într-o dedicație către binefăcătorul său că
acele scrieri erau „din epoca când se năștea Moise și
strălucea Atlas astrologul, fratele lui Prometeu fizicianul și unchiul după mamă al lui Mercur bătrânul,
al cărui nepot a fost Mercurius Trismegistul”. Lumea
modernă a marcat renașterea interesului pentru
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Corpus Hermeticum, remarcabilă fiind monumentala
lucrare a lui Andre-Jean Festugière, La révélation
d’Hermès Trismégiste. La începutul secolului al XXlea, un savant cu intuiție și forță de pătrundere,
George Robert S. Mead, a scris o carte în care își propune să discearnă sensul lăuntric și spiritual al scrierilor hermetice și gnostice, carte recent tradusă în
limba română: Hermes Trismegistos. Gnoza și originile scrierilor trismegiste, traducere din limba engleză de Alexandru Anghel, București, Editura Herald,
colecția „Bibliotheca Orientalis”, 2021, 288 p.
George Robert Mead era convins de sursa egipteană a lui Hermes Trismegistos, datorată atributelor
personificării divine Thot, stăpânul înțelepciunii și
adevărului: „Astfel, Thot este în special reprezentantul Spiritului, Rațiunea interioară a tuturor lucrurilor
[...] Ca reprezentant al Rațiunii prezente în lume,
Thot este mijlocitorul prin care lumea este adusă la
manifestarea ei. El este Limba lui Ra, Mesagerul
Voinței lui Ra și Stăpânul Vorbirii Sfinte”. Unul dintre titlurile lui Thot era „De trei ori mare”, preluat de
greci sub forma Trismegistos. Thot reprezenta pentru
vechii egipteni o divinitate aparte, era învestit cu atribute pe care nu le aveau alți zei. „Caracterul lui Thot
e o realizare măreață și probabil că este cea mai înaltă
idee de divinitate realizată vreodată de mintea egipteană”, scrie George Robert Mead. În cercurile populare elenistice rugăciunile hermetice erau larg răspândite. Iată o invocare către Hermes: „Ferește-mă pururea de vrăji, înșelăciuni și vrăjitorii de orice fel, de
toate vorbele rele, de orice piedică și orice dușmănie
a zeilor și a oamenilor! Dă-mi har, biruință, reușită și
mulțumire! Căci tu ești eu și eu sunt tu; Numele tău
este al meu și al meu este al tău; căci eu sunt chipul
tău”. C.G. Jung a fost preocupat nu numai de psihologia analitică, ci, după 1930, și de alchimie, hermetism și gnoză. L-a cunoscut pe George Robert Mead,
căruia îi prețuia munca de traducere și comentare a
textelor gnostice, erudiția, dar și afinitatea către
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experiența gnozei. Iată ce scria C.G. Jung despre
metamorfozele lui Hermes, ceea ce explică de ce și
astăzi figura mitică a lui Hermes este învăluită în
mister: „Hermes e una dintre figurile cele mai pline
de contradicții ale sincretismului elenistic, de la care
au emanat dezvoltările decisive ale Occidentului:
Hermes e un zeu al revelațiilor și, în filosofia naturală
a evului mediu timpuriu, nici mai mult, nici mai puțin
decât Nous-ul creator al lumii”. Nu întâmplător celebra și enigmatica Tabula Smaragdina se încheie cu
acest verset: „Mi se spune Hermes Trismegistos fiindcă dețin trei părți din înțelepciunea întregii lumi”.
Hermetica Philosophica s-a constituit timp de
câteva secole din contactul strâns, am putea spune
din întâlnirea și întrepătrunderea dintre gândirea și
filosofia greacă și înțelepciunea și tradiția mistică
egipteană, locul de întâlnire fiind Alexandria care va
deveni centrul intelectual și religios, filosofic și
științific al lumii elenistice. În acest context, George
Robert Mead consideră cu deplin temei că o analiză a
teologiei elenistice este incompletă fără a insista asupra scrierilor evreului elenizat Philon din Alexandria,
a căror esență este de sorginte greacă, așezată într-o
formă de sorginte ebraică. Pentru Mead, „Philon este
înainte de toate un «apologet»; scrierile sale sunt o
apărare a miturilor și profețiilor iudaice, interpretate
alegoric, în termeni, nu ai filosofiei elenistice propriu-zise, ci mai degrabă ai filosofiei teologizate; cu
alte cuvinte, în limbajul cultului religios-filosofic alexandrin din perioada sa”. Philon, adept al vieții contemplative, a jucat un rol activ în viața marii capitale,
mai cu seamă când liniștea marii comunități evreiești
era în pericol; Philon acorda cea mai mare parte a
timpului vieții contemplative și inițierii în Misterii.
Pentru Philon „întreaga tradiție a Înțelepciunii este în
mod necesar o tradiție misterică”. Astfel ne vorbește
el despre comunitatea specială de terapeuți, aflată la
sud de Alexandria: „În fiecare casă se găsește o
cămară sacră, care este numită semneion și monasterion, în care, în singurătate, aceștia sunt inițiați în
misterele vieții celei sfinte”. Philon recomandă
inițiaților să păstreze lucrurile tainice în suflete, „ca
pe niște mistere cu adevărat sfinte”, să nu vorbească
despre ele „celui care este fără inițiere” și să păzească
bine comoara din lăuntrul lor.
Textele lui Hermes Trismegistos, Corpus
Hermeticum, numite sacre, sunt considerate ca fiind
transcrierea unei revelații primordiale de inspirație
divină. Clement Alexandrinul îi atribuie lui Hermes

Trismegistos 42 de tratate, zece de religie, zece de
ritualuri și ceremonii religioase, două de imnuri către
zei, șase de medicină, patru de astronomie și astrologie. Întrucât Corpus Hermeticum s-a cristalizat
vreme de cinci, șase secole, Iamblichos consideră că:
„Zeul care prezidează asupra elocinței, Hermes, este,
pe bună dreptate și de multă vreme, cunoscut tuturor
sacerdoților, acestui unic proteguitor al adevăratei
științe a zeilor, mereu aceeași și peste tot, îi dedicau
strămoșii noștri roadele înțelepciunii lor punându-și
sub numele lui Hermes scrierile lor.” Hermetismul nu
a avut o existență lineară, dimpotrivă au alternat
perioadele de avânt cu cele de stagnare, sau chiar
dispariție din cercul preocupărilor intelectuale. Între
secolele V și XI a circulat în Europa un singur text
hermetic, Asclepius, în traducere latină. Renașterea
hermetică are loc în marja Conciliului de la Florența,
care dacă nu a adus împăcarea Bisericilor de Apus și
de Răsărit, a descoperit lumii farmecul hermetismului. Amintim câteva lucrări din Corpus Hermeticum:
Poimandres, Cartea sfântă a lui Hermes
Trismegistos, Craterul sau monada, Cheia,
Inteligența către Hermes, Hermes Trismegistos către
Asclepios; în Asclepius, numit și Cel mai divin dintre
tratatele hermetice, sunt puse în discuție mari teme
mistico-filosofice; alte scrieri sunt grupate după florilegiul Stobaeus.
La răspântia Orientului și a Occidentului, Egiptul
va juca un rol considerabil în constituirea mitică a
esoterismului si hermetismului, adăugând o genealogie mitică ilustrelor personaje care se înscriau în
galeria taumaturgilor, filosofilor, inițiaților. Jean-Paul
Corsetti scria că „în lanțul de aur al cunoașterii
umane, Hermes, contemporan cu Moise, era veriga
de început, urmat de Orfeu, Aglaophem, Pythagoras,
Philolaus și Platon”. Mircea Eliade explică
efervescența intelectuală produsă de descoperirea
textelor hermetice prin aspirația omului din
Renaștere către o revelație primordială în care să se
găsească Moise, Cabala, Platon, religiile Egiptului și
ale Persiei. Mai târziu, în epoca modernă, alte verigi
se vor adăuga „lanțului de aur” al hermetismului:
Pico della Mirandola, Paracelsus, Giordano Bruno,
Johann Valentin Andreae, Jakob Bohme, Goethe.
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FRIEDRICH SCHILLER
(1759-1805)
ODĂ BUCURIEI

Bucurie, stea divină
Fiică tu din Elizeu,
Noi intrăm beți de lumină
Pe cerescu-ți sfânt traseu.
Farmecele îmbinară
Tot ce moda a stricat;
Frați vor fi oamenii iară
Unde aripa ți-a stat.
Cor:
Fiți cuprinși voi milioane
De sărutul lumii-ntregi!
Frați – deasupra sub coroane
Un părinte stă de veci.
Cui i-a sorocit norocul
Un prieten de-a avea,
Cu iubire prinde-și jocul
În a bucuriei stea!
Da - oricine doar un suflet
Al său este pe pământ!
Cine nu scoate un sunet
Plece din ăst legământ.
Cor:
Cine cântă pe-acest ton,
Laude simpatia-n cele
Ce s-or duce înspre stele
Unde stă Domnul pe tron.
Ființele beau bucurie
Din naturii dulce sân;
Tot ce-i bun, plin de mărie
Va urma rostul bătrân.
Ne-a dat sărutări și viță,
Un prieten caduceu;
Viermelui i-a dat ființă,
Heruvim lui Dumnezeu.
Cor:
Cădeți jos voi milioane?
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Nu simțiți Domnul în cer?
Caută-l în celeste stane!
El acolo stă lejer.
Bucuria este pana
Pe întinsul jovial.
Bucuria-nvârte roata
Ceasului sfânt mondial.
Scoate flori din muguri blânde,
Soare de pe firmament,
Și învârte roți crescânde
Văzului eminament.
Cor:
Bucuroși zburați spre soare
Prin frumoase planuri noi,
Mergeți frați a voastră cale
Fericiți ca sfinți eroi.
În oglinda înfocată
El zâmbește, sfidător
Înspre valea invocată
Celui care-i răbdător.
Sus pe-a soarelui credință
Se ivesc flamuri zburând
Pe sicrie de căință
Stând cu îngerii la rând.
Cor:
Îndurați voi milioane!
Îndurați pentru ce-i bun!
Sus, deasupra-n diafane
Ceruri stă un sfânt tribun.
Zeii nu primesc răsplată;
E frumos să fiți ca ei.
Veniți voi săraci deodată,
Bucuria-i cu temei.
Fie urile uitate,
Inamicului iertat:
Lacrimilor duritate
Nu vă ducă spre păcat.

Cor:
Datoriile-s distruse!
Toată lumea s-a împăcat!
Frați – precum ce Domnul spuse
Judecă ce-ați judecat.
Bucuria curge-n cupe,
Din al strugurilor must,
Beți voi canibali cu sute
Eroismul plin de gust Fraților, zburați spre stele
Cât pocalu-i încă plin,
Lăsați vinul către ele
Să se urce pe deplin.
Cor:
Fiindcă cerul imnul cerne,
Serafimul lăudând,
Cu pocalul plin așterne
Fericirea-n sus zburând!
Curaj vrednic, poveri grele,
Ajutor, unde-i de plâns
Veșnicia jură-n ele
Adevărul pur pătruns
Peste scaunele regale, Fraților, cu sânge bun Meritele coroanele;
Cad minciunilor din sân!
Cor:
Strângeți-vă cercul sacru,
Și Jurați pe acest vin,
Fiți fideli acestui lucru,
Jurământului divin.

Traducere de
Christian W. SCHENK

CONVORBIRI LITERARE

Paul VALÉRY
Paul Valéry, unul dintre cei mai mari poeți francezi din toate timpurile, s-a născut în 1871 pe țărmurile Mediteranei,
la Sète, dintr-un tată cor-sican și o mamă cu origini genoveze și istriote. A crescut la Monpellier, unde își ia și licența în
drept. În 1892 se stabilește la Paris și începe să scrie versuri avându-l ca mentor pe Stéphane Mallarmé și cunoaște mulți
mari artiști ai secolului XX, dintre care unii îi devin prieteni de-o viață: pictori, scriitori, critici. Lucrează o vreme ca
redactor cultural la Ministerul de Război. Apoi devine conferențiar și este primit în Academia Franceză. Una dintre marile
sale moșteniri culturale este su-ita de 29 de caiete de jurnal, din care în limba română au apărut până acum doar o mică
parte. La fel ca în poezia sa, regăsim în ele o gândire extrem de originală, fertilă, sursă neprețuită de inspirație pentru multe
generații de poeți.

SCRIITORI
De‑a lungul atâtor tatonări și erori pe care și le
recunoaște sieși, ceea ce caută totuși scriitorul este
starea în care să‑și poată da frâu liber, ziua în care să se
lase în voia inimii. Pentru aceasta trebuie o muncă de
diavol.
Nu‑ți poți da curs liber decât după un teribil dresaj și
nu poți atinge bucuria de a folosi și de a cheltui energia
în mod util decât atunci când mașina este construită.
Mașină – adică pie-dici, legături, evitarea pierderilor, a
vibrațiilor parazite și a „libertăților“ fără folos. – (1917.)

Sau furtuna fără de care nu există fulgere. Fulgerul
nu durează. La lumina lui poți vedea, știm că există
cutare loc – dar apoi trebuie să‑l explorezi. (1920.)
Scriitor – Violonistul, cu urechea lipită de vioară,
conducând arcușul său adorat, alcătuiește un tot
împreună cu instrumen-tul și cu sunetul însuși.
Instrumentul de lemn se pierde, se uită, iar între sunet și
om se creează un schimb direct1. Un ciclu închis, un
echilibru între forțele date și senzațiile primite. El
primește propriile sale acte prin intermediul urechii2. Și
acest ciclu are un sens – dorință și ureche. Acest vio-

Plăcerea literară constă nu atât în a‑ți exprima gândirea, cât în a găsi ceea ce nu așteptai de la tine. (1917–
1918).
Opera este o modificare a autorului. Cu fiecare
mișcare prin care o scoate din el, autorul suferă o alterare. Și, când opera este terminată, aceasta reacționează
încă o dată asupra lui. El devine (de exemplu) acela care
a fost capabil să o producă. El reconstruiește într‑o oarecare măsură un creator al ansamblu-lui realizat, ceea ce
este un mit.
La fel, un copil sfârșește prin a da tatălui său ideea
și parcă și forma paternității. (1918.)
Cele mai bune opere trebuie, contrar prejudecăților,
să fie făcute la rece – Căci furia în sine și impetuozitatea
nu sunt decât pierderi pe de lături – Ele nu intră în rezultate.
Tot așa lumina cea mai bună este lumina rece.
(1919-1920.)
Dezordinea spiritului este creatoare – dar ea nu dă
decât noul embrion. Viața și nu viabilul. După această
fecundare trebuie să porți embrionul și să naști.
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lonist este un Narcis. Astfel în toate artele inspirația este
starea de schimb între energie… Rezonanță a plăcerii.
(1920-1921.)
Câți artiști se pierd din teama de a fi, cu patimă, ei
înșiși, ne-știind să utilizeze ceea ce ei consideră a fi
slăbiciunile lor, din incapacitatea de a scoate din operele
altuia noțiunea propriei lor specialități – sau arme pentru
a utiliza propriile lor resurse! (1921.)
Adaos marginal: el se ascultă prin intermediul acestui lemn.
Mic crochiu al unui ciclu închis.
Frază – Artă de a scrie. Aș vrea să am senzația virtuozului care, cu urechea lipită de lemnul viorii, își
ascultă propria sa mină și formează un inel închis de
simțuri, cu nebuneasca impresie că el ar putea să‑l
parcurgă în cele două sensuri. A se asculta, a produce,
unitate. (1921.)
Trebuie să muncești pentru Cineva; și nu pentru
necunoscuți. Trebuie să vizezi pe cineva și, cu cât îl
vizăm mai clar, cu atât este mai bună munca și randamentul muncii. Opera spiritului nu este în întregime
determinată decât dacă are pe cineva în față. Cel care se
adresează cuiva se adresează tuturor. Dar acela care se
adresează tuturor nu se adresează nimănui.
Trebuie numai să‑l găsești pe acest cineva. El dă
tonul limba-jului, dă întindere explicațiilor, măsoară
atenția pe care o pu-tem cere.
A‑ți reprezenta pe cineva este cel mai mare dar al
scriitorului. (1921.)
Marota mea. „Secretul prozei“. Dar marotă sau
instinct e ceea ce ai de făcut. (De ce nu acest instinct, de
vreme ce nu știm ce sunt instinctele – Iar instinctul la
care mă refer ar fi foarte in-teresant de studiat. Ar trebui
apropiat de acel gen de „vertij“ pe care l‑am notat cândva, care îl împinge pe copil să acționeze asupra lucrului
făcut pentru a fi acționat, – să deschidă sertarul, să
spargă ceea ce este fragil, să scoată limba (pentru că
poate fi scoasă –) etc., în concluzie, să facă totul, să consume cât mai multă energie.
Deci, un instinct de a încerca ceea ce n‑a fost făcut
și este posibil.

Definiție – Lemă, Axiomă, Teoremă etc. – aceasta
seamănă cu împărțirea edificiului, coloană, arhitravă,
antablament, cornișe. Libertatea nu permite construirea.
Or elementele discursului sunt susceptibile de o astfel de di-viziune convențională (invizibilă cititorului)
care ar da o pu-tere, o claritate, o frumusețe, o soliditate
necunoscute.
Datele cantitative – în întregime de determinat – Nu
s‑a făcut nimic în acest sens. (1921–1922.)
Metaforele produc o bucurie de copil. Am observat
la mine însumi că poți învăța să le găsești așa cum înveți
să tragi la țintă. Dar mai de preț sunt analogiile, –
comparațiile fondate pe structură, care permit un fel de
raționament și o variație co-respunzătoare a termenilor
lor. Analogii funcționale.
Atât unele, cât și celelalte sunt cazuri particulare de
transfor-mări generale. Grupul general al acestor
transformări este „sis-temul“ nervos. (1922.)
În ceea ce privește autorul – Variante.
Un poem nu este niciodată terminat. Întotdeauna, un
accident îl încheie, adică îl aduce în fața publicului.
Și anume oboseala, cererea editorului, – chemarea
unui alt poem.
Dar starea însăși a poemului nu dovedește niciodată
– cu ex-cepția cazului când scriitorul este un prost –, că
nu ar mai putea fi continuat, schimbat.
În ceea ce mă privește, consider că același subiect și
aproape chiar aceleași cuvinte ar putea fi reluate în mod
nedefinit și te‑ar putea solicita o viață întreagă.
„Perfecțiune“.
Înseamnă muncă. – (1922.)
Arta de a scrie implică o organizare a spiritului care
să permită să reiei „ideea“ în o mie de feluri și să o
regândești până când întâlnești o figură de cuvinte
favorabilă. (1922.)

(Din Paul Valéry, Caiete – fragmente, traducere din
franceză, prefață și cronologie de Marius GHICA.)

Revin la marotă. A construi în proză – prin diviziunea mem-brilor discursului.
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Amy SMALL-McKINNEY
Poetă, eseistă, consilier pe probleme de familie şi copii (Master în Neuropsihologie clinică, Universitatea Drexel,
Statele Unite). S-a specializat în poezie şi traducere, urmînd cursurile oferite de Drew University. Volume publicate: Viaţa
e perfectă / Life is Perfect (Book Arts Press, 2004); Trupul capitulării/ Body of Surrender (Finishing Line Press); Clar de
lună, Îngheţ/ Clear Moon, Frost (Finishing Line Press, 2009), Pășind către cocori / Walking Towards Cranes, fiind premiată (the Kithara Book Prize (Glass Lyre Press, 2016). Anul acesta a publicat volumul Într-o zi cîmpie voi fi /One Day I
am A Field (Glass Lyre Press, 2022), scris pe parcursul derulării bolii soțului ei, pe care l-a pierdut în perioada Covid. În
cadrul unei conferințe de promovare a programelor Asociației Scriitorilor& Scrisului virtual, ea a co-moderat o discuție
interactivă, avînd ca temă, Scrisul prin intermediul durerii& pierderii: Intersecția socialului cu Durerea personală în
perioada Covid. A fost nominalizată la Premiul Pushcart de două ori (2004, 2006). Poemele ei sunt prezente în revistele
de literature din țară şi din străinătate (The Cortland Review, The Pedestal Magazine, ForPoetry, Elixir Press, Mad Poets
Review, upstreet, Rio Grande Review, and Wild River Review, Blue Fifth Review, APIARY, Philadelphia Stories, SANDBerlin’s English Literary Journal, and the July/August issue of the American Poetry Review, Tiferet, SWWIM, etc.), dar
și în două antologii: Văluri, nimburi și cătușe: Poezie internațională despre abuzul și oprimarea femeilor/ Veils, Halos,
and Shackles: International Poetry on the Abuse and Oppression of Women, Edited by Charles Fishman and Smita Sahay/
și DEZGOLIRE: Poezie și artă contemporană despre sutien și sîni /BARED: Contemporary Poetry and Art on Bras and
Breasts, Edited by Laura Madeline Wiseman (Les Femmes Folles Books)]. Susţine şi conduce workshop-uri de
poezie. Locuieşte în Blue Bell, PA, Statele Unite.
Un măr, tăiat

L-am aflat într- carte cu poezii, in propria mea casă.

