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Cassian Maria SPIRIDON
Demn de consemnat pentru Al. TzigaraSamurcaș, între întîmplările anului 1930, este întronarea lui Carol II, moment pe care îl evocă în numărul pe iunie 1930 al C.L. Totodată, în numărul dublu
iulie-august 1930, anunță programul de valorificare
a moștenirii literare ce parvine revistei de la vechii
junimiști-convorbiriști, cum citim în articolul De la
întemeietorii revistei. De remarcat în 1930 prezența
în Convorbiri, între alții, a lui Emil Isac, traducerile
lui Al.T. Stamatiad, proza: Lectură de Paște a lui
Gala Galaction, articole semnate de A.I.
Bassarabescu, Mihail Manoilescu, Francisc Șirato,
Ramiro Ortiz, Mircea Florian …
Anul 1931 a fost unul la fel de dificil și complicat, în care trenau din anii anteriori, cu deosebire,
piedicile privind transferul de la Universitatea din
Cernăuți la cea din Capitală, transfer blocat pe toate
căile și prin toate mijloacele de N. Iorga. În pofida
acestor dificultăți, cum citim în Lupta vieții unui
octogenar (I), capitolul Menirea „Convorbirilor literare”, pentru Al. Tzigara-Samurcaș, cu toate absorbantele lucrări ale încheierii Expoziţiei din
Barcelona şi acelea ale inaugurării Muzeului, grija
Convorbirilor nu putea fi neglijată. Păşind în al 64lea an al apariţiei, revista constituia o arhivă a culturii, consemnând cele mai de seamă evenimente
literare ale epocii de redeşteptare a României contemporane.
Numărul pe ianuarie 1931 se deschide cu articolul de fond al directorului foii junimiste: Datorii de
vremuri grele. Către vechii și noii colaboratori. Cum
citim în articolul menționat, și încă mai explicit în
Lupta vieții… unde aflăm de la cel care a fost martor
ocular la acest moment, din vara lui 1930, despre
rolul Convorbirilor în afirmarea României ca țară de
cultură: „Faima revistei şi vârsta ei, respectabilă
chiar şi pentru ţări cu o civilizaţie mai veche, au serCONVORBIRI LITERARE

vit ca argument împotriva insinuărilor vecinilor
unguri, cari, în dezbaterile Ligii Naţiunilor din vara
trecută, au încercat să ne înfăţişeze ca lipsiţi de orice
viaţă culturală cu caracter neaoş românesc. Am avut
ocazia să asist la şedinţa în care vajnicul nostru
Titulescu a ţinut piept atacurilor puternice ale temutului conte Apony”.
Urmînd gîndul înaintașilor fondatori, constată
amar în articolul menționat: „Oricât de meritoasă şi
respectabilă ar fi longevitatea unei reviste, ea nu-i
poate satisface ambiţia şi justifica existenţa, dacă lipseşte idealul animator, singurul care motivează şi
susţine apariţia oricărui periodic.
Revista „Junimei”, deşi bucurându-se, mai mult
ca oricare alta, de un trecut de glorie necontestată,
deoarece a servit de îndreptar al gândirii româneşti şi
a dominat întreaga mişcare culturală a țării, a fost
totuși tare stânjenită în desvoltarea ei de prefacerile
neprevăzute ale ultimilor ani. Ca mai toate dintre
puţinele publicații similare, cari în contra vitregiei
vremii au reuşit să se menţină, şi C. L. au avut de
învins atâtea greutăţi, încât de abia şi-au putut salva
existenţa, necum să mai ambiţioneze realizarea atâtor dorinţe prevăzute în programul lor”.
Împlinirea idealului național de reîntregire, de
unire a provinciilor românești, firesc impune revistei, atenționează directorul, o abordare în armonie cu
aspirațiunile obștești de regenerare și consolidare a
neamului românesc.
În primul rând C.L. năzuesc să fie și în viitor
oglinda culturii noastre, căutând să se mențină întro tot atât de strânsă legătură cu pulsațiile vieții
românești, ca și în trecut.
Evenimentele glorioase din vremea domniei lui
Ferdinand cu marile schimbări aduse statului român
îi par a elimina orice conexiune a lor cu tradiționala
revistă. Și totuși, amintind de Doina eminesciană
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publicată în 1883 în Convorbiri, unde sunt trasate
liric hotarele României Mari, receptate de sufletele
românilor prin gîndul poetului, Samurcaș consideră
cu îndreptățire că poezia lui Eminescu a determinat
împlinirea visului în realitatea întregirii. Context în
care Al. Tzigara-Samurcaș crede necesar să afirme
programul de urmat de către bătrîna și mereu tînăra
foaie: „Conştiente de răspunderea unei atari
moșteniri, C. L. se încumetă să ducă mai departe tradiţia de luptă a marilor predecesori…
Direcţiunea C. L. face deci un călduros apel la
vechii şi la nouii colaboratori, rugându-i, în primul
rând, să părăsească atitudinea de nepăsare, ce au
adoptat chiar mulţi dintre luptătorii din trecut, închizându-se într-o rezervă prudentă care, dacă poate fi
comodă din punct de vedere egoist, este însă dăunătoare intereselor generale. E de dorit să se angajeze
în lupta generală și aceia cari, mulţumindu-se până
aci să cugete numai la nevoile lor proprii, erau bucuroşi, ca şi călătorul surprins de furtună, să se dosească, la vreme de restriște, sub zidul ocrotitor de care
ne vorbește Platon în a sa Republică, fără să se îngrijească de viitor.
Indiferenţa nu mai poate fi scuzată azi, devenind
culpabilă”.
Lipsa afirmării opiniilor publice salutare este
pusă pe seama unei dezamăgiri generalizate, prezentă, mai ales, la cei cu întemeiată cunoaștere și judecare asupra problemelor zilei.
În dorința de a determina trezirea și implicarea
acestora ține să atenționeze că revista își propune să
reacționeze contra unor asemenea injoncțiuni fatale,
cătând să demascheze pe acei histrioni sub haină de
apostoli, cari neavând nimic sfânt, prihănesc toate
domeniile în care din invidie nesățioasă vor să se
impună. Sfidarea bunei credințe, din partea celor cu
atitudini de șefi, falsifică mentalitatea tinerilor
generații, care uluite de succesele aparente ale
pretinșilor conducători, pierd orice încredere în
principiile sănătoase ale străduințelor răbdătoare și
cinstite.
Respectând munca reală și bucurându-ne de
orice însușiri adevărate, nu vom uita însă maxima
fruntașului junimist, a înțeleptului P. Carp, că după
cum frumusețea nu justifică toate prostituțiile, tot
astfel nici talentul nu scuză diferitele încarnații sub
care se înfățișează, potrivit intereselor personale,
cei setoși de a domina.
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Calea de urmat este cea cultivată de primii
convorbiriști, de a reînvia, în noul context, cultul
adevărului. „Propovăduind adevărul în locul promisiunilor ademenitoare, făcute în vederea unei
notorietăți ieftine, nu așteptăm aprobarea mulțimei,
ci numai a acelora care, neorbiți de interese proprii,
învederează binele general. Căci ingrată și nepopulară, deși veșnic salutară, a fost în toate timpurile
susținerea veracității împotriva demagogii falacioase.
Iar spre domirirea celor ce s-ar mira găsind în
filele «Convorbirilor» studii ce depășesc domeniul
restrîns literar, le vom aminti unul, din numeroasele
exemple celebre, și anume al lui Nicolae Filipescu,
care, cel dintâi, în revista noastră a stîrnit, printr’un
articol, de actualitate și azi, interesul pentru chestiunile agrare; și le vom mai aminti, că tot aici recunoscutul specialist Constantin Garoflid și-a publicat primele sale studii epocale asupra problemelor agriculturii la noi.
Azi, mai mult ca oricînd, cadrul C.L. trebuie lărgit, literatura fiind în tot mai strânsă legătură cu toate
manifestările vieții moderne”.
Al. Tzigara-Samurcaș este hotărît și în continuare
să mențină tradiția C.L. de tribună liberă, deschisă
oricărui gînd cinstit, și care reprezintă exigențele
imuabile ale adevărului și ale artei : „În vremuri așa
de îngrijorătoare este de așteptat, ca studiile cu
caracter social și economic să precumpănească, vremelnic, față de producerile pur literare, a căror înflorire este atât de condiționată de o bună stare materială.
Sub povara grijilor zilei de mâine, reînoim apelul
pentru o cât mai activă colaborare, cu scop de a
lumina și îmbărbăta opinia publică în lupta grea, ce
cu toții trebuie să susținem pentru salvarea țării.
La restricțiile impuse tuturor de Stat, să adăogăm
fiecare partea de benevolă contribuție, necesară spre
înlăturarea tristelor perspective ce ne amenință așa
de aproape”.
Străbate din acest veritabil articol program de la
1930 situația precară financiar a revistei, una ce pare
să o urmărească în toată lunga ei existență, dar și
consecvența de neclintit, tenacitate întru asigurare că
C.L., sub povara vremurilor mereu neprielnice păstrează totuși a lor neclintită încredere în izbânda adevărului. Și seria Al. Tzigara-Samurcaș a fost una în
care izbânda adevărului a fost de natura certitudinii.
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În 1931 citim în Convorbiri, între alții, pe Martha
Bibescu, Artur Gorovei, Mircea Florian, G.M.
Cantacuzino,
C.
Rădulescu-Motru,
I.A.
Bassarabescu, Paul Zarifopol, I. RădulescuPogoneanu, Gh. Bogdan-Duică, Al. T. Stamatiad.
Cum era de așteptat, continuă și în 1932 să-l
preocupe, prin articolele din C.L., arta muzeală,
texte care și astăzi ar fi de mare folos celor care diriguiesc muzee în Iași și în Țară. O astfel de lectură ar
putea fi un ghid necesar și de folos pentru public
dacă muzeele din Iași și din Țară ar da curs celor
consemnate de creatorul muzeografiei științifice
românești – cum îl supranumește îngrijitorul operei
sale, C.D. Zeletin.
Ar fi suficient să reluăm cîteva fragmente din
acest articol pe care istoricul de artă le selectează în
primul volum din Lupta vieții…: „În loc de a fi ca în
trecut simple cimitire ale artei, ținta lor de azi e de a
forma gustul artistic al publicului; colecţiile trebuie
să fie astfel constituite ca să poată oferi ceva interesant. A ne pătrunde de frumuseţea artei este scopul
final al vizitării muzeelor, pe lângă alte sentimente
ce răscolesc obiectele expuse în imaginaţia privitorilor.
În societatea de azi, ce aşa de repede se destramă,
muzeele mai pot ţine în cumpănă forţele inculte şi
destructive ale firii omeneşti, ne asigură un experimentat muzeolog elveţian. Prin punerea în evidenţă
a sforţărilor seculare ale umanităţii şi a valoarei tradiţiei, cât şi prin dezvăluirea trecutului local, muzeele exaltă şi cultivă sentimentul naţional. Marile
muzee mai întreţin şi o atmosferă de sinteză
internațională, prin etalarea în domeniul universal al
artei a diverselor stări de spirit și de sentimente”.
Și încă un alt articol la care merită a lua seama
este cel publicat în Revista învățămîntului profesional, unde vorbind despre școlile de arte și meserii,
astăzi cu totul dispărute, Al. Tzigara-Samurcaș
remarcă confuzia existentă la nivelul educatorilor în
apelul la modelele nepervertite: „Greşala este cu atât
mai mare, cu cât, din fericire, tezaurul decorativ al
artei româneşti este de o bogăţie rară şi de cei mai
mulţi nebănuită. Această comoară de izvoade mai
are şi marea însuşire de a se înfăţişa sub un aspect cu
totul propriu poporului român, deosebindu-se fundamental de al popoarelor învecinate. Ornamentele
artei populare constituie, ca şi limba românească,
specificul poporului nostru, prin care el se deosebeş-
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te de neamurile de altă origină decât a sa. În satele
din Transilvania, în care timp de mai bine de 1000 de
ani românii au conlocuit cu vecinii lor unguri, ornamentica, întocmai ca şi limba românească, şi-a păstrat individualitatea ei proprie, împrumuturile reciproce fiind tot aşa de slabe în ornamentică ca şi în
limba vorbită”.
Viziune preluată și de Lucian Blaga în Matricea
stilistică din Orizont și stil (1935), primul volum din
Trilogia culturii.
În numărul 1-2/1932 din C.L. semnează articolul
Importanța cărților și bibliotecilor, în care Al.
Tzigara-Samurcaș semnalează lipsa de interes pentru
crearea și dotarea bibliotecilor rurale și urbane,
situația dezastruos de actuală în prezent, în care factorii guvernamentali de la toate nivelurile sunt total
indiferenți și nu au nici un fel de program de
achiziționare suficient de cuprinzător pentru acoperirea tuturor bibliotecilor publice. Redăm din articol o
constatare, pe care o putem aprecia, măcar în parte,
că este de actualitate: „Pentru a arăta cât de înapoiați
suntem în privința propășirii cărții, e destul să arătăm
că toate cele șase Biblioteci publice, din întreaga țară
românească, nu însumează decît ceva peste un
milion de cărți, pe cînd Biblioteca națională din Paris
are singură patru milioane și jumătate de cărți, fără a
socoti că pe lângă ea mai sunt o mulțime de alte
biblioteci, fiecare din ele având mai mult decât totalul cărților din România întregită”.
Între prezențele anului 1932 din C.L., notăm:
Dimitrie Gusti, Artur Gorovei, Mihai Negruzzi, Al.
Th. Stamatiad cu traduceri din literatura chineză,
Mircea Florian, C. Rădulescu-Motru, Th. Simenschy
(lit. sanscrită) ș.a.
Peste patruzeci de pagini din capitolul pe anul
1933 dedică în primul volum din Lupta vieții,
Semicentenarului Castelului Peleș, din care redăm
un scurt și ilustrativ fragment: „Din îndemnul oaspetelui din Castelul Peleş, a bardului Vasile Alecsandri,
Carmen Sylva a început a se manifesta ca scriitoare
prin traducerile poeziilor române, care mult au fermecat-O. Singură mărturiseşte că versurile româneşti I-au dezvăluit secretul prozodiei, pe care nu o
cunoştea înainte. Devenind stăpână pe meşteşugul
versului, nu-Şi mai putu stăpâni bogata imaginaţie,
căreia datorim acel splendid tezaur de poezii ce s-a
răspândit în lumea întreagă”. În numerele 7-8/1933
publică Muzeele în aer liber, Renașterea artei
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țărănești dar și Arta țărănească, de asemenea
instructivul Cum să folosească copiii muzeele – și
astăzi un bun și necesar îndrumar.
În sumarul pe 1933 al C.L. întîlnim pe C.
Meissner, Mircea Florian, Artur Gorovei, Ioan
Petrovici, C. Rădulescu-Motru, Th. Simenschy, Paul
Zarifopol…
O inițiativă care urmărea atragerea de cititori și
colaboratori va fi organizarea unor conferințe, conform anunțului tipărit în primul număr pe 1934, unde
citim: „Începînd din a doua jumătate a lunii
Ianuarie–1934, Revista «Convorbiri Literare» organizează, la Fundațiunea Universitară Carol I, un
ciclu de conferințe despre o parte din convorbiriștii
repausați, care au avut un rol în viața noastră culturală și politică. Autorii vor fi prezentați publicului de
doi oratori, din care unul din generația nouă, judecându-l după operele sale, iar al doilea contribuind
cu impresiuni personale din timpul vieții acestora.
Conferințele se vor ține în fiecare Joi (ora 6
p.m.), începînd dela 18 Ianuarie 1934. Se va vorbi
despre: Al. Odobescu – D-nii Al. Tzigara-Samurcaș
și Henry H. Stahl, T. Maiorescu – I. Petrovici și I.
Cantacuzino, Mihail Eminescu – A.C. Cuza și
Mircea Florian, P.P. Carp – S. Mehedinți și Al.
Christ. Tell, Al. Lambrior – C. Meissner și Al.
Rosetti, Ion Creangă – G.T. Kirileanu și Mircea
Vulcănescu, I.L. Caragiale – P. Zarifopol și C.
Gerota, Ion Slavici – Scarlat Struțeanu și D. Coman,
P. Missir – Eug. Herovanu și Sandu TzigaraSamurcaș.
Biletele se găsesc la Ad-ția revistei, Str. Wilson, 1.
Abonații beneficiază de reducere”.
Despre preocupările de relansare a revistei citim
și în articolul „Încercări de viață nouă a
Convorbirilor literare”, cuprins în 1934 din Lupta
vieții: „Muncit de gândul de a înviora vechea revistă,
a cărei moştenire mi-a fost, pe neaşteptate, pusă în
cârcă, m-am hotărât să lărgesc printr-un Comitet de
redacţie răspunderea alcătuirii pe viitor.
Nr. din ianuarie al noului an poartă, pe verso
copertei, numele comitetului compus din: Ion I.
Cantacuzino, D. Coman, Mircea Eliade, Mircea
Florian, C. Gerota, R. Hillard, Gh. Lazăr, C. Noica,
Nicolae Petrescu, H.H. Stahl, Alexandru-Christian
Tell, Sandu Tzigara-Samurcaş, Mircea Vulcănescu,
Paul Zarifopol; deci floarea tineretului, pe lângă câţiva din vechia gardă. Primele numere par a se fi
resimţit de această premenire, ce, din nefericire, n-a
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putut fi de mai lungă durată: nr. de mai a fost lipsit
de autoritatea lui Paul Zarifopol, iar pe următoarele
coperte compactul comitet nu mai figura.
Neînţelegerile între categoricul I.I. Cantacuzino,
conştient de drepturile ce-i reveneau, şi intrusul D.
Coman, care, ca neofit, n-a îndurat autoritatea celui
dintâi, a provocat, odată cu înlăturarea sa, şi retragerea unora din noii veniţi, fără a stânjeni bunul mers
al revistei”. Sunt menționate și anunțatele conferințe,
supranumite de Al. Tzigara-Samurcaș Confruntări.
Tot aici consemnează încă o notă lămuritoare: „Dar,
în afară de inaugurarea aşa-ziselor confruntări, colaborarea-mi personală la revistă a fost în anul acesta
mai abundentă ca oricând, însemnând în totul vreo
20 de participări la diferitele rubrici ale revistei,
vrând printr-aceasta să susţin bunele dispoziţii ale
noilor tineri colaboratori, pe care nu-i credeam să
părăsească aşa de curând revista, din cauza unor
neînţelegeri de persoane. Unii dintre ei au mai continuat să vie la revistă, nesolidarizându-se cu
răzvrătiții”.
Și, într-adevăr, dacă urmărim sumarul revistei pe
unii îi vom regăsi și în următorii ani ai directoratului
Tzigara-Samurcaș.
Din 1934, dar și după, mulți dintre semnatarii
interbelici importanți pot fi citiți în paginile
Convorbirilor. De remarcat, la acel moment, mai toți
nu ajunseseră la vîrsta de 30 de ani, nici Cioran, nici
Eliade, nici Noica.
Numărul 1/1934 se deschide cu Șantier a lui
Mircea Eliade, Emil Cioran semnează Pe culmile
disperării, Constantin Noica Emile Meyerson,
Mircea M. Vulcănescu Între Londra și Washington,
Anton Holban Idei preconcepute, Henri H. Stahl
Lucrările de folclor ale „Societății Compozitorilor
Români”. Actualitatea junimismului este semnată de
Ion I. Cantacuzino. Tot în 1934 mai întîlnim pe Emil
Gulian, Eugen Jebeleanu, Mihai Moșandrei, Al. I.
Brătescu-Voinești, Dan Botta, Cezar Pterescu, Liviu
Rebreanu, Al.T. Stamatiade, Tudor Arghezi,
Constantin Brăiloiu, Al. Busuioceanu, Mircea
Florian, Gala Galaction, Artur Gorovei, Ovidiu
Papadima. În decembrie 1934, Al. Tzigara-Samurcaș
scrie despre Eminescul d-lui Lovinescu!, cu trimitere
la Mite și către final concluzionează: „Lucrarea de
față se vădește a fi o încercare neizbutită, ce va produce și mai mare confuzie, în locul luminii ce era de
așteptat, după publicarea duioaselor «amintiri», de la
care romanul s-a ales numai cu titlul”.
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Și în 1935, pe istoricul de artă îl preocupă
Muzeul Național (practic, proiectul său de viață,
căruia i-a dedicat cîteva decenii) după cum consemnează în primul tom din Lupta vieții… În iulie 1935,
aflăm din însemnările sale, în urma ședințelor ținute
la Paris și Bruxelles, pentru întregirea Comitetului
internațional de istoria artei, să îl coopteze pe șeful
de la C.L., spre dezamăgirea, se pare, a unora, precum M. Oprescu și N. Iorga.
În 1935 putem lectura în foaia junimistă pe
Constantin Banu, Ion Petrovici, Radu Gyr, Mircea
Florian, Augustin Z.N. Pop, poemele în proză ale
Reginei Maria ș.a.
În martie 1936 continuă atacul la adresa lui E.
Lovinescu, pentru romanul său Bălăuca, Profanarea
și proslăvirea lui Eminescu, în care sunt așezate, în
oglindă, Bălăuca și Mite ale criticului de la
Zburătorul și Luceafărul și Nirvana ale lui Cezar
Petrescu, fiind favorabil abordării vieții marelui poet
de către autorul opului Întunecare. Către final asistăm la o diatribă în contra criticului, însoțită de
evidențierea, încă și încă a situației precare financiar
în care se află venerabila foaie junimistă:
„Convorbiri literare au ținut să protesteze și de astă
dată împotriva ponegririi gloriosului fost colaborator
al revistei.
Indiferent de atacurile venite mai ales din partea
acelora cari, ca d-l L., nu s-au putut menține în cercul «Convorbirilor», direcția de azi a revistei nu se
abate dela linia de conduită a întemeietorilor.
Colaboratorii se reînnoiesc, perpetuîndu-se însă de-a
lungul generațiilor aceeași luptă desinteresată contra
falsificării adevărului și contra tendințelor subversive.
Tinerele forțe, grupate în jurul celei mai vechi
reviste, dovedesc cît de actuale au rămas directivele
inițiale ale societății «Junimea» întemeiată acum 69
de ani și a cărei tradiție nu s-a întrerupt.
Greutățile ce întâmpină apariția revistei, lisită de
sprijinul oficial, ce s-ar cuveni unei asemenea
publicații considerată ca o «instituție naționlă», sunt
într-adevăr tot mai mari.
Direcția actuală, pășind în al doisprezecelea an al
sarcinei ce i-a fost încredințată, va lupta totuși fără
șovăire, ca pînă aci, împotriva oricărei profanări a
idealului junimist, de care se arată tot mai sincer animată generația tinerilor valoroși de azi”.
În decembrie 1936, sub titlul Răspuns la o întîm-
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pinare, directorul revistei publică o notă lămuritoare
privind despărțirea de unul dintre colaboratori prin
care își motivează atitudinea: „Vechea lozincă a
Junimei: la Convorbiri literare vine cine vrea, rămâne cine poate, este din nou adeverită de
«Întâmpinarea» prin care Doctorul Nicolae Roșu &
Comp. încearcă să mascheze refuzul ce am fost
nevoit să-l opun unor colaborări devenite indezirabile, din cauza lipsei de lealitate și a exigențelor
incompatibile cu ținuta tradițională a revistei.
Ciudat sentiment al demnității afișează însă
spontan, după despărțire, aceia cari, până în ajun,
erau mândri să facă parte din cercul revistei, de care
se credeau «mai apropiați» decât de oricare altul,
după cum glăsuește manifestul lor din Ianuarie trecut, când au venit la Convorbiri.
Iar după cum altădată am disprețuit ocările ce
personal mi s-au adus de unele ziare, drept răspuns
la manifestările altora din ultimele numere ale revistei, tot astfel nu voiu lua în seamă acum amenințările
câtorva noui veniți cu intenții de a schimba programul «Convorbirilor», cutezând chiar a uzurpa un
titlu, la care n-au nici un fel de drept. Nici doi ani de
colaborare nu s-au împlinit și presumțioșii mosafiri
se cred autorizați a vorbi în numele celor cari i-au
îngăduit în acest scurt răstimp. Vechea revistă însă,
păstrând nealterat firul conducător al menirii sale,
după cum dovedește și numărul de față, pășește în al
70-lea an de neîntreruptă apariție, fără a se preocupa
de asemenea trecătoare dar triste experiențe”.
Se simte dator, pentu a-și motiva și întări decizia
care a provocat ruptura de grupul Dr. Roșu & comp.
să publice în Lupta vieții…(I) articolul lui I.
Dobridor din Drapelul 23 ian 1937; din care vom
cita doar începutul, unul lămuritor pentru contextul
contemporan al luptei directorului foii: „Revista
lunară, dirijată cu atâta simţ gospodăresc, pricepere
şi acea interesare de fiece zi de d. prof Al. TzigaraSamurcaş, este astăzi ameninţată. Nici tenacitatea
acestui om, de dură voinţă când se înverşunează la o
treabă, nu o mai poate scăpa. Eleganţa sufletească a
d-lui Samurcaş şi rara sa distincţie l-au reţinut de la
intervenţia pe care prestigiul, legăturile şi revista în
numele căreia putea pretinde, i-ar fi îngăduit-o.
Convorbirile literare ar putea trăi din ceea ce sadună de la abonaţi, dacă promptitudinea ar mai constitui, pentru zilele lui Pilat din Pontul cultural, un
comandament. Cum, însă, omul s-a obişnuit să pro-
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nunţe cuvântul «criză», care, de când a fost inventat,
stăpâneşte vocabularul trotuarului şi al pieţei, nu se
pot închelba sumele necesare tipăririi unei reviste
care comite crima de neiertat de a nu publica vulgarităţile lui Ion Călugăru şi cugetările lui Zaharia
Stancu. Dacă le-ar publica, ar corespunde, poate,
curentului vremii, într-o ţară aplecată la trivialităţi şi
curioasă la gâlcevuri de senzaţional. Convorbiri literare şi-au îngăduit a fi serioase; ceea ce, pentru nivelul obişnuit al epocii, a constituit un relief obositor.
I-a şi atras din această pricină învinovăţirea învechirii. Convorbirile au ajuns o revistă moartă, o revistă
veche. Vorba s-a lăţit, au prins-o gărzile de miliţieni
ale culturii contemporane şi au colportat-o, din răspântiile caldarâmului, peste tot”. Și totuși, pentru a
întregi portretul epocii și dezinteresul ei, nu departe
de cel de astăzi, întru perpetuarea foii, merită citat
încă un scurt fragment: „Pentru a-şi menţine regulata
apariţie, Convorbirile apelează la abonaţi să achite
ceea ce datorează. Abonaţii, suntem siguri, au învăţat
să pronunţe cuvântul criză de la d. Trancu-Iaşi şi d.
Slăvescu. Deci răspunsul e de prevăzut.
Întrebăm însă: Fundaţiile Regale, cari, prin nu
ştim cine, ajută să fie tipărită o ruină de indicele intelectual al lui Zaharia Stancu (am numit Azi) nu pot
lua pe chelşugul lor revista Convorbiri… și Mihail
Sebastian, premiază pe Emil Cioran și Eugen
Jebeleanu. (…) Aşa fac şi de astă dată: pompează
bani în tipăriturile anodine ale revistei Azi, dar lasă
să sucombe un periodic de prestigiul Convorbiri literare.
Foarte bine.
Să nu ni se mai trâmbiţeze însă că se veghează la
destinele culturii româneşti.
Măcar atât”.
Între colaboratorii anului 1936 consemnăm: Aron
Cotruș, S. Mehedinți, Cezar Petrescu, Radu Gyr, Ion
Pillat, Constantin Noica, Mircea Florian, Virgil
Gheorghiu, P.P. Negulescu, I. Petrovici, Augustin
Z.N. Pop, Francisc Șirato.
În anul 1937, la preocupările constante privind
activitatea muzeală, muzeografia etc. se adaugă,
ceea ce numește în al doilea volum, Lupta vieții unui
octogenar, Jubileul de 70 de ani ai C.L.:
„Revenindu-mi cinstea de a prezida jubileul de 70 de
ani ai vechii reviste junimiste, am căutat, ne spune
Al. Tzigara-Samurcaș, pe cât împrejurările ne permiteau, să corespund gingaşei misiuni ce-mi incumba.
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Căci din nefericire, din cauza evenimentelor şi a lipsei de intimitate între mereu premeniţii colaboratori
ai revistei, atmosfera de odinioară nemaiexistând,
nici de banchete nu mai putea fi vorba. Ultimul
memorabil banchet, în sala de marmoră a Hotelului
Bulevard, a fost la 15 febr. 1910, când ne-a fost dat
să vedem pe Carp şi pe Maiorescu şi alţi corifei
cuprinşi de aceeaşi emoţie a amintirilor. De atunci
asemenea serbări emoţionante nu s-au mai produs.
La împlinirea celor 60 de ani ai revistei, s-au
ţinut două şedinţe publice, în care s-au adus revistei
omagiile consemnate în volumul festiv.
La împlinirea celor 70 de ani, chiar şedinţele
publice fiind suprimate, ne-am văzut constrânşi
numai la editarea numărului jubilar 1867-1937, din
care 426 pp., ian., mai sunt consacrate exclusiv
revistei, trecutului şi felului ei de viață”.
Descrie
în
continuare
medalioanele
convorbiriștilor reproduse în numărul aniversar, de
la primul, din 1883, unde sunt prezenți 73 dintre
colaboratori, între care, la acel moment aniversar,
numai C. Meissner mai era în viață: „În al 2-lea
tablou, având în frunte pe Carmen Sylva, iar în al 2lea rând pe Eminescu între Mite Kremnitz şi
Veronica Micle, se dau portretele celor 26 de colaboratori, a căror pierdere s-a înregistrat până în 1937;
iar într-un al 3-lea tablou, cu Regele Carol I şi
Regina Maria în frunte, sunt înşirate figurile celor 62
de colaboratori ai revistei în anul jubileului de 70 de
ani”.
În articolul festiv, din fruntea nr.1-5/1937, După
zece ani, este trecută în revistă istoria foii junimiste
cu etapele ei aniversare, însoțite de numeroase autografe ale convorbiriștilor, iar în partea a doua, după
împlinirea datoriei față de trecut, consideră necesar
să se preocupe și de viitorul revistei, pe care, sunt
nevoit să mărturisesc, îl întrevăd tot mai problematic. Greutățile de editare sunt tot mai anevoioase, iar
tânguirea este întemeiată și pe constatarea că, în
decursul ultimilor zece ani, Ministrul Instrucțiunii
sau, azi, al Educației Naționale, cel care ar fi fost
mai indicat să ajute o asemenea publicație de interes
național, nu a susținut-o prin nici un fel de
subvenție! Fără binevoitoarea intervenție a unora
dintre Miniștrii de Finanțe și a unora dintre conducătorii marilor noastre întreprinderi, revista ar fi
fost demult nevoită să înceteze apariția. Greutățile
financiare sunt deci acelea care, în primul rînd,
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amenință regulata apariție a revistei. Căci colaboratorii benevoli – conform tradiției junimiste – tot se
mai găsesc, deși mulți sunt ademeniți de
posibilitățile de câștig oferite de alte publicații.(…)
Asociația «Amicii Convorbirilor literare», preconizată în precuvântarea volumului festiv de acum
zece ani, nu a dat nici un rezultat practic și nici nu
poate fi reluată, mulți din cei cari primesc revista
refuzând să plătească chiar abonamentul! Spesele
numerilor, îngrijit tipărite, sporind, iar veniturile
scăzând, nu întrevedem soluția asigurării viitorului,
de care cei puțin legați de soarta revistei se simt tot
mai preocupați.
Amintește și de inițiativa Conferințelor din 1934,
bine frecventate și cu folos în a ușura întrucîtva deficitul financiar al foii. Legat de tinerii pe care i-a chemat și grupat în jurul revistei în 1934, directorul precizează: colaborarea n-a fost lungă, din cauza
nerăbdării cu care ei doreau să modernizeze revista,
dând prea mari preferințe partizanilor lor. Unii dintre ei au revenit la revistă, neputând realiza organul
de publicație de avant-gardă ce visau.
Cei plecați au editat revista Criterion, care a apărut în opt numere, din care 3-4 și 7-8 duble, din
octombrie 1934 pînă în februarie 1935.
„În aceeași dorință, citim în articolul aniversar,
de a premeni cadrul Convorbirilor, Direcția, cedând
din nou insistențelor câtorva dintre așa zișii vechi
membri, cari deși nu se preocupă altfel de revistă
decât spre a o cenzura, s-a lăsat tentată astădată de
insinuantele propuneri de colaborare ale unui nou
grup”.
Noul grup, care s-a arătat cu totul toxic, grup
care, între altele, a insinuat și că ar fi francmason,
deși, spune Al. Tzigara-Samurcaș, după cum singuri
au remarcat, noii veniți cunoșteau răspunsul meu
categoric negativ în acest sens: „Dar, deși convins
antifrancmason, nu am putut îngădui ca, pentru răzbunările personale ale nouilor veniți, vechea revistă
să fie transformată într-un monitor contra lojelor, de
care nicicând n-a fost vorba la Convorbiri.
Menținându-și deci neatins prestigiul din trecut,
vechea revistă junimistă a activat în planul național
tradițional, luând întotdeauna atitudini categorice în
marile chestiuni la ordinea zilei”.
Anunță și editarea împreună cu numărul aniversar a unei Bibliografii generale a Convorbirilor,
orânduită pe materii și cu indice nominal la sfârșit
în care sunt adunate datele din cele șapte decenii de
CONVORBIRI LITERARE

existență: „Cu această știre încheiem scurta dare de
seamă a ultimilor zece ani parcurși, lăsând grija despre viitorul revistei nu numai în sarcina celor din
jurul ei, dar tuturor acelora cari se preocupă de
instituțiile naționale ale neamului, în rândul cărora
trebue trecute și Convorbirile, atât prin longevitatea
lor, cât și, mai ales, prin strălucitul lor trecut”.
Indicele bibliografic 1867-1837 alcătuit de M.
Sânzianu apare în 1937 în mai bine de 300 pagini, cu
o pagină în care nominalizează directorii și comitetele de redacție din acest interval, cu o scurtă Prefață
de Al. Tzigara-Samurcaș, din care aflăm că numerele
dintre martie 1867 și martie 1937 însumează laolaltă
optzecidemii de pagini: „Din înșirarea colaboratorilor se vede că aproape nu există nume de seamă al
literaturii noastre contimporane, care să nu se
găsească în indicele revistei.
Și sunt încredințat că, acum ca și în viitor, cercetătorul vieții noastre culturale, nu se va putea lipsi de
documentarea cuprinsă în colecția «Convorbirilor»,
cari depășind interesul efemer al actualității, împlinesc rolul de Arhive ale gândirii românești”.
De remarcat speranța directorului că lucrarea va
fi mult îmbunătățită la momentul Centenarului
Convorbirilor. Din păcate, Bibliografia revistei
publicată în 1975 și care acoperă intervalul martie
1867 – martie 1944 (deși revista, pînă a fi interzisă,
mai apare și în următoarele patru luni) cum se specifică în Cuvânt înainte, apărută la Editura Științifică
și Enciclopedică în 1975 și elaborată în cadrul serviciului de informare și documentare al Bibliotecii
Centrale Universitare București de către C.
Pompilian și H. Zalis, este una croșetată, unii autori
nu sunt consemnați, precum Emil Cioran sau Pius
Servien. Este evident că se impune realizarea uneia
la zi și fără croșetele ideologice ale lui C. Pompilian
și H. Zalis.
Mihai Sânzianu în Cuvântul lămuritor ce
însoțește Bibliografia prezintă criteriile de organizare a materialului și ține să mulțumească lui Eugen
Ciuchi, care în calitatea de fost secretar al
„Convorbirilor” i-a dat un prețios ajutor în identificarea pseudonimelor.
Consemnând colaborarea lui Pius Servien, redă
în al doilea volum din Lupta vieții… o epistolă primită de la acesta și expediată din Paris pe 27.II.1937,
măgulitoare la adresa directorului și a calității revistei.
În decembrie 1937 sunt comemorați Petru Carp
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(29.V.1837-18.VI.1919) și Ion Creangă (1.III.183731.XII.1889) care împlineau un veac de la nașterea
lor. Pentru directorul foii, Carp este cel mai de
seamă gânditor politic al țării, iar Creangă, povestitorul neîntrecut al graiului românesc.
Citim în acest al doilea volum un capitol Carp
ori Maiorescu, în care contrazice aserțiunile lui S.
Mehedinți, afirmate inclusiv în numărul aniversar,
dar și în ianuarie 1919 cînd, după eliberarea de
ocupația germană reapar Convorbirile. În finele
acestui număr S. Mehedinți, la Morții noștri scrie
despre Titu Maiorescu, săvîrșit din viață la 2 iulie
1918. După etalarea meritelor indiscutabile ale lui
Maiorescu, este remarcat curajul criticului, care la
invitația lui Mackensen, a ocupantului, răspunde:
„La cuceritor merg numai dacă mă vor duce între
baionete. Cine vrea să-mi vorbească, mă găsește
acasă la mine”.
Afirmațiile lui S. Mehedinți îl nedumeresc pe Al.
Tzigara-Samurcaș: „Cui ar fi dat Maiorescu aceste
superbe răspunsuri nu ni se spune. Eu fiind singurul
care i-a adus mesajul Mareşalului, mie ar fi trebuit să
mi se dea pretinsul răspuns, de care însă n-am avut
nicio cunoştinţă.
Iar comentatorul, ca o concluzie a acestor umflate şi îndrăzneţe răspunsuri, conchide: «De aceea, el a
rămas nu numai [...] şi istoricul cel mai veridic al
epocei contemporane, dar şi cel mai pilduitor între
toţi oamenii noştri de Stat!»
Întreaga înscenare este aşa de nepotrivită cu
caracterul mai mult timorat decât îndrăzneţ al domolului, circumspectului și prea prudentului orator, din
gura căruia n-a trecut posterității nici o apostrofă în
felul celor aşa de tăioase ale lui P. Carp, pe care
însuși Mehedinţi le reproduce, admirându-le.
La afirmările aşa de îndrăzneţe, pe cât de neadevărate ale lui Mehedinţi, voi opune realitatea, care e
cu totul alta. Nu ştiu dacă într-adevăr Maiorescu a
vorbit aşa cum se arată sau dacă numai comentatorul
lui a înfrumuseţat, denaturându-i, spusele, cu intenţia vădită de a-1 arăta pe idolul său mai ideal decât
era. Ori de unde ar veni, falsificarea adevărului este
evidentă”.
În susținerea celor consemnate argumentează
inclusiv cu notele primite în acea perioadă de la
Marghiloman. Comentariile care urmează nu sunt
măgulitoare la adresa criticului: „Nemulţumit de a fi
încercat fără să reuşească să ni-1 înfăţişeze pe poto-
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litul, molcomul Maiorescu drept un cavaler «sans
peur, ni reproches» panegiristul fostului său dascăl,
în capitolul omagial din 1937, îşi mai pune, imprudent, întrebarea «În ce raport stă Carp faţă de
Maiorescu în ce priveşte politica?». Deşi, cu două
pagini înainte, afirmase că «în politică, reprezentantul cel mai de seamă al Junimei a fost la început P.
Carp», acum ajunge la concluzia că «lui Maiorescu
i-a fost dat să ajungă şi în politică la rezultate unice».
Uită, cu bună ştiinţă, felonia lui Maiorescu faţă
de protectorul său politic Carp, pe care în chip aşa de
mârşav, asociindu-se chiar cu Take Ionescu, pe care
atâta îl dispreţuise, l-a înlăturat de la şefia partidului,
pentru a-i şterpeli postul de prim-ministru al Regelui
Carol, faţă de care s-a arătat atât de umil, în contrast
cu înfăţişarea veşnic demnă, dar nicidecum slugarnică a lui Carp. A ştiut Maiorescu să exploateze în
folosul său unele slăbiciuni fireşti ale împovăratului
de griji şi slăbitului trupeşte Rege, care totuşi singur
a condus afacerile statului pentru a atinge acel
«moment culminant al domniei sale», cum singur
recunoaşte Mehedinţul părtinitor.
Căci Maiorescu n-a fost în toată această înfrigurată perioadă politică a aşa-zisei «Păci de la
Bucureşti» decât un ministru figurant, în realitate un
aducător la îndeplinire al dispozițiilor luate de
Rege”.
Demolarea lui Maiorescu se continuă pe cîteva
pagini, prin contrast cu afirmarea calităților politice
ale lui Carp.
Între semnatarii Convorbirilor anului 1937,
aflăm pe Regina Maria, C. Meissner, Octavian Goga,
A.C. Cuza, S. Mehedinți, Mihai Negruzzi, P.P.
Negulescu, I.Al. Brătescu-Voinești, I. Petrovici,
Mihail Dragomirescu, Mircea Florian, C.C.
Giurescu, Ion Banu, Augustin Z.N. Pop, Constantin
Kirițescu, Pius Servien, Th. Simenschy, C. Noica…
În 1938 va fi ales membru corespondent al
Academiei Române, raportor fiind I.Al. BrătescuVoinești. Este și anul în care va avea loc pensionarea
ca profesor, pentru limită de vîrstă. Ca profesor de
istoria artei a fost unul dinte cei mai apreciați și
frecventați de către studenți, dar și de corpul profesoral.
Primul număr din Convorbiri acoperă lunile
ianuarie-mai 1938 și în articolul său Către cititori
explică întîrzierea apariției: „Criza generală, prin
care trec publicațiile serioase, se resimte nu numai în
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țara noastră, cu tradiții mai recente, dar chiar în marile centre culturale ale oocidentului”. Și este dată ca
exemplu Revue des Beaux Arts din Paris care își
încetează apariția după 40 de ani din cauza
contingențelor materiale. Este totuși încrezător că
vor fi depășite și aceste greutăți trecătoare.
În Convorbirile anului 1938 semnează: I.
Petrovici, Pius Servien, Alexandru Marcu, Al.
Busuioceanu, Mircea Florian, I.A. BrătescuVoinești, Horia Stamatu, Alexandru Elian…
La începutul anului 1939, surmenat și de numeroasele proiecte la care lucra, suferă, cum consemnează C.D. Zeletin, un infarct miocardic, context în
care, la greutățile în apariția C.L. adăugându-se și
starea îngrijorătoare a sănătății se vede nevoit, în
dorința de a nu întrerupe apariția revistei, să o treacă
în mâini care îi asigură viitorul.
În numărul pe ianuarie 1939, în articolul Către
cititori, consemnează predarea foii lui I.E. Torouțiu,
care o va tipări la tipografia sa, Bucovina. Aici, între
altele consemnează: „Cu satisfacţia de a fi asigurat
viitorul revistei, anunţai azi încredinţarea direcţiei în
mâinile noii generaţii sub conducerea d-lui Profesor
I. Torouţiu, membru corespondent al Academiei
Române, care, prin valoroasele şi voluminoasele sale
publicaţii, apreciind rostul «Junimei» în mişcarea de
renaştere a limbei şi literaturei române, va şti să ducă
mai departe făclia veşnic vie a gândirii junimiste.
Reprezentant al Bucovinei lui Ştefan cel Mare, dl
I. Torouţiu vine, după directoratul dintre anii 19021906 al ardeleanului Ion Bodgan, să aducă contribuţia efectivă a provinciilor surori la conducerea publicaţiei, care, de la întemeiere, a contribuit în largă
măsură, pe calea culturală, la realizarea fericitei
întregiri a Neamului.
Trecând direcţia revistei în mâna noii generaţii, a
treia de la întemeierea Junimei, nu pot încheia aceste
rânduri de rămas-bun fără a exprima cele mai vii
mulţumiri tuturor acelora care m-au ajutat prin preţioasa lor colaborare”.
La finalul articolului de despărțire citim: „Cu
conştiinţa împăcată a datoriei împlinite de-a lungul
celor 15 ani de grele încercări, editoriale mai ales, pe
care le-a străbătut revista, sunt fericit a putea ura noii
generaţii, uşurată acum de grijile materiale ale unei
regulate apariţii, tot succesul «Convorbirilor literare», care, prin vechimea şi rolul lor istoric, se clasează printre instituţiile naţionale cele mai de seamă ale

intelectualităţii româneşti. 18 febr. 1939”.
Articolul fostului director este urmat de cel al
noului director, I.A. Torouțiu, Însemnări din trecut în
care, după o succintă și cuprinzătoare redare a etapelor prin care a trecut revista, face și cîteva încrestări
pentru viitor. Dar despre seria I.E. Torouțiu a
Convorbirilor am vorbit pe larg tot în acest spațiu, la
vremea cuvenită.
În Lupta vieții, narînd aceste momente vorbește
și despre o altă viață a Convorbirilor, una în care, o
dată pe lună se adunau cînd la unul, cînd la altul, dintre cei cu gospodării corespunzătoare, cîte 20-30 dintre membrii mai apropiați ai revistei, „sub pretext de
a pregăti numărul viitor, care în realitate rămânea în
sarcina direcţiei numai. Se citeau într-adevăr, uneori,
poezii sau alte încercări, dar rareori se decidea ce e
bun sau nu de tipar. Se cam stabilise norma de a nu
se mai tipări cele cetite, rămânând necetite cele
menite tiparului, căci de cele mai multe ori se încingeau discuţii ce, prin derogare, duceau la cu totul alte
subiecte, lăsând în părăsire pe cel ce se aventurase să
dea cetire operii sale sau a altora. Partea cea mai plăcută a întrunirilor se petrecea în jurul mesei cu ceaiul
tradiţional junimist, înlocuit, la Bucureşti, prin tot
felul de bunătăţi: vin, tarte, fructe etc.”.
Înțelept, mai consemnează: „Despre cei 15 ani ai
apariţiei revistei sub a mea îngrijire aştept pe alţii să
se pronunţe, păstrând conştiinţa împăcată a celui ce
şi-a făcut datoria”.
Într-adevăr și în seria Al. Tzigara-Samurcaș, ca
de altfel și cele de dinainte, în pofida unei opinii
false cum că, după seria Iacob Negruzzi, nivelul
revistei n-ar mai fi fost același, avem semnături
remarcabile și nu-i cazul să le mai enumerăm, au fost
deja prezentate, iar programul ei inițial a fost urmat
neabătut în tot acest interval printr-o prezență activă
și implicată în planul național tradițional, cum și
consemnează directorul în articolul aniversar al celor
șapte decenii de neîntreruptă apariție.
Este practic seria prin care s-a impus între altele,
nu puține, realizarea și dotarea Muzeului Național, sa întemeiat Muzeologia științifică națională, grație
priceperii profesorului de istoria artei și directorului
de la Convorbiri literare, Al. Tzigara-Samurcaș, cel
născut în urmă cu 150 de ani.
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Dialog cu prozatorul GHEORGHE SCHWARTZ
Cristian LIVESCU – Spuneţi-mi, mai întâi,
dacă aţi urmărit evoluţia ediţiilor precedente ale
Premiului naţional pentru proză „Ion Creangă”,
Opera omnia, care se desfăşoară anual la Piatra
Neamţ şi Humuleşti – Târgu Neamţ, Premiu ajuns la
a şasea manifestare. Sunteţi, iată, laureatul ediţiei
din 2022, desemnat de un juriu prezidat de criticul
literar Ioan Holban, un bun cunoscător al literaturii
române actuale. Cum aţi primit vestea? Vă emoţionaţi sau întâmpinaţi cu detaşare asemenea evenimente? Ce impact a avut ştirea la Arad, oraşul în care
locuiţi?
Gheorghe SCHWARTZ – Sincer, Premiul a
venit pe neașteptate pentru mine. Sigur că știam că
există această cea mai importantă distincție pentru
opera omnia a prozei noastre contemporane, un premiu ce îi clasicizează pe laureații săi. Eu am mai primit numeroase distincții pentru activitatea mea literară, Premiul Academiei (tot „Ion Creangă”!), două
premii pentru proză ale Uniunii Scriitorilor, premii
ale Asociațiilor de Scriitori, Marele Premiu „Mihail
Sadoveanu”, Marele Premiu „Liviu Rebreanu”,
Premiul „Mihail Sebastian” și încă altele. Și totuși nam sperat la Premiul de la Piatra Neamț. Cum de
câțiva ani cam aceiași oameni jurizează și premiază
aceiași oameni, eram convins că așa se va întâmpla și
cu Premiul Național de Proză Opera Omnia „Ion
Creangă”. Dar n-a fost așa! Minte cine spune că
primește cu răceală o distincție: sigur că te simți mai
împlinit la o asemenea veste, că, iată, munca ta n-a
fost în zadar. Însă, văzând în ce companie am fost
plasat, am ajuns să fiu cu atât mai satisfăcut. Pe de
altă parte, este un lucru cu totul remarcabil și, din
păcate, tot mai rar, ca o administrație locală de la noi
să investească și în cultură, fapt pentru care cea din
Neamț merită toate aprecierile. Așa că le mulțumesc
celor ce au avut inițiativa acestui eveniment și juriului care m-a ales pentru ediția din 2022.
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La Arad, știrea s-a pierdut printre prioritățile
indiscutabile ale momentului: pandemia, războiul din
Ucraina, criza economică, toate făcând viitorul imediat extrem de imprevizibil, mărind temerile
populației. Media a scris puțin, dar pe canalele de
socializare au venit foarte multe aprecieri de la prieteni, de la cunoștințe și de la oameni care mă cunosc
doar din scris, din beletristica mea, din cărțile
științifice, dar și din numeroasele mele intervenții
civice, așa cum a fost (și este) campania mea pentru
salvarea celui mai vechi teatru de pe teritoriul actual
al României, lăsat de izbeliște de cei în drept. Prin
urmare, atunci când am primit vestea, prima mea
reacție a fost să mă întreb dacă este moral să accept
un premiu, când în jur există atâta neliniște și îngrijorare pentru viitorul fizic al oamenilor. Dar mi-am răspuns că dacă am renunța la frumos și la normalitate,
am sărăci lumea de umanism, iar acesta este mai
necesar ca oricând în asemenea momente de cumpănă. Și mi-am spus că dacă am renunța la frumos, nu
le-am face decât jocul celor care încearcă să reducă
masele la simpla grijă pentru supraviețuire. Cred, de
aceea, că tocmai în asemenea perioade de cumpănă,
momentele de frumos ne pot salva să rămânem
oameni. Și, iată, parcă niciodată ca acum, apar mai
multe cărți, mai mulți autori, mai mulți pictori etc.
Arta permite refugiul cel mai sănătos.
– Vă place Ion Creangă? De curiozitate: când laţi citit prima oară? Ţinea mult la misiunea lui de
junimist... A avut el vreun ecou în scrisul dumneavoastră? Vă place să-l recitiţi sau îl consideraţi
„demodat”?
– Am citit poveștile și Amintirile în ciclul primar,
la fel ca toți copiii din România. Când vrem să
cunoaștem poporul român, cel mai simplu este să-l
citim pe Creangă. Eroii lui sunt personajele „cele mai
românești” prin care ne prezentăm lumii, chipul cel
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mai pur al trăitorului pe aceste plaiuri. Cred că pentru
un mesaj publicitar turistic al României, ar fi suficiente reproduceri din textele autorului nostru cu
ilustrații frumos colorate, așa cum frumos colorat
este și verbul lui Ion Creangă. El narează întâmplări,
dar conține și istoria, mitologia și simbolistica caracteristică locului, fiind mult mai mult decât reprezentarea sa comună, aceea de scriitor hâtru și pitoresc.
Creangă e profund și ezoteric, cum a demonstrat-o
Vasile Lovinescu în Creangă și Creanga de aur, și la
el totul e atât general uman, cât și specific. Adică
totul în dialogul cu ceilalți și totul de (re)găsit doar
aici.
Creangă demodat? Libertatea de gândire și de
exprimare trebuie învățată înainte de a naște monștri.
Prima etapă a acelei deveniri pare să fie negarea a
ceea ce este îndeobște recunoscut. La fel se întâmplă
și cu copiii, care simt că trebuie să-și exprime personalitatea spunând NU. La fel s-a întâmplat după
1989, când, în numele libertății câștigate, au apărut
voci – unele notorii – care l-au repudiat până și pe
Eminescu. S-a ajuns până acolo încât cineva a cerut
ca din toată literatura română să fie scos și aruncat la
coș tot ce este anterior lui Cărtărescu. Apoi, pe măsură ce s-au maturizat, unii dintre cei mai aprigi
„revoluționari” au retractat acele ieșiri infantile. Alții
au rămas tot infantili.
– În ciuda pandemiei şi a semnelor războiului din
Ucraina, aţi ţinut să fiţi prezent pe 1 martie anul
acesta la Gala de premiere de la Piatra Neamţ. Ce
impresie v-a făcut? Ce reprezintă acest premiu literar?
– Trebuie să recunosc, spășit, că sunt multe, foarte
multe locuri mirifice în România unde n-am fost
niciodată. Pe de o parte, din pricina mijloacelor precare de transport, pe de altă parte, însă, fiindcă toată
viața am fost într-o luptă permanentă cu timpul,
vrând să fac mereu mai multe decât este omenește
posibil. Drumul de la Arad la Piatra Neamț l-am parcurs în vreo optsprezece ore și asta numai pentru că
organizatorii au fost deosebit de amabili și m-au
așteptat în zori de zi cu o mașină la Pașcani. Adică am
petrecut mai multă vreme pe drum decât atunci când
am zburat din România în China! Am venit, totuși,
pentru că mi s-a părut de elementar bun-simț să fiu
prezent pentru a le mulțumi în mod direct celor ce mau onorat așa cum m-au onorat. În afară de aceasta, la
nu foarte multele mele vizite în Moldova, am fost
CONVORBIRI LITERARE

mereu fascinat de căldura cu care am fost primit. Aici
trebuie să menționez și faptul că am colaborat cu trei
edituri din Iași, că am publicat în mai multe reviste
din Iași, că Iașul a fost printre locurile unde am găsit
ecou (și) în presă, în lupta mea pentru Teatrul Vechi
din Arad, că mă leagă vechi prietenii cu scriitorii de
aici: Ioan Holban, Lucian Vasiliu, Cassian Maria
Spiridon, Nicolae Turtureanu și câți alții. La Iași am
publicat mult mai multe cărți decât în Arad sau
Timișoara vecină. În Moldova am fost citit, în ciuda
distanței geografice. Acum, când scriu aceste rânduri,
tocmai îmi sună la ușă curierul, aducându-mi un colet
cu cărțile abia ieșite de sub tipar la editura Junimea.
(Unde s-au succedat anual cele opt volume din ciclul
VOCALIZELOR.) Ospitalitatea și căldura prieteniei
de aici nu le-am cunoscut-o altundeva. La fel și
atmosfera culturală – de pildă, țin minte că data trecută, la Iași, trecând pe lângă un gard lung, străjuind
parcul, am putut admira panouri cu prezentarea câte
unui scriitor. Panourile erau curate, niciun chip
neavând mâzgălite vreo „mustață” sau „coarne”, așa
cum s-ar fi întâmplat în mod sigur altundeva. Și la
Piatra Neamț, în cele două zile cât am rămas acolo,
am întâlnit oameni admirabili, de la oficiali până la
colegi de condei.
– Aţi recunoscut în dese ocazii că v-aţi creat singur destinul de scriitor, fără dependenţa de vreun
cenaclu sau o grupare literară anume. Aţi debutat cu
proză în revista „Familia”, în 1969, apoi cu romanul
„Martorul”, în 1972. Iată, au trecut cinci decenii...
Câte romane aţi publicat până acum?
– Am început să scriu încă din ciclul primar un
scenariu pionieresc, în spiritul epocii, difuzat la stația
de amplificare a Lugojului natal. Abia prin anul patru
de facultate, mai mult din plictiseală, la niște cursuri
foarte terne, am scris câteva scurte proze. De data
asta, ceva s-a coagulat în mine, pentru că am folosit
mai multe asemenea scrieri și în volumele ulterioare.
Dar în perioada studiilor universitare de la Cluj nu
am avut relații cu lumea literară. Ciudat, pentru că nu
mulți ani mai târziu, unii dintre congenerii clujeni
mi-au devenit apropiați… după ce am părăsit Clujul.
În ultimul an de facultate, am început să trimit scurte
povestiri la revistele bucureștene. Fără niciun răspuns.
– E adevărat că v-aţi bazat mai mult pe prietenii
literare directe, serioase, decât pe confrerii ocazio-
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nale? Ce prieteni devotaţi aveţi la activ?
– Sincer să fiu, în naivitatea mea, nu m-am bazat
decât pe mine. Trimiteam plic după plic și așteptam
răspuns măcar la „Poșta redacției”. Nimic! Declicul
s-a petrecut brusc. După mai multe amânări, mi-au
apărut două scurte povestiri în octombrie 1989 la
revista „Familia” din Oradea (două proze care au
încăput pe o singură coloană). Dar puțin mai târziu,
un prieten din Lugoj, inginer și pictor, dar, în primul
rând, om de cultură, Gheorghe Reisz, i-a dat lui
Nicolae Breban niște texte de-ale mele. Ei erau din
aceeași generație și se cunoșteau de mult. Breban a
citit povestirile și într-o seară ne-am plimbat prin
Lugoj timp de mai multe ore. Am descris acea plimbare care m-a învățat mai mult despre arta scrierii
decât tot ce am citit și studiat prin școli. Efectul a fost
că în luna ianuarie 1970 am debutat și în „România
literară”, de data asta pe o pagină întreagă. Acestea
au fost primele mele apariții în presa literară. Pentru
un volum, am oferit editurii Cartea Românească un
manuscris tot cu proze scurte. De data asta, spre
marea mea uimire și încântare, cartea a fost acceptată
și trimisă la tipar. Dar… Dar redactorul de carte,
Dumitru Țepeneag, a rămas tocmai atunci în străinătate și volumul a fost topit. Apoi au urmat Tezele de
la Mangalia și totul a înghețat. Ce s-a întâmplat cu
debutul ratat de la Cartea Românească am povestit în
textul autobiografic din acest volum.
Ceva mai târziu, au fost înființate mai multe edituri și în țară. La Timișoara a apărut Facla. Acolo am
depus romanul „Martorul”. Am avut noroc cu redactorul la care a ajuns manuscrisul, Ion Nicolae Anghel.
Acesta s-a aliat cu mine și împreună am reușit să
ducem la bun sfârșit tocmeala pe fiecare pagină. Și
tot atunci am avut noroc că buzunarul de propuneri
era încă aproape gol la noua editură. Așa că, în ultimele zile din 1972, cartea a apărut. (A fost al doilea
roman editat de Facla, primul fiind o reeditare a lui
Virgil Birău.) De aici se vede că am pornit singur,
ajutat de hazard, de niște intersecții fericite și, cu
toate zbaterile mele, imposibil de pregătit. Doar așa
am izbutit să ies în lume.
Revenind la întrebarea anterioară, „câte romane
am publicat?”, nu pot spune decât că multe. În total,
până când scriu aceste rânduri, mi-au apărut 48 de titluri. Dintre acestea, vreo zece sunt scrise pentru
cariera universitară. Alte câteva conțin proză scurtă,
teatru și publicistică. Dar tot mai rămân multe. În primul rând, cele trei cicluri finalizate: Ciclul lugojan
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(patru romane), Cei o sută (unsprezece romane) și
Ciclul vocalizelor (opt volume pe care unii le-au
încadrat printre romane, alții le-au clasificat drept
proză scurtă.) Pe lângă acestea, încă vreo opt romane
„independente”.
Nu, nu am făcut și nu fac parte din nicio confrerie
culturală – nici ocazională și nici de durată. Poate și
faptul că locuiesc în vestul extrem al României m-a
făcut să nu fiu parte a niciunui grup important. Însă
probabil că și felul meu de a fi m-a lăsat să bâjbâi mai
mult singur prin deasa și periculoasa junglă literară.
Distanța nu m-a oprit să leg niște prietenii de o viață.
Dar aici trebuie să fac o distincție: am legat prietenii
și cu oameni din afara literaturii, marea majoritate cu
preocupări culturale. Printre literați, trebuie să fac de
asemenea o precizare: am fost sprijinit de câteva
personalități (nu multe…) și am legat prietenii cu
câțiva scriitori. Din nou mă puneți într-o situație
ingrată: în mod sigur voi uita câteva nume importante! Așa că îmi cer iarăși scuze pentru cei omişi neintenţionat!
Personalitățile cărora le port o respectuoasă
recunoștință au fost Nicolae Breban, care a fost decisiv în lansarea mea, D. R. Popescu, care m-a publicat
atunci când altundeva trebuia să lupt pentru fiecare
cuvânt tipărit, Nicolae Țoiu dintre prozatori, S.
Damian, Valeriu Cristea, Laurențiu Ulici, Gheorghe
Mocuța sau Valentin Tașcu dintre critici, Mihai
Dimiu, dintre regizori. Prieteniile s-au format direct
la Arad cu Florin Bănescu și Horia Ungureanu; la
București prin faptul că ne-am citit reciproc înainte
de a ne întâlni față în față, cu Alexandru Papilian și
Marius Tupan; dar locul unde s-au legat cele mai frumoase afinități a fost la Casa Scriitorilor de la
Neptun: acolo ne întâlneam în fiecare vară între 16
iulie și 1 august, acolo era oaza de rai care ne făcea
să avem puterea de a supraviețui tot restul zilelor
anului. Eram acolo cu soțiile și copiii, eram cam de
aceeași vârstă, eram tineri cu toții: Eugen Uricaru,
Doina Uricariu, Grete Tartler și Stelian Tăbăraș,
Petre Poantă și Irina Petraș, Nicolae Turtureanu, Ion
Mircea, Vasile Andru etc. Iată că „generația
șaptezeci”, cea atât de strivită de critică între
generațiile „șaizeci” și „optzeci”, există cu adevărat!
(„Generația sandvici”, după cum a numit-o un alt
prieten, Mihai Sin.) Alături erau monștrii sacri, nume
cunoscute din manualele școlare… Dar despre
atmosfera extraordinară de la Neptun a apărut și o
carte redactată de Ozana Cucu-Oancea: „Vila
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Scriitorilor de la Neptun nu a fost propriu-zis nici
casă de creaţie şi nici casă de «odihnă», ci acel «acasă
de la mare»”. Foarte adevărat!
– Premiul literar de la Neamţ începe să aibă o
istorie şi o identitate. Premiaţii de până acum –
Dumitru Radu Popescu, Nicolae Breban, Eugen
Uricaru, Dan Stanca, Gabriela Adameşteanu – au
consolidat acest prestigiu. Faţă de acest evantai, cum
vedeţi proza românească de azi? Ce credeţi că aduceţi nou în rutina genului narativ?
– Cred că putem vorbi despre o reală selecție a
ceea ce este mai viabil în literatura română contemporană. Un șir bine articulat, pe de o parte „clasicii”
– Breban, D. R. Popescu (și am citit că următorul ar
fi fost probabil Buzura, dacă nu ar fi plecat spre cer
înainte de a primi Premiul), pe de altă parte, următorul val - Uricaru, Adameșteanu și „cu voia dumneavoastră, ultimul de pe listă”, Schwartz, iar Stanca
făcând legătura cu coloana fără sfârșit. Eu nu cred că
genul narativ trebuie să fie mereu „inovat”. Este adevărat că astăzi nu se mai compune la fel cum s-a compus pe vremea lui Bach, că nu se mai pictează la fel
ca pe vremea lui Rembrandt, dar, sincer să fiu, eu
prefer și acum o lucrare de Bach unei lucrări dodecafonice și admir cu mai multă emoție un tablou de
Rembrandt decât arta nonfigurativă. La fel cum chiar
mă deranjează un spectacol Hamlet în care se trage
cu pistolul și personajul apare pe motocicletă. Când iam arătat unui confrate un volum proaspăt de teatru
publicat de mine, mi-a spus că „astăzi nu se mai scrie
așa!”. De parcă ar exista un drum ascendent pe care
ar trebui să se alinieze toți dramaturgii disciplinați,
pentru a scrie „așa cum trebuie scris astăzi”. Da, probabil că sunt conservator afirmând astfel de lucruri,
dar cred că noul poate veni din orice interpretare a
lumii a cărei înțelegere rămâne la un dialog cu consumatorul de artă, un dialog care, pentru a fi valid, are
nevoie de un cod cunoscut și acceptat între emițător
și receptor. Multe „-isme” din artă și literatură își au
momentele de glorie, după care dispar.
Din motive obiective, dar și subiective, proza
românească are de trecut obstacole mai mari decât
lucrările în alte limbi. Motivul obiectiv provine, desigur, din faptul că, spre deosebire de celelalte arte,
literatura are nevoie să fie tradusă, înainte de a fi prezentată lumii, iar traducerile costă. Motivele subiective sunt mai multe:
• Lipsa unei selecții valorice pentru ceea ce este
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exportat, traducerile se fac mai mult pe bază de relații
personale.
• Lipsa unor agenți literari performanți, care să
știe nu numai ce se caută, dar care să impună, în primul rând, valorile.
• Mizerabila diplomație culturală. Chiar când răspund întrebărilor Dumneavoastră, în media fierbe un
nou scandal în legătură cu cine ne va reprezenta la
Centrele Culturale Românești din străinătate, inclusiv
în marile capitale culturale. În 1991 am fost pregătiți
șase scriitori să devenim consilieri culturali pe lângă
ambasadele României. Experimentul n-a reușit,
întrucât nu am fost capabili să spargem carapacea
închistării din diplomația noastră în general.
• Nu în ultimul rând, practica obstrucționării din
interior a celor ce au șanse de afirmare în exterior.
Cele câteva propuneri de scriitori români cu șanse la
Premiul Nobel au fost sistematic dinamitate de
„colegi” din țară. Scriitorii, artiștii în general, sunt
adesea personalități accentuate, după categorisirea
lui Karl Leonhard, dar de aici până la veșnice cozerii
contraproductive este cale lungă. Acestea au dus la
ierarhiile literare care nu rezistă mai mult decât
viețile autorilor. Când am debutat eu, cu peste cinzeci
de ani în urmă, cu totul alte nume se fluturau prin
țară. Nume care au dispărut odată cu persoanele respective. Și asta nu numai din motive de obediență
politică.
• Pe lângă toate, atunci când un autor izbutește să
aibă succes și afară, nici prin cap nu-i trece să tragă
după el și alți confrați cu care să creeze un curent
puternic pentru literatura română. În lipsa ieșirii reale
în lume, literatura română, de fapt, neparticipând la
marea competiție, nu poate fi catalogată nicicum.
– Critica literară a remarcat că sunteţi un prozator „de anduranţă”, în sensul că aveţi proiectele bine
organizate, pe cicluri distincte, şi ele se desfăşoară
pe mai multe volume şi pe... decenii de lucru. Cam
câte ore scrieţi zilnic?
– În Argumentul care deschide cele opt volume de
VOCALIZE spun că „la fel ca un instrumentist obligat la sute de ore de game, spre a putea rămâne în
formă, la fel ca un sportiv obligat la sute de ore de
antrenament pentru a putea spera la un randament
adecvat în competiţie, la fel şi scriitorul depune ore
multe de exerciţii înainte de a plonja în marele
roman. La fel şi scriitorul ar trebui să depună ore
multe de exerciţii înainte de a plonja în marele
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roman… La fel şi scriitorul ar trebui să facă vocalize”. Desigur că sunt zile când alte și alte obligații fac
imposibil un asemenea program, dar, pe cât îmi stă în
putință, mă străduiesc să mă țin de el. Nu cred că prozatorul are vreme să aștepte „să fie vizitat de
inspirație”! Aceasta vine sau nu vine, dar dacă aștepți
după ea, n-ai avea timp să termini un roman într-o
viață întreagă.
Da, deși a trebuit să fac cu totul altceva decât să
scriu literatură pentru a mă putea întreține eu și familia, având peste cinzeci de ani „în câmpul muncii”,
am scris mereu. Florin Bănescu a folosit o sintagmă
potrivită: noi am fost „scriitori de schimbul trei”. Am
invidiat pe cei ce s-au putut dedica exclusiv creației.
Dar și așa, pentru Cei o sută am cheltuit 27 (douăzeci
și șapte) de ani, două luni și patru zile: documentarea,
elaborarea, lupta cu editurile. (Cele unsprezece volume masive au apărut când la o editură, când la alta –
în total la șase edituri diferite… Visez ca ele să fie
retipărite la o singură editură și sunt sigur că acest
lucru se va întâmpla: dacă nu acum, măcar postmortem. Deocamdată, primul volum, ANABASIS, ce va
apărut și în versiune germană în Austria, se află
corectat, adăugit și pregătit pentru tipar într-o editură
românescă, unde speram să apară toate cele unsprezece volume. Deocamdată stă.) Între timp, referindumă strict la scris, am publicat mii de articole. Într-o
perioadă am avut, timp de șapte ani fără întrerupere,
câte un material zilnic într-un ziar local. Unde am
fost și corector, în vreme ce în restul timpului eram
profesor și decan al unei facultăți de stat.)
– Cum v-a venit ideea ciclului „Cei O Sută”, o
istorie neoficială a lumii, în 11 volume, construcţie
laborioasă, unică în felul ei, cu personaje elaborate,
gândite în epocă, de la cetatea Babilonului până în
zilele noastre? Ce aţi dorit să demonstraţi cu această
naraţiune-fluviu, în regim de parabolă?
– CEI O SUTĂ s-au născut într-o noapte toridă de
august, când, tocmai trecând prin câteva momente
grele, m-am întrebat ce rost are să peticim mereu
viața noastră ca pe un sac cârpit ce se rupe mereu
altundeva? Mi-am dat un dublu răspuns:
1. Un cuplu zămislește un copil în medie la vârsta
de 25 de ani. Înseamnă că într-un secol se nasc și trăiesc patru generații. Într-un mileniu, patruzeci. Iar o
mie de generații în circa 2500 de ani, socotind de
acum, cam de la căderea Babilonului. Adică de când
lumea a început să iasă din mit și să parcurgă un timp
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atestat. Deci, fiecare dintre noi reprezintă un procent
din acest lung șir neîntrerupt. Când realizezi acest
lucru, realizezi implicit că hăul istoriei (atestate) nu
este nici pe departe atât de adânc. Dar mai realizezi și
faptul surpriză că, reprezentând un procent din istoria
atestabilă, ai o altă responsabilitate față de tine decât
ai simțit până atunci. Dar las cartea să se explice singură:
„Poate că dacă vorbim despre ultimele noastre o
sută de generaţii şi vedem cât de adânc pătrund acestea în timp, «distanţele incomensurabile» devin mai
uşor de cuprins. Şi poate că întreaga măreţie şi toată
josnicia cu care a umplut din belşug omul acest interval, poate că atât eroismul cât şi laşitatea, vitalitatea
şi oboseala, bunătatea şi cruzimea, inteligenţa şi prostia în acţiune, poate că tot ce a făcut el în acest
răgaz ne va fi mai apropiat. În fond, cele amintite nici
nu aparţin cărţilor, ci cărţile le aparţin lor. Un şir, în
cazul căruia ajungi la conştiinţa că tu însuţi reprezinţi un procent din el, nici nu mai este un şir nesfârşit. Şi tot ce s-a întâmplat cu ceilalţi nouăzeci şi nouă
ni se pare foarte aproape. Încetul cu încetul, «trecutul nostru» şi «negura timpului» se contopesc şi visul
eschatologic devine nădejdea în lumea noastră”.
2. „CEI O SUTĂ reprezintă cronica nădejdii
oamenilor, dar şi a celui ce a scris toate astea.
Scribul a pus pe hârtie viaţa aşa cum s-a priceput,
gândurile celor despre care vorbea au devenit şi gândurile lui, faptele lor au devenit şi evenimentele lui
fundamentale, nemurirea lor a devenit şi nemurirea
sa. Dacă au evoluat, a evoluat şi el, dacă s-a regăsit
el în excepţional, a devenit şi excepţionalul definitoriu. Aidoma destinului, şi scribul şi-a acoperit ochii:
el a încercat să uite viitorul şi tot ce a ştiut că va
urma a păstrat pentru el. Afundându-se în adâncuri,
scribul a devenit asemenea acelor adâncuri, iar nesfârşitele întrebări şi le punea în şoaptă. Rostindu-le
cu voce tare, risca să fie neînţeles de cei ce atât de
greu s-au lăsat reîntruchipaţi şi atât de uşor se reîntorc în uitare. Speranţa, ca dimensiune submersă,
fundamentală a întregii istorii a omenirii, rămâne
nealterată.” Era noaptea de 15/16 august 1985.
AGNUS DEI, ultimul volum din ciclul CEI O
SUTĂ, a apărut în iunie 2013.
– Imaginaţie (ficţiune) plus bibliotecă (adică
documentare riguroasă) este reţeta concepţională a
majorităţii cărţilor dumneavoastră. Nu puneţi prea
mare preţ pe memorie, în această ecuaţie. De ce?
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– Există o memorie directă (care se referă la ceea
ce-mi aduc aminte din trăirile mele) și o memorie
indirectă (care se referă la ceea ce am aflat din diferite surse, dar nu prin simțurile mele). Astfel, memoria
directă creează biografia fiecăruia, în vreme ce
memoria indirectă transformă în spirit propriu
cunoștințele dobândite.
Am spus-o de mai multe ori că, fără să fiu habotnic, percep biografia mea drept un scenariu scris de
Dumnezeu, un scenariu pe care eu doar l-am interpretat după puterile mele. A scrie o autobiografie ar
însemna să-I fac concurență lui Dumnezeu. Ce rost ar
avea? Cum Premiul conține și angajamentul laureatului de a finaliza o carte în spiritul Amintirilor din
copilărie, adică de a compune o autobiografie, cartea
pare o trădare față de ceea ce am declarat în mai
multe rânduri. Repet: eu consider că proza, piesele de
teatru și publicistica mea reprezintă cea mai obiectivă
autobiografie a mea.
Da, „Imaginaţia (ficţiunea) plus biblioteca (adică
documentarea riguroasă) este reţeta concepţională a
cărţilor” mele. Pentru că nu vreau să intru în
concurență cu nimeni, încerc să mă mișc într-o lume
născocită de mine din lumea în care trăiesc, o lume
unde eu sunt creatorul și unde personajele, venind din
subiectivul meu, încearcă să pătrundă în lumea cea
mare. Dacă și în ce măsură reușesc această întâlnire
cu cititorii constituie gradul de valoare a literaturii
mele.
– În care dintre romane apăreţi ca personaj, fie şi
episodic? Aţi făcut-o intenţionat sau silueta v-a scăpat de sub control?
– Am tot timpul grijă să rămân
deasupra tablei de șah pentru a avea un orizont cât
mai larg în mânuirea personajelor. Pe de altă parte,
însă, fiecare autor se oglindește în tot ceea ce scrie. În
această privință, desigur, nici eu nu pot face excepție.
– Aveţi secvenţe în existenţă de care aveţi oroare
să vă aduceţi aminte? De ce?
– Ar fi o exprimare prea des uzitată să spun și eu
că mă scârbește ipocrizia, duplicitatea, inconsecvența
pe care fiecare dintre noi le întâlnește atât de des.
Nimeni pe lumea asta nu e scutit de momente mai
grele în viața sa. Se spune că ele dau adevărata măsură a caracterului și a abilităților individului. Dacă e
să-mi analizez trecutul și de m-aș pune în situația de
a-l retrăi, nu cred că aș proceda altfel de cum am pro-
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cedat în fiecare secvență a sa. Asta nu înseamnă că aș
fi extrem de mândru pentru tot ce am făcut, însă, așa
cum omenirea a dovedit – și, iată, o dovedește și
astăzi! – că n-a învățat nimic din greșelile trecutului,
nici eu nu mă văd comportându-mă în alt mod astăzi
decât ieri. Asta chiar dacă am făcut numeroase gafe,
chiar dacă îmi reproșez anumite momente, chiar dacă
alții au înțeles în felul lor atitudinile mele dintr-un
anumit comportament. De două lucruri sunt sigur:
unu - măcar în intenții nu cred să fi greșit vreodată,
chiar dacă acele intenții nu s-au materializat întotdeauna cum aș fi vrut; și doi – deși am avut norocul
să nu trăiesc mari catastrofe, am trecut prin atâtea și
a trebuit să lupt pentru atâtea, încât, dacă mi s-ar oferi
posibilitatea de a o lua de la capăt, aș refuza diavolul
fără să ezit: pentru această ipostază, o dată a fost destul!
– Vă dovediţi un asiduu cititor de istorii. Cum
„citiţi” istoria care se desfăşoară azi, sub ochii
noştri? Nu pot să nu vă întreb: ce curs credeţi că va
lua lumea în viitor?
– Trăind prin CEI O SUTĂ peste 2500 de ani, în
o sută de ipostaze, am învățat că omul nu a evoluat
decât tehnic. (De pildă, nimeni nu poate pretinde,
după atât timp, că este mai moral decât anticul
Socrate.) Tehnic, da. Tehnic omul a ajuns să fie capabil să facă posibil ceea ce se găsea doar în imaginația
și în visurile predecesorilor. Dar el rămâne tot dependent de nevoia de securitate, de sex și de dialogul cu
eternitatea. Dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii seamănă cu căderea unui corp: pe măsură ce se
apropie de sol, căderea este tot mai rapidă. Astăzi
cunoașterea aplicată se dezvoltă în mod exponențial,
iar individul cu greu îi mai poate face față. Asta nu
numai pentru că progresul științific mărește implicit
și posibilitățile de distrugere, ci și pentru că suntem
tot mai dependenți de obiectele pe care le folosim
fără a le mai cunoaște modul de fabricare. Dacă ar
reveni în lumea noastră cineva care a lipsit chiar și
numai un deceniu, n-ar cunoaște mare parte dintre
instrumentele care ne-au intrat de atunci în practica
zilnică. N-ar ști nici ce reprezintă, nici cum se folosesc. Necazul este că nici noi nu știm mult mai mult:
noi ne folosim de „cartea tehnică” și utilizăm obiectele cum scrie acolo, iar diviziunea tot mai strictă a
muncii ne face să nu ne mai descurcăm singuri în
hățișul activității aparatelor. Încetul cu încetul, aparatele născocite de om ajung să ne domine ele pe noi.
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Și nu mă refer doar la roboții inteligenți, ci la tot ceea
ce folosim uzual fără a-i înțelege mecanismul de
funcționare. La absurd: dacă lumea s-ar autodistruge
și eu aș rămâne singurul supraviețuitor într-un univers din care ar răsări alți homunculi, ar trebui să mă
uit neputincios la ei, nefiind în stare să le explic mai
nimic din mersul tehnic de astăzi. Nici măcar un om
având cunoștințe practice n-ar izbuti mai mult. Ceea
ce a putut realiza „un yankeu la curtea regelui
Arthur” printre noii săi contemporani, n-ar putea face
astăzi printre minunile actuale ale tehnicii.
Ce curs cred că va urma lumea în viitor? Cred –
sunt convins! – că energiile pe care le-am creat vor fi
ținute în frâu până și de un simplu buton. Ceea ce este
deja un fapt real. Buton care poate fi apăsat din
greșeală, din ură ori din prostie.
Civilizația noastră a ajuns în preajma acelui
moment. Homo sapiens s-a născut cu foarte multe
sute de mii de ani în urmă, iar istoria noastră atestată
abia dacă ajunge la două mii cinci sute – patru mii de
ani. Unde sunt sutele de mii de ani? Descoperim
mereu noi și noi artefacte ale unor civilizații uitate.
Câte asemenea civilizații? În urma noastră vor veni
pe Pământ alte și alte lumi. Până ce va mai exista
Terra locuibilă.
– Sunteţi specialist în psihologie, chiar cu o
carieră universitară în domeniu. Construiţi sau
determinaţi psihologii în romanele dumneavoastră?
– Tot Ioan Holban a remarcat că pentru a înțelege
mesajele din beletristica mea, este nevoie să citești
Psihologia transversală, adică celălalt „proiect de
anduranță” (tot de Holban numit așa). În partea autobiografică a acestui volum, explic când și cum am
ajuns la „psihologia mea”, etapele parcurse până ce
am publicat forma finală. „Psihologia transversală”
reprezintă un concept propriu privind comportamentul uman al „individului om, liber și sănătos”, iar activitatea personajelor mele e structurată pe baza acestei
grile.
Dar ce este psihologia transversală? Suntem obişnuiţi ca, în şcoală sau în facultate, psihologia să se
predea în ordinea proceselor constitutive: senzaţiile
şi percepţiile, memoria, atenţia, gândirea, aptitudinile, deprinderile etc.. La toate acestea, se adaugă, de
regulă, “tipurile de activitate nervoasă superioară”.
Desigur, cauzele unui asemenea gen de descompunere a întregului ţin de raţiuni didactice. Însă, rezultatul
este că, astfel, traiul individului este defalcat până la
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irecognoscibil, plasându-ne ca în faţa unei tejghele de
măcelărie, unde organele şi muşchii frumos ambalaţi
ne stârnesc, cel mult, sucurile gastrice, făcându-ne să
uităm că produsele din vitrină au făcut odată parte din
nişte organisme vii. Cumpărând cotletul, ne gândim
cum va arăta în farfurie şi nu la animalul care a avut
o culoare anume, ochii blânzi şi o încăpăţânare specifică în a trăi.
Ajungem ca procesele psihice să ne apară asemenea firelor subţiri din interiorul cămăşii care izolează
un cablu. Fiecare fir este responsabil de un mesaj sau
de un aspect al unui mesaj, fără a fi capabil să funcţioneze şi de sine stătător. De pildă, în gândirea
curentă, nu se pot izola decât ipotetic „o atenţie” ori
„o memorie” şi cu atât mai puţin ne putem imagina,
chiar teoretic, un proces psihic de sine stătător. (Deşi
în producţii S.F. există azi deja şi asemenea plăsmuiri, mâine cine ştie…)
Pentru noi, procesele psihice împreună, predominant sau distinct, vor conlucra pentru a ne înfăţişa
tabloul unui comportament viu. De unde rezultă că
„psihologia tradiţională” scoate în evidenţă o devenire şi o evoluţie. Tăind cablul amintit pe transversală,
vom încerca să aflăm ce se întâmplă într-o anumită
fracţiune de timp. Dispunem de nenumărate descrieri
clinice ale comportamentului uman al bolnavilor.
Psihologia transversală se referă numai la cazurile,
totuşi mult mai numeroase, ale comportamentului în
starea acceptată drept „normalitate”. În afară de
aceasta, este vorba doar despre comportamentele cu
iniţiativă proprie, cu alte cuvinte, despre acţiunile
individului socotit om liber. De aceea, individul om,
liber şi sănătos.
1. om, fiindcă doar acesta, după câte ştim, are dialogul cu eternitatea, precum şi amintiri indirecte. (Ion
îi povestește Mariei episodul pe care ea l-a ratat din
serialul îndrăgit, dar motanul nu a fost auzit relatându-i pisicii pe cine a întâlnit pe stradă.)
2. liber, fiindcă individul supus unor constrângeri
mai mari decât cele impuse în viaţa cotidiană de către
societate, răspunde tot în mod impus şi la diferiţii stimuli
3. sănătos, pentru că boala schimbă percepţia şi
priorităţile la răspunsurile la stimuli, boala însăși
fiind un factor terorizant.
Eu m-am specializat în psihologia persoanelor cu
nevoi speciale, preponderent copii, dar psihologia
transversală se ocupă de marea masă a persoanelor
adulte, apte de a-și gestiona singure viața. Psihologia
CONVORBIRI LITERARE

transversală este probabil una dintre ultimele încercări speculative ale unei tendințe tot mai demonstrative acceptate în știință și reprezintă o introducere în
explicarea de ce fac eu acum asta și nu aia, de ce starea mea de azi este pozitivă, iar cea de ieri, fără să fi
existat o cauză obiectivă evidentă, a fost mult mai
întunecată. O adâncire a acestui demers s-a materializat în volumele mele despre filosofia limbajului, de
asemenea al individului om, liber și sănătos.
– Spuneţi undeva: „Psihologia transversală
împarte indivizii în oameni adamici, oameni faustici
şi oameni prometeici. Cred că eu fac parte din cea de
a treia categorie”. Maleficii lumii intră şi ei în acest
marcaj speculativ? De ce vă consideraţi un prometeic?
– Împărțirea aceasta (indivizi faustici, adamici și
prometeici) nu are rezonanțe în etică, din fiecare
categorie putând face parte și spirite samaritene și
spirite ticăloase. Nu cred că e cazul să vorbesc aici
mai mult despre psihologia transversală, pot cel mult
să adaug că subiectul acesta a apărut în șase ediții,
fiecare adăugind-o pe cea precedentă. Mă consider
un om prometeic, adică o persoană care se bucură de
drumul parcurs, o persoană ce perseverează și rezistă,
indiferent de orizontul de la capătul acestuia. Pentru
omul prometeic, așa cum l-am descris eu, tocmai parcurgerea vieţii este importantă, indiferent de cât mai
are de trăit. Am învățat că importantă este
construcția, că, transpirând, acel moment merită să-l
savurezi, chiar dacă nu știi cum va arăta obiectul finit
și ce soartă va avea. Scopul reprezintă doar o iluzie
care nu se materializează întotdeauna. Doar cine se
poate bucura de momentul activ este motivat să continue.
– Ce autori, ce lecturi v-au marcat puternic devenirea şi scriitura?
– Printre multele hârtii ce se adună cu anii în casa
omului, am dat de un caiet în care, elev fiind, am
notat autorii și operele preferate la acea vârstă.
Aproape nimic nu mai corespunde cu ce aș nota azi.
Este vorba despre raportul copil – adolescent – om
matur, fiecare cu alte priorități, cu alte lecturi, cu alte
modele și, mai ales, cu o altă experiență de viață. Dar
etapele acestea sunt necesare. Avem posibilități limitate de alegere, de multe ori joacă un rol însemnat și
întâmplarea care ne-a scos în cale o carte anume.
Totuși, există piscuri ce nu e voie să fie ignorate. Eu

am crescut cu marea literatură rusă pusă la dispoziție,
în anii adolescenței mele de editura Cartea Rusă, am
avut acces la colecția Clasicii literaturii universale și
la literatura germană interbelică. Apoi am dat de
scriitorii sud-americani care au venit ca un tsunami
peste noi. Cine mi-a influențat scrisul? Cei trei mari
clasici ai literaturii române, Eminescu, Creangă și
Caragiale. Apoi, Cehov și Dostoievski. Apoi, Kafka,
Jakob Wassernann și Thomas Mann. Apoi, Márquez
și Casares. Și, mai ales, Borges. Dar fiecare lectură
mi-a dăruit ceva. Nu numai celebri, cei mari. De
pildă, am mereu pe noptieră un volumaș de Alvaro
Menéndez Leal, despre care nu știu decât că este salvadorian și că această carte a fost distinsă cu premiul
al doilea în grupa „schițe, nuvele și povestiri” la al
VIII-lea Concurs Național de Cultură ce s-a ținut în
1962 la San Salvador, după cum e specificat în
cuvântul redactorului cărții. Nu cunosc nimic în plus
despre Alvaro Menéndez Leal, însă el a fost cel ce ma convins definitiv că merită să încerc să devin scriitor.
– Cu „Enigmele infinite” (2014) aţi deschis un
nou ciclu narativ? Ce proiecte literare aveţi? La ce
lucraţi acum?
– Enigmele infinite (2014) au deschis ciclul
„Vocalizelor”, iar Jurnalul pandemic (2021) l-a
închis. Așa cum am spus, chiar în ziua când răspund
întrebărilor Dvs., am primit de la editura Junimea o
nouă ediție a Enigmelor…, așa că astăzi toate cele opt
volume de VOCALIZE sunt disponibile la aceeași
editură. Cele patru romane din ciclul lugojan au apărut și ele la editura Eminescu. Doar CEI O SUTĂ,
cele unsprezece romane, au apărut la nu mai puțin de
șase edituri diferite. Acum sper să scot un volum de
proze scurte, „Trăirile malefice”, scriu la cartea datorată Premiului Național „Ion Creangă” Opera Omnia
și mă străduiesc să termin un roman pe care l-am
început de mai multe ori, „Acvariul”. Poate, de data
asta, voi reuși să-l duc la bun sfârșit. Poate că
Dumnezeu va mai avea răbdare cu mine și voi trece
și acel hotar.