Spațiul gol e frumos, valoros, vreau să spun.
Un străin mi-a intrat în casă, refuzînd să mai plece.
A îndrăznit să descuie ușa, furișîndu-se înăuntru.
Îți dai seamă că este o metaforă.
Nu știu ce-aș mai putea să spun
despre așteptarea de a fi scobită, golită, cusută.

*
Mi-a fost totdeauna frică de apă.
De la început am învățat să înot
fiindcă o femeie cu păr castaniu mă ținea de mîini
și nu-mi dădea drumul.
Aveam un trup costeliv, numai oase, fără sîni.

Acești sîni mi-au hrănit copilul vreme de doi ani.

Suzana se temea.
Era cea mai frumoasă fată pe care o văzusem.
Cum să-i fie frică unei fete frumoase?

*
Sunt mai mult decît hrană.
Artistul a pictat ceva ce seamănă cu trupul meu.
Nu m-am rușinat.
Eram vasul lui cu mere netăiată.
*
Mitoză, receptor epidermic, stadiu,
Gradare, ei bine, un nou vocabular. Acum două săptămîni, inutil.
Acum, eu ard. Dau nume acestui foc.
Ei îi spun progres.
Cînd s-a născut fiica mea, m-am deschis într-un bazin,
am primit-o, cu apă rece.
*
Prima linie se referă la traversarea unui rîu.
Vreau să știu exact ce rîu
urmează să traversez. Știi ceva, nu vreau să mor,
Probabil că nici nu voi muri. Iată rîul.

Păun, casă
Nici pic de zăpadă topită în găleata de sub stucul
bătrîn,
Doar cer, cît să ne săturăm de stele.
Sorbim cafeaua turcească, servită cu dulciuri,
Apoi o luăm pe jos spre partea orașului cu rîul
cenușiu-verde pe care am învățat să îl iubim.
Voi spune că visez din nou, mereu mi se întîmplă.
Mereu o clădire răsare pe scuarul orașului.
Disperată să ajung acolo, pornesc de jos,
dar în fața scărilor bazin și în bazin
un păun cu irizații de albastru și verde.
Dincolo de frumusețe, mă tem să nu-și arate cruzimea.
Asta s-a întîmplat cîndva cu frumusețea.

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU

„Bolul senin
întors spre cer
primește umil stelele
le prezintă
curbura lui este aceeași cu cerul
bolul de orez
(.................................)
Bucată de lut
bolul de orez
oferă stele albe fără gust
modest ca strălucire
numeroase ca și cuvintele unele peste altele
el transmite necuprinsul cerului”
Shizue Ogawa, Bolul de orez

Shizue Ogawa (n. 1947), pictoriță, poetă,
este, acum, la al doilea său volum tradus în
limba română, tot pe filieră franceză, de către
aceeași traducătoare, Manolita DragomirFilimonescu, primul fiind Un suflet la joacă,
apărut tot la editura timișoreană ArtPress, în
2015. Din prefața celei care ne-a oferit versiunea
în română („tălmăcire pe filiera franceză”1 –
Adrian Dinu Rachieru) înțelegem că volumul
acesta face parte dintr-o serie de cărți cu titlul
generic Un suflet la joacă, acum fiind Cercul. Lam primit cu interes din mai multe motive, poeta
fiind născută într-un oraș drag mie, Kyoto, în
care am avut parte de zile aparte, și unde Shizue
Ogawa a absolvit colegiul, specializându-se în
literatura engleză, fiind membră a unei asociații
de profil despre care am amintit de multe ori la
„Biblioteca haiku”, World Haiku Association,
din al cărei board face parte.
Am scris până acum în Convorbiri literare
sau/ și Poezia despre mai multe aspecte pe care
le-a îmbrăcat în Japonia perpetua confruntare
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tradițional versus modern/ modernizare, cu referire, de exemplu, când a fost vorba despre literatură, la formele de poezie specific nipone (haiku,
tanka ș.a. – amintind despre nume cu impact
major ca Bashō, Yosa Buson, Issa, Masaoka
Shiki sau, mai recent, Ban’ya Natsuishi), la
autori de alte genuri (cu precădere amintim pe
Yukio Mishima sau Kenzaburo Oe), sau, pentru
a ne apropia de felul în care este scrisă această
carte, despre antologii de poezie modernă din
zona Kansai, poeți din acea regiune, cel mai
recent dintr-o societate poetică cu sediul la
Kyoto, Japan Universal Poetry Association. Și,
desigur, nu uităm de Istoria literaturii japoneze,
a lui Shūichi Katō.
Pașii pe care i-a făcut literatura japoneză și
mai dinainte, dar poate cu precădere de la
sfârșitul secolului al XIX-lea sunt interesanți sub
multe aspecte, și dacă privim, de pildă, de la
prima proză scurtă publicată vreodată în
Arhipelag (în „Kokumin no Tomo”/ „Prietenul
poporului”2, în 1890 – Maihime (tradusă în
engleză The Dancing Girl, iar de către Kazuko
Diaconu și Paul Diaconu – Balerina) a locotenentului-general Mori Rintarō (care a semnat cu
pseudonimul Mori Ōgai)3. Tot acest poet, translator, traducător, prozator, un nume important
prin aportul său și în medicină și în literatură,
este considerat a fi primul care a introdus cu succes în atenția publicului japonez felul în care se
scria poezie în Occident4, dar, odată revenit în
țară, s-a opus „oricărui tip de reformă prea rapidă și superficială (...) insistând că tradiția trebuie
respectată. Chiar, în 1911, în Mōsō / Divagații,
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spunea că „este necesară întoarcerea la rădăcini”.5
În Istoria sa Shūichi Katō nu se referă decât
tangențial și la Maihime, dar nu în sensul amintit
aici, și nici, de pildă, la aspectele care țin de
introducerea versului liber în Arhipelag. Nu
amintește de pildă de Shintaishishō (Shintaishishō), tradusă A Collection of New-Style Poems,
din 1882, considerată de cei care studiază literatura Japoniei, fie ei japonezi sau nu, un „punct
de cotitură”. Este o antologie de poezie europeană și americană în traducere, realizată de Inoue
Tetsujiro, Yatabe Ryokichi și Toyama Masakazu,
cuprinzând și cinci poeme originale al translatorilor tinzând spre modelele din carte.
Publicarea de către Kawaji Ryūkō (18881959) a unui grupaj, Shinshi yonshō/ Patru noi
poeme în jurnalul „Shijin” 1907 a fost considerat ca un act de pionierat în ce privește versul
liber (jiyūshi) în Japonia6, stilul lui fiind numit
de criticii japonezi kōgo jiyū hi („vers liber vernacular”).
De atunci s-au produs multe schimbări în
felul în care scriu poezie japonezii, și în poezia
feminină japoneză, limbaj etc., s-au publicat
multe cărți, articole, cărți de teorie literară ș.a.
Cu toate acestea, nu s-a renunțat nici la formele
tradiționale, ele coexistând cu formulele moderne/ moderniste/ occidentale, fiind înființate
asociații ale poeților care scriu fie într-unul, fie
în ambele moduri, context în care semnalăm,
dacă e să ne referim la zona din care provin toate
trei, cum am făcut și cu alte două autoare din
Kyoto, Mariko Sumikura și Taeko Uemura, și
această carte scrisă de Shizue Ogawa, care face
parte, spuneam, și din World Haiku Association.
De altfel, și în Cercul (în care citim că sunt și
poeme nepublicate anterior) se pot, uneori, distinge anumite aspecte care o apropie de elemente de scriitură care duc cu gândul la formulele
poetice tipic japoneze amintite deja (cum par a
fi, privite separat, deși pentru cunoscători sunt
evidente și diferențele, unele strofe din poeme –
exemplu: „vântul bucuros de primăvară/ dansa
în frunzișul reînverzit/ lovea încetișor pămânCONVORBIRI LITERARE

tul”; sau, cu gândul la tanka – „melancolie de
primăvară/ de culoarea piersicii/ ceață dimineața
amintirea prietenului/ rotunjimea florilor de azalee/ lumina lor”), îngemănate cu altele, poate
mai puține, care o apropie din altă perspectivă de
modele occidentale – pornind poate chiar de la
felul în care sunt așezate pe strofe poemele.
Altele sunt marcate subtil de ceea ce înseamnă spiritul japonez, fie prin denumiri de plante,
ca parfumul de jinko ori, de exemplu, konpeito,
după cuvântul portughez confeito (un tip de prăjiturică), fie prin alte elemente care țin de
„atmosferă” (un exemplu – Sărbătoarea O-Bon
– cu referire la o practică budistă/ confucianistă
de onorare a spiritelor strămoșilor – sau Sunete,
Bolul de orez, Grădină de pietre ș.a.), modul de
a descrie locurile, natura, succesiunea anotimpurilor etc. Ori chiar maniera în care cele din jur
(insectele, natura, omul, ceea ne înconjoară),
lucrurile/ păsările/ fluturii ș.a. – putem ajunge și
la elemente care țin animismul tipic niponilor
aici – par a fi legate într-o manieră tipică japonezilor într-un tot. De altfel, aceste aspecte care țin
de ceea ce înseamnă spiritul nipon sunt, în final,
cele care predomină, care dau culoarea definitorie în poezia lui Shizuie Ogawa.
Pentru exemplificare am ales poemul
Grădină de pietre, care începe așa: „În razele
soarelui de mai/ așezați pe platforma unui templu/ voiam să simt sensul grădinii de pietre/ dar
pietrele sunt pietre”; și totul se termină astfel:
„am închis ochii/ în orbitele mele/ sensul pietrelor din frumoasa grădină/ se făcu ziuă”.
Este tipic pentru japonezi – în ce mă privește mi
se pare că e o notă aparte pentru Kyoto, în anumite
privințe – să folosească orice bucățică de loc disponibilă pentru a da viața unei „grădini”. În doar
câteva cuvinte, sunt diverse stiluri. De pildă, pot
fi în stilul micuțelor „grădini de curte” pe care
le-am văzut în zona Gion, tsubo-niwa/ tsuboniwa, din diverse locuri din oraş, nu doar în zona
veche. Cu totul aparte, nu doar pentru occidentali, sunt „zen Sekitei”, „grădina de pietre”, grădini zen, (și) în scopul meditației, în care nisipul
„este” „apa”, cu diverse detalii de diferențiere sau
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combinații într-un complex arhitectonic sau altul.
Cea mai interesantă astfel de grădină, cea mai
cunoscută în Arhipelag, și, din ce știu, cea mai
faimoasă din lume pe care am văzut-o a fost cea
de la un templu, celebru la rândul lui, din Kyoto,
Ryōan ji. Prima dată când am văzut-o mi-au trecut prin cap mai multe lucruri. Între altele m-am
gîndit la un autor de haiku a cărui întreagă viață
pare să fie fost pe muchie, pe nume Taneda
Santōka. Popularitatea sa a fost explicată şi în
consonanță cu stilul lui de viață, reflectat în poemele pe care le-a scris. John Stevens7 opina că în
poemele lui, „reprezentative prin stilul lor lipsit
de ornamente pentru «noua mişcare în haiku»
[…] de departe mai importante sunt calitățile
zen ale simplității (wabi), solitudinii (sabi)8 şi
evanescenței/ impermanenței (mujō), redate în
grilă modernă”.
Această poezie a lui Shizue Ogawa, deși are
altă structură decât poemele lui Santōka, alt fel
de construcție interioară și de „desfășurare”,
înțelegând, totuși, diferențele, te duce, în final,
cu gândul la atmosfera, corolarul de senzații de
simplitate, dar și complexitate. Poate și la sentimentul că poți pătrunde, poți înțelege dacă ești
acolo, dacă te „vezi” acolo, fie și pentru o clipă,
echilibrul dintre trecător și etern.
Este unul dintre modurile în care se poate
lectura poezia scrisă de Shizue Ogawa din
această carte, parte a ciclului Un suflet la joacă,
Cercul, în versiunea română semnată de
Manolita Dragomir-Filimonescu. Unul în care,
dincolo de cuvinte, te poți apropia de un fel de a
gândi, a simți și a scrie care poate ajuta cititorul
să „călătorească”, fie și cale de câteva gânduri,
departe, în Arhipelag. Cel puțin eu asta am dorit,
cu gândul la Kyoto, poezia, istoria și oamenii
lui.

Note:
1. Nu voi avea în vedere decât versiunea română, dar,
dat fiind că tălmăcirea este după limba franceză, fără a mă
opri asupra aspectelor care țin de comparația versiunilor
română și japoneză.
2. Revista avea sediul la Tokyo, a apărut între 1887 –
1898, fiind concepută după model american.
3. S-a scris mult despre acest autor. Amintim acum un
articol despre el și Maihime, semnat de Yoshino Toshihiko,
din „Journal of Japanese Trade & Industry” (numit apoi
„Japan Spotlight”), ianuarie februarie 2003, p. 51-55.
4. Pe de altă parte, în cartea sa considerată cea mai relevantă, fiind și ecranizată, romanul Gan (The Wild Geese/ The
Wild Goose, versiunea traducătorilor Istoriei lui Shūichi
Katō – Gâsca sălbatecă, cum pentru Maihime – Balerina),
„povestea” se petrece pe fundalul schimbărilor majore de
occidentalizare a țării în Tokyo, în perioada anilor 1880.
5. Shūichi Katō, Istoria literaturii japoneze (de la origini până în prezent), traducere din limba japoneză de
Kazuko Diaconu și Paul Diaconu, Editura Nipponica,
București, 1998, vol. II, p. 735 (carte semnalată în
„Convorbiri literare”, mai, 2022).
6. Scott Mehl, The Beginnings of Japanese Free-Verse
Poetry and the Dynamics of Cultural Change, în „Japan
Review”, nr. 28, 2015.
7. Santōka M. Taneda, John A. Stevens, Mountain
Tasting: Zen Haiku, Weatherhill, New York & Tokyo, 1980,
Introducere, p. 11.
8. Sabi (ad litteram, lb. japoneză: „patină a vremii”)
care, conform tradiției haiku înseamnă forța, calitatea unei
imagini poetice de a exprima ideea de vechi/ învechire,
părăsire, abandon şi maniera în care, continuând în aceeaşi
linie, tinde să realizeze o altă calitate.

____________
Shizue Ogawa, Un suflet la joacă – Cercul, traducere
după ediția franceză și prefață: Manolita DragomirFilimonescu, cuvânt de însoțire: Adrian Dinu Rachieru,
cuvânt pe coperta a IV-a: Rome Deguergue, Editura
ArtPress, Timișoara, 2019, 100 p.
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Simona MODREANU
Când începe o utopie? Sau o distopie? De la câți ani
încolo față de momentul vorbirii te proiectezi într-o altfel de construcție ontologic-societală, distinctă de cea
strict contemporană?
Michel Houellebecq, scriitorul francez adulat sau
hulit, dar mereu evocat și mult tradus (în peste 40 de
limbi), cunoscut în lumea planetară a literelor, publică
un nou volum, Anéantir / A anihila (Flammarion,
2022), îndelung așteptat de critică și cititori, după un
tapaj mediatic premergător pe măsură, menit a (re)trezi
interesul și a întreține suspansul. De mai bine de douăzeci de ani, provocând și exasperând, stârnind valuri de
indignare simultane sau alternative, din partea feministelor, ecologiștilor, islamiștilor, hippioților etc., „mizantropul” scriitor este vânat de întreaga suflare literarofilă
a Hexagonului. De data aceasta, campania publicitară a
mers pe carență, pe stimularea freneziei așteptării neîmplinite, pe distribuirea parcimonioasă a unor frânturi de
informații. Curioșii fremătau încă de anul trecut, dar nu
se anunțase nimic în presă, iar celor circa 600 de
jurnaliști care au primit câte un exemplar în avans li sa cerut să respecte „omerta” impusă de scriitor și editura sa, după care, brusc, a apărut un dialog exclusiv în Le
Monde (în ciuda împotrivirii inițiale vehemente a împricinatului), apoi Libération i-a consacrat prima pagină,
iar Le Figaro i-a dedicat o serie de articole sub titlul
„Houellebecq, miroir vrai de notre temps”
(„Houellebecq, oglindă adevărată a timpului nostru”).
Pe lângă acestea, găsim zeci de critici măgulitoare în
mai toate jurnalele și revistele cu rubrici literare.
Oricum, nu este prima dată când Michel
Houellebecq încearcă să intimideze presa, a făcut-o și
în 2005, când Denis Demonpion, un jurnalist care
lucrează la Le Nouvel Observateur actualmente, a dorit
să discute cu scriitorul a cărui biografie se pregătea să o
scrie. Subiectul cărții a făcut tot ce i-a stat în putință
pentru a împiedica apariția volumului cu titlu cât se
poate de explicit, Houellebecq non autorisé (mai ales că
jurnalistul pusese mâna pe niște documente speciale,
cum ar fi actul de naștere al scriitorului, descoperind că
acesta s-a „întinerit” cu doi ani, ba chiar o găsise și pe
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mama sa biologică, pe care Houellebecq o declarase
decedată), fără a izbuti însă, ceea ce i-a provocat o criză
de furie dezlănțuită la adresa tuturor celor care contribuiseră la volum cu relatarea unor amintiri comune,
ștergându-i complet din existența sa (inclusiv pe scriitorul și criticul de cinema Dominique Noguez, care fusese
unul dintre apropiații săi cei mai devotați).
Cine îl cunoaște însă știe că Houellebecq e întruchiparea contrastelor și contradicțiilor, fiind și în lume și în
afara ei, mutându-se des și găsind romantism în peisajele celei mai serbede banalități, pe urmele unui
Baudelaire sau Tarkovsky. De pildă, la Paris, locuiește
într-un soi de zgârie-nori, de unde ar putea profita de o
panoramă excepțională asupra orașului, doar că apartamentul său privește mai curând spre breteaua centurii
capitalei, căci locatarul nu dorește să aibă sub ochi
niciun monument parizian! În Irlanda, unde s-a refugiat
după controversele iscate de Particulele elementare,
alesese un cartier de case identice, triste și urâte, în
apropierea unui aeroport. În Spania, unde a petrecut de
asemenea mulți ani, își instalase biroul la subsolul apartamentului, după cum s-a confesat jurnaliștilor MariePierre Gauthier, cea de a doua soție a sa, de care a
divorțat.
Acest al optulea roman al scriitorului confirmă
ideea că Houellebecq – și cei care se ocupă de promovarea lui – au învățat bine cum să monopolizeze atenția
publică. Inclusiv la nivel estetic. Textul (de peste 700
pagini, ieșit într-un tiraj de 300.000 exemplare, dar care
va fi continuat, cu siguranță) apare într-o ediția cartonată de un alb imaculat, cu excepția numelui și a titlului.
La fel ca romanele anterioare, Anéantir reaprinde disputele generate fără greș de acest amar contemplator al
degenerescenței noastre și reîmparte cititorii și criticii
în cei care văd în succesul său recompensa meritată a
unui mare talent și cei care citesc, dincolo de savanta
orchestrare mediatică, un antimodern cu slăbiciuni
reacționare. Cert este că nu i se poate contesta lui
Houellebecq darul de a percepe ca nimeni altul spiritul
vremii, tarele, neputințele, dar și puritatea unor rare
momente de frumusețe sau de candoare în iubire. Îl
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regăsim în toate marile sale obsesii, cu aceeași privire
cinică și același umor blazat, glosând asupra declinului
ireversibil al civilizației umane, a impactului devastator
asupra naturii („Din nefericire, nu te poți împiedica să
constați că un peisaj plăcut, în ziua de azi, e aproape
obligatoriu un peisaj protejat de orice intervenție umană
vreme de cel puțin un secol”), imposibilitatea reală a
comunicării, însingurarea, fragilitatea adeziunii la
existență, distorsiunile ontologice produse de sofisticatele tehnologii contemporane. Firul narativ al acestei
politic-fiction începe să se deșire în 2027, în pragul
unui nou ciclu electoral prezidențial. Și totuși, ceva
pare să se fi schimbat, parcă s-au mai tocit colții fiarei,
parcă se întrevede o dorință de a ieși din tiparul marginalului insolent și provocator. Să fie înaintarea în vârstă
cea care îi aduce o boare de înțelepciune și de domolire
a patimilor? 66 de ani (sau 68) nu e mult, dar când ți-ai
petrecut cea mai mare parte din ei ronțăind conformisme și șabloane de gândire, timpul lasă alte amprente în
carne și în spirit.
Interesant – și destul de neobișnuit – este faptul că
unul dintre personajele principale ale acestui roman cu
cheie, anume Ministrul Economiei și Finanțelor, Bruno
Le Maire (Bruno Juge în roman, numele de familie
ficțional – Judecător – nefiind anodin), scriitor la rândul
său (cu douăsprezece cărți la activ, cea mai recentă, Un
éternel soleil, văzând lumina tiparului în noiembrie
2021, căci președintele Macron nu a dorit ca miniștrii
săi să se apuce de publicat în timpul campaniei
prezidențiale, tulburându-i apele), ca mulți politicieni
francezi de frunte, nu-și ascundea, la finele lui 2021,
satisfacția de a-l fi inspirat pe scriitorul, care, interesat
de politică și de problemele societății, așa cum îl știm,
îl prezintă ca pe un supradotat workoholic, posibil candidat la prezidențiale. Șeful de la Bercy, care se împarte
între cele două pasiuni ale sale: politica și literatura („Și
Richelieu scria și acționa în același timp”, amintește el),
care îi frecventează cu încântare pe scriitori precum
Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson, sau Philip
Roth) revine așadar ca erou romanesc în mica comedia
umană pe care o construiește, cu migală de documentalist realist, Michel Houellebecq (de altfel, și în
Anéantir, dăm deseori peste Balzac, o figură tutelară
pentru scriitor). Malițios însă, Houellebecq se joacă cu
orgoliile acestor absolvenți de mari și renumite „Școli”
în care se formează elita Franței, cum sunt Școala
Normală Superioară, Școala Națională de
Administrație, sau Școala Politehnică. Modelul real al
lui Bruno-personajul este normalian, „agrégé” de litere
moderne și specialist în Proust, dar scriitorul îl transformă în politehnist.

Pornit în trombă, à la Dan Brown (ceea ce poate fi
o înțepătură ironică la adresa acestuia), cu misterioase
inscripții runice amenințătoare și texte indescifrabile,
cu Bahomet, pentagrame și alte aluzii ezoterice, totul
ambalat în realitate virtuală și tehnologie de ultimă oră,
Anéantir se dezvoltă mai întâi pe axe politice, înainte
de bifurca decisiv spre drame familiale și considerații
metafizice asupra morții. Prin natura formației sale
științifice, dublată de o curiozitate de jurnalist,
Houellebecq surprinde adesea, ca și în romanele anterioare, prin capacitatea sa de cuprindere și bogăția
informațiilor din diverse domenii. Drept e că, ici-colo,
realitatea glisează înspre oniric, sau stări de somnolență
lucidă, pentru a căror deslușire ar fi nevoie, probabil, de
expertiza unui Jung sau a unui șaman, căci muritorului
de rând nu-i este deloc limpede rolul și semnificația
celor 14 vise ale celuilalt personaj principal, Paul
Raison (un tip rațional, într-adevăr, cum o indică și
numele), prieten și colaborator apropiat al ministrului.
Dincolo de eroii houellebecquieni cumva tipizați –
bărbați aflați „nel mezzo del camin” al vieții, de
condiție materială bună, dar târând după ei neîmpliniri
sentimentale, vag depresivi, inteligenți, ambițioși și
complecși, plimbând o privire dezabuzată asupra lumii
și îndrăznind, rar, introspecții devastatoare – romanul
ni-l dezvăluie pe același scriitor dornic de experimente
narative, de împletiri de stiluri, genuri și tematici, chiar
cu riscul ca diversitatea să-l îndepărteze de structura și
obiectivele pe care părea că și le fixase inițial.
Neliniștitor, deși departe de cinismul și pesimismul textelor anterioare, acest nou roman propune o imersiune
în adâncuri psihologice adesea ocultate și în cotloanele
unei lumi confuze, dezarticulate, aflată pe marginea
prăpastiei. Căci de aceasta, scriitorul nu s-a îndoit nicio
secundă: rasa umană și-a sabordat așezarea în lume, iar
dispariția ei, așa cum este acum, ar putea reprezenta o
nouă șansă pentru creație. Optimism houellebecquian
pur!
Își imaginase întotdeauna lumea ca un loc în care nu
ar fi trebuit să se afle, dar pe care nici nu se grăbea săl părăsească, pur și simplu pentru că alta nu cunoștea.
Ar fi trebuie, poate, să fie un copac, sau măcar o broască țestoasă, oricum, ceva mai puțin agitat decât un om,
cu o existență supusă la variații mai mici. Niciun filosof
nu părea să propună soluții de acest gen, dimpotrivă,
toți păreau să cadă de acord asupra faptului că trebuie
acceptată condiția umană „cu limitele și mărețiile sale”,
așa cum citise cândva într-o publicație de obediență
umanistă; ba unii chiar emiteau ideea respingătoare că
era nimerit să descoperi în ea o anumită formă de demnitate. Cum ar spune un tânăr, lol.
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Ioana COSTA
De ani buni, florăriile au devenit surprinzătoare: chiar dacă – din motive la care am fi tentaţi să
medităm – nu prea ne aduc încîntări olfactive,
plantele fabuloase poartă nume (şi istorii, uneori)
care merită şi ele un gînd.
Mărturisesc că cea mai atrăgătoare este pentru
mine eticheta brassica, ataşată unor ghivece cu
varză ornamentală, în culori greu de trecut cu
vederea. Iubitorii Antichităţii clasice asociază
spontan varza cu Cato cel Bătrîn, severul cenzor
care nu obosea să ceară distrugerea Cartaginei. Nu
obosea, de altfel, nici să elogieze varza, căreia îi
dedică în De agri cultura o secţiune neobişnuit de
întinsă (CLXV [156-157]), deschisă de o afirmaţie
categorică: brassica est quae omnibus holeribus
antistat, „varza este cea care stă mai presus de
toate celelalte legume”. Pentru un autor de o
sobrietate legendară, nu poate fi vorba de un joc al
hiperbolelor. Nu mai puţin de douăzeci şi trei de
paragrafe se succedă ca argumentare a acestei teze,
cu sfaturi precise, cu leacuri însoţite de prescripţii
şi dozaje, într-o desfăşurare care prinde în plasa sa
toată viaţa omului, de la prima îmbăiere a copilului
la răni şi boli de tot soiul, şi ospeţe, şi indigestii, şi
mahmureli. Ar putea să-l blameze cineva? Să ridice piatra doar cel care nu a citit niciodată măcar cu
o brumă de interes despre „superplante” (sau, în
general, despre vreun panaceu). Varza continuă să
fie pe podiumul acestor vedete vegetale. Verzele
noastre sînt verzi, dezvăluindu-şi onest etimologia.
Brassica lui Pliniu se numeşte mereu aşa, dar sintagme de tipul brassicae colis sau brassicae coliculus au înclinat balanţa spre înrădăcinarea în uz a
celuilalt termen (tot aşa cum via strata, „drum
pavat”, a dus – în multe limbi – spre „stradă” ori
iecur ficatum, „ficat [rezultat din îngrăşarea] cu
smochine” – unde recunoaştem ficusul ca smochin
–, la „ficat”): colis sau, cu diftongul elegant, clasic,

caulis, însemnînd la origine doar „cotor”; cu diminutivul coliculus (cauliculus), pe care îl ştim ca
strămoş al curechiului nostru, regionalism dintr-un
spaţiu românesc în care făina este fărină (lat. farina) şi usturoiul este ai (lat. alium).
Altfel, latinii se puteau folosi şi de numele grecesc al verzei, preluat fără nicio modificare (nici
măcar fono-morfologică), indicând eventual o
varietate: crambe. Urmaşii grecilor antici au recurs
la termenul general prin care erau desemnate plantele de grădină, în opoziţie cu cele sălbatice: lachanon, ajuns în neogreacă aproape la fel, după ce şia pierdut pe drum, ca mii de alte cuvinte, numai
consoana finală. De aici (poate cu un ocol turcesc,
se întreabă lingviştii) a pătruns în terminologia
cromatică românească: lahaníu, „verde-deschis”,
„de culoarea verzei”. A verzei verzi, desigur, nu a
celei ornamentale, de la care porniserăm şi care ar
fi fost prilej de (vituperantă?) uluire pentru Cato,
partizanul miraculoasei brassica.
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ARTE

Dionisie VITCU

Vineri 17 iunie (2022) posturile de televiziune
anunțau plecarea unor mari artiști, printre care și
colegul meu de bancă, Valentin Uritescu.
Prietenul tinereții mele s-a stins după o lungă
perioadă de suferință într-un spital privat din
București. Vestea m-a speriat... era mai tânăr cu
patru ani... Am învățat și am pregătit împreună
examene, am debutat împreună în același spectacol pe scena de la Casandra, și-am luat Licența
împreună în iunie 1963... dar... ”vreme trece,
vreme vine”... „toate trec ca floarea
spulberată”... Val a luat repartiție la Teatrul de
Stat din Brăila, eu am luat repartiția la Teatrul de
Stat din Piatra Neamț. Sporadic am mai ținut
legătura dar... „Timpul slugă veche...”, ne felicitam la sărbători și la trecerea anilor.
Vestea tristă din 17 iunie m-a speriat și am
plâns. Posturile de televiziune au dat unele
momente cu înregistrări mai vechi din viața artistului, reîmprospătându-mi imaginea celebrului
actor la maturitate. În mod deosebit am reținut o
destăinuire a lui Val în fața divinului artist, unicul
Florin Piersic, care mi s-a părut un ”ascultător”
genial, ca actor! Cu farmecul său cunoscut putea
să deturneze linia emisiunii, dar nu, nu, s-a dovedit că are ”măsură”. Nu m-a surprins cu nimic Val
Uritescu, îl cunoșteam din școală, avea și are har,
talent și geniu. Umplea locul cu farmecul său
unde se așeza și ședea, lumina calea pe care-și
purta pașii mângâind-o... fie pe scenă, sau în culise, pe culoarele teatrului sau pe stradă. Era artist
născut, pecetluit de Parce, de natură. Farmecul
său era contagios și rămâne pe înregistrări.
Înseninează. Era prietenos, justițiar al spiritului
ardelenesc și nu te ruga de două ori să accepți
ceva, era tranșant. În clasa noastră cu mulți
studenți, în comparație cu cele trei grupe parale178

le, ne descurcam greu în multe privințe, la cămin,
la cantină, la orele de rapetiții la scenă unde trebuia să dovedim aptitudinile necesare profesiei
vocaționale la care am urcat treptele. Institutul de
Teatru, lipsit de Cămin și Cantină pentru studenți,
apela mereu la Minister și la bunăvoința
Universității „C.I. Parhon” sau a Instituttului
Politehnic. Mergându-ne buhul, că studenții de la
Teatru sunt inadaptabili, obraznici și cârcotași,
dacă eram acceptați undeva, în două-trei luni
eram alungați, dați afară cu scandal și reclamații
la Comitetul Central... Așa se face că prin transformarea clădirii din Dorobanți în Școală
Populară de Artă pribegia studenților de la
Teatru intrase în atenția Partidului! La ora 22
căminele blocau ușile și nu mai intra sau ieșea
nimeni, ori noi eram ”artiști”... noaptea veselie,
ziua triști! Tov. Cioară cârâia el, dar era un portar
bun la inimă și după o jumătate de oră de
rugăminți ne deschidea ușa; la Polizu, pe chei, la
Grozăvești însă am avut mari necazuri cu portarii, toți erau milițieni, cum umblam împreună
mereu, parcă eram înjugați, uneori intenționat sau
nu, ne confundau identitatea fapt care ne supăra
deopotrivă.
Într-o seară ne-am pomenit cu vizita
neanunțată a domnului Nicolae Uritescu. Venise
de la Vinerea cu merinde să-și vadă feciorul în
București. M-a surprins ținuta românului din
Apuseni. Înalt, demn și aspru așa mi s-a părut.
După ce și-a privit feciorul, după câteva întrebări
de rutină, despre sănătate, cum o duce și dacă-i
lipsește ceva, m-a privit cu îngăduință și l-a întrebat pe Val dacă eu sunt pretenul său. No, bine, a
zis, ai grijă de tine că eu m-oi înturna. Cu bine
feciori! Val și-a condus părintele până la ieșire și
când s-a întors a desfăcut pachetul trimis de
CONVORBIRI LITERARE