Interviu realizat de Cristian LIVESCU
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S P I R I D O N VA N G H E L I – 9 0

Constantin BOSTAN
La mai bine de un an după ce, printr-o buclucașă confuzie, legislativul de la Chișinău a ținut, în 12 martie 2021, la
îndoliata propunere a președintei sale de atunci (Zinaida Greceanîi), un minut de reculegere în memoria marelui scriitor
Spiridon Vangheli („decedat ca urmare a complicațiilor provocate de Covid-19”), celebrul autor, părinte al unor scrieri și
personaje cunoscute în peste 60 de țări – grație celor aproape 40 de traduceri, în uluitorul tiraj de peste 20 milioane de
exemplare – „se încăpățânează” să ne fie alături, împlinind, la 14 iunie, venerabila vârstă de 90 de ani.
Avem astfel bucuria să-i urăm din nou și din toată inima acestui cel mai mare scriitor român în viață dedicat literaturii
pentru copii și tineret sănătate și noi, luminoase trăiri, între generațiile de cititori care îi savurează scrierile de mai bine
de 55 de ani, odată cu lansarea inconfundabilului său Guguță, personaj din nobila și celebra stirpe a unor Pinocchio,
Morcoveață, Tom Sawer, Nică a lui Ștefan a Petrii, Peter Pan...
Și, cum Spiridon Vangheli a tras brazdă adâncă și ca nedezmințită conștiință civică și scriitoricească, ne bucurăm să
vă invităm a „zăbovi” în compania sa, oferindu-vă un capitol din cartea noastră de convorbiri cu acest ilustru „tată al lui
Guguță”, deținător și al unor importante responsabilități și distincții literare, potrivit impresionantei sale notorietăți în plan
național și mondial (mai puțin în România, datorită îndelungatei segregări a atotputernicii cortine de fier de peste Prut)1.
[Constantin BOSTAN]

1. Mecanismele cenzurii şi „capetele lui Bodiul”
– Cât de puternică a fost şi cum se realiza influenţa
politicului asupra scriitorilor din Basarabia înainte
de 1990? La noi, Ceauşescu se arăta foarte interesat
de sursele de inspiraţie, de tematică şi mesaj, de originea şi profilul eroilor. Ţinea cuvântări „programatice” şi indica „direcţii de acţiune”, iar editurile, uniunile de creație și mass-media aveau mereu „a lua
seamă”!
Pe-aceeași temă, am văzut în Timpul de Chișinău
o interesantă anchetă2, în care depuneau mărturie
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion Ciocanu, Arcadie
Suceveanu, Ion Hadârcă, Nicolae Popa, precum și
Andrei Strâmbeanu. Acesta din urmă chiar punea
(apăsat) un deget pe rană:„Dacă vroiai să-ți apară
cartea, trebuia să scrii o poezie despre Lenin sau despre partid,o poezie antireligioasă sau contra Statelor
Unite ale Americii, ori contra ocupanţilor români fascişti... Sigur că am scris despre Lenin, de ceea ce mam dezis de mult. Trebuia să supravieţuiesc. De 12 ori
am fost angajat la serviciu şi, tot de atâtea ori, eliberat din funcţie”. Dumneavoastră cum aţi resimţit acea
presiune, acel draconic mecanism al cenzurii?
– Mai totdeauna libertatea exprimării a depins
foarte mult şi de creator – de ce îşi dorea şi de felul în
care se împăca mai apoi cu conştiinţa sa... Erau destui
care încercau să se apropie de putere ca să capete posturi, decoraţii, alte avantaje: ieşeau singuri la temele şi
lozincile acelea, de care avea nevoie partidul... O poe18

zie a unui poet foarte cunoscut (Bogdan Istru, om
întreg și simpatic de altfel, dar care făcea multe plocoane noii ideologii), suna cam aşa: Eu îmi iubesc partidul/ Şi mă mândresc cu el;/ În inimă îmi toarnă/
Voinţă de oţel. Ş-apoi, fireşte, arăta şi cum îşi răsfață
„marea iubire”: Când am o bucurie,/ Partidului i-o
duc... Un hâtru deosebit, precum scriitorul și publicistul Aureliu Busuioc, chiar „îl compătimea” din această
cauză, spunând că Istru, iaca, îi cel mai trist poet…
Ei, bine, ca scriitor ori doar ca începător în ale condeiului, nimeni nu te obliga de fapt să scrii aşa, să arăţi
sus şi tare că eşti devotat partidului cu toată fiinţa. La
fel de adevărat e însă şi că, dacă „o luai de-a dreptul”,
încercând să ocoleşti cu totul marile oprelişti, îndată
pornea vâlvătaia și... ți se interzicea cartea. Vrândnevrând, ajungem iar la conştiinţă, la zbuciumul şi
sensul arderii tale: erai un creator adevărat, cu crez, cu
ideal artistic, sau doar vroiai să-ţi vezi numele tipărit,
să capeţi laude şi ranguri, iar restul nu conta?! În funcţie de asta, fie scrâşneai şi înghiţeai până la urmă ceea
ce ţi se șoptea că-i doar „un minim și necesar compromis”, fie, deplin „devotat”, cântai din toţi clopoţeii în
struna celor care te aşezau în capul mesei...
Cenzura-i câinele de pază al unui regim „vigilent”,
totalitar, așa că uneori chiar te zdrobeai, sufereai și
ajungeai pe drumuri (inclusiv pe cele spre pușcărie,
lagăre de muncă ori chiar în Siberia). Au fost destule
tăieri de texte, erau peste tot aceste furci caudine şi nu
operau doar ici-colo, pe bucăţi. Se întâmpla şi ca
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Vasile Romanciuc, Cassian Maria Spiridon, Spiridon Vangheli, Valentin Talpalaru și Ioan Holban

întreaga carte să-ți fie respinsă de la bun început ori să
ajungă de-ndată, chiar şi gata tipărită, „la cuţit”, la
tocător... Mai mult: noi aveam şi drama acelei grozave
opreliști de a ne cunoaște și afirma adevărata identitate
naţională. Nici denumirea limbii n-o puteam revendica
și nici în haina firească ei – grafia latină – nu o puteam
„îmbrăca”.
Şi-apoi, dacă e vorba de cenzură, nici că o puteai
ocoli – nici ca instituţie, nici ca reflex politic. Oricum
o dădeai şi-o întorceai, tot aveai relaţii cu dânşii.
Aveau omul lor şi la cadre, şi la Comitetul Central –
maşinăria funcţiona peste tot. Instituțional, cenzura de
la noi se numea GLAVLIT3, iar de coordonarea şi pregătirea ei se ocupa, fireşte, Comitetul Central al partidului... [...]
Să vă povestesc o năzbâtie grozavă din vremea lui
Bodiul4 ca prim-secretar...
Aveam în secţia artistică de la ziarul guvernamental Moldova socialistă5 un prieten grafician,
Alexandru Hmelnițchi, care îmi ilustra prima carte cu
Guguță. Odată, mă duc iar la el și – pe când îi explicam cum vreau să fie coperta –, deodată intră redactorul lor şef (unu’, Pleşco), cu 4 locţiitori. Erau toţi foarte agitaţi și-i pun pe masă o fotografie, iar şefu-i zice
ruseşte, domnu’ Constantin, deşi era redacţia
unui ziar „moldovenesc”: „Bodila galavà slişcom
malenkàia!” („Capul lui Bodiul e prea mic!”).
Fotografia era de la un congres al partidului și, în centrul ei, era Ivan Bodiul...
Pictorul priveşte calm şi zice: „Seiceas, sdelaem
bòlişe...” („Imediat, îl facem mare...”) – şi scoate din
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sertar vreo şapte fotografii cu capete de-ale primului
secretar... Ia una, ia alta, le cântăreşte din ochi („Vot,
eta!... Iată, asta!”) și îndată ia un foarfece, taie foarte
atent şi... lipeşte noul cap deasupra celuilalt... Şi toţi,
din cinci părţi, s-au aplecat deodată, să vadă dacă îi
bun capul acela!... Dar Pleşco, tot nemulţumit:
„Galavà sprava meşàet!” („Capul din dreapta îl încurcă!”)... „Seiceas!” („Imediat!”) zice prietenul meu şinlătură capul celuia care „îl încurca” pe Bodiul!...
Pleşco se uită şi zice: „Net proporţii... Nujno vîrezati i
levaia!” Să scoată, vasăzică, şi capul din stânga!...
Atunci pictorul, care avea şi ceva umor, îi spune:
„Ăsta nu-i cumva capul ministrului Culturii?” (ministrul fusese redactor şef la ziar!). Toţi cinci se-apleacă
iar, ca să vadă!... Şi pictorul zice către Pleşco: „Dacă
era capul dumneavoastră, ce făceaţi?”... Da şeful:
„Taci din gură şi fă ce spun eu!” În ultimul moment, sa mai ivit însă ceva... Unul din șefii de secție zice:
„Dar acum, tovarăşul Bodiul vorbeşte. Cum poate
vorbi, dacă stă pe scaun?”... Şi pictorul zice: „Nu-i
nimic, numaidecât îi punem și-un microfon!”...
[Râdem amândoi.]
A doua zi, mă duc iar pe la el:
– Măi Alexandru, vai de capul şi de steaua ta, cum
mai reziști?!... Ești între ciocan și nicovală!
– Dumneata nu ştii, da redactorul șef de trei ori a
fost azi noapte la tipografie să vadă dacă nu s-a dezlipit capul lui Bodiul ori dacă nu a căzut cumva microfonul când au dus fotografia la zincografie...
Ei, uite-aşa îţi făceai uneori pe atunci meseria,
când stăteau atâţia ochi în ceafa ta și... nici scaunul
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șefului nu era în siguranță!
2. „O altă limbă mai frumoasă nu-i...“
– Ca redactor de editură, când și cum apăreau
problemele cu cenzura?
– Lucrând destui ani într-un asemenea post, am
avut și-asemenea experienţe – chiar şi la cărţi de-ale
mele. Cu timpul, am observat însă că uneori mai era şi
ceva „loc de întors”. Totul depindea, chiar şi în cazurile ce păreau „fără şansă”, de felul în care era construită motivaţia interioară a unei poezii, a unei povestiri, a unei cărţi – de cât de puternică era acea logică,
acea structură.
Până la urmă, înțelegi, era vorba și de caracterul
tău. Te lupţi pentru un scriitor, sau te gândeşti doar la
binele tău? Poate că un text chiar nu putea fi tipărit
integral aşa cum era scris. Se puteau face însă anume
observaţii, se puteau face şi unele retuşuri; mai discutai, mai încercai și – în cele din urmă – făceai să apară
textul acela, cartea aceea... Dacă nu lupţi, n-ai nici
cum să întrezăreşti „o portiță”. Şi dacă ajungi în post
de conducere şi doar tai în stânga şi-n dreapta şi nu
mai apare nimic în urmă, ce ai făcut? Înseamnă că te
susţii doar pe tine!
Ca redactor, am înţeles că acesta este rostul meu,
că trebuie şi poţi să lupţi pentru ceva care chiar are
temelie, chiar are rădăcini! Şi dacă ajuţi un scriitor să
aibă echilibru, să capete şi să dea adâncime ori motivaţie la ceea ce scrie, asta înseamnă că îl ajuţi să existe, să se afirme. O operă trăieşte apoi singură, e ca un
organism omenesc, trebuie să-i asiguri însă tot ce trebuie ca să se susțină, să funcţioneze... Aşa gândeam eu
misiunea redactorului... […]
Iată un exemplu cu Victor Teleucă, poetul nostru
foarte bun, pe care l-am recuperat de la Școala de
Miliţie6... Într-o zi, mă caută la editură [Cartea
Moldovenească], îmi dă o carte-n manuscris şi-mi
spune: – Fii atent, aici este şi-o poezie care n-aş vrea
să te coste în vreun fel... Să nu ajungi să-ţi pierzi
cumva bucata de pâine din cauza mea! – Care-i aceea?
– Uite, asta, despre limba noastră...
Am citit-o: „Victore, dar poezia asta, chiar dacă se
vor lega de ea, eu pot s-o apăr, înţelegi?”... „Ia seama,
Spiridon, eu de cinci ani încerc s-o tipăresc şi nu vrea
s-o primească nici un ziar şi nici o revistă!”...
E-heei, era vorba de poezia O altă limbă mai frumoasă nu-i, în care el zicea aşa: Aici, pe-acest picior
de plai,/ vin rodnici ani în evantai/ şi-n limba mea, cantr-un izvor,/ e-un cer răsfrânt multicolor. Şi nu doar
asta era „dinamită”; tot el, poetul, zicea mai încolo: Şi
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pentru mine limba mea/ e-n lumea cerului o stea!
Cuuum, care limbă? se legau de el. De unde până unde
e limba ta „o stea”, când limba oficială e limba rusă?
Părea de neînchipuit să tipăreşti pe-atunci aşa ceva!...
Şi ştiţi de ce am putut să-i apăr poezia? Fiindcă tot
el arăta acolo, chiar de la bun început, că fiecare om
vorbeşte în limba sa şi fiecare îşi îndrăgeşte limba
maternă: Mai dulce şi mai bună decât toate/ e pentru
mine limba mea/ şi pentru tine limba ta,/ şi pentru
dânsul – limba lui./ O altă limbă mai frumoasă nu-i/
din care omul cântecul îşi scoate... Asta zicea mai întâi
el acolo şi-abia pe urmă – ceea ce părea nu doar imposibil de publicat, ci chiar o „diversiune” de care nici
Siberia nu te scăpa! Puteai să te legi de dânsul, dar –
pe de altă parte – el singur se apăra îndeajuns: dăduse
voie fiecăruia să-şi folosească limba maternă şi s-o
considere o stea!
Era, vasăzică, loc de „manevră”... De-aceea, la
urmă, Victor chiar putea spune, cald și convingător: E
limba mea, pe care mama/ mi-a pus-o-n suflet, pentru
drum/ şi-aşa-i de nouă şi bogată,/ că n-o ştiu bine nici
acum.
Poezia a apărut aşadar în acel volum [Insula cerbilor, 1966] şi a fost o lecţie pentru redactorii laşi de la
ziarele şi revistele care i-au îngrădit drumul spre cititori. Şi e bine de luat seama că Teleucă nu era un poet
necunoscut, un începător anonim!... Dacă el putea fi
amânat ori respins așa, apoi vă dați seama cum erau
tratați cei „fără nume”...
– E greu pentru noi, cei din dreapta Prutului, să
înţelegem o asemenea năpastă. Cum să nu poţi spune
că eşti român, cum să nu poţi spune că vorbeşti în
limba română? Doar înaintaşii ardeleni şi bucovineni
s-au mai confruntat cu teroarea deznaţionalizării...
– Pe atunci, prin anii ’60, în tot Chişinăul (ce să
mai vorbim de orăşele!) nu era măcar o grădiniţă în
limba noastră! Toate – în limba rusă. Noi, ca popor de
baștină, nici nu contam: și fiul meu, Radu, a umblat
vreo două săptămâni la o grădiniţă rusească! Au luptat
mulți – educatoare, învăţători, profesori – să se deschidă şi grădiniţe în limba „moldovenească”. Încet-încet,
au reuşit... S-au aprobat mai întâi câteva grupe într-o
grădiniţă rusească de lângă Institutul de Medicină. Şi
veneau de prin tot Chişinăul, care cu-n autobuz, care
cu două (şi la venit, şi la dus acasă), de îşi aduceau
copiii de mânuţă acolo. Numai că, în recreaţii, se
amestecau unii cu alții, de nu vorbeau bine nici româneşte, nici ruseşte. Dar, vorba ceea, era un pas înainte!
Ei, şi chiar în vremurile acelea a scris şi Victor
Teleucă O altă limbă mai frumoasă nu-i! Iată, a apărut
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până la urmă, dar cu câţiva ani mai înainte, deşi era tot
scriitor cu destule răspunderi (șef de secţie la Nistru,
revista Uniunii Scriitorilor), o carte îi fusese oprită şi
dată la tocat... De ce? Era acolo „Ciocârlii basarabene”, poem căruia în ruptul capului nu i-au permis sajungă la cititori... A fost, de altfel, prima carte astfel
cenzurată în Moldova noastră sovietică – cu el, cu
Victor, a început această grozăvie! Şi el a mai avut o
poezie, Descălecare, scrisă pe când se împlineau 600
de ani de la întemeierea Ţării Moldovei sub Bogdan
Vodă [1359], pe care nu a putut s-o publice decât după
5-6 ani...
Au apărut apoi multe poezii despre frumoasa şi
surghiunita noastră limbă. A scris Vieru, au scris şi
alţii, iar cu mult înainte fusese, vasăzică, acel erou,
preot și poet, Alexei Mateevici [1888-1917].
Astăzi, a vorbi despre limba română este destul de
firesc, dar altădată, pentru asemenea „acțiune
naționalistă”, mergeai la puşcărie, ajungeai la urșii cei
albi... Iată, doar fiindcă a îndrăznit să critice pe cei
porniți să ne stâlcească limba, Nicolae Costenco (scriitor temeinic, cu studii universitare la Iași) a fost
înșfăcat de NKVD. Și asta – cu doar două zile înainte
de trecerea Prutului de către armata română, în vara lui
1941. Kremlinul lansase atunci o diabolică operaţiune
de represalii la adresa fruntaşilor „naţionalişti”, ridicându-i pe capete, spre a nu trăi bucuria revenirii
Basarabiei între fostele hotare.
– Și ce anume i s-a pus în cârcă?
– Eram în anul primei ocupaţii sovietice și
Costenco a pus chiar foarte serios problema sluțirii
limbii noastre, după stupidul calapod „moldovinesc”
din Transnistria [aici se fabricase, de către un Leonid
Madan, nu doar o limbî moldoviniascî, ci și o gramatică a acestei limbi „di sînistătătoare, diosăghitî di
limba româneascî”, întru justificarea creării Republicii
Autonome Sovieice Socialiste Moldovenești, cap de
pod bolșevic asupra României Mari]. Iar asta, înțelegi,
se întâmpla taman la o întrunire cu Hruşciov [pe
atunci, prim-secretar al CC al PC din Ucraina și membru al Biroului Politic al CC al PCUS]7. Costenco,
care era în conducerea Uniunii Scriitorilor, a vorbit
apăsat, a dat şi exemple, dar „ideologii” nu dormeau.
L-au întrerupt de câteva ori, iar Hruşciov i-a luat
cuvântul de tot și a spus că trebuia să discute chestiunile astea cu Zelinschi [secretar al PCM] și Forș
[comisar al poporului pentru Învățământ]. Ca să vezi
la ce „specialiști” îl trimitea!
Îndată, i-au mai scornit câte ceva și l-au expediat
în Siberia, ca „naționalist”. De judecat, au prins a-l
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judeca însă abia după o jumătate de an, când l-au condamnat „doar” la 7 ani de închisoare, fiindcă şi-a recunoscut „vinovăţia” (!?). Când l-au eliberat, i-au stabilit
un loc de muncă forţată prin Krasnoiarsk, de unde s-a
întors în ’56, când a fost „reabilitat”. Distrugi un om,
îi furi ani din viaţă, îl umileşti, îl torturezi şi pe urmă ,
chipurile, îl reabilitezi... Iată, acelaşi Costenco are mai
târziu şi-această poezie, aparent dedicată „Limbii
moldovenești”: Limba ţării mele,/ limba mea deacasă,/ răsădită-n suflet/ de al mamei cânt,/ ai crescut
pe brazdă,/ grea în spic, miezoasă,/ între fraţi, prin
veacuri,/ trainic legământ. Nu putea vorbi explicit de
limba română, dar accentua: „între fraţi, prin veacuri,
tainic legământ”. Apoi, încheia străveziu: Muzica latină,/ demnitatea slavă/ se-ntâlnesc în tine/ şi se înfrăţesc./ Tu, mândria noastră!/ Tu, a noastră slavă!/
Veşnicia noastră!/ Grai moldovenesc!
Subliniază deci: grai – nu limbă! Sigur, grai poate
însemna şi limbă, dar Costenco, cu studiile sale în
România, ştia foarte bine ce e limbă și ce e grai, care
sunt de fapt raporturile dintre ele.
3. Birocraţi şi „formalişti”
– Cât de „punctuale” ori, dimpotrivă, de „multilaterale” erau preocupările celor din cenzură? Până
unde mergeau cu vigilenţa partinică? Cât de mult
ajungeau să facă din ţânţar armăsar?
– De, erau şi cazuri mai simple, pe care doar „vigilenţa” le complica şi, ca redactor la editură, cum se
isca o cât de mică problemă, eram invitat la discuţii...
Aşa s-a întâmplat şi pe când lucram la o nouă carte a
lui Petru Cărare [Stele verzi, 1967], un poet cu adevărat „special”, foarte vânat de Glavlit și Goskomizdat,
ca nu cumva să afecteze „aureola” puterii sovietice.
Şi iată, chiar m-au chemat pentru un catren al
lui8...
Autorii satirici sunt de obicei puţini, dar şi foarte
greu de apărat uneori în faţa cenzurii. Iar Cărare, poet
cu mult umor şi foarte acid ca satiric, spunea adevăruri
(unele chiar foarte dureroase) cu aerul unui inocent...
Aşa şi atunci. Avea un catren în care vorbea de un
tânăr ieşit la plimbare cu prietena lui. Nimic deosebit,
nu-i așa? Dar, după ce văd căzând o stea, el îi spunea
fetei, încurajator: „Nu fi tristă draga mea, a murit un
birocrat!”
Şi iată, mă invită un cenzor (slab de tot cu duhul),
să-i explic cum vine chestia asta: „Cum se poate așa
ceva? El scrie că noi avem birocraţi!” Şi eu îi zic:
„Bine, dar el spune numai de unul, care a şi murit. Ce,
nu-i dai voie să moară? A murit şi gata: nu mai sunt
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birocraţi!”... „Cum gata? Cerul îi plin de stele: îţi dai
seama câţi birocraţi mai pot fi!?” Măăăi, să fie: „Mata
lasă în pace cerul – el vorbeşte aici doar de unul singur! De ce vrei să complici lucrurile?” Şi, l-am tot
întors eu aşa încă o vreme, am mai dat-o pe glumă, pe
bancuri, iar până la urmă... l-am liniştit.
Iată, ei gândeau că trebuie scris şi vorbit numai
despre „oameni noi”, „oameni model”, „eroi ai muncii”, eroi ai devotamentului pentru partid, eroi ai nu
mai ştiu ce... Cum să observi şi să te frământe viaţa
adevărată, nevoile ei, oamenii între care trăieşti, bunele şi relele lor dincolo de scara ori masca ideologică?
Iată: cum să vezi tu... birocraţi?
Ei, atunci am învârtit-o eu destul de uşor... Erau
însă şi cazuri când dădeai de câte unul cu care nu aveai
cum vorbi, pe care nu-l puteai clinti din vederile lui
rigide, şi-atunci nu puteai să mai salvezi mare lucru.
Ce mai, era „palpitant” de tot cu acel Glavlit și-acel
Goskomizdat!...
– Uneori, conducerea partidului nostru comunist
găsea de cuviinţă să atace public câte o carte, câte un
autor, să urecheze deci în văzul confraţilor şi al mulţimii pe cel care „se abătea de la linia partidului”...
Semnalul pornea de la câte o cuvântare „programatică” a secretarului general al partidului, de la câte o
plenară pe teme de ideologie sau de la câte o „consfătuire” cu scriitorii... Aidoma, ba poate şi mai aprig, se
întâmpla cred la Chişinău, de îndată ce aşa cerea tipicul propagandei roșii, iar PCM se adăpa de la acelaşi
„luminos” izvor cu „apă moartă” de la Kremlin... Aţi
fost vreodată implicat într-un asemenea vârtej?
– Daaa... Ştiu bine că era la începutul lui 1963,
fiindcă atunci s-a terminat „dezgheţul” lui Hruşciov,
pornit în ’54 prin demascarea criminalului Stalin și eliberarea a sute de mii de deținuți politici. Atunci „frigul” s-a întors după o mare și înfierbântată întâlnire cu
scriitori, oameni de artă şi alţi intelectuali [7 martie
1963]. Și știți de ce a tras el iar oblonul, oprind aerul
cela călduț, înnoitor, ce chiar pornise a mai dezmorți
întreaga societate? Fiindcă văzuse, cu câteva luni mai
devreme, o expoziție modernistă de artă plastică
sovietică. Unde s-ar fi putut vorbi până atunci de-așa
ceva lângă Kremlin? Doamne ferește dacă-ți punea
careva eticheta de „modernist”! Asta însemna și „cosmopolit”, și „decadent”, vândut imperialiștilor. Nu te
spălai apoi cu apele a șapte mări!
Mult prea luați de valul dezghețului, cei de la
Uniunea Artiștilor Plastici din Rusia au ținut să-l invite
însă la acea expoziție, fiind tare încrezători în noile
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sale lozinci pentru descătușare. […] Numai că, la
expoziția aceea, dând nas în nas și cu lucrări abstracte
de avangardă, Hrușciov s-a înfuriat atât de tare, că a și
izbucnit: „Până și un măgar poate face cu coada lui
tablouri mai bune!” Iar despre câteva lucrări a zis chiar
că sunt... rahat de câine! Ce mai: a tot tunat și fulgerat
și a deschis din nou portița ceea, către prăpădul siberian...
Nu mult după aceea, vine la editură un activist de
la C.C. şi-mi zice:
– Spiridon Vangheli, dă-mi un caz, o situaţie de
formalism...
– De unde s-o iau? N-am nici un formalist.
Și cum de se pornise acea hăituială? La Moscova,
Hruşciov făcuse iar spume la gură și-l criticase dur pe
Voznesensky, acuzându-l de „formalism burghez”
[adică: „înstrăinare față de fondul socialist şi sovietic
al realităţii”]!... De-altfel, Hruşciov îl considera pe
marele poet [Andrei V.,1933-2010] un „antisovietic”,
„unealtă a imperialismului”, și de aceea chiar strigase
de la tribună „să plece naibii din ţară”!... Și uite-așa,
având asemenea „luare de poziţie” lângă Kremlin, toți
„vigilenții” din republici alergau acum, la rândul lor,
să dea de „formaliști”! Când a auzit că n-am așa ceva,
trimisul acela s-a şi înfipt:
– Ba ai: Ion Vatamanu e formalist!
Bucovinean de felul lui, Ion Vatamanu era nu doar
poet, ci şi chimist foarte bun. A fost apoi şi un bun orator, un important deputat în primul nostru parlament
din Moldova, dar a murit, din păcate, la nici şaizeci de
ani... Vatamanu se făcuse remarcat de la bun început
prin noutatea poeziei sale, prin ţinuta ei modernă, distinctă, iar acum, iată, cineva voia „să-l înfunde”...
El chiar a și avut de pătimit peste câţiva ani, când,
din cauza unui poem în care vorbea de străbuni, de
valorile neamului şi-ale tradiţiei, i-au interzis o carte
aflată în tipografie [Pasărea-Eu, 1968]. Au dat la topit
tot zaţul de plumb, gata paginat!... Şi-acum, politrucul
acela, căruia îi trebuiau neapărat „demascări”, insista:
– Noi ştim, avem informaţii... Ion Vatamanu e formalist.
– De unde ați mai scos-o și pe asta?
– Ne-a spus directoarea...
– Eu nu cred aşa ceva: Vatamanu nu-i formalist.
Nici nu știu formalişti între scriitorii noştri!
Sigur, nu eram eu cel mai îndrăzneţ, cel mai bătăios redactor, dar căutam să-mi fac, cât de cât, datoria
de om. Acolo, în editură, puteai ori să te lupţi, ori să
aprobi totul... Nimeni nu se băga, de exemplu, dacă
venea un Bucov9, un Cruceniuc10 sau alt răsfăţat al
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momentului şi aducea trei mii de versuri unui director
de editură: „Pune-i două-trei virgule pe-acolo şi lasă să
meargă tot!”...
Adevărul era însă altul: trebuia să cântăreşti, să
faci o selecţie, oricât era de poleit autorul – să-ţi faci
așadar datoria... Prin urmare, nu era prea greu să intri
în conflict cu el ori cu sistemul, dar marea bătălie nu
consta în faptul că, iată, din 3000 de versuri dădeai
500 la o parte, că-s slabe şi nu merg... Un singur risc
exista: dacă, Doamne fereşte, legându-te de ceva,
greșeai, nu aveai dreptate?! Că, dacă voiai să ţii la
părerile tale până în pânzele albe, puteai să îţi declini
răspunderea de a semna cartea. Nimeni, nici măcar
primul secretar al Comitetului Central nu te putea obliga să semnezi. Trebuia doar să nu greșești!...
M-am dus, vasăzică, direct la directoare (Elena
Damian), care, fiind și scriitoare, trebuia să știe că nui de jucat cu așa ceva:
– De ce faci treaba asta şi-l bagi în bucluc?
Vatamanu e un poet talentat şi nu trebuie să-i ridicăm
bariere... De unde ai luat dumneata treaba asta, că-i
formalist”? Îţi trebuie neapărat să-l susţii pe Hruşciov?
– Ba i-am citit manuscrisul – a început ea atunci
să-mi înşire – şi are tot felul de chestii pe-acolo... Mie
nu-mi place...
– Ştii ce? Eu sunt de altă părere: e un poet original,
lucrez cu el, încă nu am terminat, iar dumneata o să-ţi
spui părerea atunci când o să ai cartea pe masă, la
aprobat, dar nu mai înainte!... Vatamanu a venit la noi
să-l edităm, nu să-i tăiem capul!...
Şi cartea a apărut – am lucrat vreo două luni
împreună la ea, se numea Monologuri [1964] şi a
reprezentat o nouă treaptă în creaţia lui. Îi fusesem
redactor şi la cartea sa de debut – Primii fulgi [1962]
–, prefaţată de alt mare nedreptăţit, Nicolae Costenco,
cel care îl supărase pe Hruşciov în primăvara lui
1941...
Note:
1. Vezi: Constantin Bostan, Spiridon Vangheli: destăinuiri din țara lui Guguță, copilul care a cucerit lumea;
Chișinău, Editura Guguță, 2019, 440 p. cu foto și ilustr.
color; volum apărut printr-un proiect finanțat de
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica
Moldova.
2. N. Roibu, Să fii scriitor, să fii comunist…, în:
Timpul, Chișinău, 6 august 2012.
3. GLAVLIT – abreviere pentru Glavnoe upravlenie
po delam literaturî i izdatelistvo (Direcţia Generală pen-
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tru Literatură şi Tipărituri). Exista și o cenzură a scrierilor literare: GOSKOMIZDAT (Comitetul de Stat pentru
Edituri).
4. Ivan Bodiul (1918-2013) – născut în fostul Imperiu
Rus, a fot trimis în 1945 la Chișinău ca activist de partid;
promovat apoi, după studii superioare de partid, secretar
doi (1959-1961) şi apoi prim-secretar al CC al PCM
(1961-1980); din 1985 (anul pensionării) s-a stabilit la
Moscova, unde a şi murit.
5. Numit inițial Plugarul Roșu și editat în Ucraina, la
Balta și Odessa (1924-1930), ziarul a continuat (sub titlul
Moldova Socialistă) la Tiraspol și Moscova (1930-1944),
apoi la Chișinău; din 1991, a devenit Moldova Suverană.
6. Victor Teleucă (1933-2002) – poet, eseist, traducător, laureat al Premiului de Stat; redactor-șef al săptămânalului Cultura (1964-1976), fondator și conducător al
săptămânalului Literatura și Arta (1977-1983); acuzat de
„naţionalism” și interzis de la publicare (1985-2000).
Spiridon Vangheli îl atrăsese la Institutul Pedagogic din
Chișinău și în cenaclul pe care-l înființase și-l conducea
aici.
7. Pentru coordonarea activităţii politice în noul teritoriu „sovietic” (Transnistria), Kremlinul l-a delegat pe
Nichita Hruşciov, care a sosit la Chişinău în 3 iulie 1940,
în compania mareşalului Semion Timoşenko, comisar al
Apărării Poporului din URSS. A doua zi a şi fost „aleasă”
conducerea locală, iar peste o lună, prin hotărârea
Sovietului Suprem al URSS, a fost înfiinţată RSS
Moldovenească.
8. Petru Cărare (n. 1935) – poet, publicist, prozator,
dramaturg și traducător; absolvent al Facultății de
Jurnalistică a Școlii Centrale Comsomoliste (Moscova,
1956) și al Cursurilor superioare de literatură ale
Institutului „M. Gorki” (Moscova, 1969); pe lângă blocarea unor scrieri, a suportat și o eliminare din funcția de
redactor la revista Chipăruș, urmată de o „reeducare
ideologică” în Telenești, la nivel de ziare sătești; Premiul
Național pentru Literatură (2000).
9. Emilian Bucov (1909-1984) – prolific poet, prozator și traducător; președinte al Uniunii Scriitorilor (19451946, 1955-1958), locţiitor al președintelui Sovietului de
Miniștri (1947-1951) și redactor-șef al revistei Nistru
(1966-1971).
10. Petrea Cruceniuc (1917-1988) – secretar al
Uniunii Scriitorilor din RSSM, redactor șef al revistei
Octombrie (1949-1953) și al ziarului Cultura Moldovei
(1957-1964); autor extrem de prolific (peste 50 volume),
deplin tributar ideologiei comuniste.
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Ion PAPUC
Când Nae Ionescu, profesor la Universitatea din
București, amenința fanfaron că îi va da el o replică lui
Descartes fie și țigănește, în loc să își pună în operă
amenințarea, el se lăsa scufundat în sociabilitățile vremii, în ziaristică și în politicale, absentând de la
obligațiile profesiei, ca de exemplu de a se ocupa de
opera filozofului francez tocmai pomenit. Legat de
aceasta constat astăzi, la noi în țară, nu doar o ridicare
pe un cu totul mult mai înalt nivel ci și o consacrare la
o cotă științific maximă și chiar o ducere la bun sfârșit
a unei mari construcții culturale, ediția integrală a
corespondenței gânditorului francez. Scrisorile carteziene sunt de o importanță extraordinară, ele nu se
substituie operei sale dar o completează, o nuanțează
și o împlinesc. Editarea lor a început destul de aproape, la distanță de doar câțiva ani după ce filozoful și-a
încheiat periplul său pământean și este cum nu se
poate mai semnificativ faptul că marea ediție de
referință a întregii lui opere, Adam și Tannery, începe
cu cele cinci volume ce cuprind corespondența, de
parcă și-ar propune să sugereze că această componentă
a operei lui Descartes este chiar mai importantă decât
cărțile sale propriu zise deși nu afirmă și nici măcar nu
sugerează niciunde aceasta.
Dar dacă încep prin a uza de expresia cartezieni,
sugerând că ar exista și unii de apartenență românească, nu insinuez că folosesc denumirea în înțelesul care
i-a fost dat în Occident, în Franța în primul rând, acolo
unde ea denumește unii autori care au elaborat o operă
filozofică în cuprinsul căreia se poate consta că este
îndatorată faimosului autor, făcând parte din curentul
filozofic ce îi succede acestuia, membrii ai sectei lui
după cum li s-a spus în sens figurat. Cei la care mă
refer aici nu au o operă filozofică dar sunt, sub îndrumarea profesorului Vlad Alexandrescu, autorii acestei
inegalabile ediții științifice. În primul rând una
exhaustivă după cum o denunță chiar titlul ei: René
Descartes, Corespondența completă, 3 vol., Ediție
îngrijită și Introducere de Vlad Alexandrescu,
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Traducere din franceză, latină și neerlandeză de Vlad
Alexandrescu, Robert Arnăutu, Robert Lazu, Călin
Cristian Pop, Mihai-Dragoș Vadana, Grigore Vida ...,
Note, cronologie, note complementare, bibliografie și
indici de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Călin
Cristian Pop, Mihai-Dragoș Vadana, Grigore Vida....,
Polirom, Iași, 2014, 2015, 2021. În contemporaneitatea română abundă faptele culturale de editare și de
traduceri dar nu știu alt fapt care ar putea să îl concureze pe aceasta. Ediția este alcătuită cu o seriozitate
fără egal! Pornind la drum așezându-și întreprinderea
sub un titlul atât de ambițios, grupul de cartezieni
români și-au asumat riscul de a fi contraziși de
evoluția lucrurilor și fapta lor să nu se încheie dar au
avut noroc! Și nu doar traducerea în sine uimește aici
fiindcă a translata un text din franceză în română nu
pare a fi ceva de prea mare merit, deși aici nu este
vorba doar de o transpunere între cele două idiomuri,
ba chiar franceza de origine încă se mai complică cu
alte două limbi: latina și neerlandeza, deci sunt abordate trei idiomuri peste care s-a așezat abura câtorva
secole de modificări lingvistice. Însă impedimentul
maxim este dat în primul rând de faptul că textele de
tradus au fost scrise într-un jargon special, acela al
filozofului și omului de știință Descartes, căci în interiorul limbii franceze există puternic conturată o limbă
Descartes. Iar dificultatea este aceeași și cu textele
respondenților lui, fiecare cu stilul său care trebuie
identificat și fiecărei nuanțe a acestuia să îi fie găsită
echivalența.
Principalul autor al celor trei masive tomuri ale
transpunerii în românește a corespondenței integrale a
gânditorului francez este profesorul Vlad
Alexandrescu. El este spiritul rector și spectaculos de
erudit al traducerilor, lui îi aparține introducerea
științifică prin care este trasat istoricul complet al
edițiilor de care au avut parte respectiva
corespondență de-a lungul anilor. Tot profesorului,
colaborând cu Grigore Vida, îi aparține și Cronologia
CONVORBIRI LITERARE