Mama. Generos și ospitalier, Val a așternut masa
și a pus toate bunătățile pe ștergarul de in alb.
Cârnăciori, zacuscă și slană cu brișca alături, plăcinte, dulciuri, cornulețe... și sticla de palincă.
Numai cine a stat la Internat poate să înțeleagă
sărbătoarea prilejuită de ”pachetul de acasă”.
Totul a fost fain până când Val a dorit să-mi arate
ce ”valoare” are palinca de la Vinerea. A turnat
pe geam un pahar și i-a dat foc, o flacără albastră
s-a ridicat și noi am tras un chiuit ca la nuntă sau
la cumătrie. N-au trecut zece minute și-n camera
noastră au năvălit vreo șase șefi ai Complexului
Grozăvești să ancheteze cazul de ”incendiere” a
căminului. Norocul nostru că flacăra se stinsese,
sticla era ascunsă și masa strânsă. Noi ca doi
porumbei naivi, mirosind a băutură dar senini și
nevinovați! Printre ”anchetatori” era și colegul
nostru de an, șeful studenților de la Teatru, care
și-a asigurat colegii că rămâne el să ancheteze
cazul. Așa s-a întâmplat că după plecarea ”străinilor”, Sandu Simionică s-a așezat între noi șiam luat festinul de la capăt.
Ne intraseră în obișnuință vizitele familiei lui
Val Uritescu și ne bucuram ca-n poveștile lui
Creangă despre gazda de la Fălticeni.
Întâmplător, sau nu, Val a fost distribuit în Nică a
lui Ștefan a Petrei, într-o dramatizare, Catiheții
dela Humulești. Asta se întâmpla în primul
semestru al anului întâi. Cu tot ”parfumul” ardelenesc, Val a dat o interpretare minunată lui Nică.
A fost un student eminent la actorie, iubit de toți
profesorii și gelozit de unii mușcați de microbul
vedetismului. În mod deosebit era preferatul lui
Ion Cojar. La repartiție a ales Teatrul din Brăila,
și n-am înțeles de ce a făcut asta, de ce nu s-a
îndreptat spre Timișoara, Cluj, Tg. Mureș,
Oradea... Bănuiesc că din dorința de a scăpa de
”accentul” zonal a vrut să rămână în spațiul geografic al Munteniei, unde se zice că vorbim o
limbă românească corectă.
La Brăila și-a întâlnit aleasa inimii care i-a
stat alături cu grijă și admirație, iar Bogdan unicul său fiu îi urmează în carieră și este deja un
artist cunoscut și prețuit în branșă. Prin plecarea
mea de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, l-
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am convins pe prietenul nostru comun Alexandru
Lazăr să-l ademenească pe Val și să-l aducă la
Coman. Schimbarea locului i-a priit manifestându-și talentul la potențialul său de mare artist.
După perioada Piatra Neamț, l-a cunoscut marele
cineast descoperitor de talente, Andrei Blaier,
omul artist care a văzut în Val o nouă vedetă a
cinematografiei românești și nu s-a înșelat.
Nu l-am cunoscut entuziasmat pe colegul meu
de realizările scenice, nici de la Teatrul din Brăila
lui Mihail Sebastian, nici de la Teatrul Tineretului
a lui Ion Coman, din Piatra Neamț. Din câte
cunosc, niciun regizor n-a montat special, un
spectacol pentru artistul emblematic Valentin
Uritescu. Așa cum obișnuia Alexa Visarion cu
Toma Caragiu și Octavian Cotescu...
– A! Nu era așa de mare?... Vă înșelați. Putea
să fie tot atât de mare și chiar cu asupra de măsură mai mare, Dom’le! N-a avut norocul să se
întâlnească în lumea teatrului cu mentorul său
Ion Cojar sau cu Gabriel Negry, cu Cristian
Hadji-Culea, Sorina Mirea, Dragoș Galgoțiu,
Dan Stoica, Brandy Barach… Fiind un actor de
echipă a jucat cu pasiune mistuitoare tot ce i se
dădea contre-emploi; primea tot și toate zâmbitor,
jovial cu surâs pe față, plin de amenitate, cu ironie tandră.
Flacăra inimii lui Val Uritescu s-a stins și
zâmbetul său a împietrit la geamul amurgului
într-o singurătate amară, înfrânt de suferință.
Artistul a intrat în vacanța veșnică în această vară
caniculară, în perioada când se coc cireșele și
strugurii în Grădina Maicii Domnului, sub ploaia
vesperală de flori de tei, lăsându-ne plini de gol
în suflete.
Furat de gânduri triste, încerc să întârzii trecutul crâșnind în dinți întrebarea… de ce Doamne,
de ce? Artistul era unic, avea clasă, eleganță,
demnitate, simplitate, sinceritate, avea gust artistic rafinat, imaginație fecundă în toate ce respira
pe scenă sau între oameni. Era magician al efemerului, al clipei nerepetabile, aureolate cu eticism ardelenesc și cu o pasiune mistuitoare pentru Teatru.
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Andrei Nicolau VOLOVĂȚ
Ultima premieră a Magului Purcărete la
naționalul ieșean in acest final de stagiune,
„Antonin Artaud/ Famila Cenci (după P.B.
Shelley și Stendhal)” în traducerea lui George
Banu, este măsura uriașului său talent, inegalabil,
în opina mea de spectator vinovat de îndrăzneala
condeiului, măsură pe care regizorul ne-o arată
încă odată la Iași într-un spectacol de excepție.
Silviu Purcărete ne obișnuise cu spectacolele
montate la Iași într-un registru de largă respirație,
cu o ușoară accesibilitate pentru spectatorul dorit
de arta Thaliei, începând cu Uriașii munților de
Pirandello, apoi Pălăria Florentină a lui Labiche,
și Cafeneaua lui Goldoni .
Ultimele două montări, pe care le-aș numi de
nișă, sunt mult mai grele ca încărcătură semantic
artistică, Plugarul și Moartea, după un text din
secolul XIV a lui Johannes von Tepl (Premiul
pentru cel mai bun spectacol de teatru, la Gala
UNITER de anul acesta) și ultima realizare
Antonin Artaud/ Famila Cenci, care, în treacăt fie
spus, a generat critici diverse și chiar unele cârcoteli venite din interiorul breslei, probabil de sorginte invidioasă, pe care personal le socotesc
neavenite, și mai ales dăunătoare unui colectiv
teatral de anvergura celei de la naționalul nostru.
Aceste ultime două montări se înscriu, pe de o
parte în categoria restituiri din lucrările unor
autori uitați de marele public sau poate chiar
necunoscuți, iar pe de altă parte, în tematica mai
greu asimilabilă de spectator, precum moartea,
crima, cruzimea dar care, să nu uităm, se cer
aduse în scenă încă din vremea teatrului antic.
Nu știu dacă temele macabre au făcut ca la
această ultimă montare, sala mare a teatrului să
fie ocupată cu puțin peste jumătate, deși eram la
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primul spectacol după premieră, sau poate aerul
de vacanță i-a sedus pe mulți dintre împătimiții
teatrului amânându-și vizionarea.
Spectacolul acestui inepuizabil regizor se află
sub auspiciile unei colaborări fructuoase, asimptotică perfecțiunii, cu scenograful Dragoș
Buhagiar, devenită aproape tradițională și, cu
compozitorul Vasile Șirli care semnează muzica
originală de natură să ne inducă și mai mult uimirea și groaza morbidității de pe scenă.
Spectatorul devine în egală măsură captivat
de povestea din perioada unui ev mediu tenebros
– secolul XVI – al familiei Cenci cu al său distructiv pater familias criminalibus, personaj central întruchipat extrem de sugestiv de actorul
Călin Chirilă, dar în același timp este surprins de
preocuparea regizorului, aproape didactică, pentru însăși piesa lui Antonin Artaud, cel care conceptualizează teatrul cruzimii.
Pe tot parcursul spectacolului, sub masca
bufonului, personaj specific evului mediu, se
aude, de fapt, vocea lui Artaud însuși, narând
întâmplările sângeroase și explicând construcția
acestui gen de teatru al crimei odioase.
De aceea, aș îndrăzni să spun că Purcărete se
află în acest spectacol la congruența fericită a
unui didacticism propriu despre teatrul artaudian
cu suprarealismul convențional în care excelează
vizualul șocant, sunetul sfredelitor și replica
tăioasă ca lama de pumnal, evocând arta acestui
dramarurg al tenebrelor. Marcat el însuși de boli
încă de mic copil și terminându-și viața prin ospicii, contestat sau neluat în seamă pentru teatrul
său în care crima și cruzimea sunt temele centrale, Artaud are o viziune a scenei de-a dreptul
șocantă.
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Deși primită cu ostilitate la premiera absolută
în care a și jucat, piesa lui Artaud despre Familia
Cenci avea să se dovedească mai târziu o certă
precursoare pentru teatrul absurdului, punându-și
chiar amprenta pe opera unor autori, cum ar fi
Samuel Beckett, după părerea exegeților.
Imaginarul lui Purcărete în acest spectacol
susținut de talentul vizual al lui Buhagiar și cel
sonor al lui Șirli ia adeseori forma unor imagini
suprarealiste, cu costume fabuloase, fie atemporale, fie cu trimiteri la personaje istorice, cu o
scenă încadrată de coloane antice ce sugerează
originile tragediei, cu o lectică imperială devenită
spre final o mașinărie pe cât de stranie pe atât de
impunătoare ca în tulburătoarele desene ale lui
Dali.
Regizorul apelează la un joc în travesti pentru
unele personaje care devin pe cât de stranii pe
atât de sugestiv integrate în complexitatea suprarealistă a scenei.
Între bine si rău nu mai este nici o linie de
demarcație, în Familia Cenci, iar faptul că răul
învinge constant, plasează concepția autorului în
paradigma maleficului ca parte intrinsecă a omului, ce trebuie acceptată ca atare, ducându-ne cu
gândul la instinctul primar al individului ca un
dat, dincolo de orice explicații. Îmi vine în cap ca
o paralelă a morții, cu un foarte recent film difuzat pe Netflix, Furia lui Dumnezeu,o adaptare
după romanul The book of murder de Guillermo
Martinez, a regizorului Sebastián Schindel, în
care răzbunarea omului poate aduce moartea, prin crimă ca o realitate hidoasă, dar și
ca o aparență a voinței divine. Nu știm, de
fapt, unde este hotarul, limita intervenției
răului din om sau a pedepsei divinității.
Actorii din montarea ieșeană sunt
dedicați, fără excepție, intră fiecare în pielea personajelor acestei povești morbide cu
manifestări paranoice, iar dintre toate, nu
poți să nu remarci bufonul jucat în travesti
de Mălina Lazăr cu rolul său de liant între
concepția autorului Artaud și cruzimea
însăși a familiei demonice. Se evidențiază
Lucreția
întruchipată de Petronela
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Grigorescu și Béatrice în interpretarea Adei
Lupu, pilonii centrali pe care se construiește epicul în jurul stâlpului de neclintit al tuturor relelor, Cenci, jucat fără cusur de Călin Chirilă.
Se pare că execelentului actor ieșean îi place
teribil să danseze cu moartea, cu aroganța desenată a mișcărilor robustului său trup și cu timbrul său, când ironic, când izbitor ca un tunet. Ca
și în personajul Plugarul și în Cenci se simte teribil, căci aceste genuri de rol îi vin ca o mănușă.
Moartea este la ea acasă în această piesă, sângele vărsat devine un scop, crima un loc comun al
familiei Cenci, dar și al epocii acelea în care Papa
apare mai puternic decât Dumnezeu și mai
înfricoșător decât diavolul.
Spectatorul de astă dată nu ar trebui să se
aștepte la catharsisul specific teatrului, căci este
pus ca într-un surghiun să mediteze profund despre viață și moarte dincolo de conformismul
social, de legi și de morală, așa cum ne propunea
în urmă cu aproape un secol Antonin Artaud, cel
decriptat astăzi cu generozitate și inspirație la
naționalul ieșean de viziunea lui Silviu Purcărete.
Neîndoielnic, în această ultimă mizanscenă
arta teatrală este dusă pe un tărâm fabulos, ca
într-un fel de imagistică a criminologiei și tragediei legate intrinsec.
Nu ratați acest spectacol de excepție în care
truda actorilor subjugați de vraja Magului Silviu
Purcărete merită săli pline.
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Cătălin BOGDAN
Un titlu ca R.M.N. ne sugerează limpede pretențiile
simbolice ale ultimului film al lui Cristian Mungiu:
R(o)m(â)n(ia) – jocul de-a acronimele ia aici locul
excursului lexicografic din Polițist, adjectiv, testului de
cultură creștină din Moartea domnului Lăzărescu ori
tușei ermetice din Sieranevada – e cam dilită „la mansardă”, ca să-l parafrazăm pe același coleg de „val”, cu
muribundul său erou. În loc de o hartă geografică,
imagistică cerebrală. La care, profani ce suntem, ne
uităm și noi, laolaltă cu protagonistul, ca vițelul la poartă nouă, nereușind să pricem ce consecințe pot avea
niște circumvoluțiuni altfel extrem de familiare
„specialiștilor”, inevitabil mai pricepuți decât un încuiat doctor de țară, pentru un bătrân care se mai și spânzură – semn că tulburarea vine din adâncimea sufletului. Mai mult decât atât, nu e singurul, după cum deducem din mai vechea sperietură a nepoțelului său, care se
confruntă subit cu pădurea spânzuraților, ce dintr-o
dată se interpune între cruda sa vârstă și viitorul lui
social.
Această ambiție de a ilustra drame cu puternice
valențe de metafore comunitare nu e nouă în cazul regizorului. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile tindea spre o radiografie a ceaușismului târziu, întrevăzut ca un insidios și
imploziv abuz. La fel După dealuri, unde inevitabilul
exorcism denota o societate în criză imunitară, ori chiar
Bacalaureat, cu lumea sa crăpată pe potriva unei rupturi de conștiință. De data aceasta avem de-a face cu
satul global al noilor mari migrații. Sașii sunt pe cale de
dispariție, ungurii și românii au rude prin tot
Occidentul, „de țigani am scăpat”, iar new entry sunt
niște srilankezi mai mult „în trecere”. Pădurile le taie
austriecii, urșii îi numără francezii, iar banii pentru
pâine vin de la Bruxelles. Tot acest du-te-vino nu anulează discrepanțele sociale: câțiva au limuzine invidiate, alții doar motorete; fondurile sunt pentru patroni, dar
salariile sunt minime, iar cei ce nu robotesc printre străini mai mult șomează; mulți copii n-au tații prin preajmă și destui se consolează cu darurile de Crăciun ale
bogătanilor, în timp ce luxul casnic nu-i deopotrivă
pentru toți. „Iubirile” sunt și ele pe măsură: o unguroaică inițial măritată se încurcă cu unul însurat cu o
româncă, „pe jumătate neamț, pe jumătate țigan”, care,
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gelos din fire, o va bănui la nevoie că-l înșeală cu vreun
exotic srilankez, aciuat la ea în fugă de linșaj. E limpede că avem de-a face cu un tablou prolix.
În siajul filmului „de autor”, Mungiu își scrie singur
scenariile. De data aceasta, însă, a pornit cu stângul. De
altfel, merită să ne amintim că până acum filmele sale
cele mai reușite au beneficiat de niște structuri narative
pe care le-a moștenit de la alții. 4 luni, 3 săptămâni și 2
zile este, de fapt, un remake după Ilustrate cu flori de
câmp, filmul din 1975 al lui Andrei Blaier – o comandă
politică după interzicerea avorturilor, indiscutabil, dar
nu mai puțin remarcabil. Desigur, accentele, atmosfera
și mizele sunt cu totul altele, dar subiectul, personajele
și insinuarea dramei morale sunt în bună măsură deja
conturate – până și domnu` Bebe cel odios vine de
acolo. Cu atât mai puțin îi aparține povestea din După
dealuri, un fapt real abil literaturizat înaintea sa., pe
care, încă o dată, l-a nuanțat (legitim) după bunul său
plac. Am putea astfel spune că a fost mai degrabă un coscenarist priceput, capabil să intuiască potențialul unui
material deja prelucrat și să-l adapteze propriilor
intenții. Lipsit de această tacită conlucrare, în
Bacalaureat unele „încheieturi” au început deja să
scârție ceva mai disonant: repetiții paroxistice, tușe
cabotine, un incipient contrapunct fantastic – mai
degrabă artificii de regie prin care încerca să suplinească anumite carențe (structurale, dar încă discrete) de
scenariu. Toate acestea au rămas, însă, în bună măsură
în surdină, „acoperite” de rezonanța iradiantă a unui
subiect inspirat, de ritmul elocvent dozat și de un erou
interpretat fără cusur în tonalitatea potrivită. Realismul
său cu substrat etic – frații Dardenne sunt un reper în
aceast sens – are nevoie de povești care să se preteze
bine țesăturii dramatice a conflictelor de conștiință. De
data aceasta s-a lăsat ispitit de un subiect doar aparent
generos. De fapt, tensiunile „rasiste” pe care le pune-n
scenă țin mai mult de o problematizare ideologică decât
de una etică. Deși a crezut că are în mâini un concentrat
mult mai dens, s-a trezit pe parcurs cu o „diluție” neprevăzută, care l-a obligat să încerce să-și dreagă filmul
printr-o arborescență redundantă de detalii și printr-un
exces de „mirodenii” regizorale. A rezultat un produs
mai confuz și mai incoerent decât altele – și, în orice
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caz, mai puțin convingător. A apelat (scenaristic, dar și
scenografic) la „clar-obscur” pentru a conferi (artificial) relief unui dramatism mai superficial ca de obicei.
Este neîndoios că trăim epoca celor mai ample
migrații de până acum ale istoriei. Acesta nu e doar un
fenomen conjunctural, ci e rezultatul unor semnificative evoluții culturale și al unor precise strategii politice.
Oamenii nu se mișcă în așa măsură doar fiindcă au
căpătat această oportunitate, ci fiindcă globalizarea
economică, cu radicala reconfigurare a pieței muncii, e
dublată de un inedit sincretism ideologic. Vechile
identități comunitare sunt supuse unei eroziuni accelerate, iar deruta unora se lasă uneori cu scântei, dacă nu
cu sânge. Limanul propus celor în criză de identitate e
un universalism generos, care prvește fiecare om al planetei drept la fel de respectabil. Pe lângă faptul că o astfel de filozofie e, etic vorbind, profund reducționistă
(printr-o înșelătoare echivalare a moralității cu protejarea „drepturilor” semenilor), aceasta induce și un derutant trompe-l`oeil. Rasismul, de pildă, are la bază nu
doar o „prejudecată” individuală, ci mai ales o dispută
comunitară. În fond, lupta pentru identități culturale
„slabe” urmărește și dislocarea componentei axiologice
a diferenței. Altfel spus, a fi „altfel” devine o simplă
distincție de ierbar, o variație doar „pe orizontală”,
neutră moral. În acest fel, etica ajunge să fie redusă la
respingerea oricărei diferențe substanțiale între oameni.
Și povestea din R.M.N. – un sat mixt din Ardeal se
revoltă împotriva unor bonomi muncitori srilankezi
angajați la „brutărie” – se încadrează în această schemă,
pe linia dramatică a filmelor americane cu negri linșați
de Ku Klux Klan ori de sclavagiști turbați. Aici intervine didacticismul regizoral: srilankezii sunt buni
familiști, buni bucătari, „duși la biserică”, politicoși și
gentili, cu un dezvoltat simț muzical – cei ce-i urăsc
doar pentru culoarea pielii au, indiscutabil, mintea tulburată, iar argumentele lor nu pot fi decât hilare: sunt
potențiali teroriști, sunt purtători de boli, sunt avangarda unei invazii etnice, sunt un cal troian religios. De
fapt, niciunul din aceste argumente nu e cu totul fals,
nici măcar cel geomedical. Până să ajungă indivizi
„universali” și cosmopoliți, mulți migranți se agață de
identități comunitare – nu întîmplător, în bisericile
noastre de dincolo întâlnim mai multe ii și mai mulți
ițari ca în cele de la noi –, asumate la nevoie chiar agresiv. Dar viața socială nu-i un festival folcloric:
comunitățile vo rămâne mereu în competiție. A ignora
din motive ideologice această realitate va întreține
caracterul haotic al conflictelor.
Și Cristian Mungiu încearcă să-și „înțeleagă”
rasiștii. Dar o face tot superficial, astfel că ceea ce-i
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rămâne la îndemână e să crească doza de „irațional” a
personajelor – așa ne trezim cu un erou întunecat,
măcelar de profesie, gelos și violent, care rătăcește
amenințător cu pușca ca un animal hăituit (și mai și
trage), impulsiv la limita delirului, care schimbă taberele mai mult inerțial. Contrapunctul erotic e la fel de
tenebros: în pas cu tema muzicală din In the Mood for
Love – un imn al sublimării continente – se masturbează compulsiv la fereastra iubitei, discursul său amoros
e sub nivelul banalităților de alcov, iar gelozia sa e dea dreptul teroristă. Remarcăm, cu această ocazie, și primul adevărat nud al regizorului – un fel de Pallady în
același timp mai sumbru și mai complice, dar la fel de
„melancolic”: chiar și „iubirea” e greu accesibilă pe
fondul aceastei disonanțe cognitive induse ideologic.
Nici eroina nu-i cu mult mai convingătoare: energică – a avut, de altfel, inițiativa unui divorț
„netradițional” –, mai autonomă – nu-i pasă de gura
lumii, chiar încurcată cu un însurat – , mai cultă, fără
copiii pe care alții se grăbescă să-i facă, mai ospitalieră
nu doar pentru bani, părea predispunsă să devină brusc
paladină drepturilor „străinilor”, chiar cu prețul unei
demisii (și al inevitabilei emigrări). Ceea ce-o mișcă
pare a fi, totuși, un discret sentiment de superioritate
morală. Ceilalți sunt mai lași și mai retrograzi, mai
ipocriți și mai materialiști – ceea ce-i chiar adevărat, dar
nu-i justifică moral patosul. Srilankezii chiar n-au nicio
vină, însă crizele micii comunități rurale nu-s doar
„prejudecăți” de depășit „cultural” prin metisaj rasial.
Bisericile se mai și golesc, limbile se uită, iar de
Crăciun se dansează pe o stilizată Bella ciao – cântec de
partizani nu tocmai iubitori de creștini.
Cum spuneam, regizorul recurge compensatoriu la
mult prea multe microelemente simbolice, aproape inevitabil de neintegrat satisfăcător într-un tablou preferabil mai coerent: abatorul – departe de elocvența din
Despre trup și suflet al unguroaicei Ildikó Enyedi – de
ovine, brusca tăcere a copilului (și la fel de brusca ei
abandonare), freamătul iernatic al copacilor, hăinuța
croșetată – paradigma excesului de didacticism – ca
pretext pentru un accent homofob, măștile animaliere –
o multiplicare a celei din Bacalaureat –, surogatul de
educație „de supraviețuire”, hruba carcerală, franțuzul
progresist, spânzurații din codru. Mungiu, în fond,
folosește metafora pădurii pentru conflictul social drapat într-unul rasial. El ne oferă versiunea post-națională
și „post-belică” (într-o Europă aparent pacificată) a
pădurii spânzuraților, pe care Rebreanu o plasase în
tumultul războinic al destrămării unei monarhii multietnice.