ce însoțește cele trei volume ale ediției românești.
Deducem din acestea că față de erudiția oarecum
parțială, limitată la unele domenii de care fac probă
colaboratorii, cea a lui Vlad Alexandrescu este una
totală, nelimitată cu privire la acest subiect. Pare că
despre Descartes și opera lui, el știe tot. Însă ceea ce
individualizează această operă compusă din cele trei
tomuri este faptul că fiecare dintre acestea trei cuprinde în final, ca anexă, comentariile erudite ale celor din
echipă. Uneori avem de-a face cu simple informații de
enciclopedie, utile pentru înțelegerea textelor traduse
și care prin anumite detalii datează, fiind prizoniere
epocii în care au fost redactate și străbaterea lor necesită întotdeauna adjuvanți de erudiție. Exemplul la
îndemână este chiar prima anexă din volumul întâi:
Robert Arnăutu, Unități monetare și de lungime valabile în vremea lui Descartes, I, 709. Utile dar simple
informații culese de prin enciclopedii. La polul opus
sunt dezvoltările ample care descriu dezbaterile legate
de vreo problemă de filozofie din gândirea lui
Descartes, precum în cazul contribuției savante a lui
Călin Cristian Pop despre Doctrina creației adevărurilor eterne, I, 737-754, o aducere la zi într-o dezbatere fundamentală pentru opera de filozof a francezului.
Între cele două exemple de Note complementare
există o mulțime de altele unele mai mult sau mai
puțin apropiate, cantitativ și prin subiect, de cele două
tocmai citate. Unele privesc biografia autorului, altele
pe aceea a operei lui, descriu epoca în care filozoful șia scris textele, conflictele cu care a fost întâmpinat de
contemporanii săi, replicile care i-au fost date în timp
și altele ca acestea. Profesorul Vlad Alexandrescu a
imprimat un stil pentru sine și pentru ceilalți dintre
contributorii la realizarea ediției. E vorba de un ton
grav, pozitivist, universitar, anglo-saxon. Anglosaxon, deci nu francez! Ceva mai sus am citat textul
foarte informat despre Doctrina creației adevărurilor
eterne, ceea ce îmi amintește de un studiu pe același
subiect, elaborat cândva ca teză de doctorat, De
Veritatibus aeternis apud Cartesium, aparținându-i
unui universitar faimos în epocă: Émile Boutroux,
care apoi tradusă în franceză de M. Canguilhem și cu
prefața lui Léon Brunschvicg a fost publicată în 1927,
la editura Alcan. Admirabili toți trei acești universitari
din prima jumătate a secolului trecut iar lor le-au succedat alți remarcabili exegeți ai lui Descartes. Ei
aparțin unor vremuri când tezele de doctorat erau
redactate (și poate și susținute) în limba latină iar mai
apoi în franceză. Alta este situația astăzi când lingua
franca este engleza iar utilizarea ei imprimă
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contribuțiilor științifice care o utilizează chiar tonul
sec, specific spațiului cultural anglo-saxon. Prin contrast amintesc că pe vremuri comentariile în materia
Descartes se exprimau din abundență în limba franceză precum este cazul a trei universitari francezi care au
produs adevărate capodopere de exegeză carteziană. Îi
numesc de îndată: Martial Gueroult, Henri Gouhier și
Ferdinand Alquié, autori ai unor lucrări care au făcut
epocă, pură exegeză de filozofie și într-un anumit fel
constituindu-se ca poeme metafizice prin scriitura lor
franceză, artistică și elegantă cum numai idiomul galic
o putea face cu putință. Lor le poate fi alăturat, prin
hărnicie și contribuția de bogate informații utilizate în
numeroasele sale studii carteziene savantul medievist
Étienne Gilson. Iar mai aproape de epoca noastră trebuie menționat Jean-Luc Marion cu stufoasele lui cărți
de adevărat contorsionism metafizic. I-am lăsat
deoparte pe mulți alții și îndeosebi pe marxizanții de
până la disperare, azi îngropați în uitarea completă. O
notă aparte mai fac observând că au fost complet
ignorați erudiții germani care s-au ocupat de gânditorul francez. Și nu mă refer deloc la Karl Jaspers, un
anti-cartezian feroce, tot mai uitat, ci dau un exemplu
care îmi este la îndemână, un tom dintr-o colecție de
monografii de cercetări filozofice: Band 51,
Descartesʼ Frage nach der Existenz der Welt,
Untersuchungen über die cartesianische Denkpraxis
und Metaphysik, von Wilhelm Halbfaß, 1968, Verlag
Anton Hain. Meisenheim am Glan.
În încheiere îmi vine la îndemână să presupun că
tot astfel cum autorii ediției de referință au început
prin a publica Corespondența lui Descartes în primele
ei cinci tomuri, apoi chiar toată opera aceluia, și cartezienii români după lucrarea lor magnifică de a edita în
limba română Corespondența completă, vor continua
după exemplu acelora și, cu aceeași acribie de care au
dat dovadă, vor transpune în românește și vor publica
restul operei gânditorului francez. Mai mult chiar,
amintind că volumul al doisprezecelea al ediției de
referință cuprindea o monografie avându-l pe filozof
ca subiect, și în cazul nostru dacă nu profesorul Vlad
Alexandrescu atunci vreunul dintre colaboratorii săi
va redacta un atare studiu savant. Fie și doar în limba
engleză.
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De trei zile un cer noros neclintit cum un asfalt al
văzduhului, dând impresia de-a renunța la ambele soluții
ale așa-zicând redempțiunii sale meteorologice, seninul
solar și ploaia. Un cer damnat.
*
Scriptor. Cuvinte umplute de marele mister de dincolo, făcându-l să pară că e de aici.
*
Scriptor. În tinerețe exactitatea e un țel, nu un mijloc,
la senectute e un mijloc, nu un țel.
*
„Când, citind cu glas tare contractul, avocatul a ajuns
la un loc în care era vorba despre eventuala mea viitoare
soție și despre eventualii copii, eu remarcam în fața mea
o masă cu două fotolii mari și unul mai mic în jurul ei.
La gândul că nu voi fi niciodată în stare să ocup aceste
fotolii sau altele ca ele cu soția și copilul meu, m-a
cuprins dorința, de la început atât de deznădăjduită după
această fericire, încât, din toată tulburarea mea în cursul
lungii lecturi, mi-a rămas doar o singură întrebare care a
arătat imediat că nu înțelesesem mai nimic din contractul
ce mi se citea” (Kafka).
*
Există păcate primitive aidoma unor bolovani
colțuroși și păcate subtile aidoma nisipului fin de pe
plajă.
*
Scriptor. Expresie fugind de tine cum o vietate în
pădure, urmărită de vânător.
*
Aflăm la radio, de la Carol Mălinescu, că spaniolii
adoră animalele. În Spania există mai multe animale de
companie decât copii sub vârsta de 15 ani. Recent a luat
ființă chiar o cofetărie specializată în produse pentru
câini.
*
Timiditatea: un masochism involuntar.
*
„E o mare diferență între admirație și iubire.
Sublimul, cauza primului sentiment, se află întotdeauna
în lucrurile mărețe și cumplite; celălalt își află cauza în
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obiectele mici și plăcute; ne supunem lucrurilor pe care
le admirăm, dar le îndrăgim pe cele ce ni se supun; în primul caz suntem siliți să o facem, în celălalt suntem
măguliți. Pe scurt, conceptele de Sublim și Frumos sunt
bazate pe temeiuri atât de diferite încât este greu, era să
spun imposibil, să ne gândim că același obiect le-ar
putea întruni fără să scădem considerabil efectul pe care
unul sau celălalt îl are asupra simțirii noastre. Deci, în
ceea ce privește mărimea, obiectele frumoase sunt relativ
mici” (Edmund Burke).
*
Senectute. Cuvintele încep a te ocoli aidoma unor
debitori incorecți. Cauți sinonime, nu le găsești pe cele
adecvate. Rămâi cu un gust al incorectitudinii universale.
*
Suflet dureros cum un furuncul pe care-l atingi.
*
Recitesc câteva pagini din masivul jurnal al lui R. P.,
text strălucitor, acrimonios distant, piruete frazeologice
cu ironic efect. Magistral în felul său propriu, dar în
opoziție, în totală opoziție cu omul pe care l-am cunoscut, de alipire morală aparent necondiționată, de calorică
modestie. Confratern. Cel ce se confesează astfel pare un
Celălalt în răspăr cu autorul, anume ticluit ca personaj. O
„capodoperă” astfel cum s-a afirmat? Înclin a crede că
da. Fruct al unor prelungite, repetate recriminări luxoase.
A.E.: „O scriitură ce poate fi admirată precum răsucirile
unui șarpe superb, pe care autorul îl poate lua în mână și
încolăci nonșalant în jurul gâtului”.
*
„Învață să surâzi când un om de spirit îți ghicește
micile ticăloșii” (Jules Renard).
*
La orizont, nori pasionali în crisparea lor prelungită,
asemenea unor îmbrățișări.
*
Să constituie cu adevărat jurnalele și memoriile o „literatură de efuziune”, după cum o consideră Croce? Prea
adesea ele trădează retenția, închiderea ființei de către sine,
relație cu atât mai relevantă cu cât e involuntară.
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*
„Din câmpul erorii se culege moartea” (Eschil).
*
„«Regele Ferdinand», un tablou în ulei de dimensiuni mari (185x148 cm.), opera pictorului Zogu
Zaharescu, a fost descoperit întâmplător, după zeci de
ani, în depozitul de arheologie al Muzeului Național al
Unirii de la Alba Iulia. Opera a fost ascunsă cel mai probabil în ianuarie 1948, când sovieticii au vandalizat Sala
Unirii. Restaurat de specialiștii Muzeului Brukenthal din
Sibiu, tabloul s-a întors la Alba Iulia pentru un vernisaj
special și a fost declarat exponatul lunii noiembrie.
Lucrarea aduce în prim-plan decorația pe care regele a
creat-o pentru a recompensa curajul soldaților care au
luptat pe frontul Primului Război Mondial, ordinul
Mihai Viteazul. Ferdinand apare în tablou decorat cu
toate clasele ordinului” (Formula As, 2021).
*
„Lectura jurnalului unui necunoscut nu e o plăcere”
(Matei Călinescu).
*
De un singur lucru îi este lui X rușine: de bunătatea
sa de odinioară. Într-atât a izbutit acum a se remonta pe
natura sa reală.
*
A.E.: „Iartă-mi fantezia naivă. Relația cosmică dintre transparent și opac care dă naștere dimineților și serilor, n-o putem afla și la obârșia artei?”.
*
Conceptul de noroc apare într-un mediu al dezamăgirii și umilinței, al anxietății și depresiei aidoma unui
bizar corectiv irațional. Contextul său e unul trist. Dar
dacă vorbim despre un om norocos? Acesta își are viața
croită în așa chip încât nici nu „așteaptă” norocul,
neavând nevoie de-a solicita ceea ce i-a fost dat a poseda
din capul locului. Norocul implică riscuri pe care individul în cauză nu e pus în situația de-a și le asuma.
„Norocul, un talent pentru istorie sau soartă” (Novalis).
*
„Nuanța, singura noutate ce există” (Chr.
Morgenstern).
*
Senectute. Scrii ca și cum ai sta așezat într-un
șezlong a cărui vagă intenție ratată de mișcare circulară
îți dă o senzație salvatoare.
*
*
„O companie japoneză a adoptat și găzduiește nouă
pisici în birourile sale pentru a crește productivitatea și
pentru a reduce stresul angajaților. Din cauza spațiilor
mici de locuire din Tokyo, mulți proprietari interzic
chiriașilor să dețină animale de companie. Astfel,
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numeroși câini și pisici sunt lăsați pe străzi. Localnicii
sunt nefericiți din acest motiv și se văd nevoiți să viziteze frecvent așa-numitele cafenele pentru pisici. Ferry
Corporation, cu sediul în capitala niponă, a decis să
«angajeze» pisicile datorită cărora salariații au început să
comunice mai mult unii cu ceilalți și tensiunile au scăzut.
În plus, angajații sunt încurajați să își aducă animalele de
companie la serviciu, în cazul în care nu au cu cine să le
lase acasă, iar compania plătește 42 de dolari pe lună oricui are o pisică” (Dilema veche, 2021).
*
A.E.: „Cum ți-ai reprezenta viața la modul optim?”
Ca un drum pe care te poți opri când vrei spre a-ți trage
suflarea.
*
Program. O mâncare de serviciu identic indiferentă
în fiecare dimineață aidoma semnării condicii, apoi obligatoria prezență.
*
Dacă n-ai avut frisonul neîmplinirii, mă tem că nu-l
vei cunoaște nici pe cel al împlinirii. Legătura morală
indisociabilă a celui de-al doilea cu cel dintâi.
*
A.E.: „Mustind de ambiție, poetul L. M., om între
două vârste, mi se destăinuie deunăzi: «Prea modestă mia fost până acum viața pentru ca opera mea să fie la fel
de modestă»”. Și ce i-ai spus? „Dar tu ce i-ai fi putut
spune?”.
*
„Pasionat de structura antropocosmică a Zeiței
Supreme, Mama Universală, la Kogi (= Cagaba).
Rareori se mai întâlnește o atât de coerentă, sistematică
și transparentă valorizare a maternității ca sursă a realului. Tot ce există a fost zămislit. Creația e o procreație.
Orice mod de a fi – chiar și acela al morții – a fost «zămislit» de Mama Universală. (…) Evident, moartea e
invenția Spiritului masculin, adversarul Mamei. Dar nici
moartea nu izbutește să smulgă ceva de sub jurisdicția
Mamei – căci morții reiterează matricea universală. Nu
mai întâlnești o asemenea viziune cosmic-maternă decât
în mistica indiană. Și atunci înțelegi că ideea de divinitate supremă e solidară de concepția pe care și-o fac oamenii despre originea realului și misterul creației. «Sexul»
divinității este doar o consecință a acestei intuiții primordiale” (Mircea Eliade).
*
Recepția estetică: un dublu angajament. Nu poți credita lucrurile care nu te creditează pe tine.
*
Recepția estetică: o aspirație astrală. A dori ceva
anume pentru că nu-ți poți satisface dorința. O dorință
astfel fericitor abstrasă realului.
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*
A.E.: „X n-a avut succesul scontat în pofida
străduințelor puse în joc. E un lingușitor prea zelos,
insistent fără tact, gata s-o ia de la capăt atunci când s-ar
fi cuvenit o abilă pauză. Un critic cunoscut i-a făcut o
prefață care exprimă mai curând lehamitea proprie decât
salutarul elogiu jinduit. Poet să zicem de soi bun, dar un
lingușitor de mâna a doua. Lingușirea implică și ea o tehnică nu chiar la îndemâna oricui. Cine o socotea o
«artă»?”
*
Scriptor. Magistral zbuciumul său intim întru articularea unei lumi pe care însă n-a mai articulat-o niciodată.
Demn de admirație și pentru aceasta.
*
„Una este să vrei a fi fals și alta să nu poți să fii adevărat” (Sf. Augustin).
*
La fereastra deschisă, fervoarea unui cer vesperal
palid, care cade în sine însuși. Îmi dau seama că a început deja luna iulie. Un aer înăbușitor sugerând o
saturație. Căldura dă târcoale copacilor, le pipăie delicat
ramurile aidoma unor degete.
*
O țigancă bătrână către mine pe stradă: „Noi toți
vom muri, noi toți!”. Straniu, vorbele sale rostite cu atâta
franchețe par pentru o clipă a îndepărta moartea. Energia
spontană a recunoașterii.
*
„Ideea morții și a lumii de dincolo și a nimicului ma trezit din somn; a fost o chemare la egoismul etern. Așa
însă, și fără a mă raporta numai la mine, și avându-i din
milă prezenți în minte pe ceilalți, am început să mă gândesc că faptul de a fi sau nu destinați unei vieți veșnice
reprezintă axul vieții și al comportamentului. Un egoism
care se universalizează nu mai este același egoism”
(Unamuno).
*
Zi de vară copleșitor luminoasă. Comunicarea cu
Dumnezeu pare atât: o bucurie naturală. Îndeobște înlăturând un obstacol, realizezi că mai există altul, mai
multe. Dumnezeu e starea de grație în care nu mai percepi în fața ta nici un obstacol. Natura însăși devenind un
semnal transcendent.
*
„Am nevoie ca Dumnezeu să mă ia cu sila; altfel,
dacă în această clipă moartea, suprimând ecranul trupului, m-ar pune înaintea lui, față către față, aș fugi”
(Simone Weil).
*
Zilele plenitudinii divine, atât de rare, vin doar ele
însele. Zilele mundane, în număr copleșitor, vin însoțite
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de sacrificii pentru a obține benedicțiunea divină.
*
„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. Nu trebuie să ne amărâm de ororile vieții, ci să le
căutăm, la fel cum le-a căutat și Dumnezeu, care tocmai
de aceea s-a întrupat în fire omenească. Nemurirea și
viața veșnică există în etică. Mai presus de toate
domnește ideea sacrificiului de bună voie” (Lev Șestov).
*
Durere pe care nu vrei s-o pierzi întrucât o simți ca
pe o notă a identității tale lăuntrice. În lipsa ei te poți
simți perdant față de tine însuți.
*
Senectute. Zgomotul stradal al metropolei care a
devenit pentru tine Amarul Târg, în care răsună străfundurile lumii.
*
A alunga fără menajamente un vis din spațiul altui
vis.
*
„Îmi provoacă neplăcere toate cărțile care arată doar
cum am ajuns la părerile noastre de astăzi, la părerile
dominante despre animal, om, natură, lume. Unde am
ajuns? Sunt dezgropate în operele gânditorilor de odinioară toate frazele care au condus treptat la felul nostru
de a privi lumea astăzi. Este regretat restul gândirii lor,
care reprezintă cea mai mare parte și care s-a dovedit a fi
greșit. Dar ce poate exista mai steril decât o astfel de lectură? Tocmai părerile «greșite» ale gânditorilor de altă
dată mă interesează în cel mai înalt grad. Căci ele ar
putea conține germenii unor lucrări atât de necesare
astăzi pentru a putea ieși din teribila fundătură a gândirii
noastre de acum” (Elias Canetti).
*
În adolescență doreai să fii ceea ce nu erai, la senectute dorești să rămâi ceea ce ești, țeluri egal dificile.
*
Senectute. Există păcate atât de subtile, încât șovăi să
le atribui un contur, o pondere, aidoma vântului autumnal abia perceptibil, care totuși scutură frunzele veștede,
usucă iarba.
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Theodor CODREANU
Europenismul canonic al maeștrilor
Autorul Animalelor bolnave surprinde și prin harul
de critic literar, care depășește, adesea, cu mult pe al
profesioniștilor impresioniști sau de catedră. Capitolul
al III-lea se configurează ca o insolită Bibliotecă a
maeștrilor, având în centru dinamismul paradigmelor
canonice care înglobează organic literatura română în
angrenajul marilor culturi de pe mapamond, având ca
piatră de încercare criteriul estetic. De altfel, numai
din atare perspectivă își putea îngădui a vorbi de trădarea criticilor.
Din perspectiva romancierului care este, Nicolae
Breban surprinde trei modele românești cristalizate
diegetic, de la cronicari încoace: povestitorii moldoveni, cronicarii munteni și rapsozii/tribunii ardeleni.
Geniul romanesc crede că a înflorit, în forma lui
„pură”, la ardeleni, începând cu Ioan Slavici, maturizându-se cu Liviu Rebreanu și, desigur, ajungând la
contemporanii generației sale. Secolul al XIX-lea
începe cu Slavici: „Călinescu are un capitol genial
despre Slavici, da, a intuit atunci că Slavici e, poate,
cel mai mare dintre ardeleni” (p. 87). Îl găsește încă
necorupt „de boala cronicii sociale”, cu coborâri în
„abisalitate”, surprinzând cu acuitate „lumea aceea a
țăranilor bogați, a meseriașilor, a morarilor, a micilor
intelectuali de țară din jurul Timișoarei, Aradului”.
Mai mult, Călinescu îl compară cu prozatorii sud-americani, și prin aceea că nu cade în ispita moralizării
(Moara cu noroc). A apărut, apoi, Rebreanu, cu
construcții impozante, dar „mai la suprafață”, alunecând în zolism, „care-i dă forță, dar îl și limitează”,
ajungând în aventura unei ratări, ambiționându-se „să
etaleze psihologia citadină”. Și asta tocmai când E.
Lovinescu lupta pentru impunerea romanului citadin,
nevoit însă ca să proclame marea capodoperă romanescă tocmai în Ion. Și-au luat. În schimb, revanșa cei
din generația tânără: Hortensia Papadat-Bengescu,
Camil Petrescu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, M.
Blecher.
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Curiozitatea e, remarcă Nicolae Breban, că tocmai
cei care nu proveneau din familii de țărani au ridicat
tema satului la mari realizări estetice: Rebreanu (fiu de
învățător) și Blaga (fiu de preot), ei având și o filosofie
profundă, cum atestă discursurile de primire în
Academia Română. Asta, zice Breban, din pricină că
au privit țăranul cu simpatie, „dar și cu un fel de obiectivitate crudă. Nu se simt nici o clipă fugiți din propria
lor clasă, respinși de propria clasă, adică trădători” (p.
89).
Ca replică, interlocutorul îl ispitește cu exemplul
lui Ion Creangă. Un suflet bând, un poet, iar Amintirile
– un poem, consideră prozatorul: „Este atât de puțină
proză în notațiile acelea blânde și universale, care se
potrivesc, cum observa Călinescu, la orice copil de
țăran! Pe urmă, a fost capacitatea lui de a intra întradevăr în proza de ficțiune, în proza de creație, proza
obiectivă. (...) Creangă a fost marcat prea mult de
Eminescu, pe care l-a simțit superior prin spiritualitate... Erau prieteni, dar era o prietenie inegală. Creangă
era solul, era pământul, era materia caldă, comprehensibilă, blândă și previzibilă, iar Eminescu era demonul, nebunul, crispatul, era genialul, era pateticul, era
romanticul.... Nimeni n-a fost mai clasic decât
Creangă, un clasicism românesc blând, un clasicism al
lui deal-vale, clasicism obosit înainte de a exista. Este
foarte puțin țăran Creangă. L-aș vedea mai degrabă
într-un secol XVII, lângă Montaigne...”(p. 89-90). Cu
acest portret neobișnuit, Nicolae Breban conchide că
de aceea humuleșteanul n-a consacrat un stil, un limbaj în proza românească, nici măcar în proza rurală.
Un vag epigonism crengian, îi amintesc eminentului
scriitor, s-a întâlnit la Ion Istrati, dar în cea mai ostilă
conjunctură istorică, cea a proletcultismului. În
schimb, Nicolae Breban se arată fascinat de „timbrul
formidabil” al lui Calistrat Hogaș, pe care îl consideră
un prozator mare, poate mai mult decât Călinescu, cel
cu eticheta oximoronică de minor mare. În plus,
Hogaș are ceva neatins de Creangă: „are raportarea la
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universal, la Homer” și, în consecință, „literatura
țărănească poate să se absolve de complexul de inferioritate de a fi o literatură strict locală” (p. 90).
Critica, de la Ibrăileanu la Călinescu, l-a contrazis însă
pe Nicolae Breban, vorbind de homerismul românesc
al povestitorului, de afinitățile cu Rabelais sau cu
Boccaccio. Autorul Drumului la zid îi recunoaște,
totuși, genialitatea humuleșteanului în Moș Nichifor
Coțcariul, nuvelă apreciată superlativ și de Călinescu,
o nuvelă de Renaștere. Asta arată că proza lui Creangă,
după „divinul critic”, este deopotrivă una foarte bătrână și foarte tânără, originalitatea lui constând în aceea
că „s-a oprit între literatura cultă și cea populară” (p.
91).
Având ca reper absolut pe Eminescu, Nicolae
Breban repune la lucru teoria cuplurilor. Niciun scriitor român n-a format mai pregnant trei cupluri sub
semnul genialității precum Eminescu. Iată-le în ordine: Eminescu – Creangă, Eminescu – Slavici,
Eminescu – Caragiale. Harul romanesc de a surprinde
tipologiile umane, psihologice, sociale sunt remarcabile, deschizând un teren fertil pentru talentul
„violențelor” creatoare ale lui Nicolae Breban. Despre
ecuația umană și artistică Eminescu-Creangă am vorbit deja, rămânând concluzia tipului de personalitate:
în vreme ce autorul Luceafărului este omul deplin al
culturii românești, cum ar spune Noica, înălțat adânc
în individual și universal, autorul lui Harap Alb este
„scriitorul cult, care scrie, dar n-are conștiința
individualității sale, n-are un eu definit. Eul său este
un eu colectiv” (p. 91).
Aparent la fel se petrec lucrurile în cuplul
Eminescu-Slavici. Al doilea este, ca și Creangă,
pământul, suportul cald, blând, comprehensiv, previzibil, pe când Eminescu rămâne daimonul genialității:
„Nimic mai nepotrivit decât această prietenie. Și ca
limbă: limba lui Eminescu este atât de mătăsoasă, de
caldă, sigură, cu izbucniri aspre de geniu, care făceau
să strice țesătura limbii din acea vreme, moldovenească, lucru pentru care mulți nu l-au recunoscut ca mare
poet. Inițial, el a fost contestat, el, Eminescu, tocmai
pentru aceste rupturi în limba blândă, molcomă și
armonioasă, moldovenească, de pe atunci, Slavici,
însă, are limba celui care trăiește într-un imperiu cosmopolit, unde se vorbesc mai multe limbi: germană,
maghiară și română. Da, interesante sunt aceste
cupluri ale lui Eminescu” (p. 92).
Cu mult mai extins este decriptat al treilea cuplu,
unul cu mult mai strident decât celelalte două:
„Caragiale a fost cel mai puțin echilibrat dintre toți cei
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trai prieteni ai lui Eminescu”. Și asta fiindcă ar fi suferit de un complex de inferioritate de nestăpânit, încât
„îl afronta pe Eminescu, îi șfichiuia lecturile, îi
șfichiuia viața”, departajând dubletul clasic de cel
romantic. Caragiale este văzut ca un clasic ranchiunos,
cu „o vervă teribilă, care probabil, uneori, nu se mai
menaja nici pe sine, care vedea în jur numai prostie și
îngâmfare” (p. 93). Așa stând lucrurile, Eminescu îl
ocolea pe sarcasticul și cinicul Caragiale: „Dacă în
celelalte două cupluri, Eminescu-Creangă, EminescuSlavici, ți-e greu să preferi pe unul sau pe altul, dacă
trebuie să alegi, în cazul Eminescu-Caragiale eu l-am
ales numai pe Eminescu. Am o anumită antipatie față
de un anumit Caragiale. Nu cel din nuvele, care este
foarte mare, ci cel care place astăzi, cel șfichiuitor,
autor de schițe, distrugător a orice – nu valori – ci a
oricăror șanse de bine, de armonie, în această lume.
Antipatia mea față de acest Caragiale s-a născut tocmai de la acest contrast din cuplul pe care-l făcea cu
Eminescu”. De ce? Fiindcă poetul exprima speranța
„unei spiritualități de tip european a literaturii române,
rod al unei îndrumări inspirate și înțelepte a marelui
maestru al gândirii românești, Titu Maiorescu”.
Estimp, Caragiale „trăgea înapoi și se îmbăta fericit în
apele vechi, tulburi și extatice ale Orientului, ale esoterismului balcano-asiatic, profesând scepticism față
de orice înnoire, față de orice capacitate a românului
de a fi în rând cu lumea apuseană”. Or, europenismul
național eminescian trecuse prin marea cultură germană, fapt susținut, practic, și de Maiorescu atunci când
i-a facilitat doctoratul berlinez.
Făcând o paranteză, să nu uităm că Eminescu
însuși a fost etichetat drept pesimist și reacționar în
raport cu Occidentul. Dar iată ce contraargument
puternic aduce Nicolae Breban, spre a spulbera o prejudecată ideologică a culturii românești. Și o probă pe
care n-am mai întâlnit-o până acum în exegezele
curente, privind europenismul spărgător de paradigme
este atitudinea lui Eminescu față de folclor, ceea ce-l
desparte decisiv de contemporanii săi în frunte cu
Alecsandri: „A luat basmul românesc și i-a răsturnat
toată tipologia. L-a făcut pe zmeu Hyperion, un tip
sublim și genial în sensul romantic, pe Ileana
Cosânzeana, Cătălina,, adică o psihologie de midinetă,
iar pe Făt-Frumos, un băiețel, un paj, care toarnă vinul
în pahare nobililor, care stă pe culoar. E o răsturnare
tipologică formidabilă... Cred că această răsturnare
venea pe un basm german și cred că Eminescu risca
foarte mult, și ar fi putut să cadă în gol. Dar s-a întâmplat ceva interesant, nu numai Eminescu a avut geniu,
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dar și poporul român a avut geniu. Ne-am întors cu
spatele la Alecsandri și la toți autohtoniștii și am zis:
«Da, băiatul ăsta, care cochetează cu nemții, ăsta ne
reprezintă». Și toată cultura română a plecat după
Eminescu, care era fascinat de nemți”.
Nicolae Breban își dă seama că exagerează, fie și
în sensul că nu toți românii l-au urmat pe drumul
hyperionic. Asta n-ar fi nimic, fiindcă s-ar putea zice
că aceștia sunt caragialieni, Mitici. Însă lucrurile sunt
cu mult mai complicate, căci Eminescu, în spargerea
de paradigmă folclorică, n-a călcat pe urmele nici unui
basm german, să adopte, altfel zis, calea sursierismului care a invadat zeci de ani eminescologia, trebuind
să vină străini ca Rosa del Conte sau Alain Guillermou
să ne trezească din letargia paradisiacă a sincronismului sursier. Cert e că nu Richard Kunisch i-a oferit pe
tavă spargerea de paradigmă, fiindcă neamțul n-a făcut
decât să culeagă două basme românești, din care sursa
Fata în grădina de aur a fost modelată de poet, dar nu
în sensul vreunui model german, ci în conformitate cu
propria viziune despre lume fundată pe ontologia
arheului, ontologie românească pe care Eminescu o
decriptează tot într-un basm popular, un basm fără
pereche în folclorul universal, Tinerețe fără bătrânețe
și viață fără de moarte. Dar lucrurile se complică
brusc și e bine să ne întoarcem la operația hermeneutică ingenioasă a lui Nicolae Breban, a spargerii canonului basmului tradițional, spargere datorată, fără
îndoială, și contactului cu marii filosofi germani, întâlnire în urma căreia poetul și-a descoperit afundurile
spirituale românești. Se confirmă din nou că spiritualitatea germană a fost, pentru Eminescu și cultura
națională, o influență catalitică iar nu una modelatoare (Lucian Blaga). Eminescu înțelesese asta, cum
rezultă și din ampla lui prelecțiune de la Junimea,
Influența austriacă asupra românilor din Principate
(1876). Domnul Breban îi contrazice pe sursieriști și
atunci când afirmă că limbajul eminescian (vezi sintagma nepăsare tristă din Odă – în metru antic) e sincronă cu Baudelaire și cu marii înnoitori ai liricii europene (simbolistul Ștefan Petică e primul care o afirmă
și o argumentează): „Dacă vrem să vedem ce era
modern la Eminescu, trebuie să-l citim în paralel cu
Baudelaire. Și ceea ce seamănă cu Baudelaire, asta
este valoarea, european, modern” (p. 96).
Nu e la fel de convins când e vorba de un alt comparatism: Caragiale-Eugen Ionescu. Eseul dedicat lui
Caragiale de către Eugen Ionescu n-a fost susținut de
elogiator cu nimic practic în cultura franceză, nici
măcar cu o punere în scenă a capodoperelor caragialieCONVORBIRI LITERARE

ne la Paris, încât admirația lui a rămas „o vorbă
goală”, iar nu o prețuire sinceră. Altminteri, nu vede o
legătură între teatrul absurdului și schițele și comediile
lui Caragiale: „Nu este nimic absurd în scriitura lui
Caragiale. În schițe e o exacerbare a comicului de
situație și de limbaj. Nu este nimic altceva. De altfel,
Caragiale însuși, într-o schiță, ironizează proza modernă. Amendează pe un tânăr scriitor, care, în loc să continue acțiunea, își ține eroul cu halba ridicată și face o
lungă incursiune în gândurile acestuia. Or, tocmai asta
era Proust, tocmai asta era noua proză modernă a
lumii” (p. 99). Nici fantasticul din nuvele nu e unul
modern, ca la sud-americani, la care această categorie
estetică e de substanță naturalistă, nefăcând parte din
absurd, încât fantasticul dâmbovițeanului rămâne la
formula veche, românească, ca la Creangă, coroborată
cu apariția diavolului (p. 100).
Comparatismul estetic al cuplurilor continuă cu
Proust și Camil Petrescu. Deși autorul Patului lui
Procust se revendica din francez, între cei doi e o
diferență de structură canonică, modernitatea camilpetresciană venind din altă parte: „Camil Petrescu are
fraza nuvelistului român, ca a lui Negruzzi, fraza scurtă, incisivă, uneori violentă. N-are fraza aceea redundantă a lui Proust, pe care o are doamna Bengescu.
Camil Petrescu e un stendhalian, cum se vede și din
piesele lui de teatru” (p. 103). Fraza proustiană e în
răspăr și cu cea franceză, cu oarecari antecedente în
Saint-Simon, cu violentarea clasicității franceze: „Și
atunci vine Proust cu À la recherche du temps perdu”
și dă un nou epos, o lume întreagă. Nu e vorba numai
de aristocrația franceză, ci de viziunea întregii lumi,
nu e numai o pictură a unei clase aflate în decadență.
El propune, deci, o întreagă lume, o frescă totală, o
lume care își ajunge sieși. (...) O lume în care el însuși
se pierde ca în niște culoare nesfârșite...” (p. 104). Mai
degrabă el, Breban, are fraza lui Proust, nu programatic, ci „dintr-un tip de instinct”, așa cum vorbește,
redundant, cu ocolișuri, sperând numai astfel să prindă
„adevărul despre lume” (p. 105). Din acest punct de
vedere, el, Breban, face cuplu cu Hortensia PapadatBengescu, care „nici până azi nu e înțeleasă bine, nu e
cunoscută bine”, minus, în ce-l privește, căderea în
capcana moralității, prezentă la Papadat-Bengscu și,
uneori, la Camil Petrescu. De aceea, el se recunoaște
ca făcând cupluri estetice exemplare cu Dostoievski și
Nietzsche, și asta de timpuriu. Când l-a întâlnit pe primul, a fost ca o vedenie, ca un coșmar. Românii îi prizaseră imediat pe Turgheniev și pe Tolstoi: „Dar despre Dostoievski aproape nimeni nu a scris, nimeni nu
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vorbea, cu excepția unui succint studiu al lui T. Vianu
despre personajele dostoievskiene. Cred că era înțeles
ca un fel de scriitor barbar, sălbatic. Ca Shakespeare,
cu două-trei secole înainte, în ochii lui Voltaire.
Voltaire spunea că acest individ, Shakespeare, are o
psihologie de cocher ivre pentru că Shakespeare călca
în picioare toate regulile clasice. Aici pot fi comparate
rațiunile franceze cu cele române. Ca și la ei, în roman
domina fraza scurtă. Iar stilul orientează întreaga
construcție a unei culturi naționale. Fraza lui
Dostoievski i-a bulversat pe mulți”. Ca și fraza brebaniană, chiar și pe mari critici ca Nicolae Manolescu:
„Uite, Manolescu a înțeles Bunavestire, dar la Drumul
la zid mi-a făcut o critică negativă. L-am întrebat și
mi-a răspuns că, spre deosebire de Bunavestire, unde
exista și armonie între fond și formă, în Drumul la zid
am scăpat hățurile. Manolescu vrea să regăsească
modelele mari ale secolului al XIX-lea în proza secolului al XX-lea, dar iată, pe mine nu m-a înțeles...
Proza secolului al XX-lea nu e excesivă, ci e descoperitoarea unui alt conținut. E proustiană sau dostoievskiană” (p. 108). Ceea ce duce cu gândul că ițele sencurcă și-n ce privește criteriul estetic, de vreme ce
ambii, Breban și Manolescu, au făcut pariu cu esteticul, dar îl prizează diferit!
Până la a descurca țesătura, să mergem mai departe
pe comparatismul estetic al cuplurilor. La Nicolae
Breban, firul Ariadnei se bifurcă, acum, către
Dostoievski și Nietzsche: „Eu am simțit un lucru pe
care puțină lume l-a simțit – noutatea psihologică
enormă a lui Dostoievski. În tinerețea mea, am avut
doi mentori posibili: Nietzsche și Dostoievski, care, de
altfel, se și ating în anumite zone. Nietzsche a citit
Amintiri din casa morților și, cred, Crimă și pedeapsă.
Aceste două spirite m-au urmărit și mă urmăresc și
astăzi” (p. 108-109). Exemplifică cu În absența stăpânilor și cu Îngerul de gips, dar și cu alte locuri (nemaivorbind de Animale bolnave) cu vizibila prezență a
celor doi. Capodopera dostoievskiană care l-a răscolit
cel mai mult a fost Crimă și pedeapsă, carte care
pregătește și desăvârșește romanul politic din secolul
următor, având ca axă centrală crima ideatică.
Prozatorul are prilejul acum (problemă care revine și
în alte capitole ale confesiunilor) să distingă, cu o rară
perspicacitate hermeneutică, diferența dintre romanul
satiric și cel politic (confundat de mulți cu primul,
eroare absolută în proza postbelică românească).
Romanul politic are ca noutate crima motivată ideologic și asta se-ntâmplă în Crimă și pedeapsă. Legenda
Marelui Inchizitor din Frații Karamazov duce către
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rădăcini similare ale crimelor produse de Inchiziție, ca
abateri grave de la creștinism, recunoscute abia recent
de Biserica Catolică. Altminteri, Marele Inchizitor
amenință în atare sens pe Mântuitor de îndată ce ar
face imprudența să coboare din nou printre oamenii
deja înrobiți ideologic. Mă surprinde că Nicolae
Breban nu extinde ecuația crimei politice și cu legenda
Marelui Inchizitor. Dar el are dreptate să descopere
germenele, la nivel laic, în Crimă și pedeapsă, unde e
decriptată, magistral, cu armele psihologiei abisale:
„La începutul cărții Crimă și pedeapsă se pregătește
ideologia întregului secol al XX-lea: crima politică.
Crima ideatică. La nivelul ideii, iar la nivelul psihologic mă interesează un personaj secundar de acolo,
Svidrigailov. La Svidrigailov apare o noutate psihologică senzațională. E un personaj care este și înger, și
demon, în același timp. În trei pagini e un cinic și un
criminal, iar în a patra pagină devine un sfânt. Acolo
apare modelul psihologic al lui Grobei” (p. 109).
Bunavestire este un roman politic de anvergură, în
care dostoievskianismul e returnat în formă estetică
originală, derutantă, brebaniană, pe care prozatorul
încearcă s-o lumineze în fața derutei criticilor care sau văzut încurcați de structura psihică bipolară, oximoronică, a personajului Grobei, structură de găsit și
la Kafka: „Eu le-am împărțit ca să pun în evidență
«artificialitatea», noutatea personajului. Dar foarte
mulți cititori inteligenți au și căzut în plasa aceasta,
reproșându-mi artificialitatea. Criticii noștri sunt
impregnați de proza secolului trecut. E o vorbă la francezi că generalii vor să câștige un război cu armele
războiului trecut. Și majoritatea criticilor literari de la
noi judecă după canoanele secolului trecut, nu înțeleg
modernul. Iată, Călinescu nu gusta nici un scriitor contemporan lui. Nici pe Faulkner, nici pe Kafka...” (p.
110).
E vorba nu de artificiosul curent, ca simulacru
palid al realului, ci de artificiul superior, estetic, căci
cultura însăși e o manifestare a artificiosului în raport
cu natura, ținând de tehnica creației, fapt foarte evident la Oscar Wilde, bunăoară. În genere, criticii
români, ca și naturalismul, au oroare de artificios,
catalogând ca false creațiile care nu urmează canonul
naturalist. Aici, Nicolae Breban revine la genialitatea
lui Eminescu, cel care a răsturnat structura tradițională
a basmului popular. Noutatea aceasta ține de artificios.
Comparativ cu Goga și Coșbuc, aristocratul Ion Pillat
„cântă o lume care aproape că nu mai există (...). Iată
artificiosul! Nu mai vorbesc de Blecher, de tot suprarealismul acestui secol care e artificios” (p. 111).
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Gheorghe CLIVETI
Sub titluri ca de în loc de concluzii, ultimele
două capitole, Sufletul românesc la sfârșitul epocii
monarhice și Organizarea vechii monarhii, ale
volumului Monarhii, le-a fost „înscrisă” de Iorga,
deopotrivă și fiecăruia separat, invocarea atât a
„șocului” produs asupra „cugetului și simțirilor
neamului” de „întâmplările” din 1711, pentru
Moldova, și 1714, respectiv 1716, pentru
Muntenia, cât și a forței de dăinuire, peste acel
„șoc”, a ceea ce îndeosebi cărturarii relevaseră,
valoric, despre „limbă, începuturi și îndătinate
forme de viață ale oamenilor pământului Țărilor”.
Ca parcă dare de diapazon pentru un mai amplu
comentariu, „sunau” cuvintele din „deschiderea”
întâiului capitol sus-menționat: „Domnia cea mai
strălucită de monarhi căzuse. Speranțele cele mai
îndrăznețe ale unei noi generații se împrăștiaseră,
deși nu definitiv. Doar crezul fundamental, așa cum
îl manifestaseră Costineștii și Constantin Stolnicul
Cantacuzino, rămăsese. Cercetarea lui va isprăvi
această perioadă de mari drame în istoria poporului românesc”. Cam la fel „sunau” și cuvintele din
„deschiderea” celui de-al doilea capitol, tot susmenționat: „Vechea monarhie românească, înlocuită cu altă formă occidentală, se sprijinea pe un fisc
care depășea deficitele financiare și lăcomia
nesfârșită a stăpânitorilor constantinopolitani, ca
și pe strălucirea unei Curți ce imita Stambulul
împărătesc și a unei boierimi care și-a părăsit
așezările de la țară pentru a deveni, în Țara
Românească mai mult decât în Moldova, o podoabă a Curții”.
În oglindiri de suflet românesc s-a regăsit, pe
„val” de comentariu, cărturarul Nicolae Costin,
„fiul cel mare al lui Miron <Logofătul> și al nepoatei de fiu al lui Simion Vodă, Ileana, fiica pretendentului Ioan”, din neamul Movileștilor, la Scaunul
Moldovei. Cu „învățătură” primită îndeosebi „la
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școala de latinește a iezuiților din Iași”, fără
„semne” clare că și-ar fi „întregit-o peste graniță”,
Nicolae „se apucă să refacă opera părintelui său,
ducând-o până în vremea lui Nicolae Vodă”
Mavrocordat. Iorga a ținut, așadar, la momentul și
în puterea realizării marii sale sinteze Istoria
Românilor, să tranșeze considerarea paternității lui
Nicolae Costin asupra Letopisețului Țării Moldovei
de la Ștefan sân Vasile Vodă încoace, de unde este
părăsit de Miron Costin Logofătul, iar acum s-au
scos din izvodul lui Vasile Dămian, ce-au fost 3
logofăt, și de pre izvodul lui Tudosie Dubău
Logofătul, și altora. În târg în Ieș, vleato 7224, sep.
1, vă dni Io Nicolae Alexandru Vodă, într-a doa
domnie, altfel spus, asupra cronicii Moldovei „de la
1661 la 1709/1711”. Nu și-ar avea, firește, „locul”,
aici, redarea controverselor istoriografice, de
dinaintea marii sinteze iorghiene și de după ea, pe
tema respectivei paternități de Letopiseț, cu versiuni implicite ori alăturate aceluia: Letopisețul
Țării Moldovei de la Istratie Dabija până la domnia a doua a lui Antioh Cantemir, 1661-1705;
Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până
la 1601. De special interes, pentru notele de față, au
putut fi acele aspecte ținând de viața și scrierile lui
Nicolae Costin prin care Iorga a vădit însemne de
timpuri moderne pe „curgere organică a istoriei
românimii”.
Cu vervă discursivă și cu seniorială scrutare de
dublă perspectivă, istorică și istorică-literară, Iorga
a lăsat în urma spuselor sale onomastice apelativul
de Pseudo-Costin, din dreptul Letopisețului Țării
Moldovei de unde fusese „părăsit” de Miron
Logofătul, și l-a bine ipostaziat „cărturărește” pe
fiul acestuia, Nicolae, ca „împodobitor” de suflet
românesc la sfârșitul epocii monarhice. Sub iorghian cod ipotetic, lui Nicolae Costin i-au fost de
știut „silințele” Stolnicului Cantacuzino, „chiar fără
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să-i fi văzut opera”, spre „a se apuca să refacă opera
părintelui său, Miron, ducând-o până în vremea lui
Nicolae Mavrocordat”. Și tot sub cod de acel gen,
apărea „pusă chiar întrebarea dacă o scriere așa de
întinsă a plecat de la dorința fiului de a adăugi,
împodobi și ținea în curent lucrarea tatălui său, sau
dacă va fi fost un poruncitor de la Nicolae Vodă,
care, cititor asiduu al vechilor cronici”, ar fi cerut
„să se facă o compilație, un «corp» ca acel pentru
munteni”. Era „o întrebare” sortită însă, după rigorile istoriei critice exponențiate de Iorga, „a slăbi”
în fața evidenței „atacurilor” lui Nicolae Costin
„contra grecilor” („Pedepsit pământul pe care pun
piciorul Grecii!”), din al căror neam „se trăgea”
însuși Vodă Mavrocordat. În „învățătura” lui
Nicolae Costin, trecută și prin „școală iezuită”, dar
nu prea „întregită peste graniță”, s-ar fi explicat,
după aceleași rigori de istorie critică, „inferioritatea” sa „ca informație și orizont față de Stolnicul
Constantin Cantacuzino”. S-ar mai fi explicat, „la
fiul cel mare al Logofătului Miron”, un spirit de
autodidact, „o nesățioasă dorință de a ști, o cetire
care întrece pe a părintelui său, o înțelegere pentru
informația monumentală”; „cetind pe Cicerone,
«domnul voroavei râmlenești», și chiar pe
Tucidide”, aduce „o largă laudă istoriei”, sub „clasica” pronunțare că „ispita istoriei poate mai mult
decât o mie de întrebări soficești”, ceea ce, în iorghiană apreciere, reprezenta „una din cele mai frumoase lecții retorice care s-au scris până atunci”.
În privința Letopisețului..., Iorga observa că
„fiul” Nicolae „a trecut ușor” peste „ostenelile tatălui”, Miron Costin, de la care pur și simplu „a luat”,
fără de „înțelegere” bună, „basnele unui Misail
Călugărul și ale unui Simion, după cari s-au fost
alunecat și răposatul Grigorie Ureche”; de asemenea, că, pe ton „antic”, adecvat „timpurilor noi”, șia propus „să scrie” până unde „ni va lungi
Dumnezeu vremea și viața”, precum și să încerce
„ceva” în notă personală de autor, cu „dispreț” față
de
„însemnări
contemporane”
de
felul
„letopisețelor” unor Tudose Dubău și Vasile
Damian, „boieri de țară”, de doar „acasă” spre „a-i
pomeni” pentru „o lucrare de mult mai întins orizont”, consonantă „adevărului” conform căruia „și
la istorii a le scrie deplin și pe larg trebuie și
învățătura și știința altor țări”; apoi că, precum
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Stolnicul Cantacuzino, „s-a așezat pe un plan de
istorie universală”; că, în nota „erudiților” din secolul al XVII-lea, cam prea compilativ „orientați” de
texte narative, de chiar „vechi poetice”, s-a crezut
apt să întreprindă un Letopiseț de la zidirea sau făptura lumii, semnificând „stăpânirea Monarhilor, a
Crailor, a Domnilor și a altor diregători
duhovnicești și lumești”, cu parcă motivațională
desprindere din Ceasornicul Domnilor, traducere
după Antonio de Guevara, Horologii Principium
sive de vita M. Aureliis imperatoris; că, în fine, dincolo de „stângăcii”, a ținut mult să-și etaleze calitatea reală de „om învățat al vremii sale”, pentru care
adevărul „de cam orizontală erudiție” se preta notei
atitudinale „esopice”, de autor.
„Alături” de Nicolae Costin, „boierul moldovean care n-a trecut niciodată hotarul”, apărea, în
„val” de comentariu iorghian, Dimitrie Cantemir,
„românul înstrăinat”, inițiat asupra „lucrurilor apusene” prin cretanul Ieremia Cacavelas și, „pentru
lungi ani de zile”, de mediul constantinopolian, „cu
amintiri italiene vechi și noi pătrunderi, dar păstrând caracterul grecesc, în tradițional înțeles al
cuvântului, oriental”. Cel ce „se închipuia” ca descendent îndepărtat al hanului Tamerlan a avut, în
acel mediu cosmopolit de pe Bosfor, „legături
strânse” cu înalți demnitari otomani, „folositori
carierei lui”, și „intelectuali turci” de influență
„occidentală”. I-a putut cunoaște, în vecinătatea
„casei sale de la Ortachioiu, de el însuși desenată”,
pe „filosofii” de neam grecesc Iacomi și Meletie de
Arta sau „învățatul” Ralachi Eupragiotes. Cu
„experiență de viață” și „învățătură” îndeosebi constantinopolitană, Dimitrie, fiul lui Constantin Vodă
și fratele lui Antioh Vodă Cantemir, ajuns el însuși
domn al Moldovei, „s-a pus să scrie” cărțile sale
„de renume”. A fost animat, în „scriitura sa”, de
„crezul fundamental, așa cum îl manifestaseră
Costineștii și Constantin Stolnicul Cantacuzino”,
dar, observa „sentențios” Iorga, „dus de dânsul”,
după 1711, „în pribegia de peste un deceniu, tăiată
prin moarte”.
Ca profund marcat „în gânduri și scriitură” de
urmarea căii „înstrăinării”, i se releva lui Iorga cărturarul Dimitrie Cantemir, pentru timpul cât acesta
„și-a dat” principalele „lucrări”. I-ar fi fost „la îndemână” ex-domnitorului cărturar „să se ocupe, cer-
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cetând manuscriptele la care recursese pe vremuri
Leunclavius, de Istoria Imperiului Otoman
(Incrementorum et decrementorum Aulae
Othomanicae sive Aliothmanicae Historiae), cu
„expunere mai mult în formă orientală”, dar și
„pătrunsă” de noutatea de esență apuseană a
„concepției cursului evenimentelor ducând întru
ridicarea, menținerea și căderea împărățiilor”,
concepție vădită și de cantemiriana Monarchiarum
physica examinatio, sub „chip” primordial de
memoriu de special interes țarului Petru cel Mare.
Reflectând sensibilități ale „mediului constantinopolitan occidentalizat”, istoria „creșterii și
descreșterii Curții aliosmănești” și-a putut afla
audiență intelectuală europeană prin sârguința fiului Antioh al autorului de a „o răspândi”, cu înlesnire de „diplomat rus”, în „formele” franceză,
engleză și germană, încât să rețină speciala atenție
a lui Montesquieu, tocmai preocupat de „celebrele
sale Considerațiuni asupra statului roman”. „Cerută
de Societatea de Științe din Berlin”, a fost, sub cam
uscată de observarea „înstrăinării” cantemiriene
„sentință” iorghiană, și totuși „patriotic” însuflețita
Descriptio Antiqui et Hodieni Status Moldaviae
(Descrierea Moldovei). Laconic pronunțată,
„sentința” taxa cumva elanul acelor istorici sau
istorici literari, contemporani sintezei iorghiene de
Istoria Românilor, de a înfrumuseța „duioasa” și
neviciata de „înstrăinare” nostalgie cantemiriană „a
patriei”.
În vibrații de suflet românesc, s-a cuvenit a fi
Historia moldo-vlachica, „cerută”, și aceasta, lui
Cantemir, „din partea câtorva prietini străini și mai
cu seamă de Societatea de Științe din Berlin”. De
specială „apreciere” iorghiană a fost „întâmplarea”
că autorul „acelei” Historia..., „în retragerea sa silnică într-o Rusie al cărei neajuns de cultură și deficit de viață socială îl simțise și un Neculce”, a căutat „să reia mai pe larg decât Costineștii, din care a
cunoscut nu numai pe Miron, ci și pe Nicolae, de
care vorbește cu mult respect, și, în unele privințe,
decât chiar Constantin Cantacuzino, și în formă de
generală înțelegere a limbii latine, istoria întreagă
a neamului, pe care o închină, îndrăzneț, lui
Dumnezeu însuși”. Și ca tot de acea specială „apreciere” iorghiană a putut fi „dezvoltarea în română”
a respectivei Historia, sub titlul de Hronicul vechi-
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mei a româno-moldo-vlahilor (Hronicon a toată
Țara Românească, care apoi s-au împărțit în
Moldova, Muntenească și Ardealul, din descălecatul ei de la Traian, împăratul Râmului). În spirit de
„școală critică”, i-a fost „de apreciat”, lui Iorga,
„întrebuințarea” de Cantemir a „izvoarelor cunoscute de contemporanii săi, dar și altele <...>,
letopisețe, inscripții”. În același spirit i-a fost însă
„de observat” că Hronicul... nu reprezenta „ceva cu
desăvârșire nou în fondul unei opere care ca formă
n-are <...> fluența tradițională a Costineștilor și nici
larga perioadă a Renașterii italiene intrată în obiceiurile de scris ale Stolnicului”. I-a mai fost „de
observat” și că Dimitrie Cantemir „e credincios”,
precum „aceia”, sus-menționați, „religiei istorice
romane”. De asemenea, că tot Cantemir, „mai mult
decât
înaintașul
muntean
<Stolnicul
Cantacuzino!>, respinge menținerea ca element
distinct <al etnogenezei românești> a dacilor
învinși”. „Suntem <cantemirian hroniconistic și
iorghian scandant-frazastic> romani și numai
romani, romani ai lui Traian și nu ai imaginarului
Flaccus. Ca și fostul student de la Padova, el
<Cantemir> nu admite vreo întrerupere a
romanității și nici cel mai mic amestec cu barbarii
ce s-au strecurat pe aici. El continuă Roma prin
Bizanțul imperial, ca și prin adversarii «vlahi» ai
grecismului dominant la împărații Răsăritului
<înainte de otomani>. Ca și vechea istorie romană,
și cea nouă bizantină <la Cantemir> ne aparține”.
În cantemiriana mărturisire a „religiei istorice
romane”, Iorga sesiza „elementul de sprijin” pentru
ideologia națională românească, prin îndeosebi
Școala Ardeleană. Mai sesiza, în Hronic, „argumente” pentru „drepturi istorice” invocate, peste
ceva vreme, după Cantemir, în memorii „boierești”
destinate „puterilor străine”, „drepturi” sub căutat
titlu de „capitulații” smulse Înaltei Porți de „moldovlahi care niciodată piciorul din hotarele lor afară
nu și-au scos, ce înfipți și nezmulși au rămas, deși
groazei lumii, Împărăției Turcului, bani a da
obligați sunt, însă besearicile, leage, giudecățile,
obiceaele nesmentite și nebetejite și le-au păzit”.
Atare „idei” cantemiriene, consonante celor costiniene ori stolnico-cantacuziniene, vibrau, iorghian
vorbind, de suflet românesc, întru „îndemn” pentru
„principele înstrăinat” de „a dezvolta, pe limba
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neamului său”, Hronicul, și de a adecva „simțirilor
de acasă” Descriptio Moldaviae („Cartea hotărârii
Țării Moldovei”). Însă, peste toate asemenea „elemente” sau „idei”, Iorga punea „soarta de înstrăinat” a lui Dimitrie Cantemir, care, după moartea
doamnei Casandra, se căsătorise „cu o rusoaică din
cele dintâi familii, Anastasia Trubețkoi, ce îi schimbă tot felul de viață”, mutându-l, contrar „dorinței
lui de Europa, măcar pentru fiii săi <...>, într-un
mediu, curat și îngust, muscălesc”. Sub acea „soartă de înstrăinat”, Iorga „deslușea” și „neajunsul” că
forma românească a „scriiturii” cantemiriene, „calchiată după latinește, e desigur greu de înțeles, și
atâtea frumuseți poetice, de la începutul capitolelor,
se pierd cu totul” pe „ducere” întortocheată de text.
Ca amănunt iorghian semnificant, Cantemir „se
prefăcuse într-un curtean ras, pudrat, cu perucă,
după voința aceluia care era pentru dânsul un stăpân, și, părăsind gândul de dinaintea încheierii păcii
<de la 1718> dintre imperiali și turci de a încerca o
întoarcere domnească în Moldova, se apucă a
învăța anatomia”, înainte de a se îmbolnăvi grav și
a muri, „printre străini, el însuși înstrăinat”, în ziua
de 21 august 1723.
Motive pentru discuții ori dezbateri de specialitate a dat Iorga prin, din textu-i, străvezia sa
preferință de a înfrumuseța profilul cărturarului
„de Țară”, Nicolae Costin, în contrast cu umbrirea
celui al „înstrăinatului de soartă”, Dimitrie
Cantemir. Nu a încercat ceea ce-i era „la îndemână”, ca istoric de „școală critică” și ca istoric literar,
o comparație „aplicată” între operele celor doi cărturari, așa cum procedase, prin capitole ori paragrafe ale volumului Monarhii, în „cazurile” Miron
Costin și Stolnicul Constantin Cantacuzino. Ar fi
însă ceva gratuit sau eronat să se pună acea
preferință în exclusiva seamă a criteriului „patriotic”. N-ar rezista nici punerea în aceeași seamă de
criteriu „patriotic” a reținerii lui Iorga de la a
comenta ca pe un „fruct” al gândirii dinspre Răsărit
către Apus sofisticata de chiar cantemiriana
„înstrăinare” Icoană de nezugrăvit a științei preasfinte. Aceluiași Iorga i-a fost de preferat să releve,
sub însemn eminamente cărturăresc, „reușita prea
luminatului cneaz” Cantemir de „a înlătura”, prin
„energia convingerii” asupra „formei” fie latină, fie
„românește decalchiată” a textului său, „artificiali-
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tatea unei sintaxe de regulă atât de personale”. La
ultimă și greu de contestat rigoare, lui Iorga nu i-a
prea venit „să ia lumină” dată de Cantemir prin
îndeosebi „scriitură latinească” scrutantă de „gândire apuseană”, întru decelarea însemnelor „curgerii” istoriei românilor către „un nou veac”. Cazul
Cantemir nu s-a prea pliat iorghienei relevări a acelei „curgeri”, ca de la veacul monarhilor și cărturarilor la sinteza neoeleno-română sub chip de veac
al reformatorilor Fanarioți. Din comentariul iorghian asupra cărturarului Dimitrie Cantemir și a
operei lui, transpare plata unei „vămi” pentru
reușita a măcar impresiei de „curgere istorică organică” de la Monarhi la Reformatorii Fanarioți.
Și tot ca parcă „vamă” întru reușita de măcar
acea impresie că, dinspre veacul al XVII-lea, istoria
românilor „a curs organic” înspre cel de-al XVIIIlea, Iorga a subțiat mult capitolul V, Organizarea
vechii monarhii, ultimul al cărții a VII-a cuprinse
de volumul VI, Monarhii, de mare sinteză
națională. Nu s-a arătat scriptic destul de convingător prin a aprecia ca aproape în mod exclusiv „sprijinirea înlocuirii vechii monarhii cu o altă formă,
occidentală”, pe „un fisc” solicitat, acesta, fie de
„întreținerea deficitelor financiare și a lăcomiei stăpânitorilor constantinopolitani”, fie de „strălucirea
Curții domnești”. Sub cam tot însemn de exclusivitate a considerat „întreaga atenție domnească”, a
Brâncoveanului, cu subînțelegere, ca „îndreptată
asupra mijloacelor prin care se ținea statul rezumat
în monarh”, copleșit, acesta, de „grijile lui despre
Poartă”, dar și „aplecat spre pompă și ostentație”.
În acea „întreagă atenție” vedea Iorga „sforțări disperate de a satisface cererile haraciurilor care se
îngrămădesc unele peste altele și ale proviziilor,
materialelor de lucru la cetăți ale unui imperiu
necontenit în lupte”, dările „fixe”, precum „banii
steagului”, de fiecare numire de domn, „mucarerul”, pentru „întărirea lui trienală”, „bairamlâcul”,
cu mereu „adaos de pocloane” (!), toate asemenea
„obligații către Poartă” reprezentând „marea parte
din ce se putea strânge de la o țară a cărei stoarcere
era evidentă, dar a cărei cruțare nu era în
posibilitățile și ale omului celui mai milos de patria
și neamul său”. Asupra practicilor fiscale, „de
strângere de la fiecare țară”, și a „posibilităților
domnești” ținând, se înțelege, de legiuiri, de „acte
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de cancelarie”, și căpătând, treptat, fizionomie de
„privilegieri încuviințate de sultani”, Iorga nu oferă
detalii și nici comentarii specific adecvate. Ceea ce
l-a preocupat, ca „vămuire” istoriografică a organizării vechii monarhii, a fost să pară convingător
întru a susține că „oricâte încercări s-ar fi făcut”,
sub acea organizare, „de a stabili o ordine financiară, tot vechiul păienjeniș rămânea, în așteptarea
reformelor rezervate altei epoci”, a Reformatorilor
Fanarioți.
Ca reflectare edificantă asupra „așteptării de
altă epocă”, Iorga „vedea” îndeosebi „traiul larg la
Curte, până la isprăvirea domniilor de țară, cheltuiala din belșug pentru comemorarea monumentală
a lor”, dar și „ospețele” sau „petrecerile după datina
răsăriteană, care nu îngăduia participarea femeilor”
și care presupunea „rânduieli de fiecare familie
boierească”; „moda Orientului în forma turcească a
pătruns și domnia; boierii se puneau la masă lăsând
să le atârne mânecile hainei de ceremonie; ei au
capetele rase afară de codița obișnuită în vârful
capului la musulmani; își lasă mustăți lungi și bărbi
pline; cuvintele luate de la stăpâni domină în vocabularul podoabelor”. Ca texte narative, atestante
„vederii” de toate asemenea „aspecte”, au putut fi,
sub neapărată „sentință” evaluativă iorghiană, E. H.
Weismantel, „care știa despre Moldova” de pe la
1711-1713 „mult mai mult decât mărețul curcan
evreo-italian Del Chiaro din viața Țării
Românești”. Erau texte care, coroborate cu surse
documentare „interne și străine”, masiv editate de
însuși Iorga, învederau „o orientalizare a vieții
celor două țări române libere”, „începută” ceva mai
devreme de secolul al XVIII-lea, încât să-și afle
mobilitate istoriografică sintagma de „Fanarioți
înainte de Fanarioți”, sub „acoperământ de Bizanț
musulman”.
Rămânând, cu necesară subînțelegere de motive, ca, din lectura volumului Reformatorii, să răzbată rostuirea „vămuirii” istoriografice iorghiene a
sfârșitului vechii monarhii, se cuvine să fie subliniată valoarea excepțională și de ansamblu a celui
de-al șaselea volum, Monarhii, ca parte distinctă,
de op congruent tematic, a marii sinteze iorghiene.
Prin ținută discursivă și conținut „de date și
noțiuni”, acest volum VI se prezintă ca, de departe,
cel mai valoros, mai iorghian, dintre toate cele ale
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respectivei sinteze. Critici istoriografice aneantizante valoric de fie și măcar un paragraf de text, din
acel volum, nu s-au prea înregistrat. Amendamente,
controverse privind „date, locuri, personaje”, chiar
paternități de opere „cărturărești” nu au umbrit sau
dislocat „sentințele” iorghiene. Savantul autor și-a
etalat din plin, pe cam toată întinderea volumului,
„chemarea” pentru istorie prevalent culturală.
Monarhii și cărturarii îndeosebi, cu gesturi și rostiri de cuvinte și „zidiri” monumentale, au contat,
chiar și prin câteodată „scurte” menționări, din perspectiva acelei istorii, în care s-au cam resorbit
„elemente” ori „forme” de altă istorie, fie politică,
instituțională, socială sau economică. Volumul
Monarhii este și poate și cel mai valoros între toate
cele atât de multe, de istorie, de istorie literară sau
de istoria artelor, realizate de Iorga.
În nicio altă mare sinteză istorică românească,
de „unic” autor sau „de colectiv” auctorial, „tratarea” secolului al XVII-lea nu a atins parametrii
valorici ai volumului Monarhii. Scos cumva din
„actualitatea istoriografică” pe timpul anilor 19471962/1964, pătrunsă intens de „tezismul marxist
asupra feudalismului dezvoltat”, volumul și-a aflat,
îndeosebi după 1989, o substanțială reconsiderare
valorică. Unei atare reconsiderări i s-a dat un foarte
specios gir, pentru „cazuistica” Munteniei și
Moldovei, de noua „triadă critică”, Andrei Pippidi,
Ștefan Sorin Gorovei și Ștefan Andreescu, în timp
ce, asupra Transilvaniei, „sentințele” iorghiene s-au
pliat sintezei de termen durabil, prin contribuțiile
unor ilustre nume, de la Ioan Lupaș și Silviu
Dragomir la David Prodan și Ioan Aurel Pop. Istorii
literare, de spirit pozitivist, și mai ales sinteze de
istoria artei românești, prin îndeosebi Virgil Cândea
și Răzvan Theodorescu, s-au atașat, sub consemnul
istoriografic de la medieval la modern, aceluiași
înalt și specios gir profesional. De unde și interesul
pentru o mereu nouă și intelectual benefică lectură
a volumului Monarhii, cu note, precum și cele, aici,
încercate și poate convingătoare. Din veacul
monarhilor și cărturarilor au putut fi de special
interes pentru atare note, „elementele” sau „formele de viață românească” în a cărei „curgere” nu
puține s-au relevat iorghian ca moderne.
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Mircea PLATON
Motto: „Nu mai eram în nici o parte. Unii plecaseră.
Umpleau alții golul ce-l lăsăm în umbră.
Îmi bătea inima de miezul nopții.
Aveam s-ajung, știam, în ceasul de pe urmă”.
(Alexandru Busuioceanu, Cartea deschisă, 1948)

Busuioceanu respinge ideile legionare îndemnând, surprinzător, la constituirea unui program
politic al exilului în jurul unor idei pe care
Busuioceanu le numește „net socialiste”, dar care
par a avea de a face nu cu anticlericalismul, ci mai
degrabă cu încercarea lui de a nu da posibilitate discursului să se substituie faptelor și de a-l ajuta pe
Prințul Nicolae să acționeze în Vest fără ștampila
legionară pe chipiu:
„Conversație de două ore şi un sfert cu Prințul
Nicolae. I-am citit documentul pregătit de mai înainte. L-a acceptat în întregime cu o singură modificare
consimțită de mine. M-a întrebat dacă, în acest caz,
mă angajez la o acțiune împreună cu el. I-am spus că
mă angajez dacă își însușește declarația mea publicând-o sub semnătura lui și dacă în aceeași
publicație Enescu face să apară un articol al său intitulat «Pentru ce nu mai sunt legionar». Am explicat
Printului că nu mă pot asocia decât dacă se înlătură
orice fel de echivoc posibil. Nu pot consimți la nici
o tovărășie din care ar putea ieși că aș avea ceva
comun cu ideea legionară. A rămas să aibă o convorbire serioasă cu Enescu [...] Azi Enescu la mine.
Conversație de patru ore. I-am expus toate
considerațiile mele şi i-am citit «declarația». A fost
de acord şi el cu toate punctele. A încercat să introducă unul nou şi să se accentueze că «Cultura românească e creștină». Am refuzat acest adaos declarându-l inutil. (Enescu a reîncercat «proudhomian»).
Programul meu, net socialist, are în vedere «ridica-
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rea țăranilor şi a muncitorilor la luminile ştiinţei şi
ale rațiunii». Încercarea de a introduce într-un program politic punctul de vedere creștin nu duce decât
la vechea tendință către «mistica» doctrinei legionare. I-am spus: «Nu noi burghezii sau ciocoii avem să
băgăm ideea de Dumnezeu în capul țăranului. De
două mii de ani țăranii noştri nu fac decât post şi
rugăciuni în profitul boierului sau al domnului care
i-a clădit biserici ca să-l poată ține acolo, iar el, când
i-a venit bine, s-a şi turcit. Ideea creștină nu e program de reformă socială, ci de ʻîndobitocire a oamenilor săraci’». Enescu e nemulțumit, socotește programul meu ca «prea iacobin». Pe urmă se pune sămi demonstreze că toate principiile enunțate de
mine au fost obiectul însuși al mișcării legionare.
Înțeleg că nu-l voi putea urni din loc. Ideea unui articol în care să dezactiveze el însuși trecutul legionar
îi repugnă vizibil. Îi explic însă că acest lucru e
indispensabil, ca să putem avea noi libertate de
acțiune şi pentru a da libertate şi Prințului, bănuit azi
de toată lumea că e legionar. «Cu ce drept arunci dta asupra lui această umbră?» Ne despărțim asupra
acestui schimb de cuvinte, cam dur”1.
Câteva luni mai târziu, discuția se reia pe
aceleași coordonate:
„La prânz cu Horia Stamatu şi cu Enescu la
Restaurant. Apoi cu Enescu la o cafenea. Rămânem
de vorbă până seara, reluând niciodată inutila
discuție politică. Nu mai vorbesc despre vreo colaborare a mea cu ei. Dar îi explic încă o dată necesitatea inițierii unei mișcări socialiste în exil și îi arăt
sterilitatea poziției în care stăruieşte Enescu. Pare
mai înclinat acum către ideile mele, dar eu nu cred
nimic cât timp nu se decide să se scuture în mod
public de orice aderență legionară. Afirmă că ar vrea
să facă un fel de istoric al relațiilor lui cu legiunea şi
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să explice dezamăgirile care-l fac să se despartă de
mișcare. Eu stăruiesc în ideea că ce trebuie să dea nu
e o istorie ci o autocritică”2.
Busuioceanu privește cu ironie și catolicizarea
politică a unei părți a exilului, atrasă de mirajul
banilor și al conexiunilor:
„De la Roma, o nouă revistă românească:
Acțiunea catolică românească, scoasă de Drăgan.
Sunt invitați românii să treacă la catolicism. E o
întrecere de lipsă de sentimente și de rușine între
românii din exil. Lepădare de pașaport. Lepădare de
biserică. Lepădare de sine. Ce-o mai fi vrând acest
Drăgan, care e – se spune – miliardar în Italia?
Emulul său, Uscătescu, și-a luat cetățenia spaniolă
[...] Sub pretextul amorului pentru biserica catolică
emulația se poate extinde și mai profitabil”3.
Busuioceanu nu se desparte nici de Ion
Antonescu, în privința căruia se ceartă cu diplomatul
Nicolae Dianu, fost ambasador al României la
Moscova, care susținea că Mareșalul nu ar fi trebui
să treacă de granițele Basarabiei pentru a continua
războiul alături de nemți în interiorul URSS:
„La prânz, la Miki Villegas. Soțul ei şi Dianu.
Conversație despre lucrurile politice românești și
despre Legația de la Madrid. Sunt cam vehement cu
Dianu când acuz pe diplomații care se ocupă de treburile românești că sunt incapabili. Îi acuz de incapacitate şi de lipsă de curaj. Cenzurez pe același ton
şi atitudinea acelorași diplomați şi oamenilor noştri
politici care, după armistiții, s-au repezit să-l acuze
pe mareșalul Antonescu şi să se lepede de războiul
împotriva Rusiei. Au confundat abilitatea cu lipsa de
demnitate. Dianu mă combate. El continuă să-l
acuze pe Antonescu de greșeala de a fi dus războiul
dincolo de Nistru. – «Soldații români care au luptat
la Stalingrad au fost mercenari ai Germaniei». Îi răspund aproape violent: «De ce nu scrii această frază
memorabilă într-un jurnal? Nu cred că ai avea curajul s-o semnezi!». Apoi face elogiul lui Iuliu Maniu:
«venerat astăzi de toți românii». Îi răspund: «Da,
venerabil. Dar în vreme ce d-stră acuzați la Paris pe
mareșalul Antonescu, Iuliu Maniu la București
strângea mâna mareșalului în fața tribunalului popular»”4.
Politica nu e un simplu exercițiu intelectual sau
un joc de putere pentru Busuioceanu, ci un angajaCONVORBIRI LITERARE

ment existențial și pentru că dincolo de Cortina de
Fier el își întrezărește fiica, Oana (Onica), născută în
1933. Busuioceanu este chinuit de gândul fetei sale
rămase în România comunistă, în Brașovul redenumit Stalin, alături de mama ei, pianista Eliza
Busuioceanu, de care Busuioceanu divorțase în
1934, după 12 ani de căsătorie. Busuioceanu îi cumpără un măr unui mic ucenic spaniol și conversația
cu demnul și energicul băițaș îl face să se gândească
la fiica lui:
„Pierd dimineața, fiindu-mi rău. Până mă întorc
de restaurant, trec pe la negustorul de fructe. Un
copil, ucenic de atelier, vrea să cumpere un măr. A
ales unul frumos. Fructarul îi cere o pesetă. Oferă
«dos reales». Nu se poate face târgul. Fructarul ține
la preț. Îi oferă trei mere stricate pentru dos reales.
Tonul hotărât al băiatului. El vrea lucru bun. «Nu-mi
plac lucrurile care nu sunt bune». Negustorul, neînduplecat. Îi ofer băiatului eu mărul. Vreau să-l plătesc. El refuză. Nu primește cadouri. «Atunci, colaborăm, îi spun. Pune fiecare câte doi reales şi iei tu
mărul». Stă la îndoială. – «Mâncăm mărul amândoi», decide el. – «Nu, mănânci tu pentru amândoi,
spun eu, colaborăm». Îi dau mărul cel mai frumos.
El se uită la mine și la măr; judecă un moment. Îmi
surâde. Apoi îmi mulțumește pentru toate:
«Gracias!» şi pleacă cu mărul. Mă uit după el, mă
gândesc la Onica. (S-a stins lumina. E două noaptea.
Continui să scriu la opaiț)”5.
Lui Busuioceanu îi e teamă că nu o va mai vedea
niciodată pe Oana și că vor rămâne multe lucruri
nespuse și neînțelese, deci absurde și sustrase trăirii,
între el, fiica sa și soția sa. Pustietatea unui miez de
noapte umed și friguros, pe o bancă de stație de
metrou, îl pătrunde pentru moment. Stația se numea
Denfert-Rochereau, dar numele modern ascundea
vechea Gare dʼEnfer, din apropiere de Place
dʼEnfer:
„Către seară merg la Montparnasse. Să vizitez pe
Suzanne Brau. Am ajuns acolo mai târziu decât
puteam fi așteptat. Se pregăteau de culcare. Am
rămas totuși de vorbă aproape vreo oră şi jumătate.
Cum a îmbătrânit Suzanne! Vrea iar să mă introducă
la Cahiers du Sud. Mă îndeamnă vorbesc cu Balard,
directorul, care e la Paris. Dar nu mă simt dispus.
Îmi propune să vorbească ea cu Balard, ca să-mi
solicite colaborarea pentru o «cronică spaniolă» la
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revistă. Primesc, dar entuziasmul îmi scade când
aflu că articolele, probabil, n-au să fie plătite. Pe la
9 și jumătate plec. Sunt febril. Nu-mi vine să mă
întorc acasă. Renunț să iau masa. Merg la o cafenea
în Montparnasse şi rămân vreo două ore. Sunt într-o
asemenea stare că nu izbutesc nici să citesc un jurnal. Privesc oamenii care intră şi ies, şi mă gândesc
că nu trăiesc. Asist cum trăiesc alții. Mă hotărăsc cu
greu să fac sforțarea de a pleca. Intru în metro.
Miezul nopții mă prinde la Denfert-Rochereau,
așteptând pe o bancă trenul pentru Cetatea
Universitară. Frig, umed. Tușesc. Respirația îmi
face rău. Mă gândesc la Onica şi la Lia. (Vorbisem
despre ele şi cu Suzanne). Mă gândesc că nu le voi
vedea niciodată; că sunt atâtea neexplicate între noi;
că vor rămâne neexplicate, rău înțelese pentru totdeauna – şi, cât timp voi mai trăi?”6.
E îngrozit și de faptul că, în absența lui, fiica îi
este transformată într-o comunistă de propaganda
regimului, depărtarea geografică și depărtarea biografică fiind astfel sporite de o pervertire sufletească
a copilei, deformată antropologic de comuniști,
transferată în altă lume decât a lui Busuioceanu.
Aceste neliniști îl fac pe Busuioceanu să suporte cu
greu ipocriziile mediului intelectual spaniol, ipocrizii în care el vede un semn al confortului, un lux
existențial pe care nu și-l poate îngădui:
„Rămân apoi cu Zubiaurre în barul căminului, pe
urmă într-o cafenea (la Cuatro Caminos), apoi într-o
tavernă până la 10 jumătate seara. Uit de Juana. Uită
şi Zubiaurre de ocupațiile lui. Îi explic acelui subdirector istoria lui Zamolxe în Spania; pe urmă lui
Zubiaurre teoria mea asupra metodei psihanalitice în
istorie şi aplic metoda analizându-i mitul lui Don
Juan şi complexul donjuanesc în psihologia spaniolă. Explicațiile mele merg foarte departe. Când ne
găsim la tavernă, trec la lucruri mai dramatice şi
revizuiesc tot procesul poziției mele între intelectualii spanioli, după zece ani de viață în Spania.
Zubiaurre are de ascultat adevăruri crude despre
ipocrizia şi intoleranța spaniolă şi le recunoaște.
Când își aduce aminte că e spaniol şi începe să facă
rezerve şi să-mi impute că sunt nedrept, devin vehement. Îi spun: «Eu nu sunt ipocrit. Iubesc astfel adevărul, încât nu mai pot fi just». Şi adaug: «Am dreptul să vorbesc astfel, fiindcă trăiesc de zece ani între
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voi şi poate n-am să mă mai întorc în țara mea». Află
de la mine că fata mea, din Orașul Stalin, e comunistă, că de trei ani a încetat să mai aibă vreo legătură
cu mine şi că într-o scrisoare adresată unei prietene
ale mele din țară a avut cuvinte dure şi nedrepte la
adresa mea”7.
Deși trăind în Spania în contact cu aristocrația
intelectuală și cu nobilimea, Busuioceanu regăsește
doar în amintire sau în anumite figuri feminine
aduse de vitregiile istoriei în exil lumea în care se
simțea bine, o anumită matrice de secol XIX populată de un anumit tip uman. Cercetările sale asupra
Luciei Pallady, figură romantică a boierimii moldave și spaniole de la mijlocul secolului al XIX-lea, îi
iscă în fața ochilor minții lui Busuioceanu conacele
boierimii moldave de altădată:
„Mergând împreună i-am povestit istoria Luciei
şi el mi-a spus că cunoaște familia lui CantacuzinoPașcanu, de la ei, din Roman. Ne-am despărțit apoi.
Această simplă observație a lui a trezit în mine o
amintire extraordinară. După masă, când mă culcam, am avut pe neașteptate gândul că eu am văzut
casa Luciei, am fost înăuntru, ştiu cum era pe vremea Luciei. Era ecoul conversației cu Popovici.
Observația lui că l-a cunoscut pe Cantac.-Paşc. «de
la noi din Roman» m-a făcut să mă gândesc că eu
am fost o singură dată în Roman, undeva la ţară, la
un conac boieresc, care m-a impresionat mult. Curte
foarte veche. Lângă casă, o bisericuță a curții, caremi spuneau era din secolul XVI. Interiorul era în stilul de acum o sută de ani. Se păstrase totul, așa cum
fusese poate pe la 1830 sau 1840. Două cucoane,
care se găseau în casă, păreau şi ele dintr-o stampă
romantică. Cred că am văzut aievea casa acum 16
sau 18 ani. Mă duceam cu Marcel Romanescu
(poate şi cu Ștefan Nenițescu, nu mai sunt sigur),
întovărășind pe un regizor de cinematograf, un
neamț. Căutam un interior tipic de conac boieresc,
pentru un film ce se făcea după romanul lui
Sadoveanu Venea o moară pe Siret. Cineva ne
îndreptase la acel conac. Nu mai ştiu numele satului,
nu mai ştiu nici numele proprietarului. Dar sunt
aproape sigur că acea casă trebuie să fi fost a acestor
Cantacuzino-Pașcanu. Acolo trebuie să fi venit
Lucia când a fost tânără. Poate mobilierul romantic,
pe care l-am văzut, a fost cumpărat atunci când
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Cantacuzino s-a însurat cu Lucia. Când îl voi întâlni
pe Popovici am să caut să-mi verific impresia”8.
Valurile istoriei aduc la țărmul exilului său personaje din acea lume și, brusc, Busuioceanu leapădă
orice indignare anti-nobiliară. Aceea era lumea lui și
se lasă repede șarmat de ea. Poposește în aceste mici
oaze cu sentimentul că se întoarce acasă. După o
discuție cu nobila Matilde Perez del Pulgar, care îl
irită cu hărțuielile ei insistente și îi stârnește instinctele plebeiene, Busuioceanu se găsește la ceai la
Vintilă Horia cu o doamnă din lumea bună a
Bucureștiului de dinainte de război:
„Cu Matilde la telefon. Au amânat excursia la
Liebana pentru săptămâna viitoare, ca să pot merge
şi eu. Abia acum aflu că vom fi în tovărășie cu
Marin Quiroga. Înțeleg de ce țin atât de mult să ne
plimbăm Joia (e aristocratic) şi nu sâmbăta cum
doresc eu (ca plebeu). Mențin punctul meu de vedere şi nu făgăduiesc nimic sigur. După masă la un
ceai, la Vintilă Horia, unde întâlnesc pe Petrescu
Ciungu cu soția. Comnen, nici destul de agil pentru
vârsta sa, şi cu toate pliurile ambasadorului de stil
vechi. Soția lui trebuie să fi fost o femeie încântătoare. Nu e româncă (tată german, mamă venețiană).
Vorbește însă românește perfect şi cu un plăcut
accent de cocoană bucureșteancă, bine educată, un
certificat bun, de carieră, pentru un ambasador”9.

lui în pat citind şi dormind. Mizeria îmi aduce aminte de iarna petrecută în Basarabia în 1940-41, când
am fost concentrat la Bolgrad. Stăteam în casa
Ilinuței bulgăroaica. Erau afară şi înăuntru 35 de
grade sub 0. În soba rusească se făcea foc cu paie.
Ilinuța făcea tot ce putea ca să mă încălzească. Dar
era greu. Sufla vântul din Siberia. În noaptea de Sf.
Ion, când făceam într-o brișcă rondul santinelelor
din jurul orașului, era să mă mănânce lupii. Naveam însă bronșită. Şi, cel puțin, când mă întorceam la Ilinuța, se mai aprindea un foc de paie!
Când termin de scris aceste note, am 38º temperatură”11.
Note:
1. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, pp. 192-193.
2. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 228.
3. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 219.
4. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, pp. 136-137.
5. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 82.
6. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 132.
7. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p.163.
8. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, pp. 44-45.
9. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 205.
10. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, pp. 235236.
11. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 128.

Altădată, la telefon, dă peste „bătrâna d-nă
Dobrovicescu”:
„E foarte amabilă. Ea îmi spune că știe de mine
dinainte de a se fi cunoscut cu Mavrichi şi că ar fi
fericită să mă cunoască. Bătrânica avea o voce dulce
de ancien régime şi poate şi de femeie care a fost
frumoasă. Are să mă cunoască”10.
Frigul din casă, într-un înghețat decembrie
madrilen, îi amintește de România arhaică, de iernarea în Basarabia anului 1940-41, și vitregiile frontierei la vreme de război îi pâlpâie în amintire ca un
opaiț în fereastra unui mic univers de ordine și
liniște domestică:
”Bolnav, din ce în ce mai alarmant. Probabil
bronșită bine instalată. Condițiile în care trăiesc o
agravează. Casa continuă a fi înghețată. Abia după
masă puțină căldură, care se pierde repede. Afară
vânt glacial şi zăpadă. […] Îmi petrec restul timpuCONVORBIRI LITERARE
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Ioan HOLBAN
Deşi despre literatura de început a Ecaterinei
Petrescu Botoncea s-au exprimat mai multe instanţe
critice calificate, cu judecăţi juste, de care trebuie să
ţinem seama - Mircea Horia Simionescu: „Ecaterina
Petrescu Botoncea este un scriitor experimentat şi un
foarte bun povestitor, siguranţa scrisului său se sprijină pe cunoaşterea regulilor jocului narativ, pe stăpînirea constructului epic, al verbului dinamic şi al
figurilor de stil”; Ioan Groşan: „În cuprinsul romanelor Ecaterinei Petrescu Botoncea sunt de remarcat o
neostentativă eleganţă a scriiturii, un binestăpînit
meşteşug al portretului şi capacitatea de a crea conflicte epice extrem de interesante, tema predilectă
fiind definirea eului în raport cu o lume nu rareori
ostilă lui”; Cezar Ivănescu: „Scriitoarea Ecaterina
Petrescu Botoncea este înzestrată cu o vie inteligenţă,
inventivitate şi uşurinţă în a-şi urmări verbul fanteziilor şi observaţiile realiste”, în fond, cărţile autoarei
rămîn într-un con de umbră, par a nu putea ieşi din
Tîrgoviştea originii lor: Ecaterina Petrescu Botoncea
este încă o „victimă colaterală”, şi ea, a gripării sistemului de difuzare a cărţii şi a pierderii accelerate, de
către scriitor, a capitalului simbolic, după 1990.
Cele mai recente volume, Anunnaki. Povestiri sub
pleoape şi Numele meu este Tu, reprezintă un bun prilej de (re)evaluare a prozei Ecaterinei Petrescu
Botoncea. Inserţiile de jurnal intim, pulsaţiile fluxului de conştiinţă, semnale ale memoriei active, dar,
cum se va vedea, şi ale celei colective, poemele în
proză, notaţiile din Anunnaki (un titlu amintind de
celebrul Apunache al Avangardei noastre) sînt fragmente ale unui roman în care se aude distinct, în primul rînd, răsuflarea sacadată a unui lung monolog
interior, încercînd să pună ordine în harababura propriului subconștient, într-o viermuială nu mai puțin
răvăşitoare a vieţii reale, din care medicul, apoi,
pacientul vor să iasă, să evadeze fie şi spre o ficţiune
sau, poate, o fantasmă: „Noaptea nu am dormit deloc,
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răscolită şi zgîlţîiată de vise urîte, căldura camerei a
devenit lipicioasă şi plină de fluturi, caloriferele
duduiau iar centrala termică gîfîia din greu, o uitasem
la 26 de grade, m-am trezit de dimineaţă buimacă din
somnul în care nici nu intrasem, o înşiruire de arbori
uscaţi, muşuroaie de cîrtiţe, arici, şoareci, fructe
putrezite pe ramuri, o întreagă harababură în propriumi subconştient, chinuit şi el, ca și spatele meu, de
scîndura pe care mi-o pusesem sub umeri, să mi-l
îndrepte, dar şi ca să pot empatiza cu suferinţa domnului profesor de muzică, despre care, oricum, nu
ştiam mare lucru”. Protagonista romanului trăieşte (şi
se mărturiesește) nu într-un spaţiu anume, ci la graniţa mereu confuză, alunecoasă, dintre viaţă şi moarte,
crezînd, deopotrivă, cum spune, în estetica vieţii, cît
şi în cea a morţii; cît, însă, mai poate fi activă această
estetică faţă cu o realitate care cade ca o ghilotină:
„pe holurile spitalelor şi scaunele plîng”? Naratorulpersonaj din Anunnaki. Povestiri sub pleoape construieşte un sistem de canale de comunicare pentru o
singură voce; monologul interior trece, astfel, în
cazul în care ţine prizonieră fiinţa care e un strop de
eternitate, într-un discurs epistolar: nici acesta nu
salvează nimic, dimpotrivă, adînceşte suferinţa celei
care trăieşte într-o relaţie prăbuşită cu copilăria, cu
spaţiul şi cu spiritul acesteia: „am trecut prin cartierul
în care am copilărit, întîi am resimţit durere, se dovedeşte că ceea ce păstrăm în memorie îşi epuizează,
treptat, propria sevă, un cartier cenuşiu, care îmi
rezona cu tot ce am pierdut, nicio emoţie fericită nu
se simţea, nicio lumină, frunzele galbene de stejar
măturau timpul în rostogolirea lor pe asfalt, biata
inimă tăcea stingheră, indiferent cum încercam să o
trezesc, să o bucur, totul îmi părea acum desfigurat,
din toate lipseam eu, care am crescut aici sub vremea
raiului însufleţit de copilărie şi de dragostea alor
mei”. Urmîndu-şi sminteala copilărească de a vindeca oameni, născută, undeva, pe valea Sucevei, protaCONVORBIRI LITERARE

gonista ajunge medic, apoi, pacient într-un spital
Covid, la Secţia ATI, trece printr-o zonă de resetare,
pentru a-şi asuma chipul „unei peregrine pe un alt
tărîm de poveste, cu livezi fermecate, dealuri, păduri,
zîne şi zmei, urmaşi înaripaţi ai lui Zamolxis”, tînjind
după vremea cînd îl descoperea în fiecare zi pe
Dumnezeu, înainte de a trece prin ceea ce numeşte o
dedublare astrală.
Modalităţile narative din Anunnaki. Povestiri sub
pleoape se circumscriu literaturii subiective, cum i-a
spus Tudor Vianu, literatură personală, cum a numito Ph.Lejeune. Ecaterina Petrescu Botoncea realizează, în romanul său, un montaj foarte inteligent (şi eficient) al segmentelor monologului interior lîngă texte
epistolare, fluxul de conştiinţă lîngă versuri care susţin dinlăuntru monologul interior şi, deopotrivă, deschid o persprectivă largă spre substratul romanului:
„de ce plîng ochii tăi/ cînd plouă/ peste sufletul ierbii
şi al cărăbuşilor/ ce legămînt între lacrimă şi rouă/ au
încălcat/ spune/ hai/ rochiţa rîndunicii stă între ferigi
şi fragi/ pomii sunt înverziţi/ cînd plouă/ vîntul o scutură de furnici/ şi o trimite batistă sub pleoapele tale/
înmiresmate de primii salcîmi înfloriţi/ e marţi/ cînd
plouă/ iubirea ta de frumos/ zînă/ este o pînză de
păianjen în care stă prins/ cîntecul cocoşului/ ciuruit
de grindina din pupilele prelungite/ cu întunericul
fără lună/ de ce plîng ochii tăi/ cînd plouă/ e marţi”.
Poemele, secţionînd, în momente strategic alese, fluxul monologului interior, deschid un orizont surprinzător al textului, cel al unei constelaţii simbolice care
pivotează în jurul unor semne venind dinspre copilăria prăbuşită între imaginea mesteacănului desfrunzit,
golaş, ca o imagine a singurătăţii depline, dangătul
de clopot mănăstiresc, plecat din „tărîmurile bucovinene” şi figura tutelară a bunicii, fantasma de altădată
ce aduce sîngele grecesc în ADN-ul personajuluinarator pe care îl plasează sub zodia bucuriei:
„Bunica de la Bucureşti era mama tatălui meu, avea
ochi albaştri, încă patru surori, şi sînge grecesc dinspre mamă, iar dinspre tată, era fiică de bucovinean
trăit sub austro-unguri, la Viena, unchiul ei fusese
aghiotantul lui Franz Iosif, un personaj respectat în
familie, cu favoriţi lungi, multe medalii pe piept, care
îmi zîmbeşte mereu dintr-o fotografie îngălbenită, şimi atrage atenţia că nobleţea de neam cere discreţie
în manifestarea sentimentelor, stăpînire de sine şi o
dîrzenie de fier, numai că sîngele grecesc din mine,
mai lipicios decît siropul din crema de zahăr ars pe
care o făcea bunica, iubeşte frumosul, agora şi poeCONVORBIRI LITERARE

zia, iedera de pe colonadele vechi, briza şi stufărişul
plin de pescăruşi, egrete şi şerpi ai Histriei îndepărtate, poveste, şi vis, pe unde au poposit, probabil, căutătorii lînii de aur… alături de care eu hoinăream în
nălucirile mele”. Dimensiunea simbolică a romanului
Ecaterinei Petrescu Botoncea se structurează, însă, în
primul rînd, prin povestea sumeriană a fraţilor Anu şi
Ki, a căror unire dă şi titlul cărţii; Anunnaki sînt
divinităţi în mitologiile Mesopotamiei, născute – ne
spune protoistoria – de Anu, zeul cerului, părinte al
zeilor, creator al vînturilor, zeu tînăr pe care personajul îl vede într-un vis sumerian, al iubirii pure, neîntrupate: „Anunnaki a fost un vis sumerian în care doi
fraţi gemeni, zei înaripaţi, de fapt, copii neîntrupaţi,
colindau cerdacurile cerului şi izvoarele stelelor,
două singurătăţi prelungite în noaptea tuturor începuturilor, unde misterul nu are nume iar aripile rîvnesc
la huma rodind în pietre scumpe, mă aşez la umbra
ochilor tăi, în întunecata ta melancolie, frate Anu, să
mă îmbraci în genele tale uriaşe, zburătoare în preistoria părinţilor noştri, Duhul şi Taina, a suspinat Ki,
să mă strîngi în pleoapele tale odihnitoare, adormiten milenii, să mă înalţi în cutezătorul tău infinit, apoi
să ne prefacem într-o inimă de om”. Romanul
Ecaterinei Petrescu Botoncea îşi găseşte miezul în
această poveste de demult pe care autoarea a primito pe calea lecturii sau, poate, cum cred unii psihanalişti şi istorici ai religiilor (Freud, C.G. Jung, Vasile
Lovinescu, Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu), pe un
canal de comunicare subteran, cu memoria colectivă
a omenirii, cînd o imagine, un simbol, întîmplare,
ceva „în afara zilei de azi” se exprimă inconștient în
opera unui scriitor, poet, pictor, Anu şi Ki sînt elementele primare ale spaţiului şi timpului de la
Geneză, Anunnaki e unirea lor într-o inimă de om.
Povestea sumeriană din Anunnaki. Povestiri sub
pleoape, scrisă/ trăită de un medic/ pacient într-un
spital Covid, arată, încă o dată, că terapia intensivă
este locul unde ştiinţa se uneşte cu Dumnezeu.
Povestea pare a continua, sub o altă formă, în Numele
meu este Tu, romanul din 2020 al Ecaterinei Petrescu
Botoncea; numai că aici, prozatoarea, deşi foloseşte
aceeaşi modalitate a monologului interior foarte
intens, pătrunzător şi mijloacele analizei psihologice,
cu extensii în psihanaliză, îşi structurează textul pe
cîteva repere spaţiale pe care le identifică în vîrste,
stări, sentimente, senzaţii ale fiinţei interioare.
Dominant este erosul, întîlnirea în emoţie şi în realitatea biografiei (“m-am urcat la volan, maşina sclipea
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de curăţenie, o spălasem cu mîna mea cu un detergent
bun şi o parfumasem pe dinăuntru, deşi ştiam că în
curînd se va umple de praf, nu trebuia să mai aştept
să fiu sunată, mă voi întîlni cu el, adică cu tine, sper
că ne vom recunoaşte, marea mea grijă era cum mă
va găsi, un pic mă îngrăşasem, părul meu avea nevoie
să fie ajutat cu şuviţe galbene, sînii îmi erau încă
fermi, iar pasul sprinten, totuşi aşteptarea îmi dădea
un aer prea melancolic, poate un pic prostuţ...”), dar
şi cu Celălalt, în (i)realitatea unei relaţii de dincolo de
faptele biografiei, proiectată în ficţiunea legendelor,
mitologiei, istoriei şi literaturii (Dante şi Beatrice,
Orfeu şi Euridice, „el Orfeu, ea Euridice”, scrie naratorul-personaj, în Histria, Aetius şi Marea Preoteasă:
„timpul crescuse în tine ca într-un semizeu, iar eu
devenisem Preoteasa ta”, spune personajul explorînd
un alt palier al istoriei); pe această cale, mărturisind
din interiorul fricilor suferinţa, speranţa, iluzia, protagonista regăseşte poezia atingerii dintre lumi, o
„poezie a splendorii, a călătoriei libere, poate într-un
univers al iubirii”, spre origini, în timpul mitic şi spre
visul androgin al lui Anunnaki, în dimensiurea sacră
a erosului din religia iubirii pe care o aduce Noul
Testament şi în spaţiile identitare al vîrstei de aur, în
„transhumanţa înspre copilărie”, cum o numeşte:
aceasta este calea Damascului din literatura
Ecaterinei Petrescu Botoncea, cînd, trecînd prin purgatoriul acelor văzduhuri, în călătoria liberă, fiinţa
ajunge în faţa lui Dumnezeu sau, cum îi spune, iubirea Îndumnezietă, pe un traseu al pelerinului, care
uneşte Santiago de Compostela cu rîul Iordan şi
Muntele Sinai: „niciodată în exces nu va fi iubirea
adevărată, doar ea se probează prin lipsă de măsură,
prin pacea ce întrece orice aşteptare şi ne oferă bucuria aceea adîncă, ce dăinuieşte, iubirea lui Dumnezeu
sau iubirea îndumnezeită, nu eu sunt cel care trăieşte
în mine, Dumnezeu este acela care grăieşte în mine şi
de aceea, chiar dacă în lumea aceasta nu voi supravieţui, eu ştiu că voi supraviețui eu știu că nu voi
muri...”; pelerinajul fiinţei este pentru a afla faptul că
„singurătatea mea e un taifas cu mine însămi, căci
nimeni nu e cu adevărat singur sub protecţia lui
Dumnezeu”, adică, esenţa însăşi a monologului interior şi a confesiunii în idealitatea lui Tu, amintind de
primele cărţi ale Hortensiei Papadat-Bengescu, Ape
adînci şi scrisorile Biancăi Poporata.
Două sînt spaţiile de identificare a fiinţei parsonajului-narator din Numele meu este Tu: hanul dintr-un
sat pescăresc, un spaţiu securizant, al împlinirii ero-
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sului, „ascuns şi stingher”, lîngă mare, unde fluxul de
conştiinţă dobîndește mărcile unui discurs îndrăgostit, păstrînd tonalitatea unui cîntec vechi („Cînd am
intrat cu tine în han m-au frapat gardurile vii de lemn
cîinesc şi mirosul dulce, profund, ameţitor al vîntului
ce însoţea un cîntec vechi, din timpul adolescenţei
noastre, dacă mă vei uita, iubirea mea, talazuri se vor
zbate-n mare, privighetorile din crîng vor amuţi, apusurile se vor pierde-n zare”), o paradigmă uitată,
mereu căutată şi bolnița unui spital, o temniţă a trupului, chilia din „era Covid”, ajutat de un ventilator,
unde „păpuşa de cîrpă” nu-şi doreşte „decît aer, aer,
aer, aer... toţi de aici ne dorim aer, un regat de aer”,
dar, în acelaşi timp, bolniţa poate fi un loc unde
memoria se activează, în întregul ei, la 36 de ani şi
unde fiinţa îşi (re)întîlneşte înaintaşii, în imaginile
bolniţelor de dinainte (la epidemia de tifos din vremea cînd „mama bunicii mele era tînără”), în căldura
cerească a unui complex simbolic guvernat de bunica, figura tutelară a lumii calului negru şi a mesteacănului, într-o legătură cu părinţii, cu cei dinainte
care, iată sînt vibraţia pămîntului. şi vibraţia astrală:
locul copilăriei revine în „chilia cu multe icoane”, se
identifică în bolniţa mănăstirii unde au sfîrşit cei „din
neamul mamei”: aici e Axis Mundi: „Acolo unde se
află o mănăstire, un cimitir şi o bolniţă, este locul
unde cerul se încrucişează cu pămîntul şi Raiul cu
Purgatoriul, este un centru energetic al Pămîntului, o
Axis Mundi în care durerea îşi găseşte alinarea, iar
viaţa se vindecă prin moarte, pentru a o lua de la
capăt cu haină nouă, prin prunc… şi a-şi primi botezul la coborîrea de duh sfînt”.
Ecaterina Petrescu Botoncea spune, în Numele
meu este Tu, povestea (i)realităţii unei poveşti de dragoste şi, mai ales, a relaţiei atît de complicate cu
Celălalt (plecînd de la o propoziţie a lui Emmanuel
Lévinas, așezată în chip de moto al cărţii: „Drumul
spre Dumnezeu trece prin cel de lîngă tine”), fixată
într-un spaţiu-timp care desparte/ uneşte fantasma
unui han de la marginea unui sat pescăresc cu patul
din bolniţa unui spital Covid, secţia ATI: aceasta e
calea regală a regăsirii sinelui, departe de asprele
atingeri ale realului, în zona unde, cum spune Vianu
Mureşan într-o caldă prezentare de pe coperta a patra,
se întîmplă conjuncţia sufletelor. La hanul pescăresc,
în bolniţă şi în spaţiul securizant al vîrstei de aur,
Ecaterina Petrescu Botoncea scrie povestea refacerii
lui Unu, a reîntregirii androginului, cînd Anu şi Ki îl
(re)creează pe Anunnaki.
CONVORBIRI LITERARE