183

Alex VASILIU
Constantin Silvestri este singurul dirijor român evocat, studiat între 1971-2021 pe parcursul a șapte
producții editoriale, ceea ce este mult pentru o țară ca
România în care, de-a lungul timpului, s-a publicat cel
mult un singur volum despre o personalitate muzicală
autohtonă (excepții fiind George Enescu, Dinu LIpatti),
iar unii compozitori și interpreți sunt, din nefericire, în
continuare ignorați. Cercetătorii vieții și creației lui
Silvestri au fost Eugen Pricope, cu un capitol din volumul Dirijori și orchestre (Editura Muzicală, 1971), apoi
cu întreg volumul Constantin Silvestri între străluciri
și...cântece de pustiu (Editura Muzicală, 1975), Theodor
Bălan, și el cu un capitol în cartea Prietenii mei muzicieni (Editura Muzicală, 1976), Raluca Voicu Arnăuțoiu
cu volumul Constantin Silvestri – biografie necunoscută
(Editura Ars Docendi, 2013), Lavinia Coman cu monografia Constantin Silvestri (Editura Didactică și
Pedagogică (2014). Și în Marea Britanie au fost publicate două volume: Constantin Silvestri: A Musician Before
His Time. Conductor, composer, pianist de John Gritten
(Kitzinger, 1998) și Constantin Silvestri Magician. A
view from the orchestra de Raymond Carpenter
(Romanian Musical Adventure, 2011). Pot fi adăugate
articolele, studiile publicate la București cu ocazia centenarului nașterii sale (2013), amintirile publicistului și
eseistului George Bălan serializate în câteva numere ale
revistei Muzica (2019), studiul subsemnatului,
Constantin Silvestri: muzicianul problemă. Documente
de presă (Artes. Revistă de muzicologie, vol. 21-22.
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași,
Centrul de cercetare „Știința Muzicii”, 2020). Deși evocată subtil, printre rânduri, în volumele autorilor români
publicate până în 1989, în mod liber după acel an, relația
lui Constantin Silvestri cu presa română de până în 1959
nu a fost analizată integral, riguros în jumătatea de secol
precizată la începutul însemnărilor de față. Citate au
existat, nu întotdeauna conform surselor, momentului
apariției fiecăruia în volumele românești tipărite până în
1989.
De ce a rămas Silvestri atât de atractiv pentru
publiciști, muzicologi și, cum s-a dovedit de-a lungul
timpului, pentru mulți reprezentanți de seamă ai obștii
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muzicale românești? În primul rând datorită calităților
excepționale de pianist vădite precoce, ca adolescent,
când era elev la Conservatorul din Târgu Mureș – calități
remarcate de George Enescu -, apoi ca pianist improvizator în stilurile marilor compozitori academici
(performanțe rămase legendare pentru publicul și
profesioniștii care l-au ascultat în perioada interbelică la
Ateneul Român din București), datorită originalității în
calitate de compozitor, apreciată de mai multe ori în
aceeași perioadă cu premiile “George Enescu”, datorită
succeselor fenomenale ca dirijor în țară, în toată lumea.
Plusul de atracție se explică prin inaderența fățișă a lui
Constantin Silvestri la comandamentele ideologiei
comuniste din România, mai ales în perioada contondentă (1948-1959), inaderență manifestată prin neînregimentarea în calitate de compozitor la rigorile proletcultismului, în calitate de dirijor prin evitarea lucrărilor de
acest tip produse în România și în alte țări comuniste,
prin exprimarea primejdios de liberă a opțiunilor politice
și estetice personale, chiar în presa controlată de
autorități. Întregul destin al lui Constantin Silvestri până
la plecarea sa definitivă din România (1958) a fost o
luptă dură cu mentalitățile breslei muzicale, în mare
parte nereceptivă la modernitatea radicală a
compozițiilor sale, de multe ori mefientă față de personalitatea umană impetuoasă, atipică, în urma
performanțelor ca pianist, dirijor, conducător de instituții
muzicale – performanțe greu de acceptat avându-se în
vedere tinerețea sa. În totul, un destin aventuros în sensul
excelenței, un destin spectacular ce ilustrează în mod
impresionant mai ales dramatismul perioadei proletcultiste românești dar și succesele cu adevărat extraordinare
adunate pe toate meridianele – realizări din 1959 ascunse
de cenzură. Urmele apăsate ale lui Constantin Silvestri
ca om și muzician au meritat cercetate, mențin interesul
istoricilor pentru că mai sunt documente rămase tăcute în
arhive. Bineînțeles, documente semnificative s-au păstrat în presa română. Acest tip de mărturii au fost antologate și comentate de Cristina Ligia Enășescu în volumul
recent apărut Constantin Silvestri în cronici și interviuri:
1939-19592.
Din numărul mare de texte reproduse, personalitatea
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umană și artistică a lui Silvestri se clarifică asemeni fragmentelor de mozaic ce compun, așezate la locul potrivit,
chipul căutat. Ordonarea aproape cronologică a documentelor de presă oferă cititorului baza informării despre
originalitatea compozitorului, studiat mai întâi prin
cuvintele profesorului său Mihail Jora, critic profesionist, obiectiv până la asprime dar nu până la nedreptate,
cu un scris direct, plastic, rămas datorită cronicilor sale
martor de neocolit al istoriei vieții muzicale românești.
Articolul său publicat în ziarul Timpul din 17 iunie 1940
este un excelent portret, una dintre cele mai pertinente,
mai cuprinzătoare explicații ale personalității și muzicii
polimorfe, surprinzătoare a lui Constantin Silvestri.
Întreaga producție muzicală a lui Silvestri se întemeiază pe un stil personal, care, în linii generale, nu ține
seamă de anumite principii, pe cari tratatele de estetică
muzicală le socotesc trebuincioase întruchipării frumosului. / La Silvestri nu vom întâlni fraze rotunde, perioade închise sau cadențe hotărâte. Nu vom descoperi graiul și expresiunea muzicală cu cari ne-au obișnuit obiceiul și tradiția. Dar vom găsi, în schimb, o spovedanie
muzicală ce purcede din adâncurile unei firi bogate și
cinstite, răsvrătită împotriva „celor de mult auzite”, pe
care, totuși, le prețuiește cu deosebită dragoste, la
înaintașii lui de seamă. […] Silvestri iubește muzica și o
caută oriunde s-ar găsi. Și cu cât e mai fericit să descopere comori ascunse prin vechi partituri, ce îl entuziasmează și îl înalță sufletește, cu atât se leapădă de ele,
atunci când își așterne pe hârtie gândurile lui sonore.
Contopirea acestor două simțăminte, ce par potrivnice
una față de alta, nu e cu putință decât la firile care sunt
din belșug înzestrate de Dumnezeu. […] Silvestri are,
poate, un fel displăcut de a înfățișa lucrările lui. De obicei, părțile repezi apar dezordonate și încurcate.
Străpunse de un având nestăpânit, ideile se rostogolesc
potop, se încalecă unele peste altele, se rup în bucățele,
se refac apoi, încleștându-se când ciudoase, când
mânioase, când glumețe. S-ar zice că un diavol îl asmute
să-și iasă din fire, pentru a face năzdrăvănii și
giumbușlucuri. Dar la o cercetare mai amănunțită, toate
aceste neînțelese încolăciri se luminează și se deslușesc.
Se dovedește, mai întâi, că ideile se mișcă în vechile
tipare, ce dăinuiesc de la Bach și de la Beethoven.
Formele muzicale sunt păstrate cu sfințenie și aș putea
spune că silințele lui Silvestri se îndreaptă toate spre a
desăvârși cu migală clădirea și dezvoltarea materialului
sonor. / La reauzirea pe îndelete a operei, se adeverește
că acest material nu este atât de încâlcit pe cât vrea să
pară. Sub acea înfățișare necioplită, el ascunde o sensibilitate și o expresiune de mare preț. Aici se ivește toată
neînțelegerea dintre public și Silvestri. Acesta e un deli-
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cat, e un rafinat, e un hipersensibil, ce-și ascunde
însușirile drept slăbiciune. Rușinându-se – și nu se știe
pentru ce – el încearcă să și le ascundă sub paravanul
îndrăznelilor armonice și ritmice. Și, bineînțeles, adesea
sare peste șa, în așa fel încât ceea ce voia să spuie e de
nerecunoscut. Iar când izbutește să facă astfel de
isprăvi, Silvestri e fericit. Dar, atunci, vorba aceea:
Silvestri nu e Silvestri, și nu în asemenea prilejuri trebuie judecat și osândit acest tânăr, care ne-a spus, până
acum, atâtea lucruri frumoase, pe care nici unul dintre
noi n-a putut să le aștearnă la vârsta lui.3
Imaginea aprecierii și respectului de care s-a bucurat
Constantin Silvestri încă de la primele sale concerte
susținute ca dirijor și pianist se întregește din cronicile
reproduse în volum, semnate de cei mai prestigioși
analiști români: George Breazul (distincția spiritului
muzical care călăuzește arta dirigențială a lui
Silvestri4), Emanoil Ciomac (emoția de frumusețe dată
de aceste lieduri e tot atât de mare ca și aceea a ciclurilor nemuritorilor maeștri5), Cella Delavrancea (tânărul
dirijor mânuiește orchestra așa cum vrea, adică cu mare
latent, cu inspirație și adâncă putere de expresie. Ai sentimentul, ascultându-l, că paleta lui sonoră poartă mai
multe nuanțe decât a altuia, iar concentrarea lui adaugă
gravitate faptului muzical6), Vasile Cristian (Concertele
dirijate de C. Silvestri se disting întotdeauna prin claritatea și plasticitatea sonorității orchestrale, prin puterea
lor de convingere […], dovedește o adâncă pătrundere a
conținutului și o cunoaștere la fel de justă a stilului7),
Radu Gheciu (Aflăm în creația sa o pasionantă căutare
a noului, a valorilor nedescoperite încă și care trebuie
smulse semnelor convenționale ale notării muzicale8),
George Bălan (Dirijorul nu a dat Messei o execuție
dominată de grija pentru repectarea literei partiturii, ci
a interpretat-o creator, în spiritul unei concepții și
sensibilități artistice evoluate, contemporane, ceea ce nu
numai că nu a dăunat expresiei mozartiene, dar a și
îmbogățit-o, i-a imprimat o deosebită strălucire și
forță9). Aici se cuvine înregistrată impresia lui Dmitri
Șostakovici după ce a ascultat prima sa simfonie în
viziunea lui Silvestri:
[Șostakovici] a adăugat, totodată, excepționala sa
prețuire pentru interpretarea dată Simfoniei de către C.
Silvestri, care a înțeles să pună în lumină tocmai conținutul
grav, serios, adică cel autentic, al lucrării.10

Tot George Bălan a analizat minuțios versiunea
Simfoniei a X-a de același compozitor, realizată de
Silvestri împreună cu Orchestra Radiodifuziunii la începutul stagiunii 1956-’57, primă audiție românescă despre care toți cronicarii importanți au avut credința unui
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eveniment muzical românesc. G. Bălan a subliniat pe
larg originalitatea, caracterul spectaculos ale interpretării
dar a legat unele neîmpliniri de lipsa experienței orchestrei amintite în privința muzicii secolului XX, întârzierea
cu trei ani a programării simfoniei la București, în
comparație cu promtitudinea manifestată în vestul
Europei și în Statele Unite ale Americii.
În primul capitol al volumului, Constantin Silvestri –
omul și artistul (pag. 15-36), autoarea explică, folosinduse de bibliografia istorică, politică, muzicală generoasă
adunată până în prezent, „strălucirile și pustiul” destinului personajului-vedetă. În corpul textului, în bogatele
note de subsol sunt luminate conjucturi politice, relații
personale mai mult sau mai puțin cunoscute care au
favorizat ori au afectat negativ viața muzicală românească în peroada 1948-1958, implicit activitatea lui
Constantin Silvestri. Prezenta antologie nu are caracter
exhaustiv, cum s-ar cuveni după atâta timp trecut de la
desfășurarea evenimentelor, mai ales că autoarea precizează imediat dorim să-l omagiem pe compozitorul, pianistul și dirijorul Constantin Silvestri, la 50 de ani de la
încetarea sa prematură din viață. Este adevărat că în
același paragraf de la pagina 36 se menționează că volumul adună cele mai importante articole apărute în ziarele și revistele din România, în perioada februarie
1930-iulie 1959, dar cred că înțelegerea sporită a relației
lui Silvestri cu regimul comunist ar fi fost mai mult
înlesnită de prezentarea, tot atât de echilibrată, a momentului 1950, când revista Flacăra a găzduit timp de câteva
luni (iunie-septembrie) campania de presă intitulată
pompos Pentru o largă dezbatere a problemelor muzicii.
Acțiunea a avut legătură cu Silvestri pentru că el a fost
solicitat primul să-și expună opinia, urmată de critici
virulente.
Serialul din revista Flacăra se încadra politicii,
copiată după modelul sovietic impus în februarie 1948
prin publicarea Hotărârii Comitetului Central (b) al P.
C. Al Uniunii Sovietice cu privire la creația și critica
muzicală. Atunci s-au legiferat și la noi lupta împotriva
așa-zis-ului formalism, împotriva cosmopolitismului,
directivele date și compozitorilor de a scrie muzică pentru mase, de largă audiență, inspirată nu numai din
tradiția sătească (dar aceea cosmetizată strident prin
aranjamente pentru orchestrele de muzică populară
supradimensionate, multiplicate recent în toată țara,
inclusiv în cadrul filarmonicilor), ci și din tradiția muzicală orășenească revoluționară, a muncitorilor. A fost
momentul începutului îndepărtării, chiar a dispariției
vremelnice a lui Constantin Silvestri din atenția presei
deoarece se știa că lucrările sale de un modernism radical
nu corespundeau cerințelor ideologice ale momentului,
nici cele inspirate din folclorul transilvănean. Situându-

se total în antiteză cu politica oficială, Silvestri a scris
articolul În jurul problemei formei și conținutului în
muzică, publicat în numărul 30 din 29 iunie al revistei
Flacăra. Argumentele sale de profesionist desăvârșit,
marcate de simțul rațiunii, de cunoașterea puterilor
semantice ale muzicii, de bun simț dar și de fermitate au
fost combătute aprig în următoarele numere ale
publicației de Mauriciu Vescan și George Bălan, doi
„tenori” cu voci puternice în lumea muzicală românească, singurul care i-a luat apărarea lui Silvestri fiind fostul
său profesor de la Conservatorul din Târgu Mureș, compozitorul și profesorul Zeno Vancea. Întrucât antologia
realizată de Cristina Ligia Enășescu include și interviuri
acordate de Constantin Silvestri, cred că ar fi fost utile
referirile la acest articol și redarea măcar a celor mai
semnificative pasaje, spre a se lumina mai mult personalitatea sa profesional-morală.
Dincolo de acest aspect, noul volum este de mult
folos pentru tânăra generație de muzicieni, care va trebui
să cunoască pe cât posibil mai complet artistul genial
Constantin Silvestri. Antologia sporește în valoare datorită celor trei prefețe stimulatoare ca idei și informații,
semnate de Dan Dediu, Diana Moș și Mihai Cosma.