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

JURNAL

1901

Duminică 29 aprilie / 12 mai 1901 Abbazia.
Sculat la 5 ore. Afară ceva vânt și cerul acoperit.
Apoi, peste zi, tot așa, din când în când
amenințare de furtună, dar nu s-a realizat. De altminteri, azi, mâine și poimâine, sunt „cei trei sfinți de
gheață”1, după spusele doamnei Lendecke,
Pancratius, Servatius și Bonifacius, care în aceste
locuri aduc frig și timp urât.
Luni 30 aprilie / 13 mai. Trezit 5½, dar sculat de
abia 7, 20’, început eu 1½ pahar Marienbader
Kreuzbrunnen și Anicuța idem, Kissinger Racoczy.
Pe la 10¼ vedem deodată un mare vapor dinaintea portului, trebuie să fi și venit regele Greciei pentru vizita anunțată regelui nostru. Ieri sară, 8 ore, am
primit de la Târgu-Jiu următoarea depeșă:
„Ales 205 contra 91. Omagii veneratului nostru
fruntaș. Știrbey.”
La care răspund azi:
„Principe Barbu Știbey,
București
Călduroase felicitări și speranță de bun augur.
Maiorescu.”
Mai 1901
Marți 1 / 14 mai 1901. Cald, soare fără vânt.
Trezit la 5 și sculat, patience până la 7, când sculat pe
Gi, băut apele minerale, îmbrăcat, ieșit la 7½, băut
cafeaua la 8½. Pe la 9½, Piani de la „Epoca” din
București, venit aici pentru întrevederea regelui nostru cu regele Greciei. Spune că încrederea lui Take
Ionescu în opoziția contra junimiștilor se întemeiază
pe siguranța că N. Filipescu va trece la ei.
Pe la 10¼, madame Mavrogheni la noi; ne spune
despre regele Greciei și că vaporul cu tunuri cu care
este aici e un cuirasat elegant, care a costat vro 12
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milioane franci, botezat „Psara”.
Joi 3 / 16 mai. Cald peste zi, soare. Dar la 6½
sara, de când apune soarele pe lângă Monte
Maggiore, foarte răcoare. Sculat la 5 ore, scriu și
cetesc în salonaș, cu ușa deschisă spre terasă, până la
7 ore, când ne aduce apele minerale și trezesc pe
Anicuța. – Ieri, 4 ore p. m., am mers cu vaporul la
Fiume și acolo, luând cafeaua la Schenk pe la 5 ore,
am văzut trecând pe regele Greciei (în uniformă de
admiral cu tricornul, părul și mustața de coloare
blond-roșiatică, cam ca la consulul Kiliani; era în trăsură cu guvernatorul contele Szapary, acesta foarte
prezentabil în costum de magnat unguresc, cu calpacul și lunga pană de vultur (și servitorul de pe capră
plin de galoane aurite.
Pe la 10¼ ore dimineață madame Mavrogheni la
noi; ne-a invitat din partea reginei pentru azi, 5 ore,
la „Villa Angiolina” la ceai, are să cânte iar
Hubermann, dar are să declame și celebrul actor
Ermete Novelli, care dă acum reprezentări la Fiume.
– Ne-am dus la 5 ore, am fost prezentați regelui
Greciei, cu micii ochi albaștri sub pleoape drepte și
cu musteața blondă, de un aspect „plăcut” 2. A vorbit
cu mine nemțește și mi-a spus ce bine îi pare de întâlnirea cu regele, pe care până acum nu avuse prilejul
să-l cunoască și că, după bunul început cu convenția
Marghiloman pentru câteva școli și biserice – vom
încheia și convenția consulară. Am cunoscut și pe
mareșalul lui Paparigopolu, fost ministru grecesc la
București.
Am fost în sfârșit prezentați și marei duce de
Luxemburg de 68 ani, bine conservată, născută
prințesă de Anhalt și surorei sale (de vro 60 de ani)
nemăritată, prințesa de Anhalt. Mai era și a 3-a soră,
de 64 ani, prințesa Bathyldis, măritată SchaumburgLippa, groasă, cu mâini de elefant, buza groasă,
hidrocefală, mama prințesei Alex. – Ermete Novelli a
început pe la 5¼, dar minunate recitări italiene,
„greva fierarilor”3 tradusă din Copée și o satiră poli-
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tică de Favelli. Impresie de actor genial, de altminteri
interesant ca apariție și elegant în mișcări. Apoi
Hubermann, acompaniat de regina, apoi el solo
(Bach), apoi Dall’Orso, acompaniat de regina; dar i
se pierdea glasul în lipsa de acustică a salonului cu
covoare. À propos de asta: secretarul regelui grec,
unul Thon, spunea că la edifici e ca la corăbii, nu știi
dinainte dacă va fi acustica bună, nici dacă va „rula”
corabia pe mare; d. e. marele cuirasat „Psara” tot cam
rulează, pe când teatrul construit de regele actual în
Atena (l-a costat 2 milioane) e foarte acustic.
Mai erau invitați, afară de suitele celor 2 curți,
numai noi, arhitectul Seidel și contele Zamoiski (cu
Hubermann) și guvernatorul Fiumei, contele
Szapary. –
Pe la 6, a plecat Novelli, care trebuia să se întoarcă la Fiume, unde mai joacă deseară.
Vineri 4 / 17 mai. Cer acoperit. Noi azi, a 5-a zi cu
ape minerale. Trimitem pentru madame Mavrogheni
o cutie de ciocolată4 de la Kugler (7½ florini).
Sâmbătă 5 / 18 mai. Sculați la 5, vedem vaporașul
alb „Ellöre” al guvernatorului Szapary (are și un
vaporaș mic „Klotild”) sosind în portul Abbazia, spre
a duce pe suveranii noștri la Fiume. Pe la 6° 10’ trecem pe la Angiolina, regina pe terasă, regele, stăm
împreună, vin și baroanele Schmidt și Reinlein, consulul sârb din Fiume, Curanda, cu nevastă-sa (ca o
cocotă), dr Glax etc. Anicuța dă buchetul și (10 florini) pe Molo. La 6½, plecare (cu Szapary și
Lecomte, care însă se întoarce în Fiume pentru a
pleca marți spre Villefranche). Venise pe Molo și
bătrânul mare duce de Luxemburg și, din cărucior, sa coborât și a stat în picioare. Regele și regina l-au
sărutat la plecare. Nevastă-sa și cumnatele nu erau,
dar era prințul moștenitor5 von Baden și prințesa
Alexandra von Schaumburg-Lippa. Era și contele
Zamoyski cu Hubermann, care mi-a spus că i-a conferit regele bene-merenti clasa I. – La plecare,
vaporașul „Klotild” cu suveranii a înconjurat cuirasatul „Psara”, unde era regele Greciei pe punte, spre
salutare și se cânta imnul național românesc. –
Noi, apoi la 7 ore, am băut apele noastre minerale,
la 2 ore cu vaporul la Fiume și îndată la 3 înapoi. La
dus erau și domnii de la curtea grecească pe vapor,
mareșalul Paparigopolu, secretarul-intendant Thon,
ofițerul de marină Melas; ni s-au prezentat și consulii
greci de la Fiume și Triest și colonelul austriac
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Wächter de la casa militară de cură6 din Abbazia
(comun și cam înfigăreț7).
Multă vorbă cu Paparigopolu despre scandalul,
care stă tocmai în ziarele sosite din Viena, cu
dezmințirea gravidității reginei Draga a Sârbiei
(simulare intenționată?), plecarea doftorului rus, în
ceartă cu cel chemat francez și noua chemare a doftorului Cantacuzino din București și a unui doctor din
Viena.
Duminică 6 / 19 mai 1901. Azi la 5½ dimineața,
uitându-se Anicuța de pe terasă, constată că a plecat
cuirasatul „Psara” cu regele Greciei. Regele mai
rămăsese ieri, după plecarea suveranilor noștri, ca să
stea ceva și cu „cusinele” sale Anhalt, dar după miezul nopții au plecat „în liniște” 8, precum și sosiseră.
Bem azi a șaptea zi apele noastre minerale. Cer
acoperit. Plimbare la „stânca9 Elisabeth”.
Joi 10 / 23 mai. Senin, soare, cald, dar ieri – cu tot
soarele – vânt recișor. Am băut azi fiecare din noi
ultimul său pahar de apă minerală. Ultimele 2 zile mia venit foarte greu nedormitul după masa de la 1 șimi părea rău că nu eram cel puțin în aleele umbroase
de la Marienbad.
Telegramă
Colonel Priboianu, palat regal,
București,
Rog prezentați maiestății sale regelui omagiile
noastre de credință. Misiunea providențială la care a
fost predestinat se adeverește din an în an și a făcut și
din ultimele zile petrecute în Abbazia un moment de
însemnătate istorică.
Dumnezeu să-i dăruiască multe asemenea aniversări spre ocrotirea și înălțarea României.
Maiorescu
În aceeași zi, foarte amabil răspuns din partea
regelui, prin colonel Priboianu.
Azi, foarte frumoasă excursie în trăsură deschisă
la Draga Moschenizze, apoi cafea la Lovrana și, de la
faleza de sud10, pe jos acasă. Plăcut că eram numai
noi doi; era și timpul destul de răcoare.
Sâmbătă 12 / 25 mai. Ieri după amiazi, la Fiume,
schimbat bani pentru a avea ceva lire și ceva mărci.
Ne pregătim cu bucurie de plecare pe poimâine, luni.
Azi, cer încărcat de nori. Frumoasă plimbare între 5¾
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și 7 ore sara, pe faleza de sud, până la vilele dr Glax
și baron Haas („Covorarul11 Haas”).
Duminică 13 / 26 mai 1901 Abbazia. Sculat la 5½
ore. Patience. Cerul încărcat de nori, a plouat toată
noaptea, dar e cald și fără vânt. – Mai plăcute decât
isterica fată bătrână Zednik sunt acum aici, la Villa
Alloro, de câteva zile, nevasta unui profesor universitar ungur din Cluj (medicină), Purjesz Siegmund,
cu urâta, dar aparent inteligenta ei fată, Olga, ca de 15
– 16. – Aseară a sosit aici și ginerele doamnei
Lendecke, prefectul12 Marussi, din Lussinpiccolo, cu
nevasta și fetița lor. Pentru a nu mai sta mai mult cu
ei și fiindcă a sosit azi dimineață și scrisoarea Juchii
din Paris, care ne face să fim cu 2 zile mai de vreme
la Starnberg – München pentru a o întâlni la întoarcerea din Paris spre București, ne hotărâm să plecăm de
azi din Abbazia.
Telegramă
Hôtel Delorme
Triest
Rog rezervați azi, duminică seara, cameră bună,
două paturi.
Majorescu.13
Luni 14 / 27 mai. Triest. Sosit ieri cu întârziere (pe
la 9¾ sara) în hotel Delorme Triest. Mică odaie de
zăduf, numai o ușă-fereastră spre balconaș, no 19, în
etajul I peste mezanin și vedere spre stradă prea puțin
largă, cu 2 lumânări (fără electricitate). (Are și odăi
spre Piazza Municipio, cu vedere spre mare de la
dreapta. Dar erau ocupate, la rusalii vin mulți în oraș.
Dar odaia 2½ fiorini, serviciu 60 creițari, nu tocmai
scump. Dormit rău amândoi, eu lăsat între 3 și 4 ușafereastră deschisă și am făcut patience.
Apoi, frumoasă plimbare cu tramvaiul14, dus și
întors, la boschetto, via Kandler și înapoi, la frumoasa plimbare Sant Andrea. Mare animație. Bunicel
dejun à prix-fixe în hotel, a 3 coroane15 și, la 12, cu
trăsura la gară (cald, dar mie prea cald) și la 12½ cu
tren mixt, plecat spre Padua. Tren rău. De 4 ori
schimbat în cele 7 ore până la Padua.
Sosit la Padova, cu ceva întârziere, la 7½ sara. Cu
omnibus (destul de departe de gară) la Hôtel „Stella
d’oro” al lui Fanti, pe Piazza Garibaldi. Bunicică
odaie (destul de mare) no 7 în etajul I, spre neînsemnata piață. (Alături no 8 și 9, salon spre piață și iatac
spre curte). Bun prânz în plăcuta sală – interesant și

aproape pitoresc, ca multe case în Italia. Bună bere
rece. – Ieșit apoi sara, văzut bune prăvălii, deschise
azi încă până pe la 9¼ sara, deși lunea rusaliilor, luat
cafea neagră la Pedrocchio. Anicuța încântată, eu
vesel și încântat de încântarea ei.
Note:
1. Ultimele cinci cuvinte 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. Textul continuă în limba română.
4. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
5. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
6. Ultimele patru cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
7. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
8. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
9. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
10. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
11. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
12. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
13. Telegramă în limba germană. Textul continuă în
limba română.
14. Cuvânt în limba engleză. Textul continuă în limba
română.
15. 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.

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
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DOCUMENT

Ioana DIACONESCU

D I N A R H I VA C . N . S . A . S .

Valoros prozator interbelic, demn de a fi
reamintit generațiilor care nu i-au cunoscut
opera precum și celor care i-au cunoscut-o dar
l-au uitat, I. Peltz (1899-1980), a fost circumscris de către critica literară unui univers specific prozei românești și anume acela al cartierelor mărginașe cu mediul lor insolit, pe linia
neuitaților
G.M.
Zamfirescu,
Tudor
Teodorescu-Braniște, Ion Călugăru etc.
Consacrarea i-a fost adusă de romanul Calea
Văcărești care a primit la apariție (1933) cele
mai înalte aprecieri critice, fiind elogiat drept
o lucrare literară de mare valoare. În această
arie se înscrie cartierul evreiesc al capitalei, cu
acțiunea la începutul secolului XX. „Un
roman al umanității ultragiate, de înaltă
vibrație lirică”, Calea Văcărești îi aduce lui I.
Peltz o adevarată faimă. În 1929 i se conferise
Premiul Societății Scriitorilor Români pentru
romanul Viața cu haz și fără a numitului Stan.
Romancier prolific, publică Horoscop (1932), Amor
încuiat (1933) etc., precum și Foc în Hanul cu tei
(volumele I și II, 1934), roman în care prozatorul
atinge performanțe remarcabile și remarcate cu entuziasm de criticii de vază ai epocii. Scriitorul și-a rafinat toată viața mijloacele de expresie, conturînd un
univers inedit în proza românească.
Va fi redactor la Literatorul lui Alexandru
Macedonsky (1918), angajat de N.D. Cocea la
Chemarea și Facla (1919), iar în perioada interbelică
I. Peltz își va dovedi talentul de gazetar redutabil,
conducînd revistele Caiete lunare (1926 – 1929 ) și
Zodiac (1930-1931) dar și făcînd parte, ca redactor
sau colaborator, din colectivul altor reviste ca
România literară, Sburătorul (va frecventa sporadic
cenaclul lui Eugen Lovinescu), Bilete de papagal,
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Vremea, Adevărul, Dimineața, Rampa, Cuvîntul
liber, etc.
În 1931 a fost ales președintele Cercului
Ziariștilor din București. După război va colabora la
publicațiile Gazeta literară, Viața românească,
Luceafărul, România liberă etc.
Arestat în 1949, printr-o condamnare al cărei
motiv nu l-a cunoscut niciodată, I. Peltz a fost trimis
la închisoare în 1950 („trei ani temniță grea, trei ani
degradare civică și confiscarea averii”) pentru „crimă
contra umanității”, întemnițat în închisorile de pe
Calea Rahovei, Jilava, Gherla și Aiud.
Au dat referințe critice despre opera sa, în epocă,
Perpessicius (Mențiuni I și IV,Opere III, V, VII), E.
Lovinescu, (Memorii II, 1932, Istoria literaturii contemporane, 1937), G. Călinescu (Istoria literaturii
române de la origini pînă în prezent), Vladimir
Streinu (Pagini de critică literară) și în contemporaneitate Aurel Sasu – Mariana Vartic ( Romanul romînesc II), Ion Bălu (România literară nr.52/1979) Z.
Ornea (România literară nr.45/1995), etc.
***
În Arhiva CNSAS, importantul scriitor intrebelic
I. Peltz este reprezentat prin dosarul de urmărire
informative (DUI) 0234825 în două volume și prin
dosarul penal (D.P.) 0075983 în trei volume, precum
și prin dosarul documentar (D) 098407. Multe și teribile documente, dovadă a hăituirii unui intelectual de
faimă, reprezentant de seamă a literaturii române dintre războaie, autentificat în epocă și în epocile următoare de G. Călinescu și E. Lovinescu, Perpessicius și
Z. Ornea, Aurel Sasu și I. Bălu etc. Documentele
nedreptelor și cumplitelor temnițe comuniste
(Dosarul Penal), dovada vieții private de libertate a
cunoscutului prozator, (urmărirea informativă obstiCONVORBIRI LITERARE

nată a unui intelectual cu rarisime calități, rămasă
pentru totdeauna în DUI, mai cu seamă dat fiind curajul atitudinii demne, în ciuda pericolelor ce-l pîndeau
la tot pasul) sunt cu siguranță noi fișe de istorie literară, neexplorate pînă acum cînd, odată deschise
Arhivele, vin peste noi adevăruri tragice din viața
pleiadei de scriitori valoroși din spațiul românesc
interbelic.
Iată, aici, creionez un posibil portret al unui rezistent prin cultură. Luarea avîntată și responsabilă de
poziție a lui I. Peltz (reflectată mai cu seamă în vol. 2
al DUI 0234825 ACNSAS, într-o epocă în care
cuvîntul exprimat liber putea trimite printr-un singur
gest la temnița politică, este un exemplu de urmat
pentru ca niciodată, nici măcar o umbra a unor asemenea întîmplări tragice să mai treacă vreodată pe
lîngă viața noastră. Cineva care în acei ani se lupta pe
față pentru demnitatea scrisului și libertatea de
creație, nu poate fi decît un erou.
Am avut norocul să-l cunosc pe acest erou în anii
’70. Un prezntabil domn în vîrstă, cu părul ca un nour
nins, purtînd dezinvolt lavaliera și costumul închis la
culoare din care se ivea gulerul impecabil al cămășii
albe. Omul, de o blîndețe nesfîrșită, mereu cu o
glumă care-i stătea pe buze, ca și zîmbetul fermecător. Galant, curtenitor și uman, cineva născut parcă
anume să aducă bucurie și liniște. După anul 2000,
cînd de mult nu mai era printre noi, aflu cu oroare
documentele temnițelor politice unde a fost umilit,
torturat și decăzut din respectul de sine. Dar niciodată, nimeni, nicăieri, nu va putea contesta lucrarea
vieții sale de o valoare literară incontestabilă, demnă
de orice mediu cultural, în orice epocă. Și nici lumina
pe care ființa lui o răspîndea în jur, dăruită cu generozitate, oricărei ființe care i-ar fi fost în preajmă.
***
DUI 0234825 vol. 2 PELTZ ISAC/ACNSAS
Primit Mr.ALBESCU MIRCEA
Strict Secret
Agent „IONESCU MARIA”
Exemplar unic
Casa: domiciliul agentei
Data: 11 VII 1967
NOTĂ
ISAC PELTZ
Pe Isac Peltz l-am cunoscut la el acasă abia acum
cîteva luni. Opera lui mi s-a părut întotdeauna de
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reală valoare și valabilă și internațional. Eu l-am sfătuit să încerce să fie tradus și tot eu îl voi ajuta pe cîte
se poate în această direcție. E lucid și plin de
inspirație. Spune că a făcut pușcărie (3-4 ani). Spune
că s-a îmbolnăvit din pricini morale, căci pînă în ziua
de azi nu înțelege pentru ce a fost închis și cu ce a
greșit. Că el a fost întotdeauna sincer și din toată
inima democrat – că, atunci cînd i s-a oferit să fie
făcut membru în pertidul comunist le-a spus clar că el
nu este un habotnic – dar credincios, dar că asta nu i
se pare suficient ca să fi făcut pușcărie – și că această
tristețe nici acum nu-i trece cu toate că el este de
acord cu tot ce se face la noi în țară – și participă cu
plăcere.
„MARIA IONESCU”
N.B.
PELTZ ISAC este în evidența activă pentru că a
fost agent al siguranței2.
Agentei i-am trasat sarcina să-l mai contacteze și
să stabilească cum comentează Peltz evenimentele
politice.
[Semnat],
Mr.Albescu M.
***
M.A.I.
Sursa – colab: „ANDRONESCU COCA”744
Locul: domiciliu
Data 10 09 1966
NOTĂ
Sursa cunoaște că în str Traian la nr.21 locuiește
numitul Peltz Isac împreună cu soția sa. De profesie
este scriitor și face parte din Uiniunea Scriitorilor din
R.S.România. Colaborează la revistele Magazinul,
Contemporanul și Viața Literară (sic!), cea mai mare
parte a timpului și-o petrece acasă scriind diferite
lucrări literare și articole.
Este un element respectuos și amabil cu toți vecinii, discută amical cu ei, însă nu are relații de vizite
sau prietenie, vizite primește din partea fiicei sale
PELTZ TIA3 și a soțului acesteia.
PELTZ ISAC participă cu regularitate la toate
acțiunile cu caracter obștesc și în special la ședințele
ce au loc în cartier. În cadrul acestor acțiuni deseori
ia cuvîntul mobilizînd cetățenii să ia parte la diferite
acțiuni arătînd totodată importanța și necesitatea lor
la aceste acțiuni.
În discuțiile purtate cu sursa și cu alți vecini a elo-
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giat realizările regimului nostru precum și linia politică a partidului în ceea ce privește politica internă și
relațiile cu alte state4.
În general în toate discuțiile pe care le poartă are
o atitudine justă față de regim cît și față de realizări.
În cartier are o comportare ireproșabilă fiind
socotit de vecini ca un cetățean serios.
Soția sa, de asemeni, are o comportare bună față
de vecini, fiind în raporturi bune cu ei.
[Semnat],
„ANDRONESCU COCA” 744
N.B.
PELTZ ISAC este fiul luji NATHAN ȘI ESTERA, născut la 12 II 1899, în București, scriitor,membru al Uniunii Scriitorilor din R.S.R. și domiciliat în
București str. Traian nr. 21, secția a 8-a Miliție, raionul Tudor Vladimirescu.
***
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SERVICIUL „F”
Strict Secret
S.C.nr 365
Data 16 august 1965
Către
DIRECȚIA III – a/302
Alăturat vă înaintăm scrisoarea expediată de
BLUMENFELD IULIUS str. Anestinelor nr. 46
București către PELTZ ISAC str. Traian nr 19
București.
Din conținutul scrisorii rezultă că expeditorul ar fi
citit o scrisoare în manuscris a destinatarului. Prin
această scrisoare expeditorul identifică anumite personaje din manuscris, pe care le-a cunoscut personal
din care reținem pe ȘTEFAN ANTIM din Calea
Moșilor care a fost în serviciul „siguranței generale”,
de asemenea pe ȘTEFAN GHERGHIU și CÎRSTESCU „care au fost socialiști și au fost demascați la timpul potrivit de către BLUMENFELD ȘI PELTZ
ISAC – la cafeneaua GRUN din Văcărești”, fapte
care ni se par suspecte.
Urmează o scrisoare.
LOCȚIITOR ȘEF SERVICIU,
ȘEFUL SECȚIEI a II-a,
Maior, [semnat indescifrabil]
Lt. col.
Ionescu T.
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***
Sursa: „DAVID”
Strict Secret
Primit col. Rusu Emanoil
NOTĂ
Exemplar nr.1
Data 28 februarie 1964
Casa „Garofița”
I. Peltz, scriitor, spune că în momentul de față
scriitorul cu cea mai mare autoritate ar fi DEMOSTENE BOTEZ. Aceasta mai ales în urma aprecierilor
făcute de tov. GH. GHEORGHIU – DEJ în cadrul
cuvîntării rostite la ședința Organizației Orășenești
P.M.R. care a avut loc recent.
Spune că în cercurile Uniunii Scriitorilor domnea
impresia că vor fi valorificați toți scriitorii mai vechi,
ale căror opere s-au impus prin valoarea lor5, dar nu
au mai fost valorificate după 23 august 1944.
Menționează ediția integrală a poeziilor lui Octavian
Goga, tipărirea unei ediții critice a operei lui Al.
Macedonski, poet simbolist și alții.
Este informat că în momentul de față se realizează o vastă acțiune de reeducare a deținuților politici.
Ar exista mai multe centre de reeducare unde
deținuții politici au la dispoziție biblioteci, radio,
televiziune în afară de un foarte bun tratament uman,
alimentar și sanitar.
Apreciază că pînă la 23 august 1944 cînd se
împlinesc 20 de ani de la eliberarea patriei, va fi complet rezolvată problema deținuților politici.
sursa „DAVID”
N.B. Nota se va exploata la serviciul VII care-mi va
raporta în ce măsură interesează acest element.
Col. Rusu Emanoil
***
19 februarie 1962
Sursa: „DAVID”
Strict Secret
Primit: Col. Rusu Emanoil
Ex. nr.1
Data 15 febr. 1962
NOTĂ
I. PELTZ scriitor, a suferit o condamnare politică6, afirmă următoarele în legătură cu dezbaterile de
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la cea de-a douaconferință pe țară a scriitorilor.
Atît raportul Comitetului de conducere al Uniunii
Scriitorilor din R.S.R., susținut de MIHAI BENIUC
cît și discuțiile purtate în congresul scriitorilor7, au
scos la iveală o serie de probleme, care pînă acum au
făcut numai obiectul unor discuții în cerc închis între
scriitori.
După raportul susținut de Mihai Beniuc, secretarul general al Uniunii Scriitorilor a arătat lipsurile și
abaterile de la linia partinității din partea multor scriitori. Intervențiile făcute în congres din partea unor
scriitori au lăsat săs se înțeleagă unele nemulțumiri
față de linia directoare pe care a trasat-o Uniunea ca
obligatorie pentru toți scriitorii.
Prin raportul său Mihai Beniuc nu s-a redus la criticarea acelor scriitori și a acelor opere care nu corespund din punct de vedere tematic în actualitatea vieții
de azi, ci a căutat să sublinieze necesitatea ca întreaga
noastră literatură să fie, în mod exclusiv, partinică.
MIHAI BENIUC s-a situat pe poziția unui fel de
dictator al literaturii. Una este să critici operele
nerealizate din punctul de vedere tematic și artistic și
alta este să recomanzi ca de azi înainte literatura să
fie în mod exclusiv partinică fără a fi fi operă de artă.
Una este să ataci excesele, modernismele și
tendințele pentru aristocratismul artei și alta este să
recomanzi ca scriitorii să fie mai mult preocupați de
creație și mai puțin de contracte cu editura.
Raportul, mai spune I. PELTZ, a nemulțumit pe
toți scriitorii, fie prozatori, poeți sau critici. Din
raport reiese că tot ce s-a scris în ultimii ani este, în
general, minor și fără valoare, nu pentru că nu s-au
scris opere cu talent, ci pentru că nu corespund partinic.
Scriitorii alcătuiesc o colectivitate care nu trebuie
depersonalizată, ci trebuie să fie încurajată să se valorifice prin opere scrise cu talent și cu pasiune pentru
oamenii muncii și pentru realizările regimului nostru
de democrație populară.
Proza lui ZAHARIA STANCU(Rădăcinile sunt
amare8), impresionantă cantitativ, nu are nicio valoare literară. Poezia lui A. E.BACONSKY9 prezintă
excese formaliste care amintesc decadentismul poeziei occidentale. Teatrul lui HORIA LOVINESCU10
este lipsit de orizont și de claritate. Poezia lui CICERONE THEODORESCU11, RADU BOUREANU12,
și alții, este articol verificat, cît depre critica literară,
aceasta este sub orice nivel critic.
Pentru I. PELTZ, literatura noastră de azi trece
CONVORBIRI LITERARE

printr-o gravă criză – nu de talenete – ci de orientare
artistică prin aceea că, scriitorilor li se recomandă să
nu fie lirici, să nu fie preocupați de realizarea artistică
a operei lor, ei avînd ca obiectiv exclusiv numai
paternitatea (sic!). Lucrurile acestea s-au putut constata și din spusele lui TUDOR ARGHEZI care, chiar
înainte de conferință, în variate articole, a arătat că
literatura noastră de azi este departe de a corespunde
vremurilor noi pe care le trăim, din cauza caracterului
și cantitativ și a lipsei de valoare artistică.
Sursa „DAVID”
N.B.
Nota se va exploata la Serviciul 7.
Agentul va mai semnala în continuare manifestările lui I. PELTZ.
Col. Rusu Emanoil
***
Primit: Lt.col.ZAMBETI H.
Strict Secret
Sursa: „PETRU CERCEL”
Data : 4 martie 1959
NOTĂ
ISAC PELTZ (scriitor)
„În afară de GEORGE SILVIU și de cîțiva
funcționari din aparatul Uniunii Scriitorilor nu
cunosc scriitori de origine evreiască care au cerut plecarea”.
E de conceput că GEORGE SILVIU a sondat
foruri competente înainte de a introduce actele.
Aceasta nu înseamnă că o mare perte dintre scriitorii
evrei n-ar dori să emigreze. După părerea mea au și
motive de emigrare. S-a creat în ultimul timp o anumită atmosferă, contractele de editură au fost revizuite, nenumărate dintre ele au fost sistate, posibilitățile
de lucru și de trai sunt enorm restrînse. Am un
manuscris de 600 de pagini. Are 16 referate. A fost
refăcut, la cererea editurii de 4 ori. După toate astea
care durează de 2 ani, romanul se află într-o nouă lectură. Dacă va fi publicat, va mai datora 30.000 lei
fiindcă între timp am luat cu țîrîita „întreg onorariul”.
Și eu mă găsesc într-o situație relative bună. Ceilalți
scriitori de origine evreiască se află în situații mult
mai grele.
Există apoi impresia, ca să nu întrebuințez un termen mai precis, că evreii nu sunt doriți, că numărul
cărților ori a articolelor de ziar și reviste semnate de
evrei vor fi enorm reduse.
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De altfel această linie se aplică de aproape un an
în tot sectorul ideologic, de unde evreii – pe cît se
șoptește și se șoptește destul de tare – trebuie să fie
excluși. E foarte greu ca oamenii de condei, scriitorii
și ziariștii sau pictorii, oamenii de teatru, sculptorii,
muzicienii să se facă strungari sau lucrători pe
șantiere.
Ideea plecării, cu toate dificultățile pe care le
comportă (scriitorii români sunt legați de limba
română, ca să nu relev decît o dificultate) e deci
explicabilă
I. PELTZ se plînge apoi că unii scriitori evrei și în
principal URY BENADOR13 se îndeletnicește (sic!)
în mod organizat cu denunțurile, că Benador a
denunțat zeci și sute de persoane din lumea evreiască
provocînd adevărate catastrofe.
BENADOR e un tip maladiv care simte o
satisfacție, denunțîndu-și colegii. El are cinismul de a
anunța: cutăruia îi voi da 5 ani.
Și cum e din nou o situație în care denunțurile se
iau de bune, fără niciun control, Benador e în plină
activitate.
BENADOR provoacă concedieri, suspendări de
contracte și colaborări, arestări, procese.
Toți scriitorii de origine evreiască sunt cu groaza
lui BENADOR, care după moartea lui [ION]CĂLUGĂRU14 a devenit factotum – spune Peltz”.
„PETRU CERCEL”
Note:
1 – În cadrul acestei Conferințe au fost aleși: Mihai
Beniuc – ca președinte activ, Tudor Arghezi ca președinte
de onoare, Demostene Botez și V.M.Galan ca
vicepreședinți.
2 – I. Peltz a fost angajat la Siguranța Statului. S-a
vehiculat această informație neverosimilă pentru compromiterea și condamnarea la temniță politică a valorosului
prozator a ispășit-o („Spune că s-a îmbolnăvit din pricini
morale, căci nici pînă în ziua de azi nu a înțeles pentru ce a
fost închis și cu ce a greșit” – afirmație a scriitorului consemnată la fila 2 a DUI 0234825, vol 2ACNSAS)
3 – TIA PELTZ – (n. 1923 – m. 1999) graficiană,
pictoriță și scriitoare. Academia de Arte Frumoase din
București. Lucrări de pictură, grafică, desen și ilustrație de
carte. Numeroase expoziții personale și colective în
România și în străinătate. Lucrări în Muzeul Național de
Artă din București.
4 – O parte a foștilor deținuți politici uzau adesea de
această modalitate de a se proteja, exprimînd fraze stereotipe ce se foloseau curent în limbajul epocii. În cazul lui
I.Peltz, vorbim de o condamnare politică nedreaptă, pe

bazele unei invenții calomnioase și distrugătoare.
5 – Este vorba de eventuala repunere în drepturile marii
lor literaturi a scriitorilor interbelici al căror nume fusese
șters într-un moment de întuneric de pe firmamentul înstelat al literelor românești.
6 – Din Dosarul P 0075 983 vol.1 ACNSAS – „privitor
pe Isac Peltz”: „Decizia nr 1 1788/14 iulie 1951/Decis –
condamnat Isac Peltz pentru faptul prevăzut și pedepsit de
art 3 c. și 4 din legea 204/ 1948 și art 157 c.j.la trei ani
temniță grea, trei ani degradare civică și confiscarea averii.
Compută prevenția. Cu 1000 de lei cheltuieli de judecată”.
Conform referatului căp. Apetroaie Mihai din 24 iulie
1956, în Dosarul M.A.I. 30963 ind. Buc. precum și în dosarele cu numerele 273/1951 (Tribunalul București) și 147/
1952 (Procuratura generală), I. Peltz este acuzat de „crimă
contra umanității”.
7 – Conferința Uniunii Scriitorilor din România din 2226 ianuarie 1962.
8 – „Memorial invers” apărut în foileton-fluviu în
Gazeta literară(1958). „Ostentativ publicistic”, „mistifică
realitatea”. La un moment dat, autorul a oprit continuarea
și publicarea romanului lui în revistă.
9 – A.E. BACONSKY – (n.1925 – m. 1977) poet, prozator, eseist, publicist, traducător. Fratele criticului și istoricului literar Leon Baconsky și tatăl teologului, eseistului,
diplomatului Teodor Baconschi. A debutat editorial cu
volumul POEZII în 1950. Redactor șef al revistei Almanah
literar transformată apoi în Steaua. La maturitate devine
poet neo-expresionist. La Congresul Scriitorilor din 1956
atacă principiile dogmatice ale proletcultismului. Traduce
mult din lirica universală. Moare în cutremurul din 4 martie
1977.
10 – HORIA LOVINESCU – (n. 1917 – m. 1983).
Celebru dramaturg român contemporan. Nepot al lui Eugen
Lovinescu. A fost directorul Teatrului Nottara timp de
douăzeci de ani.
11 – CICERONE THEODORESCU – (n. 1908 – m.
1974). Poet și traducător. A debutat cu volumul de versuri
ermetice Clestar în 1936. A început ca poet suprarealist dar
scrie mai tarziu versuri din munca și lupta feroviarilor.
Principalul traducător al lui Maiakovski în românește.
12 – RADU BOUREANU – (n.1906 – m. 1997). Actor,
dramaturg, apoi poet, eseist, traducător. A fost prezent ca
scriitor atît în România interbelică cît și cea postbelică.A
debutat cu poeme în Ritmul vremii (1927). A mai publicat
în Gândirea, Vremea, Adevărul literar și artistic, Bilete de
papagal. Debutează în volum cu versuri – Zbor alb – 1933.
Redactor șef al Vieții Românești între 1967 – 1974. S-a afirmat și ca pictor începînd cu 1942.
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Nicolae SCURTU
Un poet, din perioada interbelică, despre care se știu puține lucruri, dar care are o operă însemnată și o
biografie din cele mai interesante și mai tumultuoase, este Aurel Marin (n. 25 aprilie 1909, București – m. 16
mai 1944, Roman), din creația căruia nu s-a restituit nimic, absolut nimic.
Autor a unor plachete și cărți de poezie, Lumini (1933), Yodler (1935), Intrarea în pădure (1936), Versuri
(1937), Poezii (1938), Însemnări de vacanță (1939), Însemnări despre lume, prieteni și moarte (1940), Viața
în munți. A doua carte de însemnări despre lume, prieteni și moarte (1940), Moartea lui Pan (1941),
Comentarii critice (1942), Manual de poezii (1942) și Sonete (1942), despre care s-au pronunțat, cu simpatie,
Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, G. Călinescu și alții.
Se impune precizarea că lucrarea Comentarii critice (1942) cuprinde o parte din exercițiile sale de cronicar
literar.
Tânărul istoric și critic literar Șerban Axinte, talentat și informat, îi elaborează o fișă de istorie literară1,
corectă și cu multe informații extrem de utile.
Nu este menționată, însă, colaborarea lui Aurel Marin la revista Front literar, care apărea la Brașov și era
condusă cu rigoare de poetul și prozatorul Vasile Spiridonică (12 august 1909, Cristeşti, judeţul Iaşi – 12
februarie 1988, Bucureşti)2.
Epistolele pe care le public* aici întâia oară, sunt trimise lui Vasile Spiridonică și se referă la colaborarea
lui Aurel Marin la revista Front literar, precum și la unele mărturii din perioada când era internat într-un spital
din orașul Piatra Neamț, deoarece fusese împușcat pe front.
Epistolele acestea, deloc convenționale, întregesc biografia unui poet, care a trăit doar treizeci și cinci de
ani și care a onorat, prin ceea ce a întreprins, literatura și armata română
Se cuvine să cercetăm, cu mai multă atenție, biografia, bibliografia și biobibliografia acestui poet atât de
neglijat și de uitat decenii și decenii.

*
Brașov, 8 aug[ust] 1938
Dragă domnule Spiridonică,
Îți trimit colaborarea mea3 cam târziu, poate
chiar prea târziu. Am tot vrut să dau „Frontului
literar“ o poezie, dar cum n-am mai scris nici
una în ultimul timp, m-am gândit că nu va fi
nelalocul ei, între articole pur literare, o recenzie
despre o carte de prezentare a unei întregii literaturi.
Mai rămâne o chestiune: recenzia este cam
lungă. Ea nu se poate scurta deoarece își pierde
CONVORBIRI LITERARE

tot rostul.
În caz că nu o vei publica, te rog să mi-o
înapoiezi la prima ocazie.
Dacă se publică, ai grijă de corectură. (Aș
face și eu o corectură dacă s-ar putea).
Se mai poate întâmpla ca Antal4 să n-aibă
semnele diacritice întrebuințate de cehi (ex.
Čapek, Beněsova, Němecěk, etc.)
În acest caz se vor culege literele fără acele
semne.
Se poate adăuga jos sub numele meu, cu litere mici, următoarele rânduri. Tipografia neavând
semnele diacritice necesare, numele cehoslovace sunt tipărite cu literele simple.
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Cu mulțumiri pentru ospitalitatea pe care mio acorzi în revistă, al d[umi]tale,
Aurel Marin
*
[Piatra Neamț], 5 august 1941
Dragă domnule Spiridonică,
Îți mulțumesc din suflet pentru bunele și caldele cuvinte pe care ai avut bunăvoința să mi le
adresezi. Asemenea dovezi de prietenie aduc
lacrimi în ochi de bucurie.
Dar sunt la spital, rănit în piept și Dumnezeu
știe când mă voi face bine. Mâna mi-i slăbită.
Obosesc și când mănânc. Am scris, la început, la
Brașov, că sunt rănit în picior. N-am vrut să alarmez lumea.
De altfel, dacă mă duc dracului abia scăpau
cititorii versurilor mele, teferi.
Nu am nevoie de cărți: sunt prea slăbit ca să
pot citi. Citesc numai revistele literare pe care le
cumpăr aici.
Transmite d[oam]nei Vania5 și celorlalți (?)
care întreabă de mine, toate cele bune.
Viața lit[erară]6 mai apare? Eu sunt abonat
dar n-o primesc. De scris... mai va.
Mulțumindu-ți încă odată pentru că nu m-ai
uitat, te rog să crezi în buna mea prețuire.
Al d[umi]tale devotat,
Aurel Marin
[Domniei sale domnului Vasile Spiridonică,
Strada Dr. Amos Frâncu, nr. 1, Brașov; Aurel
Marin, Spitalul Dr. I. Costinescu, Piatra Neamț].

3. Aurel Marin ~ Dr. J. Ǐ. Kvapil și D. Crânjală ~
Literatura cehoslovacă contemporană în Front literar,
seria a 2-a, 3, nr. 2-3, iulie-august 1938, p. 3-4.
În paginile revistei „Front literar“ Aurel Marin a publicat poezii: Intrarea în pădure, 1, nr. 4, iunie 1936, p. 4-5,
Lui Nicolae Cantonieru, 1, nr. 7, septembrie 1936, p. 3, Numi amintesc prea bine azi, seria a 2-a, 3, nr. 5-6, octombrie-noiembrie 1938, p. 6, precum și câteva evocări și note
de critică literară: Profesorul Ovid Densușianu, seria a 2-a,
3, nr. 1, iunie 1938, p. 5, Dan Simonescu ~ De la istorie la
istorie literară, 2, nr. 12, 1938, p. 6-7 și necrotextul Karol
Capek, seria a 2-a, 3, nr. 7-8, decembrie 1938 – ianuarie
1939, p. 4-5.
4. Antal, unul dintre cei mai buni tipografi. Directorul
Tipografiei „Șoimii Carpaților“ din Brașov, unde se tipărea
și revista „Front literar“.
5. Domnița Gherghinescu-Vania (1909–1969), traducătoare, memorialistă și publicistă.
6. Revista „Viața literară“ a apărut în răstimpul 19261938, iunie 1941, în București. A fost condusă de George
Murnu și I. Valerian.

Note:
* Originalele acestor epistole, inedite, se află la
Biblioteca Academiei Române. Numere de inventar ~
223512 și 223513.
1. Șerban Axinte ~ Aurel Marin ~ fișă de istorie literară în Dicționarul general al literaturii române. Ediția a 2a revăzută, adăugită și adusă la zi. București, Editura
Muzeului Literaturii Române, 2019, p. 156-157.
2. Vasile Spiridonică (1909–1988), poet, prozator și
memorialist. A condus revista „Front literar“ în perioada
1936-1939.
RESTITUIRI
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George MURNU
O revistă specială de artă plastică, şi asta în
Craiova? Simptomatic. O salut cu toată
însuflețirea și-i urez din inimă zile lungi şi cele
mai spornice. Mai ales că vine de acolo unde
vădite semne de putere creatoare ne arată că
clocotește o mai bogată sevă românească.
Trebue să adaog: de creație sănătoasă,
diferențiată, specifică, chiar regională, căci asta
ne interesează. E dovadă că nu e răsad anemic
de import; țâșnește din adâncuri, din glia binecuvântată prin botezul de sânge eroic străbun.
Deaceea poate cu noii săi „panduri” să ne ajute
la descătușarea noastră, de astădată lăuntrică.
Istoria sʼar repeta pe altă cale. Trebue să ne completăm ciclul libertăților, ca să fim întregi, de
sine stătători și cu toată întemeierea cuvenită.
Suntem datori față de sufletul nostru care este și
acela al tuturor miilor, sutelor de mii de martiri
jertfiți în curgerea de veacuri pentru idealul
desăvârșitei noastre descătușări şi alcătuiri.
Problema cea mare e pusă: ori cimentăm
acest suflet şi-l prefacem în bloc unitar dela un
capăt la altul al țării ori – pierim.
Tertium non datur. Şi aceasta cât mai repede
și cât mai drastic. O impune în chipul cel mai
implacabil izolarea noastră ca națiune, tragicul
situației geografice. Cine ne împiedică sau ne
abate - înlături cu el: ni-i dușman de moarte.
Semnalul e dat, Oltenia suflecată e gata de trântă. Noul „Fanar”, exotismul, trebue răpus şi înlocuit cu sufletul pământean, cel mai vânjos, cel
mai neaoș, cel mai al nostru; pentru noi nu-i
nimeni străin, dacă e cu noi și ne ajută. Vrem
românitate, adică originalitate, vrem expresia
eului nostru, stilul nostru. Asta nu-i exclusivism.
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Doar nu o rupem cu lumea din afară, nu urâm,
nu disprețuim pe nimeni. Apusul ni-i drag nu
numai pentrucă, în parte, ne leagă cu el originele, ci și pentrucă acolo sunt isvoarele culturii și
civilizației. Deaceea îl consultăm, îl studiem,
învățăm dela el și ne folosim când ne priește, ne
întregește și nu ne diformează sau falsifică, nu
ne preface în colonii de Negri. Ne simțim în vârsta bărbăției şi-i o rușine să mai fim copii: să-l
maimuțărim, să-l copiem, să-l pastișăm, să ne
grozăvim prin contrafacerea altora. În fagurii
moșteniți sau reînnoiți de noi vrem să distilăm
sucul florilor noastre ca să alcătuim propria
noastră miere. Vrem să ne regăsim, să formăm
conștiința noastră proprie şi, prin ea, să zidim
cetatea neclintită a individualității noastre colective.
Pentru aceasta nu există decât un mijloc: să
ne adâncim în noi ca şi în studiul țării şi poporului nostru dela un capăt la altul, să ne inspirăm
dela tot ce e al nostru, dela tot ce ne oferă trecutul și prezentul nostru, cu toate realitățile lor, de
orice ordin și de orice categorie ar fi ele. Vrem
cu alte cuvinte, dacăʼi vorba de artă, să cântăm
dragostile noastre. Să prefacem în cântec moșia
părinților noştri cu toate frumusețile şi comorile
ei. Au făcut-o instinctiv, direct ori indirect indiferent, toate popoarele culte, dar mai cu seamă
cei cari ne-au dat bună parte din ființa noastră,
popoarele greco-latine. Deaceea și țara lor poartă nimbul cel mai ademenitor al frumuseții și
nemuririi. Geniile imaginative le-au prefăcut în
Eldorado sufletesc. Pentru elita intelectuală
Roma e și astăzi „patria inimii”. Nu mai puțin și
Atena. Iată dece stăm veșnic robiți de farmecul
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lor, dece nostalgia lor ne înstrăinează în țara
noastră. Să adăogăm la patria noastră fizică pe
cea morală și estetică. Ea ne va fi de trei ori mai
scumpă și frumoasă. Și în admirația și dragostea
noastră comună pentru ea ne vom adăpa puterile
de coheziune și călire a personalității noastre
colective.
Dorim dar ca arta noastră să fie reprezentativă, caracteristică, așa cum a fost și este arta tuturor popoarelor conștiente și instinctive. Aci e
frumusețea și infinitul. Abstracția și cerebralizarea e antiestetică. Centrifugii nu sunt artiști. Cei
cari visează un homo europaeus sau oecumenicus (când sunt sinceri merită tot respectul) reduc
și caută să reducă expresia omenească la un singur tip, sunt tot așa de utopiști ca și esperantiștii
cari își închipue că pot înlocui limbile vii
printrʼun organ unic, abstract și mort ca o plăsmuire galvano-plastică. Arta centrală, organică,
e totul și aceasta e individuală, țâșnește din
sufletul și creerul reprezentativ. Deaceea preferim, pentru noi, arta individului român, fie ea cât
de primitivă, de barbară, de sălbatică chiar.
,,Valahul” să-şi spue și el cuvântul. Asta o
așteaptă și o cer străinii. Cei veridici și
conștienți, de bună seamă. Să nu ne îmbete
reclamele plătite sau complezențele și
amabilitățile unora dintre ei. Să ne amintim de
vorba unuia dintre cei mai competenți, a distinsului pictor Forain, adresată de curând la ai
noştri cu prilejul participării noastre la
expozițiile din Paris. Sfătuia pe Români să se
lase de contrafacerea sau reeditarea modelelor şi
clișeelor franceze, de care ei sunt sătui până la
desgust. Reputația Românilor, după el, o pot
întemeia nu falsuri și promiscuități, ci opere
viguroase ce poartă pecetia autenticității vii, ineditul surprinzător ce-l poate da numai o individualitate hrănită din tot ce are mai semnificativ
țara și poporul nostru, care desigur nu sunt lipsite de o fizionomie proprie. Se înțelege dela sine,
o asemenea artă nu se improvizează. Dar sunt
oarecari începuturi bune – Grigorescu în frunte –
şi ele pot continua întrʼun fel sau întrʼaltul,

„etnicul” are mii de fețe. Se poate stabili astfel
cu timpul o tradiție, un fir de unitate de
concepție în produsele noastre. Pentru aceasta e
nevoe de discernământ, de o voință și conștiință
clară care să ne ferească de boala mimetismului
gregar. Sforțările și realizările Rușilor să ne fie
un îndemn și o pildă. Creațiile acestora în toate
domeniile artei încep a se impune pretutindeni
ca o forță elementară. Rusia imensă fizică și
spațială capătă astfel dimensiuni și mai mari
printrʼun miraj și o aureolă care pe noi, vecinii,
trebue să ne pue pe gânduri și să stimuleze
ambițiile noastre până la paroxism. Eroismului
lor imaginativ cată să le opunem cu succes eroismul nostru, e o chestiune de existență pentru noi.
Instinctul de conservare ne dictează prin urmare
să schimbăm criteriile comode și de împrumut
de până acum, să le înlocuim cu altele, valori ce
numai geniul nostru propriu le poate creia și
sancționa. Eu cred în existența acestui geniu,
căci fără el nu am fi putut răsbi teferi prin vijeliile vremurilor trecute, nʼam fi putut înfăptui
visul patriei mărite, nʼam fi multul-puțin care
suntem astăzi.
Cu această credință inaugurez apariția acestei
publicații. Dea Dumnezeu ca ea să fie trâmbița
îndrumării sănătoase spre culmile expansiunii
noastre artistice!
(Galeria Flamurei, An. I, Ianuarie 1921, reluat în volumul Descătușare, București: Casa Școalelor, 1928)
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Marcel
MUREȘEANU

1. Logodnă
Un tânăr corb
şi-a cerut în căsătorie
pubera şi frumoasa
corboaică
într-un ulm
din Grădina Palatului Winsdor.
Eşti prinţesa mea!
i-a ciripit el,
apoi au urmărit
împreună
Schimbarea Gărzii.
2. Acuarelă
Aici soarele răsare din mare,
în altă parte din munţi
ori din nisipuri sclipitoare,
din păduri, din gheţari
sau din ierburi înflorite,
ba chiar din spatele unor turnuri înalte
crucificate pe orizont.
La capăt de zi soarele apune
dintr-un singur loc,
toată ziua se umple de sânge
şi oceanele şi mările
şi lacurile cele nemişcate.
Atunci doctorii cei mari
fug să oprească sângerarea,
iar soarele le mulţumeşte
şi îşi începe convalescenţa.
Furnicile şi gazelele se
încreştinează!
3. Un semn vechi
Se aude un troznet.
Troznesc încheieturile lumii,
se întinde lumea după somn,
toate fiinţele se balansează
şi au o ameţeală plăcută,
e momentul fericirii universale,
se aude imnul celor fără adăpost,
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păsările culeg ouăle fluturilor,
setea şi foamea încă nu s-au trezit.
Peste puţin se va face ziuă pe tot pământul,
vor ieşi la lucru făcătorii de bine,
se vor deschide ferestrele maternităţilor
să intre berzele, ţipete multe se vor auzi
până să apuce născuţii cei noi
între buze sfârcurile mamelor lor.
Noi, toţi ceilalţi, vom privi
această minune până ni se vor umple gurile
de lapte.
Codicil: o barieră fonetică
se lasă în vis. Ameţite,
sunetele se tem să iasă şi se prefac
într-o vocală enormă care explodează
în tine!
4. Spuneţi după mine…
Dimineaţa miroase a dimineaţă,
ziua miroase a ziuă,
seara miroase a seară,
noaptea a noapte,
numai vara miroase a iarbă,
iar inima îngheaţă în mine,
gândindu-mă că, iată, s-a sfârşit
iar ultima grindină va fi aceea
a strugurilor care cad în
praful câmpiei!
5. Turmentatele
Strigi, ceri ajutor că te devoră cuvintele,
ca nişte îngeri căzuţi trag de tine,
te rup. Uimirea îţi curge pe piept,
nimeni nu vine să te salveze.
Ce-i cu voi? Ce v-a venit? le întrebi.
Atunci cuvântul dragoste
se apropie de barba ta,
ţi-o piaptănă, îţi smulge un fir
şi îţi răspunde subţiindu-şi
silabele: doar ceea ce ne-ai făcut tu
îţi vom face!
6. O cale scurtă
Decât să-ţi vinzi lemnul crucii tale,
mai bine încălzeşte-te cu el
în nopţile geroase,
mai bine fă-ţi o baghetă
cu care să alungi zădărnicia!
Despărţiţi-vă prieteni!
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Alexandru
SFÂRLEA

DIN ELE ÎNSELE
(... Mi-ajunge doar să-mi pot suferi
smulsele din ele însele vise,
atât de umila și veștejita căutare
în ceea ce dincolo de sine - ajunsese
și –acele contorsionate litere
ce refuzau să mai devină cuvinte,
lichefiatul refuz ce mi se zvârcolea prin vine
și-adeseori abia se înfrânase
să nu-mi țâșnească prin urechi și prin ochi,
prindeau formă din aburi unelte de tortură
ceea ce-mi era însăși răsuflarea
care de-atâtea ori încercase
să nu se mai adăpostească în mine,
ci doar în smulsele din ele însele vise ...)
SENSURI, VOLUTE, NIȘE
(... Tocmai întors din teritoriul inamic
al vorbelor ce-au supt rebelă nesupunere
din niciundele stelelor verzi,
prin cât cuprinde-ascunzișul ritmic din trup
am resuscitat amuțitele sensuri, volute și nișe,
poate că înadins țărâna lipsită de văz asurzise
când lăsasem de neînțeles urme
dinspre aburii înecăcioși
ai unor priviri furișe, nomenclatura
luptătorilor pentru incongruențele-asediate
așteptau la rândul intrării
– cu certificat verde –
în postumitate ...)
SPRE NICIUNDE
(... Tot mai stânjenit se simțea
omul cu poezia făcută fărâme
de-ascuțișurile roșii ale cuvintelor,
dar cu ea, cu ea cum rămânea
că-i tot bate în piept
și nimeni nu-i răspunde,
tot mai ades pe sine se mințea
că turnul norilor din minte
nu-i pe punctul să se dărâme,
ce e cu voi, de ce vă-ntărâtați, smintitelor?
Să vă tot auziți în van
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nici n-ați mai avea vreun drept,
dar ele se tot vârau una într-alta
– miraculoasă pricepere de-a se ascunde –
omul cu poezia făcută fărâme
avusese un cuvânt cu aripi,
i se păru că îl aude fâlfâind:
se opri împovărat de nimicnicii
apoi porniră spre niciunde ...)
REVOLTĂ-TE PE GARDURI
(... De parcă aș fi putut declanșa
o acuratețe semantică
în ceea ce-aș fi putut spune, dar n-am spus;
toți cei îmbucurați de reușitele altora
îl invocă pe Daniil Harms,
cel „vătămat” de-avangardism și absurd
mort de inaniție în Leningradul asediat,
mie mai nu-mi sparge timpanele
„plânsul mașinii de tocat”,
dar îl mai știu pe unul care-a scris
despre ”mlaștina care stă-n șezut și râde ironic,
ba mai și trișează la cărți”. Vedeți?
Avem și noi ”harms-iștii” noștri,
D-nul fie lăudat și mai multe nu.
Dar de cât absurd avem parte
În zilele noastre parșive
e martor eșichierul politic,
vedem caricaturi ambulante pozând
în salvatorii Nației;
de parcă aș fi putut declanșa
o acuratețe semantică
în ceea ce-aș fi putut spune, dar n-am spus,
cei care umblau din zori în apus cu ”ciumele”-n gură,
acuma stau turcește și tac mâlc.
Rusia și NATO își trag insulte și sperieturi,
stau șefi de State la mese lungi și albe
și vorbesc despre cum e bine să pari înfricoșat
de drobul de sare, sau de propria umbră;
madam Criza mondială strănută și sughite
prin cancelarii, burse și palate, șopăie
și bagă groaza-n oamenii simpli
și vai, of, ah și uf cum se mai aude
„plânsul mașinii de tocat”,
Iar despre farsa cu Covid-ul nu-mi permit
decât să tac, cel mult să ridic pufnind
dintr-o sprânceană
și să mă holbez urât,
de parcă aș fi putut declanșa o acuratețe semantică
în ce-aș fi putut spune, dar n-am spus .
Parc-aud: mai taci, secătură, trage o dușcă
pe stomacul gol și smulge-n trăsnet realitatea din vis,
oricum absurdul cu miliardarii-n pup sunt la putere,
tu scrie „lirism morbid” și revoltă-te pe garduri
că nu mai crește zăpada cât ele ...)
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Halucinante chipuri i se arată
Febra-i plină de delir
Inima-i plină de speranță

Mihai Sultana
VICOL

In memoriam poetului Nicolae Dabija
Anul 2021
Se va destrăma și luna decembrie
Va trece și păgubosul an 2021
An al încruntatei morți
Plin de spaime adânci
Pieptul aproapelui e plin
De țipătul durerii
Fruntea-i încinsă de focul
Rugului inchizitorial
Pe acel pat de spital
Aproapele cere o gură de aer
Mâna întunecatului Lucifer
Îi acoperă gura
Anul se pierde în adâncuri de cimitire
La vreme de ciumă
Noiembrie târziu
Lumina verii a apus demult
Un greier își jeleşte cântecul
Copacii-s dezgoliţi de frunze
Firul ierbii e trudit de bruma
Cu ochi fosforescenţi de fiară
Cu groază își amintește de gura coasei
Orașu-i stârnit de sirena unei salvări
Și-i pregătit să întâmpine
Cu dangăt de clopote convoiul funerar
Frigu-i plin de negre presimțiri noptatice
În preajma lui se arată
Chipul desfigurat al iernii
Delir
Învrajbita oră a miezului de noapte
Este plină de delir și spaime stârnite
De negrul coșmar al aproapelui
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Nicio gură de aer
Sfârșitul îi este în preajmă
Noiembrie 2
Noiembrie e plin de orori
Nimic n-a mai rămas din
Vremurile de aur ale verii
Greierii își prevestesc sfârșitul
Pe la răscruci de ore
Se surpă lumina zilei
Copacii își dezbracă straiele
Galbene de bonzi
Prevestitoarea brumă stârnește umbra
Tăcerea-i plină de frig
În preajma ei se năruie
Izbăvitorul surâs al verii
Recviem
Pe rugul bolii murim neîmpărtăşiţi
Zilele ne sunt zdrobite de întuneric
Spre cer lumina o căutăm zadarnic
Ruga ne este sfântă și plină de smerenie
Suntem supuși supliciului sufletesc
La aflarea veștii că lacrima-i curmata
De un oftat și amaru-i este o ruga neauzita
De izbăvitorul clopot al unei biserici
Fruntea lui Iisus e numai lumină
Jertfa lui e înălțare în sumbru prezent
Noiembrie 1
Prin curți împrejmuite de toamnă
Se furișează bruma în veșminte albe
Sumbrele presimțiri ale greierilor
Vestesc un noiembrie trist
Vin orele târzii ale dimineților
Frigul e numai pustiu și tăcere
În somnul vietății sălbatice
Răsună tânguirea mierlei
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şi parcă sunt cernit de ochii mari desenaţi de ger,
pe geamul cămării.

Ioan Vintilă FINTIȘ

Coridoarele cuvintelor
*
Nevăzut şi minunat trec uneori prin coridoarele cuvintelor.
Vocale subţiri strălucesc dedesubt şi deasupra,
în aerul gotic al ninsorii.
Urcă din mine atunci un şarpe de apă somnolent,
sideral.
Sunt goluri ce ucid, sunt sărbători de frig –
monologuri albastre se torc lângă tronul de miresme
al grădinilor.
Aştept blânda moarte prin odăi de crizanteme şi trandafiri.
Am rămas doar un fragment de timp în plămânii de lemn
ai pendulei.
*
Este sfârşit de noiembrie.
Umbra mea este o aripă de fluture albastru, o cădere de
înserări.
Lebăda întunericului vâsleşte printre luceferi,
trupul meu a căzut lîngă pragul tristeţii, ca o mănuşă de
prinţ.
Trece vremea sărbătorilor, muntele de ceaţă şi smirnă
se topeşte în mine, cum sfeşnicul de chiciură
al amintirii.
Ninge eretic de pe tâmplele mele –
nu mai sunt decât o pâlpâire de astru.
Ninge cu maci pe marginea dealului, eu cred că este
vorba despre
un pat funebru, sau despre
un costum pentru seara de iarnă.

De aici eu scriu anotimpuri şi păsări,
compun partituri de tristeţe aşteptând să vină îngerul
sau copilăria călărind cerbi.
*
E frig sub tălpile mele.
Un pumnal de ger întinde noaptea spre fotografia mea
spânzurată pe un turn, la marginea câmpului.
Cât mai există iarna, oraşul de mătase
dezvăluie tristeţea din statui.
Caut un drum - într-o dimineaţă aurie - ţărmurile se
retrag
în scoici şi meduze.
Curând va trece maşina neagră şi eu voi spune adio
verandei
care ascunde un text despre lumea de dincolo.
*
Oglinzi de nisip, oglinzi de piatră, marea înzăpezită în
lumina
și spaima că mai exist.
Peste sfânta ţărână a trupului secundele de frig se aştern
iar seceta din adânc o sferă în celulele nopţii.
Singur şi fericit am să mor într-o ţară a frigului –
nici un drum către aceasta nu deschide alt drum,
țărmul dezvăluie portocali de cenuşă.
un demon roade secunda, în valuri gâlgâie frigul
şi mă acoperă întrutotul.
Nu mai există nimic
Doar o apocalipsă de ninsoare în care şi muntele s-a prăbuşit
*
Eşti o împărăţie albă strălucind la marginea orizontului,
de unde se prăbuşesc ziduri de rouă și blesteme de frig.
Vii dintr-o înaltă iubire
şi cuvinte de fum rosteşti în tăcerea grădinii.
Aerul te inundă cu mierle
şi devii atât de uşoară încât
pari o mătase împletită din sânge
de zeu.

De acum eu mă apropii de sânul auriu al candelei
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Dar după ce a depășit tranșeele de turbă cauterizată,
descoperă arhipeluri de iarbă pentru potârnichii și vulpi.
Într-o geografie a rezistenței cifrele îi sunt scut protector.
Va înțelege într-o zi codul ciclurilor albinelor sălbatice.

Cristiana ESO

Scriere în flacără
Demult de când zilele conțin
un soare devenit o lumânare rece și plată,
Clepsidra s-a răsturnat, proiectând culori secundare.
Să construim o barcă dinspre fortăreața țărmului,
apoi să surprindem promisiunile devenite păsări.

Pescarul își ridică brusc capul. E în picioare. Puternic.
Trasează în praf
mai degrabă o figură geometrică prelungă și stranie,
decât rozasa unei catedrale.
Neliniștea nu-l mușcă pe cel care descoperă izvoare.
“Ce raport matematic mă leagă de nevăzut ?”
Rostogolește vizibilul
ca să conceapă numărul miraculos ce exprimă realul,
dar care nu formează un raport direct cu nimic din lume,
în afară poate cu pasiunea însăși a Firii.
El este locul unde cerul pare că îmbrățișează marea.

Sensul influx. Ascult.
Înlăuntrul a devenit întinderi.
Cresc împletituri de iederă ca brațele candelabrelor spre
făclii.
Georgice
«Vibrează o muzică sublimă de înger copilandru.
Din calendare alunecă figuri și bestiare,
din nor, o revărsare de salcie înflorită.
Ținut ceramic în care aștrii se cunună. Din lanuri,
înghesuite respirări se înalță, împinse de elanul voluptății.
Îmi este sete de-un cântec de iubire,
când arcul verii se întinde pe trupu-mi răsucit de leandru.
Tac și-o miros : parfum de spânz, de crin, de cedru.
Secundele topesc încet legenda noastră.
Tot asudasem ferăstruind trecutul de prezent.
Am prins și-am îmblânzit demult grifonii.
Trăiesc în răsărit de iarbă și în amurg de lună.
Stau nemișcat ca să surprind din roci
o tandră înflorire sub licăriri supreme.
Ibiși se învârtesc într-un vârtej de aer argintat,
limbajul pomilor se-amestecă în zare.
Prin sita viselor trec tulul înstelat.
Ce părăsește sfera fericirii se-ncheagă în geme.»
Anamorfoză cu pescar
Cătunul ardea când a plecat.
Un nor de funingine a năpădit mințile.
În care parte a cerului sclipește steaua polară?
De-a lungul biefurilor nămoloase,
conuri livide expulzează un fum anestezic.
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Inspirație de iarnă
În ger serafic,
soarele se încheagă în purpură,
apoi cade dincolo de lume.
Orgă de cristal.
Concert vizibil.
Jocul fulgilor de zăpadă,
Șal vaporos traversat de vulturi protejează de frigul
singurătății.
Poesia di Tiziano
Coboară din nori un calm suveran, amețind piscurile,
în timp ce ploaia devine încoronare.
Lacul reflectează un alt adevăr.
Lebăda pune în mișcare vârtejurile anotimpului cald,
doar lacul rămâne impasibil.
Imperceptibil,
între arcul aripii și curba umărului, un ritm interior.
Experiența densă a trăirii fiecărei mișcări a luminii.
Tânăra de la fereastră,
și frumusețea opalină a înălțimilor.
O aripă albă deșirând aparenta inerție.
Imobilitatea fetei,
ea însăși originea unui zbor.
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Ioan Matei RUSU

Dionisie VITCU

Vae soli
Artiștilor din mantaua
N.V. Gogol & T.G. Șevcenco
Nătângă vreme venalități nătânge
împung bruftuluind să se ridice-n slăvi
cât stă-n lumină ziua
și cât noaptea strânge
păsări de-oțel ce-arunc-pe Cer otrava
și cer sânge
clocind cât stăm și adastăm
dorința sterpelor culori
cât stăruim aiuritori
în straiul conștiinței somnolente trist
îngrozitor de trist
încurajând pe înțeles întunecat
ochii sticloși ca zerul
surdizata-umilința-fumului
odraslă ceții – gerul
în trena norilor obadă
lătratul vântului cu sfadă
potlog ce peticește-un răsărit pe Cer
prohodu-n glas a suferință
pe liniștea căderii frunzei în mister
gând plutitor
sub alba gingășie a Oului
Lumina și Credința
speranța-n mugurul de viață
sub piatră și cenușă etern nemuritor.
10 martie 2022

CÂND LUNA LUMINA ASFALTUL FIOROS
Luna lumina asfaltul fioros,
stelele se bălăceau în ferestre,
se reflectau pe pielea teraselor,
adormite,
sforăind bere și vin.
În subrațul cartierului,
îndrăgostiții se sărutau cu foc,
legănându-se pe vreo bancă,
rătăcită,
murdară de radiația sărată a zilei.
În apartamentul meu,
pătrundeau visele întregului oraș,
siluete supte de femei,
umeri țepeni de bătrâni,
țipete de copii,
ondulații abstracte,
într-un amalgam de sunete surde,
și mișcări oarbe.
Și tu erai acolo,
ca o umbră,
ca o perdea de întuneric,
pierdută,
uitată,
goală de toate cojile solare,
infinit de grea,
și tot la fel de ușoară.
Te așteptam de mult,
în fiecare noapte când luna se reflectă în asfalt,
când stelele împung sânii orașului,
eu stau la fereastră,
cu picioarele în pat,
cu brațele atârnându-mi în gol,
ca să nu te pierd când vei apărea,
printre stâlpii de electricitate,
sau printre copacii exotici aduși de primar.
NU AU MAI FOST PLOI DE ACESTEA PE-AICI
Nu au mai fost ploi de acestea pe-aici,
ploi fără nori,
zguduind praful roților,
scăldând copacii încinși,
odihnind umbrelele uitate,
murdărind uscăciunea caselor,
adăpând asfaltul însetat,
apropiind oamenii de cer,
și de iad,
nu,
ploi de acestea nu au mai fost pe-aici!
P O E Z I E
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P R O Z A

Alecu Ivan GHILIA
Încă nu se zărea bine de ziuă, când ieși dispregiurată, cum adormisecu lingura la gură, cât îl așteptase pe
frate-su să se întoarcă de la pădure, și se-nnopta și se
făcea de miezul nopții și tot nu se-ntorcea, să nu se fincăierat din nou cu careva și să trebuiască mâine să alerge întrebând lumea în toate părțile și să-l care acasă
zdrobit de bătaie, neștiind cum să- l mai lecuiască.
Adormise cu lingura-n gură, cum se spune, ducând
mâna cu lingura la gură, mâncând singură și plânsă
borșul de fasole înăcrit cu borș și leuștean, cum îi plăcea
lui, aducând de la biserică sticla de borș pe care i-o dase
de pomană o băbuță din sat care zicea c-a fost prietenă
cu maică-sa, Dumnezeu s-o odihnească în sfânta Lui
pace, și ea, Măriuca, s-anăscut în mâinile ei, pe când
maică-sa se stingea și de asta i-a fost și milă și-a prins și
drag de ea ca de copilul ei.
Știa c-au rămas singuri după ce, cu doi copii pe cap,
fetița abia născută și băietul de șapte ani, de-acum rămas
singur să aibă grijă de fetiță, a ținut cât a ținut pe lângă
ei o văduvă din sat, apoi și-au luat de-o seamă amândoi
încă tineri, au lăsat copiii lângă o capră, câteva găini
care scurmau în bătătură și-au plecat prin sate la vale,
să-și trăiască noua viață printre străini.
Un vecin mutilat de război, cu doi cai nărăvași de
care nu se putea apropia, și cum să-i încalece fără un
picior, beteag și calicit de celălalt, având de hălăduit și
stâna din capul satului dintre miriști, unde oile trebuiau
mereu purtate între câini de-o parte și de alta a satelor pe
imașulcomunal, ferite de grădinile oamenilor. Băietul,
Frusinel Părăsitu, cum era strigat în sat, ăl de se cațără
de mic prin toți copacii și sare și de pe casă când îl apucă
pe el nebuniile și-i vine să călărească pe deșălate toți
caii dinsat, încât pe întreg imașul lăsat liber se putea
spune că toți caii și măgarii erau ai lui, vecinul chiabur,
avar cu averea, dar beteag și neputincios pe deasupra și
c-o femeie stearpă care, cu toată pomana făcută cu unul
sau cu altul dintre vlăjganii satului, tocmiți de el, tot nu
i-au pus cheag pe descuietoare, domnul Cățui, spărgându-și capul în fel și chip, până laurmă l-a amilduit pe
Frusinel, învoindu-se cu hârtie scrisă și ștampilată la tribunal, să-i slujească cincisprezece ani la stână și
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acasă, de-acum fărăsă se mai atingă de proprietărița care
era un fel de șef al stânii și cucoana casei, și după cincisprezece ani, dacă mai trăiește calul ales de el, e al lui.
Acum se împlinise sorocul. Frusinel era plecat cu
calul de-acum allui, înscris la un concurs de călărie, de
unde surioara cea cuminte și iubitoare îl așteptase toată
ziua să se întoarcă, rugându-se la biserică pentru maicăsa, de care abia de mai ținea minte c-a avut-o, și pentru
frate-su să vină vesel strigându-i din poartă că a reușit.
Reușită bună să-i dea Dumnezeu și întoarcere cu noroc
și sănătate.
Semn că toate aveau să sfârșească cu bine, mătușa
Casandra i-a adus o sticlă de borș, țața Ileana o trăistuță
de fasole și ei ce i-a mai rămas de făcut întoarsă acasă,
pusă pe așteptare, n-a fost decât să mai ciupească ultimele frunze de leuștean din uscăciunea grădinii pârjolită
de arșiță, că doar se știe că borșul de fasole fără leuștean
e ca nunta fără lăutari. Borșul de fasole cu leuștean îi
plăcea cel mai mult lui bădia Frusinel. Numai că, deacum se lăsa seara, începu să lucească în albăstriul
cenușiu al cerului prima steluță pe care o vedea seară de
seară lucind deasupra streașinii și din pământuri liniștea
încordată nu-i trimetea niciun ropot de cal. Tot
așteptându-l cu borșul răcit pe plită și
mămăliguța învelită-n ștergar, să nu se răcească, lihnită
de foame, cum nu mâncase nimic toată ziua, s-a hotărât
să ia anafura de la biserică pe inima goală, apoi începu
să-și aștepte fratele dus să se încununeze împărat cu
calul săunăzdrăvan și a adormit lângă blid cu îmbucătura
la gură.
Frumos vis a mai visat! Parcă Frusinel se prefăcuse
într-un Făt Frumos cu părul de aur, de unde era țigănos
ca dracul, fălcos, stâncos și cam de groază când se
stropșea la ea s-o bage-n pământ, când se mânia, zburlindu-și ca un armăsar cu nările umflate-n vânt pletele
negre ca fundul ceaunului, cum îi erau și ochii. În visul
ei se aăta cu părul galben fluturând pe umerii strînși întro mantilă lucitoare ca un fuior de mătase mai galbenă ca
aurul, și din toată statura lui parcă ieșeau valuri de putere înfiorată care luau pe sus. Frate-su se transformase
chiar în Făt Frumos, logodnicul așteptat. Ea era pămân-
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tul virgin ce sta să înflorească în primăvară.
Se trezi repede, scuturată de fiorii ghimpoși din
burtă, căci o apucase pișu`. Abia se mai putea ține când
ieși val-vârtej ca o nălucă pe ușă și se opri ca trăznită șil văzu în aurora dimineții în ogradă, călare și neclintit,
privind spre casă ca un chip cioplit în lemnul din catapeteasma altarului, cum sta cu mâinile poptite de șaua
calului, neclintit ca o stâncă, privind spre ea ca un lup
gata s-o închidă.
„Oliuu, boieru`!” strigă ea.
„Nu te teme!” începu să râdă el. “N-am venit să te
mănânc. De mâncat,” continuă el în același râs scurt,
aspru și parcă înciudat, de bărbat nedeprins nici cu
râsul, nici de luatele cu binișorul o femeie încă neîncepută, ca zgâtia din fața sa, care și începuse să tremure,
abia mai ținându-se, strângându-și dinții și picioarele să
nu se scape pe ea.
Nu mai așteptă să audă ce vrea să mai spună boierul,
cu râsul lui care-i suna în urechi ca o momeală de speriat.
Țâșni ca vântul după colțul casei și se ușură, respirând
dintr-odată fericită că se poate întoarce mai sigură pe ea
să vadă de ce-a venit boierul. Poate chiar dumnealui e cel
visat. Dă, Doamne! Poate toate noroacele de pe lume
dăduseră peste ea. “Altă viață,” își spuse, cum spun toți,
bărbat sau parte femeiască, după ce-și golesc bășica.
Gândea frust, copilărește, hazos și nu se fandosea exprimându-se simandicos, imitându-i pe oameni mari de a
căror conversație fusese lipsită, îndulcindu-și doar un
picuț glăsciorul abia auzit, ca o fetiță cuminte și nebăgată
în seamă ce se afla, abia îndrăznind să ridice ochii, aproape orbită de spaimă asupra epitropului bisericii lor, unde
ea, cântând în strană, îl vede câteodată la marile sărbători
stând ca un mitropolit în strana goală de lângă mitropolitul veșnic absent. Acuma se mai și rușina pentru că o prinse gata să se scape pe ea, de parcă prin peretele casei boierul ar fi văzut-o cum își trage cămașa umezită de
nădușeala care a cuprins-o de cum a dat cu ochii de
el călare... Ce săcaute el călare dinaintea casei ei în
ogradă, când se știe că niciun bărbatcu bun simț nu dă în
zorii zilei de o fată ieșită afară să-și facă nevoile dupăcasă,
cu ochii încă împăienjeniți și cârpiți de somn!
„Doamne, ajută-mă!” își făcu cruce cu limba, rugându-se repede, și se-ntoarse proptind peretele cu spatele,
să prindă curaj, chemând toată căsuța lor mititică și
ștrofolită de bătrânețe, ce sta să cadă, în ajutorul ei, gata
și ea să se rostogolească de pe prispă, când îl văzu căi gata să sară de pe cal, dar ceva îl opri și se tot uită când
la ea, când la casă, când la ograda uscată și pustie, de
care vede că n-are de ce-și sprijini ochii.
„Frusinel, frate-miu, e dus la concursul de călărie.”
“Prin urmare, ești singură?” spuse boierul.
„Și ce vrei?” întrebă ea șoptit, dârdâind de frică, gata
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să dea buzna pe ușă și să trântească ușa, amintindu-și co spaimă fulgerată până în inimă că n-au nici zăvor pe
dinăuntru.
„Am venit să te iau,” spuse boierul.“Cum să mă iei!?
Unde să mă iei?”
„Am făcut anul de văduvie, gata! Nu mai rabd. Am
venit să te iau. Uite, nici nu cobor de pe cal. Te salt de
subsuori și te duc la conacul și la moșia mea să te fac
cucoană. Dacă-n afară de ce-i pe tine mai ai de luat ceva
din bojdeuca asta ce stă să cadă, adună repede din casă
ce vrei să iei.”
„Da` nu mă duc, bădiță, domnule, boierule, nu mă
duc nici moartă,”se trezi ea că spune de spaimă și de
bucurie, simțind cum bucuria o lua pesus, și speranța și
îndrăzneala să creadă n-o mai făcea să dispară pe ușă.
„Mă faci să cobor de pe cal și n-o să fie bine, să te
silesc să urci lângă mine,” amenință el c-o voce cam
scrâșnită, neslăbind-o din ochi, cu ochii în flăcări ca un
lup flămând. “Ce-o să-ți fac, o să-ți fac după legea
Domnului, nu te teme, că, pe cât sunt de năpraznic, sunt
și pe-atât de stăpânit, lucrând în numle și sub porunca
Domnului. Te duc întâi la altar. Te duc la ofițerul stării
civile, apoi la altar, și-l iau de-aici și pe frate-tu. Unde-i?”
„Îl aștept să vină. Tocmai că i-am făcut un borș de
fasole cu leuștean, cum îi place lui, și dac-aveți
bunăvoință, până vine el de la concursul de cai la carei dus și l-am visat că vine cu premiu, poftiți în casă să
serviți o strachină de borș, să vedeți ce borș bun știu să
fac. Poftițiși nu suduiți. Cum se spune, casa nemăturată
musafir așteaptă. Așezați- vă pe cur pe piatra asta pe
care stă în capul mesei frate-miu și, când oveni el,
Dumnezeu să-l aducă mai repede, el o sta pe buturuga
asta pe care stau eu,” râse ea drăgălaș, venindu-i dintrodată poftă de râs, mirându-se singură ce vorbăreață era
și nu știa.
Câte-i treceau grămadă prin cap și nu știa. Uitând
cu-atâta îndrăzneală de toată starea ei de dinainte și,
parcă fără șagă, parcă chiar făcând-o pe gazda mare, trebuia să-l servească pe musafir ca pe prințul arătat în vis.
Își dădu drumul la firea ei adevărată. Nu mai era o fată
oarecare. El era Făt Frumos, nu avea plete de aur pe
umeri, nici platoșăde oștean, nici buzdugan, dar o ducea
la altar, cum își visase dintotdeauna, era înalt și frumos,
lat în umeri și îngust în șolduri, înalt de să se-ntunece-n
casă când intră pe ușă și, cu toate că-i cam negru ca un
harap și are obrazul cam fălcos și nasul subțire și ascuțit
ca de vultur... și ochii ca funinginea de pe fundul ceaunului, o duce la altar și zice că-i omulDomnului și o ia
cu acte în regulă, cum voia ea și vrea și Frusinel.
„Uite-l că vine!” sări bucuroasă spre ușă, gata să-i
scape oala din mână. “Aide, frățiorule dragă, ai luat premiu? Uite ce premiu ne-a adus Dumnezeu. Uite cine-a
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venit la noi să mă ceară...”
„Te-o fi și încercat, după câte văd, că l-ai poftit la
masă,” izbucni Frusinel cătrănit și pus pe harțag, căci nu
luase niciun premiu și calul mai pierduse și o potcoavă
pe drum, aducându-l tot drumul șchiopătând.
Se apropie furios și mânios de musafir, gata să-l ia în
pumni.
„Cine ești matale, cucoane, de ne intri-n casă ca la
dumitale acasă!?”
Măriuca se-aruncă spre el, mărunțică și dârză ca o
nuielușă de lumină, împingându-l cu mâinile:
„Ho! Ho! Stai ghinișor, bădiță, că nu-i ce crezi.
Dânsul a venit cu gânduri bune. Stai așa, nu te porni.
Dumnezeu l-a trimis la noi. Bucură-te!După câte înțeleg,
nu ți-au dat nemernicii niciun premiu, căci premiul ni la trimis Dumnezeu prin dumnealui.”
„Stai jos, băiete. Uite, mă ridic eu și te las să stai pe
chiatra din capul unghiului, cum se spune în cartea sfîntă, în capul mesei, unde ți-e locul, eu am să stau pe buturuga pe care stă Măriuca, ea ne servește. Măriucă,
Măriucă, am să-i spun, de multe te îngrijești, dar la
mine-acasă, unde te duc eu, tu o să alegi partea cea
bună, numai să-mi fii mie și Domnului Dumnezeu cu
credință.”
„O să-ți fiu, mărite doamne! Așa va fi. Jur înaintea
icoanei din pereteși-naintea fratelui meu drag, singura
rudă de pe lume, care știu că se bucură.”
„Mă bucur, surioară, și se bucură și măicuța noastră
în ceruri. Să fie într-un ceas bun.”
„Să fie,” spuse tărăgănat, cu încetineală gânditoare
oaspetele, așezându-se ca un duh monumental pe buturugă, smucindu-se și sucindu-se din greu, căci nu avea
loc să-și întindă picioarele pe sub masă, împingând
masa cu totul, gata să facă o nefăcută, vărsând borșul
din strachină. “Da` tu prin casă o ceapăn-ai, mititico,” se
adresă fetei, drept scuză. „La un borș bun de fasole... și
tu ai făcut un borș bun, trebă musai ș-o ceapă. N-ai!?” se
miră el, apoi se împăcă cu situația și începu deloc
boierește să soarbă cu lăcomie din linguroiul de lemn, ca
un țăran. “Dacă n-ai, n-ai,” se resemnă el. „O să ai. O să
ai de toate, numai să-mi fii credincioasă...”
„Ba am, am, mărite! Poftește!”
„Bravo, copchilă! Și dumnealui îi aranjez chiar la
moșie o cursă decai cu obstacole și premii, ca-n Anglia
sau Franța marilor curse hipice.”
„Vorbe-n vânt!” pufni Frusinel și trânti cu pumnu-n
ceapa așezată dinaintea lui pe masă, zdrobind-o. “Nu
cred până nu văd. Ăștia de pe Prut,cu mascarada lor, sau dovedit o nevolnicie și-o fanfaronadă de neisprăviți
care să-și împartă prada, ca să-și vândă ei mârțoagele.
Nici nu era decalul meu, chiar dacă nu-și pierdea potcoava, să intre în concurs cu mârțoagele lor. I-a căzut o
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potcoavă pe drum, taman parcă bine să nu se compromită cu mârțoagele.”
„Bine-ai făcut, cumnate. Pariurile astea sunt trucate,
aranjate. Mai dă-mi o ceapă, fetițo, că bun borș ai mai
făcut! Dac-așa o să-mi faci ca femeie și-n pat, te înscriu
la virginele despotcovite, sau te trimit la un pension de
călugărițe. Scuză-mă că mai vorbesc și-așa, când mă
ia gurape dinainte, când sunt împăcat și măs imt bine
cum e acuma. Am mâncat,m-am săturat, fie numele
Domnului lăudat, hai ș-om mere, cum zice ardeleanul,
ca să știți că io mi-s și olecuță ardelean de pe la Cluj.
Așé.”
Erau de-acum amândoi călări, fratele fără șa, pe
calul său împodobit c-o pătură puturoasă mirosind trăznitor a sudoare de cal și-a sudoare sănătoasă de om, iar
pețitorul bine-nfipt în scări de argint, instalat într-o șa
îmbrăcată-n hurmuz, bătut cu monezi parcă de aur și
argint, gata să seaplece, s-o smulgă de subsuoari pe
mireasă și s-o așeze în fața sa pe greabănul calului ce
fremăta de neastămpăr, gata să zboare cu ei, când copila
își aminti de ceva și spuse: “Îndată! Îndată! Numai oleacă, am uitat ceva.” Și dispăru dintr-o suflare pe ușa lăsată deschisă de la casă.
„Dacă nu vrei, fugi pe fereastra din spatele casei,” o
sfătui în glumă frate-su, care era gata parcă să sară
și el de pe cal și s-o ajungă dinurmă.
„Chiar așa? Crezi că nu vrea?” întrebă pețitorul. “Eu
sunt omul lui Dumnezeu, nu vreau s-o iau cu forța. Dacă
era s-o iau cu forța, o luam demult, de când tot mă uit
din jîlțul meu de epitrop cum cântă și cât îi de frumoasă
în strană, de-mi luminează sufletul. Într-un an, exact un
an de când am îngropat-o pe răposata, m-a făcut s-o uit
până și din vis, cum mă-ndemna și răposata să iau fata
asta și s-o fac cucoană în loculdumneaei. A trecut anul și
gata. Mi-am făcut canonul! Uite-o că vine!”chiui el
deodată ca un flăcău, plecându-se să prindă bine fătuca,
înșfăcând-o zdravăn, să nu-i mai scape.
Potrivind-o bine-n șa, ca să nu cadă sau să zboare din brațele lui,cât era de mică, plăpândă și delicată ca
o vrăbiușă, dădu pinteni calului, simțind-o cu toată făptura, răscolit și înfierbântat, căutându-i răsuflarea cu
răsuflarea lui și-n timp ce-i săruta la niereală ceafa și
urechiușa înfierbântată, o întrebă nedumerit și curios:
„Da` ce ții tu acolo-n brațe!? Ce ți-ai adus aminte c-ai
uitat!? Bine, icoana, înțeleg, dar văd că mai ai ceva în
brațe. O pisică! Ce-i asta!?”
„Asta-i Negresa, cu care mă joc eu. Maimuțica pe
care am lustruit-o cu negreață de pe fundul ceaunului. E
foarte hazlie, n-o vezi? Și mă iubește și o iubesc mult.
Negresa Măriuca, așa o cheamă.
(fragment din romanul Sfinți fără morminte)
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STĂPÂNA OGLINZILOR
Teodor PARAPIRU
Codex Testis, cap. 49
(număr-cuib de lumină și de întuneric pentru
trup și pentru suflet, pentru neasemănare și pentru
singularitate, pentru Pământ și pentru Cosmos)
1. Narcisa Vidu a iubit oglinzile așa cum alți
oameni iubesc banii, hainele sau funcțiile, sau
cum se iubesc unii pe ceilalți, când îi leagă sentimente, ambiții, obsesii, obiective, interese sau
obligații.
2. Își aranjase casa ca pe un adevărat muzeu al
oglinzilor care însemnaseră ceva în viața ei.
3. Chiar dacă, în taină, ea credea că venise pe
lume direct dintr-o Sală a Oglinzilor din orașul
prenatal, accepta formal, ca punct de plecare al
pasiunii sale, momentul din fragedă pruncie, când
la sărbătoarea luării de moț, alesese fără ezitare
(gest premonitoriu) o oglinjoară aflată lângă alte
lucrușoare – cărticică, fundiță, creion, bijuterie,
foarfecă, monezi, caiet, mașinuță, păpușă,
iconiță... Acum, obiectul micuț, modest și cu
suprafață spălăcită, ocupa locul central din casa
Narcisei, numerotat cu cifra 1, respectiv, unitatea
indivizibilă, sursă prin repetare a oricărui alt
număr, simbol fundamental în matematici, în religie, în filozofie, în istorie și în sport, după cum
bate vântul științelor sau al luptei pentru libertate, pentru democrație sau pentru diverse păci și
armistiții.
4. Apoi se înșirau piese tot mai mari și mai
strălucitoare ce reflectau perfect biografia personajului.
5. Constatându-și existența și ființa în oglindă,
Narcisa Vidu a fost într-atât de captivată, încât
toate celelalte evenimente au trecut pe lângă ea
ca expresul/ rapidul prin haltă, deși, în altă ordine de idei, fie spus, ar fi meritat să le dea mai
multă atenție.
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6. Familia ei prosperase financiar (n-avem
timp să ne ocupăm de soarta fiecărui membru al
său, n-au decât să-și scrie memoriile, sau autobiografiile, ad libitum), copila mersese la școala primară și la cea gimnazială, adolescenta – la liceu
(pe care îl absolvise discret) și chiar intrase la o
facultate de avarie, cu protecția mediului pe afiș.
7. Din apele unei oglinzi venețiene din acea
vreme, reiese că abia băgase de seamă că, urmând
sfaturile înțelepte și voința protectoare a
părinților, se căsătorise cu onorabilul Oliver Ecou
(mare finanțist și bogătaș de top, chel, cumsecade,
fermecat de splendoarea fetei etc.), în ciuda celor
patruzeci de ani în plus față de ea, sau poate tocmai în deplin acord cu acest amănunt.
8. Promițătorul personaj a simțit repede aripile
heruvimilor damnați ai Deprimării și ai
Disperării, fiindcă făptura pe care o diviniza îi
accepta dragostea cu indiferență suverană, cu
anume conștiinciozitate venită din dresajul
educației ori (s-o spunem pe-a dreaptă!) ca pe a
unui accesoriu sexual.
9. Pătrunsă de fiorul credinței, Narcisa se ruga
lui Dumnezeu pentru trupul ei, pentru frumusețea
și pentru sănătatea lui.
10. Bietul Ecou umbla capiu prin casa-muzeu
căutându-și tânăra consoartă, până când o găsea
vie și distrată, visătoare sau aiurită, în vreun fotoliu, pe canapea sau pe covor. Nu se împotrivea
când el o folosea pătimaș, dar nici nu răspundea
implorărilor lui înflăcărate, îndemnurilor și chemărilor la participare erotică. Placidă, inertă și
manevrabilă, se supunea întrutotul fanteziilor
sexuale abuzive ale vârstnicului ei soț. Tot timpul,
Narcisa privea în apele oglinzilor, murmurând
înfricoșată și revoltată: Satirul ală bătrân este o
brută..., o fiară..., un primitiv..., un obsedat..., un
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nemernic... Sărmana femeie!... Nimic pe lume nu
merită un asemenea sacrificiu..., nu-i așa?... Da...
Da... Da..., bâiguia mașinal Ecou, continuând să-i
năpădească trupul cu explorări vicioase. În fine,
fără tevatură epică sau alte relatări de umplutură,
nefericitul soț a murit cu numele ei pe buze la nici
trei ani de când primise urările de casă de piatră
și de fericire.
11. Nici moștenirea considerabilă ce i-a revenit legal și incontestabil n-a trezit-o la realitate.
Și-a delegat tatăl și fratele să se ocupe de afaceri
și așa s-a întâmplat spre consolarea și mulțumirea
generală.
12. Stăpâna Oglinzilor (cum i se spunea, fără
a fi limpede dacă înseamnă admirație sau compătimire!) a intrat apoi în perioada operațiilor
(apendice, fiere, stomac, plămâni, rinichi, stomatologice, alunițe, buze, sâni, nas, urechi, sprâncene, ochi...) și a tatuării pe toată suprafața corpului
(chiar și pe tălpi și pe cap!): flori – narcise, ghiocei, magnolii, personaje – Orfeu, Casanova,
Armand Duval, păsări – papagali, păuni, vulturi,
animale – lei, urși, miei, edificii – Statuia
Libertății, Turnul Eiffel, Piramida lui Keops,
insecte – fluturi, libelule, gărgărițe, pești și animale marine – delfini, caracatițe, piranha, șerpi –
Uroborus, Șarpele Evei, anaconda, vegetație –
brazi, sequoia, cactuși...
13. Arăta superb și oribil, în același timp. A
devenit celebră. Au început să vină vizitatori
numeroși, inclusiv din alte țări, doritori să-i admire peisajul, contra unei taxe, ca la un muzeu vestit
pentru exponatele preistorice reconstituite sau
pentru scene cu vampiri, ori cu oameni primitivi
angajați în procesul erotic de reproducere a speciei.
14. Goală-goluță și tatuată în întregime,
așezată pe un soclu de statuie, tânăra femeie se
lăsa contemplată, pipăită, mirosită, fecundată de
privirile curioșilor și ale fanilor, care o considerau
autentică operă de artă și Giocondă a timpurilor
actuale.
15. La numai câteva zile după ce a împlinit 30
de ani, a început declinul fatal, înspăimântător, al
Narcisei. Toate efectele colaterale și riscurile ce îi
fuseseră semnalate ca posibile/probabile pe terCONVORBIRI LITERARE

men mediu sau lung s-au declanșat în cascadă de
tip Niagara, în avalanșă devastatoare de Himalaia,
ori în izbucnire vulcanică vezuviană, în măsură să
facă relieful de nerecunoscut.
16. Fața i s-a buhăit și s-a umplut de cute
adânci, buzele i s-au umflat, nasul i s-a lungit
neverosimil, sprâncenele i-au căzut, i-au crescut
mustăți, urechile s-au făcut ca frunzele de varză,
sânii s-au fleșcăit în mlaștina pieptului, burta s-a
încrețit, picioarele i s-au ascuțit ca niște araci
strâmbi, tatuajele s-au deformat completând
dezastrul.
17. Trupul Stăpânei Oglinzilor semăna cu un
teren viran/lunar, bântuit de furtuni, pustiit, aglomerat de creaturile unei lumi de coșmar, altădată
feerică și triumfătoare, frumoasă și ispititoare.
18. La 35 de ani, Narcisei Vidu i s-a propus să
interpreteze fără machiaj rolul de Muma Pădurii
într-un film după un basm. La înfățișarea ei
obișnuită, se atașau câteva elemente specifice personajului: o mătură zburătoare, o perucă uriașă cu
părul vâlvoi, gheare de grifon, o pelerină neagră
zdrențuită.
19. Trăind intens cumplita dramă, după 99 de
operații care, acum, se întorseseră împotriva ei,
Stăpâna Oglinzilor a renunțat la ideea de a-și
remedia aspectul în vreun fel.
20. Cei din jur au încercat s-o mângâie, dar,
după un interval scurt de teribilă restriște, au constatat o schimbare neverosimilă a stării ei de spirit. Părea să se fi împăcat cu sine și cu noua sa
condiție fizică.
21. A rămas ca timpul să le suporte/să le clarifice/să le limpezească/să le înghită pe toate, până
la noi ordine sau chiar pentru veșnicie...”.
*
–...Am fost doctorul casei lor dinainte de
nașterea Narcisei, așa că, profesional vorbind, am
cunoscut-o până să fi văzut lumina zilei. La câteva luni după debutul procesului ei de urâțire înfiorătoare, m-a invitat să o vizitez. Hidoșenia trecuse
de primul val, se instalase și începuse să piardă
din impresia strivitoare, dar încă te cutremurai de
repulsie când o priveai, oricât ai fi fost de încercat
pe baricadele nenorocirilor omenești. Însă impor67

tant era că avea psihicul întremat și că discuta
lejer despre problemele cu care se confrunta. Am
observat că se adresa oglinzilor cu politețea și cu
seriozitatea pe care mi le acorda și mie...
– Și n-a venit vorba de nici o minune, de nici
un bioenergetician salvator, de nici un vraci/ vrăjitor de poveste, de nici o operație de ultimă oră,
prin corespondență sau telepatică?... se interesează madam Elvira Corbu. Că, să fii urât nu-i o
infracțiune, nici abuz de serviciu, nici trafic de
influență, nici motiv de protestat în piața de legume din import, nici revoltă de grevă a foamei la
domiciliu de ziua onomastică... dar să nu miști un
deget pentru reparații?!...
– Mi-a spus că ar fi pornit un mare Concurs de
Urâțenie, de la etapa pe localități, până la Faza
Globală Supremă, cu premii mai mari decât la
Concursul de Frumusețe corespunzător și
tradițional, dar că altceva o preocupă. Mi-a mărturisit că, după îndelungi căutări și reflecții, se
pregătește pentru operația nr.100. Ceva
revoluționar și fără asemănare în istoria omenirii!...
– O fi pus la cale de vreun transplant de cap,
că numai operația asta nu s-a făcut, dar merge
vorba că experimentele sunt în floare! bănuiește
vecinul Marțian.
Intervine poștașul Corbu:
– Hai să fim serioși, doamnă Carmen! Ce să
mai transplanteze și oamenii ăștia?!... Că toate
organele interne și-au găsit nașul chirurgical sau
tehnologic, doctorii au ajuns să bage sârme și-n
inimă, și-n plămâni, și-n rinichi, și-n ochi, și-n
ficat, și-n organele sexuale, și-n creier, și-n splină... Iar cu bulinele și injecțiile completează tratamentul și rezolvă diagnosticul!
– Narcisa mi-a spus că, după ce a călătorit pe
arterele și prin cotloanele internetului, a găsit un
medic providențial, recunoscut ca atare și necontestat, cu valoare axiomatică de cel mai înalt
nivel, un pioner al explorării limitelor vieții...
– Pe scurt, cu ce se ocupă?
– Cu transplantul de... SUFLET! Narcisa este
convinsă că operația asta este leacul ei, iar marele
doctor Dominic Placebo – șansa realizării!
Toți stau pictați în peisajul înserării. Actrița
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Mina tresare:
– Și s-a hotărât?
– Da, a și achitat o sumă considerabilă, iar,
acum, este prima pe lista de așteptare. Doctorul
Placebo mai are o dificultate de trecut. Lucrează
cu avânt științific, cu devotament și cu dragoste
de profesie și de aproapele- pacient, la edificiul
unei Bănci de Suflete, unde să colecteze produsele, să le conserve în recipiente speciale și să le
verifice compatibilitatea pacient-donator. Când
Banca va fi gata, Narcisa va fi anunțată și va intra
în operație.
– Și ai ei ce spun?
– Sunt foarte îngrijorați și pun la cale niște
procese, fiindcă, prin testament, Narcisa a lăsat
mare parte din avere doctorului Placebo și Băncii
sale, lor rămânându-le vreun sfert din total.
– Asta-i treaba și gata! În fond, unii desemnează ca moștenitori câini, pisici, papagali, pești,
maimuțe... Are și dumneaei dreptul să-l facă fericit pe meșterul Placebo, pentru serviciile lui inegalabile...
– Și cu oglinzile cum rezolvă?
– În fiecare zi, sparge câte una.
– Pesemne că va intra în criză când o va sparge
pe ultima, dacă lista de așteptare nu va funcționa.
– Nici vorbă! În cadrul ceremoniei, după spargerea cotidiană a unei oglinzi, Narcisa merge în
oraș și cumpără alta, așa că numărul lor nu se
schimbă!
Domnul Solo cugetă:
– Ce nu face omul pentru sufletul lui!...
Onorabilul Augustin îl întreabă, observând că
privea cu nesaț cerul albastru:
– Ce vezi, domnule, acolo sus, de te uiți atât de
atent?
Solo răspunde cu blândețe:
– O Grădină, judecătorule! Mare, sublimă,
năpădită de buruieni, de omizi și plină de
oglinzi... Mai interesant mi se pare că spunem
„C´est la vie!”, când este vorba de moarte și cu
asta, basta!
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Constantin GHERASIM