Note:
1. Constantin Silvestri în cronici și interviuri: 19301959. Cronici și interviuri adunate, îngrijite și adnotate de
Cristina Ligia Enășescu. Editura Institutului Cultural
Român, 2021.
2. Editura Institutului Cultural Român, 2021
3. Constantin Silvestri în cronici și interviuri, 19391959. Cronici și interviuri adunate, îngrijite și adnotate de
Cristina Ligia Enășescu. Editura Institutului Cultural
Român, 2021, pag. 41-42.
4. Op. cit., pag. 49
5. Op. cit, pag. 54, referire la ciclul de lieduri opus 1
Cântece ale dragostei și ale morții de Silvestri pe versuri
de H. Heine
6. Op. cit., pag. 63
7. O. cit., pag. 129
8. Op. cit., pag. 182
9. Op. cit., pag. 187
10. Op. cit., pag. 208. Pasajul este extras din amplul
reportaj publicat de George Bălan în Contemporanul datat
15 iunie 1956. Interesant este că G. Bălan l-a provocat pe
Șostakovici să-și expună intențiile componistice în relația
cu afirmațiile unui influent muzicolog sovietic al timpului,
Igor Martînov, care vedea în final o încununare solemnă,
jubilantă, a ciclului. Fără îndoială, s-a luminat aici
înțelegerea și exprimarea veridică, nefalsificată, de către
Silvestri, a sensurilor dramatice din Simfonia I de
Șostakovici.
ARTE
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Biblioteca revistei Convorbiri literare, Antologia
2021, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2022, 100 p.
La zilele revistei Convorbiri literare an de an este
lansată şi o antologie lirică. Este
interesantă, spunem noi, cei din
redacție, şi pentru că – adunând textele din pliantul lunar al „bibliotecii” de poezie, în care un poet
cunoscut e prezentat printr-o o
selecţie de poeme şi un scurt CV,
într-o carte – constituie, din câte
ştiu, un demers cu caracter de unicat
în ţară. Astfel, în timp, s-a conturat
an după an și o imagine a poeziei române contemporane, după cum poate fi oferită de noi astfel.
Anul acesta poeţii prezenţi în antologie sunt, în
ordinea apariţiei, lună de lună, în revistă: Ioan Ouatu
(Inorog), Vasile Burlui (O picătură din Graal), Mihai
Gheorghiu (Călătorie), Menuț Maximinian (Copilul de
apă), Aurelian Sârbu (Autoportret), Valentin Talpalaru
(Alungatul stelelor), Radu Florescu (Coborîrea din
somn), Aurel Ștefanachi (Transcendere și luciditate),
Mihaela Gădinariu (Un ultim sunet dintr-un ultim război), Nicolae Petrescu Redi (Trans-MIT!), Ion Potolea
(Triptic), Constantin Gherghinoiu (Pasărea adîncă).
Un proiect deschis, care dă seamă în fiecare an cu
o nouă carte, o nouă selecţie de poezie română contemporană, prilejuind cititorilor noștri şi invitaţia la o lectură interesantă.
Mihai Maxim, Noi documente turcești privind
Țările Române și Înalta Poartă (1526 – 1602), Muzeul
Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2008, 342 p.
Prezentam în numărul trecut o
altă carte a lui Mihai Maxim,
Brăila 1711. Noi documente otomane, apărută la aceeași editură,
Istros, a Muzeului Brăilei și spuneam că vom semnala, succint,
pentru publicul interesat, câteva
dintre cărțile sale.
Mihai Maxim (1943, Vorniceni,
Botoșani – 2017), a absolvit liceul
și facultatea la Iași. S-a specializat ulterior în studii
orientale, osmanistică. A fost visiting profesor la
Columbia University. Apoi a predat universitățile din
Istanbul și Veneția. A fost membru de onoare al
Academiei turce, a ajuns un nume recunoscut în domeniul relațiilor româno-otomane, având peste 130 de titCONVORBIRI LITERARE
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luri publicate, unele de referință în domeniu.
Conform opiniei sale că „un volum de documente
este (...) mai durabil decât unul de interpretare, fie el și
de sinteză originală”, căci „nu se poate face istorie
serioasă, solidă, fără documente”. Istoria, spune cercetătorul, și în speță cea a relațiilor noastre cu Poarta, este
frumoasă dar și dificilă, dat fiind faptul că e necesară
cunoașterea limbii osmană, care este supranumită și
„cele trei limbi” (elsine-i selâse), ceea ce înseamnă
turcă, arabă și persană, apoi și a tipurilor de scrieri
practicate. Între aceste tipuri de scriere unul dintre cele
mai dificile, dar necesar a fi cunoscut pentru descifrarea documentelor, este „siyâkat”, care, scrie Mihai
Maxim, este „un fel de cifru al finanțelor otomane”.
Acestea fiind spuse, în carte sunt publicate 52 de
documente relativ la relațiile dintre Țările Române și
Înalta Poartă, datate între 1526 – 1602. 36 sunt inedite,
16 publicate cu puțin în urma apariției volumului, tot
de către Mihai Maxim, acum însă având și traducerea
în română. Acestea provin din Arhiva Otomană de pe
lângă Președinția Consiliului de Miniștri a Republicii
Turcia (T.C. Bașbakanlık Osmanlı Arșivı – BOA), provenite din fosta arhivă a primilor miniștri (marii viziri)
otomani, și cea mai mare arhivă a Turciei (130 de
milioane de unități arhivistice).
Sunt multe detalii de interes în această carte. De
exemplu, se pot stabili datele oficiale la care au fost
numiți și învestiți domnitorii noștri, ce însemne ale
puterii au primit, cât au costat aceste însemne, tributul
(cizye), pișkeș-urile – adică darurile date de aceștia
Sultanului și oamenilor de la curtea sa, dar și acele
in’âm (favoruri), daruri primite la rândul lor de la sultan de trimișii voievozilor la predarea acestor tributuri,
pișkeș-uri ș.a. Chiar și „cursurile valutare” de la acele
date se poate vedea din aceste documente, sau se pot
stabili/ limpezi diverse aspecte care țin de corecta terminologia ș.a.
Mihai Maxim evidențiază/ analizează diverse alte
aspecte cu semnificațiile lor; astfel, arată cum, de
multe ori, un document luat separat, și nu în întregul
context, poate oferi o imagine trunchiată sau chiar eronată. Și exemplifică cu neparticiparea (dovedită după
studierea mai multor documente, deși dintr-unul singur
părea altfel) lui Alexandru Lăpușneanul expediția lui
Süleyman Kanuni la Szigetvár (1565/ 1566) sau, de
pildă, cu originea lui Mihai Viteazul, conform unui
document otoman, în care este numit „Banul Mihai,
fiul lui Iane” (Grecul).
Structura cărții (după Cuvânt înainte): Sumarul
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documentelor nr. 1- 52, Anexe (cu reproduceri/ pagini
ale unora dintre documente).
O carte scrisă de un nume important în domeniu, cu
informații/ detalii diverse, bună parte cu caracter de
noutate la noi/ puțin spre deloc cunoscute, care pot
ajuta cititorul interesat să-și facă o imagine mai clară
asupra felului în care au evoluat relațiile româno-otomane, care a fost cadrul real al acestora.
Filostorgiu, Istoria bisericească, ediție bilingvă
greacă – română, traducere de Dorin Garofeanu, studiu
introductiv, tabel cronologic și note explicative de
Dragoș Mîrșanu, ed. îngrijită de Adrian Muraru,
Polirom, Iași, 2012, 456 p.
Despre viața lui Filostorgiu (n.
368 – m. 439 d.Hr.) se știe destul
de puțin. S-a născut la Borissus, în
Cappadocia Secunda, având probabil condiție socială precară, poate
dintr-o familie ariană.
A scris o Istorie bisericească
(într-o vreme în care se năștea istoriografia bisericească) al cărei text
nu a fost păstrat în întregime, mai ales din cauza perspectivei sale ariene în prezentarea disputelor dintre
creștini din acea perioadă. Păstrat fiind până în secolul
al XI-lea, a ajuns la îndemâna patriarhului Fotie al
Constantinopolului, iar Dragoș Mîrșanu prezintă în
studiul introductiv (Philostorgiana: o istorie altfel)
avatarurile textului și maniera în care a ajuns până la
noi în epitoma (rezumatul) acestuia, care este „scheletul de bază a ceea ce putem numi astăzi Istoria bisericească a lui Filostorgiu”.
Concret, Istoria Bisericească a lui Filostorgiu (care
nu este singură sa operă, celelalte posibile scrieri ale
lui fiind însă cunoscute doar ca titluri din diverse surse)
se referă la întâmplări/ din perioada 320-425, din perspectiva considerată eretică, fapt pentru care pedeapsa
a fost „damnatio memoriae”, drept pentru care cartea
sa a avut soarta amintită.
Fotie al Constantinopolului scria (text reprodus pe
coperta a patra): „Istoria lui Filostorgiu este cuprinsă în
douăsprezece cărți, ale căror prime litere, luate împreună, formează numele autorului. Lucrarea începe cu
«cearta», cum o numește acesta, lui Arie cu Alexandru,
care a fost, după cum Filostorgiu declară, și cauza ereziei. Și continuă până la proclamarea ca împărat a lui
Valentinian (care era copilul Placidiei și al lui
Constanțiu) și moartea lui Ioan, uzurpatorul.
Aceasta Istorie este însă mai mult un encomion
închinat celor cu aplecări eretice și în același timp o
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denigrare a ortodocșilor și o mustrare a lor decât o istorie în adevăratul înțeles al cuvântului.”
Cartea este de interes (și) ca sursă și prin detaliile/
informațiile, unele necunoscute din alte documente,
unele surprinzătoare. De pildă, Raiul/ Paradisul este
descris ca fiind undeva spre Est, între Tigru și Eufrat
(care „pare să izvorască din Armenia”), căci „adevărul
adevărat îl spune Sfânta Scriptură, care zice că aceste
râuri izvorăsc din paradis”, împăratul Constantin I ar fi
murit ca urmare a unui complot al fraților săi, și nu bolnav, cum se spune îndeobște ș.a.
Este interesant de privit Istoria ca parte a istoriografiei creștine a epocii, dar și ca sursă despre o perioadă în care diversele dispute teologice au condus la
sinodul de la Niceea, din 325. Și, nu în ultimul rând, o
perspectivă asupra societății, felului în care erau văzute
diverse aspecte care țineau nu doar de religie în acea
perioadă.
Versiunea română propusă de Dorin Garofeanu
(care într-o notă de deschidere precizează soluțiile
alese, pe care specialiștii le pot cântări) este plăcută
lecturii.
Mircea Țâmpău, Slalom printre contemporani,
cuvânt pe coperta a patra: Valentin Talpalaru, Tipo
Moldova, Iași, 2020, 94 p.
Personaj aparte, atent la cele ce
se petrec în jur, având propriul
„cântar” al faptelor și al moralității
într-o lume care pare să se orienteze după o busola care nu mai arată
de mult ce ar trebui, Mircea
Țâmpău propune această „adunare”
de scurte texte numite, (și) în acord
cu cele spuse mai sus, Slalom printre contemporani. Subiectele/
temele sunt aparent abia „atinse”, însă reflectă modul
său de a vedea, din colțul lui de lume, societatea în care
trăim.
Scrie despre educație, comportamentul elevilor și
al profesorilor, deprofesionalizare, patriotism și patriotism fals/ agresiv/ de paradă, reclamele la produse dăunătoare cu care atacăm la propriu pe cei din jur, copii
sau nu, lumea scriitorilor, premiile, de ce scriu oamenii, copilăria/ tinerețea sa, dascălii din Câmpulungul de
altădată, „favorurile” pe care, adică, ni le face UE,
familia de azi, credința și felul în care o înțeleg unii și
alții, cum văd copiii de azi ce se vor face „când vor fi
mari”, munca și felul în care este privită/ apreciată sau
nu și de cetățeni și de autorități, iubirea, tinerețe și
bătrânețe... Într-un cuvânt viața de zi cu zi așa cum o
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vede Mircea Țâmpău în vremurile acestea în care nu de
puține ori îți pare că „vin zile în care dorința supremă
este să nu-ți sune telefonul care să-ți amintească de
rate, datorii, să te așezi la o cafenea și să respiri în
liniște tot aerul, să admiri, uimit, florile înflorite și să te
întrebi cum și când...”.
Ce crede despre sine, despre scrisul său: „Nu știu
dacă voi deveni scriitor cu adevărat, dar faptul că o
viață întreagă am fost un executant al instrucțiilor feroviare s-ar putea să-mi fie de folos. Măcar ca disciplină.
Și mai știu că patima scrisului nu ține de mândrie, ci de
căutările interioare”.
Cert este că are multe de spus, că se întrevăd în
unele secvențe din această carte și calități de povestitor
și de narator, iar căutările sale interioare îl vor face să
mai scrie. În ce ne privește, așteptăm să vedem și alți
pași ai săi în acest slalom în lumea scrisului, pentru că,
în fond, după cum spune într-o proză scurtă (gen pe
care îl consideră „cel mai potrivit omului de azi”) din
acest volum, încearcă „să scrie de toate, pentru toate
vârstele”, și asta nu pentru că ar căuta neapărat „răspunsuri la întrebări abisale”, ci în încercarea de a-și
explica, „cu cuprinderea minții” sale, cele din jurul său
și al nostru.
Georg Captivus Septemcastrensis (Anonimul din
Sebeș), Tratat despre obiceiurile, ceremoniile și infamia turcilor, traducere din limba latină de Ioana Costa,
Studiu introductiv de Constantin Erbiceanu, Editura
Humanitas, București, 2017.
Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum, „un
bestseller în secolele al XV-lea și al
XVI-lea în întreaga Europă”
(Const. Erbiceanu) – apărut în 2017
la Humanitas, face parte dintr-o
categorie, de texte scrise în latină
care nu au avut parte de circulație
(dar care a beneficiat în 1530 de
prefața lui Martin Luther, inserată la finele acestei
cărți), nu au fost cunoscute și nici pomenite cine știe
ce. De altfel, Constantin Erbiceanu scrie (p. 5): „Este
surprinzător că istoricii români, începând cu Dimitrie
Cantemir și Nicolae Iorga, nu au folosit acest text
important și original, în timp ce cercetătorii occidentali, germani și maghiari, dar și italieni sau britanici, îl
citează în numeroase lucrări”.
Sunt discuții și despre autor (în prefața sa la ediția
din 1530 Martin Luther scria despre „această cărticică
uitată”, pe care o primise „cu plăcere”, hotărând să „o
public cu mare grijă”, „oricine va fi fost autorul”), și
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despre ce cuprindea aceasta, cum o „judeca” el. Astfel,
în ce privește anul redactării textului, Const. Erbiceanu
consideră că ar fi fost „între august 1480 și începutul
lui mai 1481”. Iar această dată este relevantă, scrie
Ioana Costa, „pentru că i-a conferit cumva titlul de
«prim incunabul românesc», într-un sens lax, de vreme
ce «românesc» se referă, cu aproximație, la autor, nu la
limbă ori la locul unde a fost tipărită”.
Importanța acestei cărți într-o epocă în care erau
puține informații de primă mână despre turci (ce se știe
este că autorul a fost prizonierul lor)/ lumea musulmană a fost considerată de excepție. Textul poate fi privit
și prin prisma „disputei” „teologice” a unui creștin cu
islamul, dar mai ales, ca o sursă de informații, o mărturie „pe viu” a unui creștin din Transilvania ajuns în
împrejurări deloc plăcute într-o cu totul altă lume, a
turcilor musulmani, cu alte obiceiuri și cu alt fel de a fi
nu mult după căderea Constantinopolului, un fapt care
a zguduit întreaga lume creștină. De altfel, cartea începe cu un capitol despre „în ce fel turcii au început să ia
în stăpînire și să locuiască pământul și ținutul răsăritean”. Autorul vorbește despre felul turcilor de a fi,
cum a „sporit secta turcilor și cum și-a dobândit turcul
acest nume”, despre moravurile lor, cum „se îngrijesc
să-i găsească și să-i răpească pe creștini”, robia la turci.
Pe de altă parte, de pildă, în capitolul al optulea,
Despre cei care, nici fără voie, nici siliți, ci de la sine
s-au dat în seama acestei primejdii și au îndurat-o,
citim despre cum, în unele „regate” cucerite de turci,
„întărirea și sporirea” numărului musulmanilor se face
și „de pe urma celor care sunt în fiecare zi aduși împotriva voinței lor”, dar și de către aceia care o fac de
bunăvoie.
Marcat, date fiind evenimentele ce se petrecuseră,
cel mai recent din preajma redactării fiind debarcarea
de la Otranto, din 1480, de ideea că se apropie „sfârșitul lumii” (opinie răspândită pe atunci), „George captivul”
considerând că invazia turcă ținea și de planul
Domnului de a curăța lumea de păcate, textul a constituit o sursă de informații de o valoare greu de cuantificat în epocă despre lumea turcă.
O lectură interesantă din mai multe perspective,
între care și aceea sugerată de Ioana Costa, de a citi
cartea „în paralel” cu operele lui Cantemir despre
Imperiul Otoman.
Marius CHELARU
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Cristina CHIPRIAN
Volumul lui Viorel Fodor* este o restituire, o
punere în lumină a unui drum ascuns, parcurs de
autorul care, în viața de zi cu zi, a fost un eminent inginer metalurg și a desfășurat o activitate
de cercetător. Manuscrisul – de fapt un caiet – a
fost publicat abia acum, la peste treizeci de ani
de la dispariția autorului. Titlul reprezintă o trimitere către poezia metalului încins, cealaltă
deschidere a universului real-imaginar al lui
Viorel Fodor.
Cele două deschideri ale universului
experiențial se prezintă în poemul Sinteză: eul
liric se află în luptă cu materia concretă (fierul ți
s-a supus de îndată...cu brațele pline de praf și
piatră...și mușchii tăi/ se schimbă în coloane/ te
văd și azi cum modelezi lumina din betoane).
Aspirația general-umană este exprimată în metafore ale concretului, legate de motivele poetice
cunoscute: m-aș rea munte,/ să fiu mai aproape
de cer/ mai aproape de puritate...să simt pasul
sigur/ al miilor de oameni/ care, în fiecare zi,/
scriu o nouă poezie. Limita acestei aspirații se
exprimă în același mod: dac-am s-ajung în vârfuri.../e lucru îndoielnic.../azi vârfurile urcă/
mereu spre infinit.
Un poem al timpului îndeamnă la eterna
întoarcere: „trebuie să ne întoarcem/la țărmul
neliniștilor noastre”. Neliniștea reprezintă esența
umană, relaționată cu marea și cu zborul
pescărușilor rătăciți. Întoarcerea înseamnă
reconstrucție, primenire: vom învăța zborul de la
început...atunci timpul va fi un cântec înalt/
călătorind cu aripile noastre. Un poem al
purității pune semnul egal între limpezimea concretă a ploii și eliberarea de balastul aparențelor:
toate sunt spălate / până la nuanțele cele mai vii/
ale culorilor lor... aș vrea să respir/ gândul minunat/ că suntem OAMENI/ măcar după ploaie.
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Iubirea este asociată, ca în poemul blagian,
cu mai multe atitudini și manifestări ale omului:
sufletul, joaca, visul, realitatea. Sufletul are ca
esență ultimă joaca, joacă are ca esență iubirea,
iubirea are ca esență visul, visul are ca esență
realitatea. Aceste comprimări ale concretului,
ale trăirii aduce în prin plan tocmai realitatea, ca
într-o răsturnare a paradigmei lui Blaga. Este
exact ceea evidențiază finalul poemului Am crezut...: mi-am dat seama/ că eu trăiesc de două
ori.
Sublima dualitate a ființei este reliefată în
mod specific în unicul volum al lui Viorel
Fodor: a trăi de două ori înseamnă a trăi mai
multe experiențe, într-o singură viață: „când în
lume,/ când în mine”. Versurile ținute în sertar
evidențiază, poate, o dilemă. „A trăi în lume”
înseamnă a acționa, „a trăi în sine” înseamnă a
visa, a evada. În aceasta constă minunată traiectorie – reală și virtuală – a autorului.
Trandafirul reprezintă un alt motiv poetic
preferat al lui Viorel Fodor: trandafirul e nelămurit...dubla fațetă/ cimentând canelurile/
coloanelor de văzduh...dar dacă sfârșește,/ începutul este făcut. Trandafirul apare, deci, ca o
creație tehnică, mai precis ca o percepție a unei
imaginații care se manifestă deopotrivă tehnic și
poetic. De aceea se formulează concluzia: preocuparea pentru trandafiri/ devine o geometrie.
Trandafirul este tăcut „în vreme de război”, precum o vrabie liniștită pe caldarâm. Trandafirul
capătă liniștea care vine din veșnicie.
Viorel Fodor, Trandafiri de oțel, Iași,
Editura SEDCOM LIBRIS, 2022
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Firiță CARP
O deschid cu înfrigurarea unei îndelungi
așteptări. Deși am răsfoit-o în grabă, atunci când
am primit-o graba îmi era regină, și nimeni nu se
poate lăuda că, măcar din când în când, nu e
guvernat de o asemenea doamnă, așadar, doar
am răsfoit-o în acel moment, dar sentimentul
acut al întâlnirii cu neobișnuitul nu a încetat să
mă urmărească. Și m-a tot urmărit, până când ma țintuit lecturii. Acum, când nu mai pot s-o las
deoparte, mi se pare pregătită anume pentru o
aventură nocturnă. Îmbrăcată într-o haină
grafică de parcă ar fi o ie pe trupul neliniștii, mă
obligă nu doar la admirație, ci și la o mai atentă
re-pipăire (da, acesta e cuvântul, așa îmi transmit ochii sufletului niciodată sătul de sublim!)
cu privirea, adăstând asupra unor troiene de
metafore. Citesc și citesc, citesc și apoi, arar,
uimit de ce descopăr, o închid. Încerc să-mi duc
mai departe, cu gândul înfipt în jocul
imaginației, bucuria dincolo de copertă.
Redeschid la întâmplare, împins de febrilitatea
unei dorințe ascunse, răutăcioase în aparență,
dar născută din invidia firească a unei competiții
subînțelese, deci redeschid cu nădejdea de a
nimeri ceva care să-mi placă mai puțin. Mă iau
pe sus, ajutându-mă să plutesc în reverie, niște
clipe ,,împrăștiate albastru”, în timp ce ,,liniștea
face eforturi să fie întreagă” iar ,,lucrurile încep
să tacă vijelios mai tare ca sângele” (Parcul
rănit). Mă trezesc memorând frânturi de înalt,
poate spre a mă sprijini pe ele în încercarea de a
vă momi, chiar dacă îmi place să mă străduiesc,
mereu mă străduiesc, ca momeala să-mi fie propriile cuvinte. De fapt nici nu-i vorba despre
vreo păcăleală, oricare mi-ar fi cuvintele ele nu
vor putea reda, pe cât de convingător mi-aș dori
s-o fac, sentimentul unei mari întâlniri, al unui
câștig neașteptat.
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Zorii își revarsă limpezimea tiptil, anticipând
cu iluzii de albastru apropierea unei noi zile.
Alte file ale vieții așteaptă să fie scrise, prin ele
croim căi spre noi lecturi. Deocamdată, înainte
de orice, întorc peste înfiorarea grijilor inerente
o nouă pagină de adâncă, indefinibilă
mulțumire, nu e puțin lucru să îmbraci la prima
oră a dimineții o astfel de cămașă.
,,O, Doamne, dă-mi și mie o adeverință de
pasăre” invocă Victor Munteanu în cartea care
mi-a luminat această noapte (Cămașă suferită pe
trup, Editura Tracus Arte, București, 2021) și
așteptarea mea zboară convinsă. Iată, Poetul s-a
ales cu certificat de har.
Firiță Carp
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Ștefan Cotoros, Cârtițele Siguranței în rândurile P.C.R.,
editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamț, 2021, 380 p. Cu o
prefață semnată de Nicolae Sava.
Ștefan Cotoros, bazându-se pe o
documentare exemplară, reușește să
întocmească un masiv tom despre caracterul și comportamentul celor care au fost
în rândurile de început ale P.C.R.-ului și
care s-au comportat așa cum majoritatea
cititorilor au aflat dar foarte mulți nu au
cunoscut comportamentul acestora, de-a
dreptul animalic. Despre cine erau
ilegaliștii, Numărul real al ilegaliștilor,
Rețelele clandestine, Despre numele conspirative și casele
conspirative, sunt câteva dintre captitolele acestei cărți,
extrem de provocatoare și de interesante, cuprinse în
Capitolul I (A fost odată… P.C.R.). În capitolul al II-lea sunt
trecute în detaliu numele acelor ilegaliști și scurte schițe biografice, care au constituit o parte dintre cârtițele Siguranței
statului. Cele VII capitole ale cărții de față, aduc informații
inflamante, necunoscute cititorului până la apariția acestei
cărți, doar parțial. Despre Comuniștii arestați după greva din
1933, Mâna lungă a lui Stalin, Activitatea comuniștilor în
Basarabia, certuri și arestări, Răfuieli între ilegaliști, Regele,
serviciile de informații și comuniștii, Metamorfoza
ilegaliștilor, Apusul ilegaliștilor, toate acestea aduc o multitudine de date și de informații despre cei care, într-o anumită
perioadă nefastă a țării, au condus un popor spre un eșafod
imaginar. În capitolul V, Ștefan Cotoros aduce în contrapondere cu ilegaliștii și date despre comisari ai siguranței românilor, considerați, pe drept cuvânt, Oameni, adevărați patrioți.
Capitolele VI și VII se ocupă de Jandarmeria pe drumul
Golgotei, cu relația dintre Jandarmeria și Palatul regal și
ilegaliștii la putere, devenind asasinii României. Acum li se
plătea totul, concluzionează Ștefan Cotoros, în paginile intitulate În loc de final. În definitiv nu era societatea mereu visată de ei? ( este vorba de răfuielile dintre ilegaliști, după ce au
ajuns la putere). Poate fi uitat cineva care s-a vândut
dușmanilor istorici ai țării și poporului său? Poate fi uitat cel
care milita pentru distrugerea teritorială a patriei? Sigur, locul
ilegaliștilor comuniști era la vreun ospiciu de nebuni și nimic
mai mult. Se pare că acel ospiciu însă exista la Moscova.
Oare funcționează și acum? Este zguduitoare concluzia autorului după ce a întocmit această istorie cutremurătoare. Cele
30 de pagini cu 431 de Note, temeinicia și seriozitatea cu care
Ștefan Cotoros a lucrat pentru realizarea acestui op sunt
extrem de concludente. Aflăm din cartea lui Ștefan Cotoros
multe fapte inedite care au fost până acum ascunse publicului
larg: mulți dintre eroii ( falși) ai istoriei românești ale căror
nume au devenit în zeci de ani modele de eroism și patriotism, nume de străzi, de cartiere sau chiar de localități, nu au
fost decât niște păpușari care au jucat într-o piesă proastă concluzionează în prefața la această carte poetul Nicolae Sava.
Această Istorie alcătuită de Ștefan Cotoros doldora de picanterii este, într-un anume fel, o carte reparatorie pentru victi-
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mele care au avut de pătimit de pe urma comunismului, cu
viața și cu moartea lor. Autorul încearcă și chiar reușește să
ne țină memoria trează asupra acestor fapte abominabile.
Neculai Muscalu, Scrierea istoriei în limba română:
A.D. Xenopol, Elemente de limbă, stil și discurs, editura , Iași,
2021, 292 p. prefață semnată de Eugen Munteanu și o Notă
preliminară semnată de autor.
Neculai Muscalu, în lucrarea sa
Scrierea istoriei în limba română: A.D.
Xenopol. Elemente de limbă, stil și discurs, se ocupă, cu multă știință de carte și
pricepere de modul cum marele istoric a
întrebuințat în scris limba română vorbită
și scrisă în vremea sa dar cu cuvintele proprii. A.D. Xenopol și-a propus să scrie
istoria în limba română iar Neculai
Muscalu face o profundă și riguroasă cercetare, așa cum este
proprie unui adevărat cercetăror, pentru a demonstra amprenta specifică a acestei lucrări de o mare însemnătate în cultura
istoriografică și lingvistică a românilor. Mai rețin de asemenea, spune Eugen Munteanu, un nume extrem de important în
domeniul cercetării lingvistice, un adevărat savant în acest
domeniu, în prefața la această lucrare, observația că la
Xenopol se constată o frecvență ridicată a perioadelor lungi,
adesea cu situarea unui grup mare de propoziții subordonate
plasate în fața principalei… O trăsătură particulară a stilului
autorului studiat pare să fie colorotura literar-beletristică pe
care o capătă discursul istoricului datorită abundenței de
locuțiuni verbale precum a sta pe/la gânduri, a se pune rău (cu
cineva), a trece (cuiva) prin minte, a o rupe de fugă etc. sau
expresii precum a aduce la sapă de lemn, a arunca pulbere în
ochi (cuiva), a-și călca pe inimă, a-și lua lumea în cap, a prinde rădăcini ș.a, mai precizează prefațatorul. Încercând să-și
valorifice teza sa de doctorat, Neculai Muscalu aduce multe
îmbunătățiri lucrării anterioare. Beneficiind, în primul rând,
de o pregătire universitară serioasă și profundă, dar și datorită
pasiunii, cu totul speciale pentru figura savantului A.D.
Xenopol, reușește să evidențieze, în mod remarcabil,
contribuția marelui savant român la îmbogățirea patrimoniului nostru național, plasându-l pe o orbită universală. În riguroasa introducere la această carte, Neculai Muscalu își informează cititorul despre: Chestiuni metodologice în care justifică metoda de lucru, Analiza pe niveluri de limbă, Nivelul
fonetic, Nivelul morfologic, Nivelul sintactic, Nivelul lexical
și Nivelul stilistic. Apoi, în alt capitol, încearcă să dea un răspuns științific la problema deontologiei culturii, dezbătură de
Eugen Coșeriu, elucidând diferența dintre ontic și deontic. În
finalul cărții autorul se ocupă de stadiul cercetărilor privind
limba și stilul lui A. D. Xenopol. Capitolul al doilea se ocupă
de Personalitatea marelui savant, capitol în care face o prezentare generală asupra vieții și operei acestuia. Scrierile istorice propriu-zise, Scrierile de teorie, metodologie și filozofie
a istoriei ocupă un alt loc foarte important în acest op.
Încercând să elucideze clasificarea științelor și încadrarea
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Istoriei între aceste științe, Neculai Muscalu dezvoltă clasificarea făcută de Aristotel, după Platon, cel care constata
existența a două forme de știință: științele teoretice (metafizica, matematica și fizica) și științele practice. Tot despre clasificarea Istoriei ca știință ne vorbește autorul comentând constatările făcute de Martianus Capella, sau despre clasificările
arabilor, a lui John Locke și Eugen Coșeriu, personalități fundamentale care s-au preocupat de aceasta. Într-un capitol special, Neculai Muscalu ne prezintă Concepția lui A.D.
Xenopol referitoare la clasificarea științelor și la specificul
istoriei spunând că savantul român prezintă în Istoria românilor din Dacia Traiană drept o reconstituire a gândului (pe)trecut al unui personaj istoric. Autorul acestei cărți precizează
că: A.D. Xenopol anticipează metoda lui Collingwood, cel
care afirmă: să ne puneam acum în poziția împăratului
Aurelian, când a trebuit să facă însemnatul pas îndărăt în istoria romană, ea, care până atunci nu cunoscuse alt strigăt decât
acel de înainte, și să vedem dacă el putea arăta, așa de-a dreptul și fără o îndulcire amara necesitate a pierderii unei provincii. Aceste idei le dezvoltă A.D. Xenopol și le evidențiază
Neculai Muscalu în opul său. Apreciez că cele mai multe dintre disocierile operate de autorul prezentei lucrări, ca și evaluările făcute, sunt corecte și susținute de exemple corect
selecționate. În cele două secțiuni ale sale, literatura de specialitate și izvoare, bibliografia este de calitate și corect
întocmită, mai apreciază în această prefață Eugen Munteanu.
În finalul acestor gânduri despre cartea lui Neculai Muscalu
simt nevoia de a mai menționa că A.D. Xenopol a fost un
vizionar în evoluția situației poporului român și speranța că
unirea tuturor românilor se va desăvârși așa cum s-a și întâmplat nu mult timp după emiterea acestor profeții spunând:
Dacă însă dezvoltarea popoarelor este fatală și dacă închegarea unității naționale este tendința obștească a timpurilor viitoare, să trăim cu convingerea adâncă și nestrămutată că va
suna odată ora mult așteptată când marginile statului vor
cădea împreună cu acelea ale poporului român. Acesta să fie
idealul către care tindem, ținta noastră pe pâmânt. Cine are
urechi de auzit să audă profeția și îndemnul lui A.D. Xenopol,
prezentat în această carte de Neculai Muscalu.
Mirela Ianuș Dinga, În toate gările din nord iubirea,
editura Ecreator, Baia Mare, 2021, 118 p. Prefață, Graffiti cu
hieroglife pe suflet în Gara de Nord, semnată de Ică
Sălișteanu, Postfață semnată de Nicolae Dina, cuvânt pe
coperta a patra semnat de Ioan Romeo Roșiianu, și aparat critic însoțitor semnat de Daniel Corbu, Ionan Romeo Roșiianu,
Ionel Necula.
Heroglifele de suflet ale Mirelei
Ianoș Dinga, aduc în lirica românească
contemporană feminină, acum la sfârșit
de cărare și eră, un dram de himeră/ din
vulcani o fărâmă de jar/ , o adevărată cercetare a spiritului și sufletului uman în
cele mai ascunse tainițe. Multe dintre
poemele inserate în această carte, carte a
marilor așteptări, a marilor plecări dar și
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marilor sosiri în lumea cuvântului sunt dominate de un ton
nostalgic a efemerității ca un poemul intitulat Nostalgie: triști
călugări ce încearcă nemurirea s-o adune, pentru că nostalgia
ca reminiscență a unui sentiment de dragoste neconsumată o
ține pe autoare într-o TRANȘEE permanentă, după cum scrie
și Ică Sălișteanu în inspirata sa prefață la această carte, nostalgie din care poeta uneori reușește să se detașeze, să evadeze dând frâu liber imaginației, adeseori suprarealistă:
Terminam iar ciutura cu cer/ de băut, cu sete haiducească,/
dezbrăcând coșarii de mister/ buchisind ceasloavele de iască.
În aceste eterne ceasloave de iască se găsește poezia Mirelei
Ianuș Dinga, reușind să-și transforme sentimentele în versuri
de o forță specială, care, la rândul lor, se transformă în poezie
ritualică, poezie de profunzime estetică, încărcată de har poetic. Adevăratele fulgurații de gând, după cum sesizează Ioan
Romeo Roșiianu, cu un parfum aforistic sunt vădit amprentate de propria existență. Pentru Ionel Necula poeta Mirela
Ianuș Dinga refuză evlavia falsă, teatrală, invocată doar pentru că dă bine la cititori și de multe ori dispune lexicul teologic în asocieri surprinzătoare și-n cadrul unor metafore cu
bătaie metafizică. Datorită acestor asocieri surprinzătoare
pentru cititorul neinițiat în poezie, ai sentimentul de haos al
materiei și al întâmplării asocierilor lingvistice, fapt care conturează imagini contradictorii. Cele două capitole ale volumului despre care vorbim au puncte nodale destul de apropiate pentru că poemele de aici sunt strâns legate de viață, de
existența umană în toată splendoarea ei sau amărăciunea ei,
iar dragostea este văzută din perspectiva omului care înaintează în vârstă spre senectute, cu o înțelepciune specială.
Despre această înaintare în taina poemelor vorbește și
Nicolae Dina în postfața la această carte spunând că vârfurile
piramidelor sunt fără vârstă iar cerurile sunt înmuiate în
cobalt când pe osia clorofilei se sfințesc aguride și Stăruința
fricii e doar o întâmplare căci drumul spre neunde-i tot mai
traficat pentru că pe pânza aspră râde o culoare, că timpul
încropește un bal mascat. Poetă de forță, Mirela Ianuș Dinga
știe să dea o încărcătura aparte cuvintelor cu care zidește vârful piramidei și contrurează un univers liric cu totul aparte.
Ion Apostu, Iubiri și nostalgii, editura Salonul literar,
Odobești, 94 p. Un cuvânt însoțitor, pe coperta a patra semnat
de Culiță Ioan Ușurelu și Iubiri și anotimpuri, editura
Armonii culturale, Adjud, 112 p. Postfață semnată de
Gheorghe A. Stroia, Membru al Academiei Americane de
Arte și Științe.
Romantic, prin excelență, fin cunoscător al ritualului
poetic de tip clasic, dominat de o anumită nostalgie ce, la o
lectură grăbită, ar putea să pară anacronică, Ion Apostu își
construiește poeziile în dulcele stil clasic, cu o încântătoare
duioșie și o sinceră bucurie a creației. Nu spune o vorbă, se
sparge tăcerea/ Și fuge răspunsul din ochii flămânzi. /
Privirea încearcă să-nfrângă durerea/ Cu-o floare de iris din
ochii cei blânzi scrie el în poezia care deschide acest volum,
parcă anume spre a-și fixa reperele lirice. Această radiografie
lirico-sentimentală, ușor romanțioasă, pare să fie etalonul cu
care își construiește fiecare poezie, chiar din acest prim sonet
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din Iubire și nostalgii. Confesiunile lirice,
destăinuirile, constatările și mai ales mărturisirile, îl fac să scrie: Zburam prin flori
de liliac./ A fost iubirea noastră oarbărie:
Când mi-ai făcut inima oarbă,/ Mai roșă
ca un dor de mac// Când ai jurat că mă
iubești,/ Chiar am crezut spusele tale...//
Aceste versuri, de un candid romantism,
care devoalează puritatea sufletească,
sunt un adevărat scut pentru suflet, scut în
spatele căruia își depozitează întregul arsenal al trăirilor sale
emoționale. Declarațiile prin versuri îi evidențiază în mod
aparte și subtil, trăirile, uneori fruste, alteori subtile, cu care
este înzestrat și în spatele căruia se postează. Ion Apostu
mereu pare un hidalgo temerar, rătăcit printre sentimente,
gânduri și cuvinte dar în plină ascensiune spre crestele sufletului, ușor tânguitor, care vede dragostea lui vie, ăst an și
atemporal ca semn de statornicie. Cu multe nuanțe eminesciene în structura sa poetică, însă fără a fi totuși un imitator,
scrie: Știi că-mi spuneai că-s tot copil,/ Că nu m-am copt destul la minte,/ Că-s mult prea tandru și docil.../ Că nu-mi stă
bine prea... cuminte?// Știi că-mi zâmbeai cu nepăsare.../ Și
ochi-ți mă priveau prea crud,/ Iar eu scânceam trist de-apăsare,/ Cu ochiul tâmp, cu chipul lud? ( Am fost copil, tu ești
copilă). Sunt versuri de frământări adolescentine, versuri care
devoalează noianul de trăiri expansive, la limita dintre castitate și gingășie, asemnea versurilor din Zburătorul lui Ion
Eliade Rădulescu, versuri în care, pare că înflorește castitatea
labișiană, dintr-o anumită etapă a vieții. Ce am fi noi oamenii
fără dragoste? Se întreabă Culiță Ioan Ușurelu în cuvântul său
însoțitor de pe coperta a patra și tot el își răspunde. Niște simple obiecte fără vreun rost pe pământ. Într-adevăr, dacă nu ția fost teamă că vei rămâne singur, fără a mai putea privi ochii
iubitei, dacă n-ai primit Raiul și Iadul de la iubirea vieții tale,
dacă n-ai umblat îmbrățișat cu dragostea în serile cu sau fără
lună pe Strada Iubirii, dacă n-ai fost sărac și îndrăgostit și
dacă n-ai rămas robul pe viață al dragostei, atunci care mai
este sensul existenței tale, Omule?Acestea, și multe altele
sunt întrebările din volumul Nostalgii și iubiri de Ion Apostu.
Din acest noian de întrebări, de frământări și de trăiri, prinde
întrupare poemele lui Ion Apostu care chiar dacă nu sunt
mereu perfecte ca și construcție, totuși au un noian de sentimente.
Mircea Aanei, Mama fetiței din flori, editura Timpul
Iași, 2022, 212 p. Prefață semnată de Mihaela Grădinariu.
Construindu-și romanul pe fondul unui/unor eșecuri asumate, lăsând să se înțeleagă faptul că soarta sau destinul își
urmează implacabil drumul cu care a fost înzestrat fiecare
dintre noi și că joacă un rol fundamental în evoluția petrsonajelor acestei cărți, Mircea Aanei supune atenției cititorului cel
puțin două personaje feminine dar și altele masculine,
nuanțate de comportamentul lor, fie blajin, până la naivitate
și supunere, fie de o brutalitate animalică revoltătoare. Pe fiecare dintre aceste personaje autorul știe să le tușeze cu mult
talent, dându-le personalitate. Romanul, Mama fetiței din
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flori, se zidește, treaptă cu treaptă, din
viața de zi cu zi a unei femei/fete dintr-un
sat din Moldova, care inițial are o perspectivă mult mai mare și peste
posibilitățile celorlalte fete de acolo,
dotată fiind cu o capacitate intelectuală
peste medie dar și o frumusețe fizică și
morală de invidiat. Și totuși viața ei alunecă pe o pantă ascendentă, lăsându-se
pradă abilității unui individ veros care o
seduce chiar înainte de terminarea liceului, folosindu-se și de
naivitatea ei adolescentină. Rămânând însărcinată când se
afla în ultimul an de liceu ea își dă seama de marera greșeală
săvârșită dar nu găsește altă soluție de a rezolva drama decât
căsătoria cu tatăl copilului ei. Tatăl viitoarei fetițe, din flori,
după cum avea să se exprime chiar el, acceptă , cu mare greutate căsătoria. Din acel moment viața viitoarei mame devine
un adevărat calvar. Personaj cinic și chiar sadic, soțul, o supune la tot felul de maltratări fizice și psihice, pe care totuși are
abilitatea să le acopere cu multă dibăcie față de consăteni, cei
cu care avea un comportament exemplar și de aceea mulți
dintre ei nu pot înțelege victimizarea femeiei. Ea suportă
toate aceste maltratări morale, dar mai ales fizice numai datorită fricii de a nu ieși din regulile extrem de rigide ale unui sat
de tip medieval, cu reguli severe de comportare a femeii față
de bărbat, a soției față de soț. Femeia trebuie să suporte, fără
nici un fel de opoziție această dramă și aceste umilințe la care
este supusă în toată existența ei. Asumându-și acest destin ea
își continuă totuși studiile și devine învățătoare în acel sat.
Tot un asemnea destin are și fetița din flori, tot aceeași soartă
crudă. Vulnerabilitățile personajelor feminine, spune în
prefața la această carte Mihaiela Grădinariu, sunt surprinse
acut, ca prizoniere ale unei lumi închise în niște cutume
aspre, incapabilă de compasiune. Ele nu se pot ridica din
albia cotidiană, drumul le este amprentat definitiv, de exemplu, de povara genului, suferind deopotrivă (mai bine să
rabzi în tăcere toate suferințele din casa ta decât să te faci de
râsul lumii despărțindu-te de soț sau de soție.) decepții,
eșecuri, căderi. Însă toate aceste căderi au și contrabalansări
prin aplecarea spre educație și realizarea unui profil moral
deosebit. Oltița Asandei și fiica ei Lina își poartă cu demnitate pecetea. Personajele par a se ascunde în umbra unor măști,
iar acestea reușesc câteodată să cadă, lăsând să se întrezărească o rază de lumină vindecătoare. Romanul/jurnal scris de
Mircea Aanei face o adevărată radiografie a lumii rurale care
încă nu este pregătită de a se sustrage sumelor de precepte
ancestrale, iar personajele își duc, târâș-grăbiș, destinul.
Mama fetiței din flori este un roman social, destinal, un
roman în care viața reală nu are nevoie de ficțiune pentru că
așa cum se spune: viața bate filmul.

Emilian MARCU
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Ana PARTENI
În urmă cu 133 de ani, pe data de 15 iunie
1889 înceta din viaţă marele poet Mihai
Eminescu, Luceafărul poeziei româneşti. Astfel,
la Iași, pe 15 iunie 2022, Primăria Municipiului
Iaşi, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a
Municipiului Iaşi, a organizat evenimentul
„Eminescu să ne judece!”. Cassian Maria
Spiridon, președinte al Filialei Iași a Uniunii
Scriitorilor din România, a depuns o coroană la
bustul poetului. Totodată, în Parcul Copou a
avut loc un spectacol de muzică şi poezie dedicat poetului naţional Mihai Eminescu. La
Botoșani, în perioada 10-12 iunie 2022, a avut
loc Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare
Critică a Operei Eminesciene „Porni
Luceafărul…”, ediția a XLI-a. Pe data de 15
iunie, membrii Reprezentanței Botoșani a
Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România
au depus o coroană la statuia lui Mihai
Eminescu din curtea Bisericii „Uspenia”.
Miercuri, 15 Iunie 2022, la Biblioteca
Bucovinei I.G. Sbiera din Suceava a avut loc
conferința Eminescu întru adevăr susținută de
eminescologul Ion Filipciuc, care a introdus
publicul în universul gândirii poetico-filosofice
a „omului deplin al culturii românești”.
Moderatorul evenimentului a fost scriitorul
Alexandru Ovidiu Vintilă.
Sâmbătă, 25 iunie, la cimitirul Eternitatea din
Iaşi a avut loc slujba de resfinţire a mormântului
monument istoric al lui Nicolae Gane, în urma
lucrărilor de restaurare şi amenajare. Serviciul
religios a fost oficiat de un sobor de preoţi, răspunsurile fiind oferite de Corul Marii Uniri.
Mormântul monument istoric a fost restaurat la
iniţiativa managerului Ateneului Naţional din
Iaşi, Andrei Apreotesei, cu sprijinul Primăriei
Municipiului Iaşi şi al Direcţiei Judeţene pentru
Cultură Iaşi, întregul proiect fiind finanţat de
CONVORBIRI LITERARE

Asociaţia „Fălticeni Cultural”, al cărei
președinte este părintele Liviu Mihăilă. La evenimentul de la Iaşi au participat: primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Gheorghe Coman şi
primarul Iaşului, Mihai Chirica, preşedintele
Asociaţiei „Fălticeni Cultural” preotul Liviu
Mihăilă, directorul Colegiului Naţional „Nicu
Gane” prof. Codrin Benţa, preşedintele Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Iaşi,
scriitorul Cassian Maria Spiridon, dirijorul
Corului Marii Uniri Andrei Fermeşanu, ieșeni
pasionaţi de istorie şi cultură. „Scriitor, nuvelist,
academician, preşedinte al Academiei Române,
Nicolae Gane a publicat în paginile revistei
Convorbiri literare. Trebuie subliniat faptul că a
fost între primii traducători în limba română a
Infernului lui Dante Alighieri. Traducerea lui
este apropiată ca acuratețe de cea a lui George
Coșbuc. Membru al societății Junimea din Iași,
Nicolae Gane a fost și primar al Iașului în cinci
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mandate, iar onorarea unor astfel de
personalități, recunoașterea valorilor, face cinste
Primăriei Iași”, a subliniat Cassian Maria
Spiridon, directorul revistei Convorbiri literare.
La data de 29 iunie 1837 se năștea Petre P.
Carp. Figură proeminentă a vieții politice
românești de dinaintea Primului Război
Mondial, Petre P. Carp a fost președintele
Consiliului de Miniștri al Guvernului României
Mari (prim-ministru), Președinte al Partidului
Conservator și membru fondator al Societății
Junimea. Petre Carp, alături de Titu Maiorescu,
Vasile Pogor, Theodor Rosetti și Iacob Negruzzi
au fondat Societatea Junimea în primăvara anului 1864. Având la bază idei comune, cei cinci se
vor axa la început pe cultivarea spiritului literar,
ei reprezentând o nouă generaţie, junimistă, cu o
nouă concepţie asupra vieţii sociale şi culturale
româneşti. Cu ocazia împlinirii a 185 de ani de
la nașterea sa, la inițiativa Ateneului Național
din lași, cu sprijinul Primăriei Municipiului lași
și Asociației Fraterna, a fost realizat bustul din
bronz al acestuia, creat de artistul ieșean Lucian
Constantin Smău. Bustul este amplasat în fața
Sinagogii Merarilor, iar în Salonul Marilor
Români din cadrul Ateneului Național din Iași
puteți regăsi o înștiințare semnată de domnia sa.
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Reamintim că 15 septembrie 2022 este data
limită de trimitere a cărților (apărute în anul
2021) pentru Premiile USR Filiala Iași. Puteți
depune cărțile personal la sediul USR Filiala Iași
sau prin poștă la adresa: Iași, str. Grigore Ureche
7.
Cărțile săptămânii
Începând cu luna ianuarie 2022, pe site-ul filialei
iași, www.uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro, sunt prezentate, în format video, cele mai noi apariții ale
scriitorilor membri ai Filialei Iași a Uniunii
Scriitorilor din România. În rubrica „Cărțile săptămânii”, președintele filialei ieșene Cassian Maria
Spiridon prezintă cărțile autorilor. Cărțile prezentate
în luna iunie 2022 sunt:

Emily Dickinson,Căile nemuririi/ The Paths
of Immortality, ediție bilingvă, traducere din
limba engleză de Cătălina Fâncu, editura PIM
Innisfree, poezii alese din limba engleză,
ediție bilingvă, traducere din limba engleză de
Cătălina Fâncu, editura PIM
Yven Bonnefoy, Aceeași voce, mereu/ La
même voix, toujours, antologii lirice, ediție
bilingvă, traducere din limba franceză de
Cătălina Frâncu, editura Cartea Românească
Educațional
Angela Baciu, Spiegel scrie peste tot, Editura
Charmides
Doina Guriță, Închisă în cuvinte , editura 24
Ore
Ion Potolea, Insula ahab 50, editura
ROCART
Muguraș Constantinescu, O istorie a traducerilor în limba română, secolul al XX-lea,
Editura Academiei Române
Elena Brândușa Steiciuc, Pe fibra textului.
50 de lecturi complice, Editura Universității
„Ștefan cel Mare” Suceava
Nicolae Tzone, dunăre kilometrul 510, o
poveste de viață de moarte și de naștere cum nu
au mai fost și nici nu vor mai fi altele, Editura
Vinea.
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Arunc o privire de august, năclăită de soare, scurgîndu-se ca o omletă ratată spre așa zisul azur poetic și
răcoros, și le zic ceva în gînd poeților care n-or fi trecut
prin așa vipie, repetînd mecanic: cod roșu, portocaliu,
cu ochii pe harta colorată parcă de un țînc total lipsit de
imaginație… Pun ventilatorul astmatic în priză și pîsla
de căldură se mai risipește, eu îmi fac ceva curaj, ezitînd să transform în coif ori evantai revistele din față,
pînă mă încumet la lectura lor izbăvitoare. Așa că deschid noul număr din Litere, de pe coperta căreia arată
cu degetul către contemporani, Balada maeștrilor a lui
Tudor Arghezi! Ne oprim și la editorialul lui Mihai
Stan: Haret și epigonii în care sunt puse în balanță
performanțele
marelui
nostru
înaintaș
și
contraperformanțele contemporanilor de la ‘90 încoace,
pe care îi pomenește, pe rudă, pe sămînță. Iată cîțiva
dintre ei, dacă îi mai țineți minte: Gheorghe Ștefan,
Mihai Golu, Virgil Petrescu, Mircea Miclea, Mihai
Hărădău, Cristian Adomniței, Anton Anton, Cătălin
Baba, Ioan Mang, Liviu Marian Pop, Adrian Curaj et
alii. Ministerul, ca o haltă prin care trec trenuri fără
noimă. Orice asociere între Spiru Haret și urmașii săi
contemporani – cel puțin o insultă! Să trecem și la studiul pe care Mihai Cimpoi îl consacră poeziei regretatului Nicolae Dabija din perspectiva orfică, plecînd de
la volumul Pe urmele lui Orfeu (ediția a III-a, 2016) din
care citează, inspirat: „Vrăjind cu lira sa monștrii
Infernului, poetul o recapătă pe Euridice. Cu condiția să
nu o privească până nu părăsește Infernul. Pașii pe care
îi auzea erau oare ai iubitei sale?..I s-a părut la un
moment dat că înapoi nu e Nimeni. Adică Nimic. Adică
Infernul…S-a speriat nu atât de abisul care: se putea
deschide înaintea sa cât de cel care i se putea deschide
înapoia sa… și el întoarse capul… e momentul – cheie
al mitului.” Rămînem împreună cu Mihai Cimpoi, de
data aceasta în ipostaza de… epigramist! Apropiații îl
cunosc drept un umorist redutabil, cu haz spontan și de
calitate. Iată o mostră din duelul epigramistic cu
Gheorghe Bâlici: (Soției după 20 de ani) „Când mameți într-o rotire/ Parfumul diafanei rochii/ Ne-am
înțeles dintr-o privire/ Și toată viața ne-am scos ochii…
”. Mihai Cimpoi: (Lui Gheorghe Bâlici) „Poet, epigraCONVORBIRI LITERARE

mist vârtos,/ Dar și funcționar prosper,/ Soția ochii ți ia scos,/ Dar nu ai devenit Homer…”. Ne îndreptăm spre
Satu Mare la o întîlnire cu Acolada. Dintre numele cu
care vă momim la lectură: Gheorghe Grigurcu, C.D.
Zeletin, Adrian Dinu Rachieru, Magda Ursache,
Tudorel Urian. Așa este că dacă aș scrie că voi cita un
aforism, gîndul domniilor voastre s-ar duce către
Gheorghe Grigurcu? Ei bine, nu este așa, pentru că voi
cita unul dintre panseurile lui Dumitru Augustin
Doman: „Lectura fără criterii de selecție, ca plimbarea
pe faleza uriașă a unei stațiuni maritime printre sute de
mii de oameni de toate condițiile sociale, etice, culturale etc.” Facem un popas și în grupajul liric al lui Radu
Ulmeanu : „Mor oameni pe drumuri/ împușcați cu
praștia/ propriului destin/ ca fiarele în pădure de vânători/ ca păsările pe firele de telegraf/ loviți cu piatra
potrivită/ ca ciorile pe garduri/ ca peștii prinși în
undiță/zvârcolindu-se// până să fiu și eu împușcat/ lovit,
prins în undiță/ îmi trăiesc viața/ cu durerea/ de a fi tot
mai singur// atâția prieteni/oameni, păsări,/ zvârlugi/în
razele soarelui” (Tânguire). Păcatul citării îmi dă ghes
și în cazul serialului semnat de Constantin Călin, Jurnal
despre Bacovia ajuns la al VIII-lea episod: „– Deși în
poezia sa se găsesc sintagme ca „vremuri viitoare”,
„vremuri noi”, „vremuri mai bune”, „vremuri mari”,
Bacovia nu avea darul anticipației concrete, ca
Eminescu; avea, în schimb, darul „sintezelor istorice”.
În câte un cuvânt sau două, el definește un deziderat, un
sentiment, o tendință, o stare proprie epocii.” Din
România literară sugerăm cîteva escale de lectură,
absolut subiective. Mai întîi editorialul lui Nicolae
Manolescu, o reverență pentru „Limba veche șințeleaptă”, ca un codicil la ancheta revistei, anchetă
despre care am mai scris și care continuă: „N-aș vrea să
ne credeți atât de naivi, încât să ne închipuim că ancheta
noastră va avea o urmare practică și imediată și că,
începând cu dascălii și terminând cu lingviștii, toată
suflarea românească va deveni preocupată de sărăcirea
limbii române prin uitarea unora din cele mai frumoase
cuvinte, expresii și ziceri (iată!) din veacurile trecute.
Nici că vorbitorul actual va deveni conștient cu adevărat de eventualitatea ca, într-o bună zi, limba română să
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fie pusă pe lista UNESCO a limbilor în pericol de
dispariție. (Nu exagerez decât în măsura în care n-am
precizat că o limbă poate dispărea nu numai dacă nu
mai este vorbită, ci și dacă este vorbită atât de prost,
încât își periclitează identitatea, care stă în rădăcinile
ei.)”. Am citat poate mai mult pentru argumentul din
paranteză care trebuie luat în calcul. În siajul editorialului, articolul lui Gabriel Chifu, cu un titlu care ne
duce spre Noica: ființa cuvintelor. Un elogiu al
Bookfest-ului, semnat și argumentat de Mircea
Mihăieș, evocarea unui reper din istoria noastră literară:
100 de ani de la apariția romanului Pădurea
spânzuraților, eveniment semnalat de Vasile Spiridon,
dar și continuarea anchetei lui Cristian Pătrășconiu pe
care tocmai am pomenit-o, anchetă la care răspund
Adrian Alui Gheorghe, Ion Buzași, Vasile Dan, Nichita
Danilov, Péter Demény, Horia Gârbea, Gabriela
Gheorghișor, Andreea Hedeș, Vasile Igna, Adrian
Lesenciuc, Angelo Mitchievici, Toma Pavel, Ioan
Moldovan, Ovidiu Pecican, Irina Petraș și mulți alții,
nume sonore ale literaturii contemporane. În ideea unui
strop de răcoare ne îndreptăm spre Sălaj, la curțile lui
Daniel Săuca și ale Caietelor Silvane. Din care aflăm
despre înfricoșata întîlnire sub semnul Poeziei a celor
peste douăzeci de poeți din România, Ungaria și
Slovacia. Ocazie cu care a fost inaugurat un nou dialect
universal: cel al poeziei! Revenind la cărțile și propunerile de lectură, întărim semnalul critic al lui Viorel
Mureșan pentru antologia apărută la Junimea, Poeți din
spațiul hispanic, antologie, selecție, traducere și prezentare Mihaela Vechiu și Eugen Barz. Și ne cufundăm
cu plăcere în lectura fragmentului de pseudo – jurnal
semnat de Viorel Gh. Tăutan: Din nou, departe. Ne
oprim și la stihurile celor participanți la Primăvara
Poeziei din care spicuim: Balász F. Attila, Rudă cu
moartea: „nu mai trăiesc/ nici n-am murit/ învăț pe
limba ierbii/ să protestez// de două ori aș muri/ dacă și
decesul/ s-ar stinge cu mine-// rudă cu moartea mi-e/
visul cel lung// încă-i devreme, iubito/ în această lume/
care pentru el s-a răstignit”; Daniel Hoblea, Cât mai
sunt: „Vedeți vedeți/ acum în sfârșit/ nu mai trebuie/ să
ne prefacem/ că nu vedem/ ceea ce vedem/ sublima
incoerență/ a celui de-a pururi/ supra – rațional/ căci în
sfârșit/ vine vine/ clipa Clipei/ a crucii/ a îngenuncherii/
a netăgadei”. A trecut ceva timp de cînd nu am avut
parte de o întîlnire cu Boema gălățeană (și Gălățană!)
așa că ne grăbim să lecturăm un viitor serial – se pare –
dedicat de Ana Dobre, poetului Mihail Gălățanu, de la
nivelul unei admirații fără surdină: „Revoluția poetică
pe care a înfăptuit-o Mihail Gălățanu este o insurgență
literară, întâi de toate, la nivelul expresiei lingvistice și
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poetice, cu răsfrângeri, însă, în cetate…”, după care
urmează un citat dintr-un comentariu critic al lui Andrei
Velea în același ton. Foarte multă poezie, diversă tematic și ca formulă, printre ai cărei autori îi depistăm pe
Ionuț Caragea dar și pe… poetul Adi G. Secară: „Nu,
nu îmi spune dacă sunt sau nu/ Întreg/ dacă te văd în
orice film, orice videoclip/ dacă atunci când citesc o
carte/ te citesc pe tine.// mai spune-mi că nu noi am
inventat asta/ că noi ne cunoaștem din alte lumi/ alte
vremuri/ alte cărți”. (Pentru un totdeauna mic) Dacă vă
era dor de „uitatele castele de pe Valea Loarei”, nu aveți
decît să-l urmați pe Ștefan Andonache, cu invidie, evident, pe la Saumur, Villandry, Chenonceau. Am și eu un
distih pe care îl repet cu năduf în situații similare: „Da
și eu cînd intru-n bani/ Poate merg la Popricani!..”. De
la glumă la fragmentul de roman al lui Petre Rău:
Jocuri periculoase sau la o promisiune similară a
Laurei Ilinca: Hai să ne rujăm împreună! Nu puteam
încheia această trecere rapidă și subiectivă prin revistă,
fără a menționa o „Fantezie dramatică în patru părți inegale cu inserții din poezia lui Dimitrie Anghel”,
Visătorii. Încheiem cu Luceafărul de dimineață și
invitația lui Dan Cristea de a cerceta două volume, din
motive diferite: unul de eseuri semnat de Andrea Hedeș
(Cei care dansează”) și cel de versuri al Flaviei Adam
(Anotimpuri impare), cărți care cuprind eseuri de actualitate, de maturitate critică în primul caz și de poezii
inegale valoric în al doilea. Două subiecte „grele”: Walt
Whitman și Robert Musil, în viziunea și perspectiva
Senidei Poenariu și a Mariei Irod, completate autohton
de Mircea Bârsilă care scrie despre Cezar Baltag și Ion
Bogdan Lefter despre Gheorghe Crăciun și care dau
greutate și consistență numărului. Drama ucraineană se
pare că a accentuat atenția cu care sunt redescoperiți
scriitorii ucraineni contemporani, evident într-un mai
mare număr decît pînă acum, dovadă proza lui
Volodymyr Danylenko, Portțigaretul, în traducerea lui
Mihai Hafia Traista sau poemele Lyubei Iarymciuk în
versiunea Lindei Maria Baros, poeme din care cităm un
fragment: „nimic nou pe frontul de est/ dar pentru cât
timp?/ metalul se-ncălzește înainte de moarte/ iar oamenii se răcesc.// să nu-mi vorbiți despre orașul Luhansk/
nu mai e de mult decât hansk/ Lu a fost făcut una cu
asfaltul însângerat/ prietenii mei au fost luați ostatici-/
iar eu n-am cum să ajung la nețk/ ca să-i scot de sub
dărâmături, din subsoluri, din subterane// și voi scrieți
versuri dintr-acelea frumoase ca iile/ voi scrieți versuri
blânde/ înalte poezii aurite/ poezii despre război nu
există/ nu există decât descompunerea/ doar litere care
sunt întotdeauna aceleași – itt” (descompunerea).
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CURIER DE AMBE SEXE
O scrisoare lungă și încâlcită, cu numeroase
greșeli de exprimare dar și de ortografie, primim
de la Dan Stephănescu (!) din Bistrița, scrisoare
la care sunt atașate nu mai puțin de vreo 40 de
texte sub un titlu deosebit de generos, „Poeme
elementare”. Că ele, textele, sunt mult prea „elementare” pentru a fi publicate „într-un număr
viitor al revistei”, cum și-ar dori corespondentul
nostru, nu ar fi o noutate pentru un începător, dar
ceea ce ne-a deranjat foarte rău sunt mult prea
multele greșeli de ortografie. Ortografia ține de
un nivel elementar de pregătire școlară iar scuzele, în acest caz, nu încap. Dacă nu ești în stare
să scrii cât de cât mai aproape de limba română
nu spera să aduci în atenția publică frumoasele
vise ale tale. Iar textele sunt pline de naivități.
Deocamdată, nu.
„Bună ziua! Mă numesc Andrei Lăcrămioara
și scriu poezie și proză. Am publicat în revista
Convorbiri literare în 2016 la rubrica ,,Curier de
ambe sexe”. În 2017 am scos un volum de poezie Anotimpuri invizibile și acum lucrez la al
doilea volum. Vă rog să-mi spuneți câteva idei
critice și dumneavoastră în legătură cu aceste
poezii. Mulțumesc! O zi bună!” – Idei critice nu
avem. Pentru comentarea volumelor de poezie
publicate trebuie să vă adresați criticilor literari.
Textele trimise de dvs. sunt onorabile pentru
orice începător în ale poeziei. Dar la Curier...
publicăm, de regulă, un autor o singură dată.
Două texte atașează la un mail Poenariu
Marinela, fără alte amănunte legate de biografia
ei. Reproducem pe cel intitulat „Un glas”, cu
îndemnul către Marinela de a mai stărui nițel
prin bibliotecă până va descoperi că, între timp,
mijloacele poetice au mai evoluat: „Dacă vreți
să-mi luați din voce.../ o vocală, doar așa.../ Să
aud cum trece valul,/ peste toată ființa mea.../ Să
tresar când îmi lipsește,/ din rostire un cuvânt.../
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Nicolae SAVA

Să ascult cum ciripește,/ cu-al meu glas purtat de
vânt... / O frumoasă rândunică,/ ce se pierde
printre stele.../ Ce parfum de flori ridică,/ prin
căldura vocii mele... / Am lăsat-o viața toată,/ să
tot zboare-n cer cântând.../ Dar din palme mi-a
fost luată/ și-am găsit-o suspinând...”
Cristina V. Lupu: „Poeziile pe care vi le-am
trimis cu acest mail sunt scrise în această primăvară. Dacă veți considera că sunt bune pentru
publicat m-aș bucura foarte mult. Dacă nu,
considerați că nu ați primit acest mail de la mine.
Vă mulțumesc” – Cristina, nu am primit acest
mail de la tine... dar sunt semne că nu ești lipsită
de talent.
Pentru corespondentul nostru Liviu Albei,
care ne trimite săptămânal câte un grupaj de versuri slabe: Nu vă înțeleg graba cu care îmi
trimiteți (ba uneori retrimiteți) tot ce scrieți. E
necesar să vă faceți singur un etalon de calitate
și să nu repetați a ne trimite texte la fel de slabe
ca și cele din trecut. Reveniți după 2-3 luni dar
numai dacă veți considera că ne trimiteți ceva
mai substanțial decât altădată, ceva de calitate.
Evident, nu vă putem răspunde la toate mailurile
ce ni le trimiteți.
„Mă numesc Dinu P. Similea, am 19 ani, sunt
din București, student la o facultate cu profil
economic-administrativ. Am mai trimis o scrisoare la o revistă literară din București acum
vreo cinci luni dar nu am primit nici un răspuns,
nici că e laie nici că e bălaie. Cred că modul
acesta de a trata corespondenții nu este deloc
civilizat. Corect era să-mi trimită un răspuns
acasă – in mailul trimis am indicat adresa mea
de domiciliu – pentru a ști cum să procedez mai
departe. Vă rog să citiți cele șase pagini dintr-un
viitor roman pe care vreau să-l scriu și să-mi
răspundeți dacă merită să mai scriu mai departe.
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Cu respect și mulțumiri anticipate” – Nu comentăm modul în care ați fost tratat la o altă revistă
deoarece fiecare publicație literară își aplică
propriile reguli la acest capitol. Cât despre paginile primite, ele pot, deocamdată, constitui un
punct de plecare și chiar o spunem cu bucurie că

denunță evidente însușiri promițătoare de prozator. Din păcate, fragmentul ales nu este edificator și este peste măsură de lung pentru a-l face
public la Curier... Așteptăm un alt fragment din
ceea ce scrieți acum, un text de 2-3 pagini dactilo, pentru un eventual debut. Cât despre viitorul
roman la care lucrați încă nu ne putem pronunța.
Credem că e bine să spargeți gheața cu cîteva
proze scurte. Deocamdată.
Marinela POENARIU
„Dacă vreți să-mi luați din voce...
o vocală, doar așa...?
Să aud cum trece valul,
peste toată ființa mea...?
Să tresar când îmi lipsește,
din rostire un cuvânt...
Să ascult cum ciripește,
cu-al meu glas purtat de vânt...
O frumoasă rândunică,
ce se pierde printre stele...
Ce parfum de flori ridică,
prin căldura vocii mele...
Am lăsat-o viața toată,
să tot zboare-n cer cântând...
Dar din palme mi-a fost luată
și-am găsit-o suspinând”

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 – TEXTELE 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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