Satul, situat la marginea orașului, devenise în
ultimul deceniu zonă rezidențială. Coastele împădurite, altădată adevărate oaze de parfum emanat
de teii seculari, se transformau de la o lună la alta
în spații private înghițite în ciment. Cu fiecare adiere de vânt își luau zborul spre oraș nori de ciment
și reziduri ale materialelor de construcție.
Hectarele de verde pe care google-map le înfățișa
ca pe o coroniță în jurul urbei se preschimbau în
zone sterpe pe care răsăreau din când în când vile
cu două sau trei nivele, toate trase la indigo.
Aceeași arhitectură, aceleași dimensiuni și forme.
Casele țărănești, majoritatea lor din lemn sau chirpici, dispăreau de pe hartă la fel ca fabricile din
perioada comunistă. Companiile de construcție
lucrau intens și continuu, iar comunitatea rurală
urbanizată începea să capete imaginea unui cartier
orășenesc modern. Sute de metri cubi de lemn de
tei plecau lunar spre destinații cunoscute doar politicienilor din zonă și mai marilor comunei, în timp
ce gazonul și arbuștii ornamentali preluau
atribuțiile ecologice ale copacilor seculari.
„Gazonul e bun! Chiar mai bun decât copacii! Am
văzut în Danemarca și în Finlanda”, susțineau tinerii peisagiști în fața tinerii care-și cumpărau teren,
prea puțin interesați de cât și ce se taie, atâta vreme
cât li se promiteau casele sau vilele dorite. Iar
bătrânii, cu pensii de câteva sute de lei, mulțumeau
lui Dumnezeu că-și trăiesc ultimele momente cu
ceva bănuți în plus, având accest la televiziune prin
cablu și căi de comunicare cu nepoții plecați din
țară.
Printre betoanele sterpe ce înfulecau satul se
mai putea zări turla bisericii vechi, mai bine zis,
crucea de fier ce se încăpățâna să domine întreaga
vale a Siretului, depășind cu puțin vila cu trei niveluri a unui cunoscut om de afaceri din oraș. Era ctitorită la sfârșit de secol XVII din cărămidă, cu
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ziduri solide și arhitectură ștefaniană. Pe frontispiciu se păstra în condiții excelente stema Moldovei.
Interiorul era întunecos din cauza ferestrelor înguste, zgârcite cu lumina exterioară. Acum a venit vremea ca umezeala și frigul cărora le făcuseră față
câteva generații, să devină o problemă pentru noul
val de credincioși. Preotul, om cu experiență și
apreciat pentru implicarea sa, a cumpărat o centrală
nouă. Sau așa a anunțat, deși era tot frig înăuntru.
Gurile rele vorbeau că o schimbase pe cea din casă
și a adus-o în sfântul lăcaș. Asta pentru că nu făcea
față suprafeței mari. A introdus curent electric în
biserică, a pavat interiorul cu granit nou peste marmura veche a bisericii, a montat candelabre noi, de
metal aurit, aduse din Ucraina. Furau ochii la prima
vedere și îi încântau pe credincioși. A mai strâns
bani frumoși de la vârstnicii evlavioși, trăitori ai
locului de sute de ani, și a făcut lucrurile cum crezu
el mai bine. Oamenii erau entuziasmați de toate
schimbările. Era ceva concret, nu vorbe. Îi încânta
auriul noului policandru, adus în locul celui vechi
de argint. Li se păreau binevenite toate înnoirile.
Chiar și repictarea bisericii, o considerară un lucru
binevenit. De fapt asta era noua grijă. Își doreau o
pictură nouă, frumoasă și luminoasă, asemenea
celei de la bisericile pe care le vedeau la televizor.
Cea veche îi deprima, le insufla o stare de neliniște.
Înfățișa chipuri subțiri și înalte, uscate, de acum
șterse de negura vremurilor.
Părintele le-a înțeles doleanțele. Însă, după ani
de păstorire, știa că toate dorințele lor nu se putea
împlini oricum. Prețurile crescuseră mult, cei mai
constanți enoriași nu-și mai permiteau să doneze
mulți bani, iar tinerii se arătau, dacă nu indiferenți
cel puțin reticenți. Și, în afară de asta, imediat după
2007, o comisie de la Direcția de Patrimoniu, a
venit și a declarat biserica obiectiv de patrimoniu
național. Orice intervenție ar fi însemnat numeroa69

se acorduri, aprobări, devize. Adică bani mulți, drumuri multe. Nu-și mai permitea. Frămânat cu privire la ce avea să facă, un gând venit într-o seară îl
lumină: „Până la urmă, dacă e Casa Domnului, va
avea Domnul grijă de ea”, își spuse el.
Imaginea unei noi biserici i se contură în minte
într-o duminică seară, înainte de Duminica
Crăciunului. Ideea de a fi ctitor, firească, îi deschise sufletul.
Se apropiau sărbătorile de iarnă. Stătea relaxat
în fotoliu, sorbind dintr-o cafea braziliană, cumpărată de fata cea mare, studentă la Facultatea de
Drept la București, de la micul shop de cafea din
Mall. El nu prea intra în Mall. I se părea ciudat săl vadă lumea acolo. Se gândea că ar fi smintit
credincioșii. Așa că își făcuse un cont fals pentru a
accesa felurite site-uri pe internet, unde citi comentarii și postări despre viața în mall, și ajunse la concluzia că mai bine dă altora bani să-i cumpere ce-și
dorește.
„Acușica vine Crăciunul”, își zise în sinea lui.
Se simțea ca un aluat care dădea să crească, după ce
a fost frământat. Se duse la calendarul atârnat pe
perete pentru a număra zilele una câte una, dar nu
după cifre, ci după sfinți: azi Sfântul Naum, mîine
Sfântul Avacum, apoi Sfântul Sofonie. Șoptea
nume după nume, ca și când îi spunea cuiva din
apropiere cine știe ce secret. În câteva zeci de
secunde îi termină pe toți, până la Crăciun. Apoi o
luă de la capăt. De data asta o făcu mai atent, încercând să se gândească dacă nu cumva a omis ceva.
Sau pe cineva. ”Oare toți ăștia or fi fost prieteni? Sor fi intâlnit pe undeva unii cu alții? Sau cine i-a
așezat în ordinea asta? Cu siguranță, sfinții au fost
așezați în calendat tot de unul care a fost cu ei sau
dintre ei. Altfel nu s-ar fi putut!”
Privea foaia înrămată, meditând singur la întrebările pe care și le punea în sinea lui. Își dădea
seama că nu aveau sens astfel de gânduri. „Mda,
ispite. Prorocii au trăit în timpuri diferite, în epoci
diferite. Au avut morți felurite. Da! Dar au transmis
același mesaj, cu același gând. Asta e! Asta e ceea
ce contează până la urmă. Unitatea mesajului!” Se
simțea fericit ca și cum descoperise cine știe ce
noutate. A înțeles că există ceva care apropie oamenii, care sfidează regula temporalității, a stării
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materiale sau a pregătirii intelectuale, anume mesajul transmis și scopul cu care îl transmiți. „Păi, dacă
ar fi făcut reclamă la un produs, la același produs?
La o cafea sau... Dar ei au vorbit despre
Dumnezeu”. Rosti cu voce tare și apăsat cuvântul
„Dumnezeu” și începu să râdă. Atunci se auzi o
bătaie puternică în ușă. Își legă bine capotul de
mătase și deschise. Era colonelul T., a cărui vilă era
în imediata apropiere.
– Domnule colonel! Dă-mi voie să te
îmbrățișez! Ce mă bucur să te revăd! Ce mai faci?
Chiar voiam să-ți cer o părere.
Preotul sări din starea meditativă și îl invită pe
musafir în sufrageria largă și spațioasă. Colonelul
deloc suprins de entuziasm, se așeză pe canapea
cenușie, picior peste picior, adulmecând precum un
câine de vânătoare mirosul cafelei.
– Nu e cam târziu pentru cafea?
– Nicidecum. Mă tot gândeam la una, la alta.
Uite ce voiam să-ți arăt.
Se duse în dulăpiorul aflat în spatele ușii ce
dădea spre birou, scoase o cheiță din buzunar și
deschise seiful făcut în perete. Așeză pe masă noua
sa armă, o Beretta SO10 EELL.
Musafirul o luă ușor în mâna dreaptă și zâmbi
oarecum forțat. Achiziția prietenului său îl depășea
cu mult. El, fost membru în structurile statului, nu
și-ar fi permis o astfel de armă.
– Mi-am cumpărat-o săptământa trecută. De
fapt, e cadou de la soție. Cum ți se pare? Dăm lovitura după sărbători?
Colonelul atinse ușor trăgaciul de titaniu, admirând lucrătura manuală a puștii. Ridică ochii spre
prietenul care aștepta o confirmare de la un specialist. O știa pe soția preotului învățătoare în sat.
– Sunt convins că din salariul soției, confirmă
el. Da... E frumoasă, arată bine ună, deși mi se pare
cam scumpă.
– Ei! Nici o plăcere nu e prea scumpă! Până la
urmă e doar o pușcă de vânătoare, nimic altceva.
Musafirul încuviință din cap, în timp ce sorbea
din ceaiul abia adus pe masă de Sophie Angela,
fiica cea mică a preotului.
– Să-ți fie de folos și cât mai mulți iepuri vânați!
Că oile știu că nu le împuști! râse el.
– Da! Pe alea le tai și le mănânc, completă, după
care continuă. Uite ce e! M-am gândit să facem o
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biserică nouă în sat. Știu că sunt timpuri grele pentru toți. Nici eu nu o duc prea bine. Dar dumneavoastră sunteți om convingător. Și cred că tinerii
din comună își doresc acest lucru. Merită să-i apropiem de Dumnezeu cu post, cu rugăciune și,
binențeles cu fapte bune. Și, dacă lucrurile merg
cum trebuie, vă asigur că nu veți regreta.
– Îmi asiguri un loc în Rai? întrebă ironic colonelul care, deși nu prea își punea problema ce va fi
dincolo, părea împăcat cu viitorul.
Îl cunoștea prea bine pe preot și era convins că,
dacă există Rai și va ajunge preotul acolo, cu
siguranță vor fi împreună. Ba, în unele momente, se
simțea mai apropiat de Dumnezeu decât slujitorul
acestuia.
– Și? La ce te-ai gândit? Unde să o așezăm?
Lasă, o să găsesc eu o soluție.
Poienița Zimbrului aflată pe o culme în apropierea Primăriei i se păru cea mai bună alegere. Era
singura zonă verde rămasă intactă. Nimeni nu s-a
gândit vreodată să o defrișeze. Nu doar satul, ci
întreg județul, auzise despre legendele privitoare la
această poeniță în care s-ar fi petrecut minuni precum aceea de la Izvorul Tămăduirii din vechiul
Constantinopol. Ba, chiar un istoric cunoscut a
menționat într-o carte despre un izvor ascuns acolo
care se descoperă doar unor oameni și din care
bând apă, unii s-au vindecat de boli. Chiar și acum,
bătrânii din sat își amintesc că, în vremea când era
liniște în sat, se putea auzi spre apusul soarelui,
cum susura apa unde în tăcerea serii. Până în 2001,
mai trăia un moș, Gheorghe Dumitru pe numele lui,
care văzuse izvorul. La Primărie, se păstra o mărturie scrisă a lui, sub jurământ, semnată și de preot și
de primar, cum că, venit din război, aproape orb,
într-o zi, la prânz, pe când ațipise la marginea satului, un glas i-a spus să intre în poeniță pentru că va
găsi vindecare. Și, într-adevăr, muri la 90 de ani,
fără a fi purtat vreodată ochelari. Mai era și povestea zimbrului rătăcit prin această zonă, fără a ști
nimeni de unde și cum a ajuns. Circula vorba că
însuși Carol Popp de Szathmari a devenit cunoscut
după ce ajuns în Moldova, împreună cu Alexandru
Ioan Cuza, trecând prin zonă, l-a văzut. În memoriile lui, ar fi scris cum, lăsându-l pe vodă la Bacău,
a mers să viziteze împrejurimile și a ajuns aici. A
apucat să vadă zimbrul, căruia i-a făcut și o pictură,
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vândută ulterior la un preț colosal la Paris.
Ceea ce nu știau bătrânii satului și nici tinerii
pasionați de trecut, ci doar administrația locului,
era că Poenița Căprioarei nu era inclusă în registru
spațiilor verzi din comună. Nimeni nu s-a gândit să
o introducă într-o arie protejată printr-un documente scris. Așa că...
Introdus de câțiva prieteni la edilul local aflat la
al treilea mandat, colonelul reuși să lămurească
repede cum și ce e de făcut. La început, primarul
încercă să-l convingă de faptul că era vorba de o
zonă cu arbori vechi, seculari, de simboluri ale
comunității păstrate de secole, și că toată zona
aceea ar fi trebuit ocrotită. Dar, până la urmă, când
e vorba de păstrarea credinței și înscrierea în rândul
ctitorilor, asemeni marilor voievozi și boieri, omul
se moaie precum lumânarea la căldură. Așa că, își
călcă pe inimă să facă acolo o biserică. Evident, cu
mici condiții pe care preotul le acceptă prin înclinări reverențioase de cap.
După prima ședință, Consiliul local aprobă în
unanimitate propunerea. Se construiau atâtea case
noi. Era normal să fie și o biserică nouă!
Pentru a face rost de bani, colonelul, devenit
epitropul bisericii, îi chemă pe cei mai înstăriți, nu
înainte de a se inform care și unde lucra. Își nota pe
un carnețel felurite detalii despre viața lor și analiză
cu multă scrupulozitate veniturile și cheltuielile
teoretice ale fiecăruia în funcție de casă, membri de
familie, mașini din dotare etc. Apoi, după ce făcu
rost de numerele de telefon și adresele de email,
începu să-i asalteze cu mesaje. Ideea de a contribui
la construcția unui sfânt lăcaș îi ducea pe toți cu
gândul la marii ctitori plecând de la Ștefan cel
Mare și ajungând la Brâncoveni. Credeau, în sinea
lor, că implicându-se financiar într-un astfel de proiect numele lor vor fi asociate cu cele ale sfinților
înaintași. Iar o astfel de alăturare era nu doar măgulitoare, ci și confortabilă pentru ceea ce urma să
vină după moarte. Deși se fereau să recunoască,
fiecare se gândea la un moment dat și la momentul:
ce va fi după moarte.
Iar construcția bisericii în Poenița Căprioarei
era cea mai bună dovadă că vor rămâne vii și
importanți.
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Ovidiu MIHALACHE
Teatrul Național e luminat a-giorno în seara
asta de sfârşit de vară, poate un pic de început de
toamnă. Reprezentaţia de gală a Traviatei atrage
după sine toată spuma Bucureştilor. Ba chiar şi din
ţară veniseră, cu câteva zile înainte, mari familii de
industriaşi, cu soaţele ori cu progeniturile.
Rezervaseră din timp la marile hoteluri camere şi
apartamente cât mai fastuoase. Împopoţonaţi de
onoarea ce li se face, directori, sub-directori, regizori, actori, muncitori şi gură-cască, până la ultimul maşinist şi ultima femeie de serviciu lustruiesc la milimetru toate alămurile şi podelele încă
de acum vreo trei săptămâni, de când se aflase că
însuşi regele, cu alaiul, va primi mari delegaţii italiene şi germane sub cupola teatrului.
Luminiile sunt aprinse, iar bulevardul din fața
Teatrului Național geme de lume, de automobile și,
mai rar, de trăsuri de piață, într-un alambic viermuitor, căruia cei trei sau patru grupe de vardişti
nu-i mai dau de cap. Coloanele de vehicule împopoţonate se întind până dincolo de Capşa, prilej
pentru unii dintre flăcăii de ispravă ai protipendadei bucureştene să dea pe gât, repede, la botul calului, un coniac franţuzesc. Două plutoane regulamentare ale Regimentului de Gardă asudă din greu
la manevrele cu săbii, spre încântarea puzderiei de
copilandri, gură-cască şi dame de cartier careaşteaptă fiecare spectacolul nemaipomenit al venirii regelui cu caleaşca lui şi cu tot alaiul strălucitor.
Câteva zeci de unterofizzieri nemţi fac coadă la
câteva dughene cu schnaps ocrotit de legile taxelor
româneşti. Îşi dau cu toţii coate ca să ajungă cordonul făcut de jandarmii care nu mai prididesc cu
ocheadele către damele de companie din Sărindar,
sparg seminţe de dovleac, pe care patru ţigănuşi de
la Chirigiu le vând la suprapreţ, în cornete făcute
din ziarul Dreptatea. Alţii, mai bine puşi la punct
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cu paralele, mestecă de zor castane fripte în colţul
străzii de nişte ardeleni mustăcioşi cu pălării de
fetru şi cu boruri late.
– Taci, fa! Că eu fusei aici-şa înaintea ta, încă
de la sorocul când s-au aprins lămpile!
– Ba tu să taci, neruşinato, că te spui eu vardistului că vrei să-mi iei muşterii!
În piaţă se apleacă lumea, ba chiar jupânesele
de la Sărindar se apleacă mai abitir, ca să rupă pungile şi să împrumute, doar vreo câteva clipe, portofelele boiernaşilor care se urcă pe vârfuri să-şi
vadă sau să-i vadă câte vreun protector ministerial
ori, care are noroc, chiar pe vreunul regal.
Se dau şi se împart coate, se rup nasturi şi se
şifonează pălării călcate în picioare de mulţimea
curioasă, nevoie mare, să-l cuprindă cu privirea pe
tânărul rege care începe a merge pe ghetele cu
scârț, fără a-i păsa de scrumul ce-i cade din țigara
lui veșnic aprinsă.
Regele, însoţit ca mai întotdeauna de Regina
mamă, îşi face loc cu greu prin mulţimea adunată
la intrarea principală.
În foaier, alaiul regal se opreşte, preţ de câteva
minute, spre a lăsa tânărului vlăstar regal timp pentru un ultim deliciu al unei ţigări fine, pe care
aghiotantul i-o aprinde ceremonios cu o brichetă
aurită, primită în dar de la consulul turc de la
Bucureşti. Patru sau cinci doamne din lumea bună,
printre care le deosebim pe cele din familiile mari
ale ţării, ramuri ale Goleştilor şi Văcăreştilor,
împing spre faţa Regelui pe domnişoarele lor care
caută încă vreo căsătorie, cu fason, cu domni din
lumea bună. E chiar obligatoriu pentru vestalele
gătite neapărat cu pene de struţ la pălărie să fie
văzute cât mai aproape de suita regală. Cine ştie de
unde poate să mai sară vreun iepure aurit în viaţa
lor altfel destul de plictisită.
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– Sire, Prea Fericirea Sa vă transmite toată dragostea sa părintească, dar nu a putut onora graţioasa Voastră invitaţie. Este nespus de obosit şi mai
are lucrări de făcut la noile mănăstiri pe care doreşte să le târnosească cu bunăvoinţa Majestăţii
Voastre.
Episcopul vicar Antonie, ce joacă rol de interpret al vorbelor patriarhului, se chinuieşte ca să
pară cât mai adevărate vorbele ce i le şopteşte ceremonios înaltei feţe regale, dar şi el şi audienţa ştiu
foarte bine aversiunea prelatului faţă de teatru, pe
care-l consideră a fi destrăbalare, mai ales că pe
scenă or să urce şi câteva artiste aduse cu surle,
trâmbiţe şi scandalurile amoroase de rigoare tocmai de la Paris.
Ici-colo, câte un cuplu proaspăt îmbogăţit din
comerţul cu petrol şi cereale încearcă să ajungă
mai în faţă, ciupind şi îmboldind pe toţi ceilalţi. În
acelaşi timp, afişează ostentativ o mină nepăsătoare, ba chiar zeflemitoare:
– Zilele trecute, când l-am întâlnit la Peleş,
parcă Majestatea Sa era mai roşie în obraji! Şi
aşteaptă vicleni privirile admirative ale celorlalte
cupluri din stânga ori din dreapta.
Câţiva metri mai încolo, baronul von Killinger
e înconjurat de alaiul său de ofiţeri germani, în uniformele lor negre, şi de vreo câţiva dintre foştii
legionari care scăpaseră de mâna lungă şi aprigă a
mareşalului Antonescu.
– De Crăciun mâncăm caviar la Kremlin!
declamă cu emfază trimisul atotputernic al lui
Hitler la Bucureşti.
Două cucoane mai îndrăzneţe dau să se apropie
de suita regală, cu speranţa că o să fie remarcate.
Doamnele Zăgănescu-Brandabur şi Vulcănescu
dau discret din coate şi parcă au descoperit o frăţietate între ele. Voiesc cu încăpăţânare să ajungă
cât mai în faţă, către doamna Veturia Manuilă, care
le promisese încă de acum o săptămână că vor fi
invitate la ceai la doamna Maria. Încă nu s-a înfăptuit promisiunea, dar ele trudesc pentru asta. Căci
doamna Maria Antonescu sau, cum doreşte să i se
spună, doamna Mareşal sau chiar simplu, doamna
Maria este o atracţie benevolentă a întregii seri.
Încă nu i s-a ivit personalitatea, se lasă aşteptată,
deşi atât Măria Sa, cât şi augusta lui mamă sunt
acolo de aproape un sfert de oră ori chiar poate mai
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mult şi deja mulţimea zumzăie a nerăbdare. A
uimire poate?
Prinţul Ioan Cantemir Cantacuzino Mihnea
Brancovici von der Ober-Schwesburg, o rămurică
străvezie desprinsă cine ştie când şi cum dinr-o
ramură palidă a Cantacuzinilor, dă la o parte, fără
condescendenţa princiară, un fel de frunze de ficus
olandez prea bogat ornate. Contemplă ironic adunarea care-l aplaudă deloc discret pe Killinger şi se
gândeşte la alt nebun care s-a dus în Rusia ca un
căpcăun şi s-a întors mieluşel acum o sută şi ceva
de ani. Şi ce armată avea Napoleon şi cât de mult
era el susţinut de mai toată Europa! Trimite neceremonios un gest mai nervos, care nu-i stă în fire,
şi cere o ţigară de la ofiţerul de marină care i-a fost
alocat drept consilier militar. Că, ce naiba mamii ei
de treabă, el avea dreptul la un aghiotant de la
Poliţie şi nu de berbecul ăsta care nu ştie toate alea,
cum să încheie ziua la Şosea şi cum se joacă o partidă de baccara ori una de bridge!
Îl ia de braţ, cam neceremonios, pe Zlătaru,
secretarul de la Ministerul Agriculturii, şi-l dă mai
deoparte, lângă o masă cu şampanie:
– Ia spune, Zlătarule, cum stăm?
– Prost prinţule, prost, rău de tot şi nu ştiu ce
îndrugă ăla acolo, că noi nu mai avem alimente
pentru armată decât până pe la sfârşitul lui noiembrie, hai până la Crăciun, dacă ne ajută ăl de sus cu
porumbul şi cu varza din Oltenia. În Moldova e
jale, că nu s-a făcut mai nimic pe plus, tot e la
ţărani în coşare, iar ce-a mai rămas au vândut cu
toţii lui Hitler şi, zău aşa, prinţule, nu ştiu cum o să
ne ajungem cu mâncarea până la Crăciun. Dar
mareşalul, îl vezi şi tu pe pişicher cât de mândru îi,
mama lui de hoţoman care crede că doar Armata
contează în ţara asta!
– Vorbeşti mult şi prost, Zlătarule. Nu mai bine
vii tu pe la mine să bem o narghilea mâine pe la
prânz?
– Cum să nu vin, prinţule. Aduc cu mine şi un
amic de la ministerul de război, un amploaiat discret care ştie toate dedesubturile pe acolo. Să-şi
facă o impresie doar despre vremurile ce va să
vină.
– D’accord, mon ami! Ne mai punem şi noi un
pic la punct cu veştile. Că dacă-i să citeşti gazetele
mareşalului, apoi toate-s bune şi soarele răsare de
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două ori pe zi, moncher, şi aruncă o privire maliţioasă către grupul aproape gălăgios ce înconjoară
pe Doamna Maria, nevasta mareşalului. Îi dă un
cot nevricos lui Zlătaru şi arată înspre madam
Goga ce stăruieşte să fie toată un zâmbet şi îşi tot
flutură toaletele în jurul noii atracţii a serii:
– Regarde, comme elle sont belles! Aproape că
se îneacă prinţul pufnind în surdină. N’est pas,
mon ami ? J’ai pas vu de blagues aussi bêtes au
Moulin Rouge non plus!
– Ai înnebunit, prinţule, spune cu fereală
Zlătaru, ducându-şi mâna la gură, de parcă ar fi
avut, doamne fereşte, vreo tuse tabagică. Cine
naiba te pune să grăieşti, taman acuma şi aicea, în
franţuzeşte! Tocmai acuma, când nemţii au pus
mâna pe Paris şi până şi francezii învaţă poeziile
lui Goethe şi se obişnuiesc cu ideile lui Nietzche?
Ţi s-a urât cu binele şi te-a îmbătat de tot croazeta!
– Je m’en fiche şi du-te dracului! Cum naiba să
nu mai rostim vreo franţuzească, zice prinţul amuzat. Că doar nu o să pice Hitler în cur din treaba
asta? Şi oricum, dacă te uiţi la toţi ăştia, jumate din
ei au odraslele pe la Paris. Îl vezi pe neamţul ăla
gras, de asudă şi după urechi? Îţi spun eu că plângea cu lacrimi de crocodil acum vreo două săptămâni, când l-au detaşat de la Paris aici-şa la
Bucureşti.
Zlătaru face din mână un semn de lehamite şi
se depărtează tiptil de prinţul, căruia pare să nu-i
pese de nimic:
– Ne vedem mâine la prânzul ăl mare. Vezi că
o să vin şi cu un director de şcoală. Unul Vârgolea.
Îi bun ăsta, că-i prieten la cataramă cu Stelică
Popescu, ăla de la Universul. Cine ştie, poate o să
ne trebuiască mai târziu.
Din vârful portţigaretului prinţul îi face un
semn pe jumătate aprobator. Aruncă spre tavanul
foaierului un rotocol de fum şi încă unul şi încă
unul. Şi toate devin o cortină de fum în faţa ochilor
lui care-l izolează oleacă de lumea de primprejur.
Ba nu! Nu-i o cortină, e o lupă imensă şi străvezie
prin care priveşte cu ochii memoriei toată adunarea
sulemenită care roieşte în jurul puternicilor zilei.
Sau, mă rog, a acelei seri. Că de a doua zi, cine
ştie, or veni alţii, s-or căţăra alţii, iar alţii or cădea
în surdină ori cu hurducăieli macabre. Priveşte
amuzat la ceata de secretari de stat, care mai de
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care mai filfizoni în redingotele lor, prea multe
dintre ele fiind comandate tocmai la Paris şi la
Londra. Taman în ţările care-s acuma înfierate în
discursurile patetice care îndreptăţesc în micimea
lor alianţa asta ciudată cu nemţii lui Hitler. Ba unii
îi mai bat şi afabil acum pe generalii nemţi care, să
o zicem pe aia dreaptă, îs cam încurcaţi de efuziunile latino-orientale ale proaspeţilor lor aliaţi. Ba,
un colonel tuns până la piele şi cu un monoclu probabil identic cu al lui Bismark nu-şi poate ascunde
repulsia la adresa atâtor atingeri cu palmele, coatele, genunchii peste tot, pe corpul lui care nu mai
suportă atâta nondelicateţe ne-prusacă. Aşa încât
se retrage cât mai aproape de o gradenă plină cu
flori de toamnă spre a găsi acolo, uimit, alte două
cucoane şi un tinerel imberb care-l felicită afabil
pentru succesele marii armate germane pe toate
fronturile.
Prinţul Cantacuzino are totuşi umorul necesar
de a înţelege pe funcţionarul de la bancă şi pe
secretarul de la Agricultură. În definitiv, prin stilourile lor trec toate exporturile de cereale către
Berlin, aşa că nu-i mare lucru de înţeles în plecăciunile cu care-l salută pe Killinger. Herr Baron,
cum îi place roşcovanului să i se spună. La urma
urmei, ăsta-i şi marele lor binefăcător. Ştie prinţul
mai bine chiar şi decât Antonescu că o mică parte
din francii elveţieni, pe care Berlinul îi plăteşte
corect şi nemţeşte, ajung, vrând-nevrând, şi în vreo
două depozite deschise golăneşte la o bancă
serioasă de la Geneva.
Aproape să-i zboare din mână paharul de coniac franţuzesc acum. Amețită de emoţia unei
întâmplări ce va să vină, o cuconiţă, să nu-i dai mai
mult de douăzeci şi patru ori douăzeci şi cinci de
anişori, împinsă năvalnic de mă-sa, care şedea
strategic sub umbra unei coloane antice, îşi ia zborul spre noile arătări ce intraseră cu mare pompă în
foaier, aproape că-l răpune de la genunchi pe nedumeritul prinţ. O grupă guralivă de gaiţe sulemenite
care înconjurau pe doamna Maria, cea care îşi asumase oficiul de gazdă de onoare a serii de teatru.
Acuma, el nu-i un mare admirator al regelui,
mai ales de când cu întâmplările nebune cu taicăsău, blestematul de Carol. Că multe patimi a avut
el de suferit din cauza hachiţelor ăstuia. Şi nu
numai el, dar acuma astea sunt alte poveşti. A
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rămas în sufletul lui aşa, cum să spunem, un fel de
junghi rece care se răsuceşte de fiecare dată când
aude de ei ori când îi priveşte. Dar îl cuprinde un
sentiment de amărăciune când trage înapoi firul
timpului şi se uită la sărmana regină-mamă. Abia
ce scăpase de alea două paparude, de Zizi şi de
Duduca, că venise astălaltă pe cai mari, nevasta
mareşalului. Şi asta vrea propria ei mărire şi asta
vrea propria ei porţie de regalitate furată.
Aghiotantul tuşeşte discret şi-i face semne din
lateral, voind astfel să-i transmită că ar fi bine să
salute cât mai ceremonios pe nou-puternica zilei.
Prinţul n-are ce să facă şi, drept răzbunare, îi aşază
în palmă ofiţerului şi portţigaretul şi paharul de
coniac. Să se frigă cu ţigara, mama lui de prost!
Apoi bate stângaci din călcâie, imitând aproape
insolent pe prusacii din încăpere, şi apucă, cu o
deferenţă prefăcută, mâna doamnei mareşal spre a
o duce către gura care mormăie un salut exagerat
princiar:
– Excelenţa voastră, mă bucur să vă revăd!
Expediază, rapid ca o mitralieră, gura prinţului
către femeia rece din faţa lui. Şi doamna Maria nuşi retrage mâna suficient de încet ca prinţul să nu
remarce butonii cu inserţii de zvastică de la mănuşile ei din piele de căprioară albă.
Alaiul trece rapid pe lângă prinţul care-i tare
bucuros că a scăpat de corvoada asta, despre care
aghiotantul îl bătuse la cap de vreo două zile, încă
de când primise invitaţia la marea seară de teatru,
organizată de Casa Mareşalului, sub înaltul patronaj al regelui. Cică ar fi evenimentul de început al
toamnei, acum, când marii boieri şi industriaşi s-au
întors din vilegiaturile lor estivale şi începuseră a
se aşeza pe la conacele şi vilele lor ca să se apuce
de afaceri serioase, că iată, războiul a început de
multişor şi ei trebuie să facă parale mai multe decât
aveau anţărţ. E drept că vilegiaturile de anul ăsta
nu au mai fost aşa de bogate şi fastuoase ca pe timpul lui Carol. Iar asta chiar că-i o mare pierdere
pentru mulţi. Până şi prinţul Cantacuzino are, aşa,
un gând amar la amintirile trecutelor sezoane de
vară de la Carlsbaden, Nisa ori la turneele de cumpărături de la Londra ori Paris. Acum îs toate zone
de război, iar de Anglia nici nu se mai poate vorbi,
acum că englezii sunt tocaţi aproape zilnic de
nemţi. Despre verile răcoroase de la Bazargic ori

Balcic, ce să mai zică. Le-au luat bulgarii cât ai
clipi, de nici măcar n-au avut timp românii să mute
tot calabalâcul de acolo. Veniseră într-o noapte
vreo două regimente de bulgari călare şi asta a fost.
Dar lumea-i fericită aici şi acum la teatru. Teatru
pe scenă, teatru în foaier, teatru în gazete. Ce să
mai spunem, zice prinţul, urmărind un gând care
alerga şi el costeliv prin mintea lui: toată lume e un
teatru!
– Salutare, prinţule! Comment vas-tu? Une soirée exceptionnelle, n’est-ce pas ?
Ei, asta-i bună, gândeşte urmaşul
Cantacuzinilor. Încă unul care vorbeşte franţuzeşte
şi cică eu am înnebunit. Şi de unde până unde apetenţa asta de a i se adresa cu toţii în franceză? Doar
nu scrie pe fruntea mea că-s cu francezii. Bine naibii că nu s-a găsit vreun prost să-l salute în engleză
că făcea atac de apoplexie chiar acolo, pe mozaicul
foaierului. Încearcă să se ascundă cumva pe jumătate după umărul aghiotantului şi aruncă fără prea
mare chef spre inopinatul interlocutor a cărui identitate o bănuieşte:
– Bon soir, mon cher Traian. Ce mai faci pe
aici, că nu te-am mai văzut de la Nisa? zice plictisit
prinţul, neaşteptând niciun răspuns.
– Afaceri, dragul meu, afaceri cu literă de tipar,
cum să-ţi povestesc, declamă domnul Traian
Vişinescu, proaspăt uns un fel de şef de delegaţie
de negociere a exportului de produse bituminoase
în Germania.
Prinţul face un pas îndărăt şi mai că-i face un
semn aghiotantului să-l scoată de acolo. Noroc cu
gongul grav al teatrului care anunţă invitarea
publicului în sală. În ritmul despotic al ordinii de
precădere se încolonează acum capetele luminate
ale ţării ce vor să vadă un spectacol. Iar spectacolul
sunt ei, îşi spune prinţul, amuzat de straiele de
mătase ce înconjoară, ca un stol de grauri, marea
delegaţie a ofiţerilor nemţi ce mărşăluieşte prusac
spre locurile din stal.
(fragment de roman)
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C R O N I C A

L I T E R A R Ã

Cristian LIVESCU

CRITICA POEZIEI

„Bătrân îmi eşti,poete, bătrână-i poezia...”
Nu de mult, decanul de vârstă al scriitorilor
din Neamţ, Emil Bucureşteanu, autorul unui
noian de cărţi şi de apariţii prin tot felul de reviste de nişă sau on line, a împlinit respectabila vârstă de 90 ani (n. 28 ian. 1932, Slobozia, Roznov,
Neamţ). Nu s-a lăsat sărbătorit şi nu a primit nici
vreo distincţie onorifică... Fiu de ţărani, biografia
sa poartă amprenta epocilor pe care le-a traversat
cumpătat, cu detaşare epicureică. A parcurs clasele primare în satul natal, urmând cursul inferior
(1943-1947) la Liceul „Petru Rareş” din Piatra
Neamţ, iar cel superior ceva mai târziu, la Brăila.
Fire timpuriu bolnăvicioasă, a pătimit mult prin
clinici şi spitale, fapt ce i-a marcat sensibilitatea.
(„Am fost operat de mai multe ori. Moartea mi-a
bătut la uşă în multe rânduri, dar nu i-am deschiso. Zicala cu sacul cârpit ţine mai mult, s-a potrivit ca o mănuşă cu sănătatea mea.”) A muncit o vreme
în gospodăria părinţilor (1947-1949); apoi la Fabrica
„11 Iunie” (1949-1951), pedagog la o şcoală profesională din Roznov şi la cămine de ucenici, muncitor pe şantierul Hidrocentralei de la Bicaz. În plin proletcultism,
absolvă Facultatea de Filozofie a Universităţii Bucureşti
(1958), devenind redactor la ziarul „Flacăra” din Piatra
Neamţ, până când publicaţia a fost desfiinţată (1964),
apoi avea să predea filozofie şi economie politică la
Liceul „Petru Rareş” şi Liceul Industrial nr. 1 (Colegiul
Naţional de Informatică) din Piatra Neamţ, până la pensionare (1994). Colaborator şi fotoreporter pasionat la
ziarul „Ceahlăul”. Din epoca „tovarăşilor” a ieşit cu creierul întreg, nespălat. Debutează editorial în 2006, la 74
de ani (!), un debut cu totul năvalnic, cu trei romane
scoase odată – Naiana, Raşela (Timpul, Iaşi) şi Student
în filosofie, Pagini de dragoste (DramArt); au urmat:
Ani de şcoală, memorii, 2007; Muntencele, 2007; Iubiri
vinovate, 2007; antologia Poeţi nemţeni, 2008; Poemele
iubirii, versuri, 2009. În 2009, o carte a sa a surprins pe
mulţi, citindu-i-se subtitlul – Cogito. Din jurnalul unui
comunist, urmată de un roman-document, Proprietatea
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e sfântă (Junimea, 2011), în care şi-a propus să romanţeze perioada agitată străbătută de România în a doua
jumătate a secolului al XX şi în primii ani ai noului
mileniu, cu istoria zbuciumată a unui sat, localizat undeva, în Moldova de Mijloc, numit Valea Oilor din judeţul
Neamţ, cu trecerea brutală de la capitalism la etapa
cruntă de cooperativizare a agriculturii, din anii dictaturii comuniste, şi, după 1989, înapoi la capitalism, de
data aceasta, unul sălbatic, cinic, mult diferit de cel din
urmă cu jumătate de secol. Ca şi în celelalte scrieri ale
sale, Emil Bucureşteanu recurge la modalităţi pitoreschâtre de a relata faptele, urcând spre zeflemea şi sarcasm, în descendenţa naratorului popular, folosind tonul
oralităţii realist-patriarhale şi alte elemente de culoare
ale graiului moldovenesc.
Nu-şi dezminte pofta de scris, publicând mai departe
poezie şi proză: Povestiri, 2009; Cronici, eseuri, 2009,
Poemele iubirii, versuri, Crigarux, 2009; Cancelaria,
cuibuşor de nebunii, povestiri satirice, 2011, Vânător de
vânat vânt, poezii, 2011; Sărutul, proză, Universitas
XXI, Iași, 2012; Cuvinte adunate, versuri, 2013; Parfum
de Piatra Neamţ, album pamfletar, 2015. Poeme nemţene, scurtă sinteză despre artele vizuale şi scrise în judeţul Neamţ, 2016; Amor rural, proze, Cetatea Doamnei,
2016; A doua tinereţe, antologie literară, 2017; 85,
Muşatinia, Roman, 2016; Profesorii scriitori: antologie
literară, 2018; Florile spiritului, poeme, 2018; Tristele
iubiri, poeme, Crigarux, 2020; Cântec de lebădă, poezii, 2021; Aniversar – 90, Cetatea Doamnei, 2022,
această din urmă apariţie cu o secţiune poetică inedită.
În 2021, îşi structurează întreaga operă în patru volume
compacte. Se adaugă o ediţie selectivă dedicată poetului
Nichita Bistriceanu (1914-1997), Glasul sufletului meu,
2008, şi un album retrospectiv consacrat pictorului
Nicolae Milord (1909-1988), în 2016. Multe din aceste
cărţi s-au tipărit în regie proprie, rupând din banii traiului de fiecare zi. Va spune într-un loc: „Când eram mic
nu mergeam cu pluguşorul, cănd am fost mai mare eram
un introvertit. Aveam gândurile mele, uneori de revoltă... Pensionar fiind m-am apucat de scris, cu mai multă
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insistenţă. Înainte de ’89 am scris două nuvele, Naiana
şi Raşela şi mi-am notat, în ultimul an, într-un caiet şcolar, însemnări aproape zilnice despre condiţiile vieţii
politice şi sociale. Le-am publicat după revoluţie, înainte nici nu se putea. Însemnările politice sunt cuprinse în
volumul Cogito, Din jurnalul unui comunist”.
„Poezia şi-a deschis aripile/ şi m-a dat soldaţilor/
pe frontul mântuirii -/ cuvintele”
Eterogenă în tematică, declarativă ca atitudine, producţia lirică a lui Emil Bucureşteanu întâmpină unele
dificultăţi expresive, dar face faţă exigenţelor libertăţii
de a fi a poeziei, azi, fie şi în cultul tradiţiei. O selecţie
riguroasă ar avea ce reţine din acest aflux de sinceritate.
Predomină claritatea duioasă, domoală, a vârstei senectuţii, chiar şi atunci când monologul dă impresia că se
lasă în voia dicteului afectiv: „Dorul/ situat între coastele hominizilor/ ţipă ca pescăruşul mângâind valurile/
forme rotunde întinse / pe câmpia arsă de Ra/ se revarsă
peste nisipurile Saharei/ caravanele trec/ indiferente la
trecerea timpului/ dragostea nu ia seamă.// Eram eu şi
lumea mea/ cuprinsă în vârtejul dorului/ ardea câmpul
de maci/ udat cu cristalele dimineţii...// Gândul rătăcit
prin Amazonia tinereţii/ se întoarce în mine/ picură cristale celeste/ şi dorul iese în strada nopţilor/ cucuveaua
intonează un imn mortuar/ visurilor cu ochii deschişi/
mă încurc în răgălii de sălcii/ plutesc peste râul ce porneşte la deal/ curcubeul vieţi devine cenuşiu.../ Roata
istoriei se rostogoleşte/ pe trupurile oamenilor cresc/
ciupercile otrăvite de politică.../ creaţie nocturnă de gânduri încolăcite/ pe trupul istoriei când mintea/ rătăcea pe
apele tulburi/ invenţie pentru a-l întoarce pe om/în timpurile grotei”. Vârstele se suprapun, privirea în urmă se
îmblânzeşte între veghe şi vis, contemplând paradisul
ruinei... Melancolia mereu nostalgică, în fapt combustia
acestui efort retrospectiv, se lasă cuprinsă în eleganţa
tardivă a deziluziei: „Zborul bufniţei Minervei la anii
senectuţii/ bătând din aripi large/ mi-a adus mirosul de
neuroni/ arşi pe altarul spiritului.../ odată cu întunericul
mărilor/ pe valurile cărora se plimbă obosite/ mareele de
lună plină/ udând ţărmul speranţelor...”(Alfabet poetic).
Pusă la încercare, insomnia – ca ieşire din confort –
întreţine luciditatea, activismul memoriei îi idealizează
agoniseala sensibilă: „De mult cântă cocoşul vestind
miezul de noapte,/ Dar somnul nu mai vine, iar gându-i
dus departe,/ La anii care-au fost şi care nu mai sunt,/
Acum totul e ceaţă, ce mult a mai trecut./ Stă-n cap de
oase moşul la margine de laiţ/ Şi-n cameră pâlpâie lumină de opaiţ,/ Trei vreascuri pe o vatră din vremile uitate/
Mai dau câte-o scânteie, încălzesc oasele scoapte./ În
geamul cât o palmă vânt bate de-afară:/ De ce moartea
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nu vine? bătrânul se întreabă./ Închide ochii mici, sub
pleoape-i sunt vedenii...” (Nopţile senectuţii) Scepticul
înfruntă deşertul până la capăt: „Pe o panglică de timp
îţi înşirui drumul dus/ Şi încerci să îl străbaţi; peste el
zăpezi au nins/ Şi-n oglinda din perete alte chipuri îţi
apar./ Totu’ a fost şi totul este în zădar”. (Trec anii)
Îndemnul blagian: priveşte atent cerul, ascultă pământul
– înaripează versul, îi dă vigoare şi speranţă... Poezia nu
ar fi altceva decât iscodire lăuntrică, noaptea, pradă stărilor de veghe şi uimirilor ei („se-ntreabă-ades poetul/
când stă în noapte treaz”), coborând mesaje din astrele
tăcute în tării, câtă vreme celestul pare tixit de inscripţii
greu de pătruns: „ai privit cerul noaptea?/ acolo, sus,
stelele scriu poeme/ nu le citeşte nimeni, ci toţi le
ştim.../ sclipirea stelelor sunt versuri/ şi le spun tăcut
între ele./ numai dacă decodifici sclipirea stelelor,/ dacă
le citeşti versurile/ poţi scrie poezii./ de atunci în fiecare
seară tot privesc cerul,/ ieri am reuşit să citesc primul
vers stelar.../ şi noi şi stelele avem viaţă cu final”. (Când
am scris prima poezie) Poezia prinde ceva din unda
acestei contemplaţii, obosite de angajament cosmic.
„Lumea de sub ploi de stele/ trecere de vremuri grele,/
Încă-o stea în apa mării,/ alte stele pe pământ,/ râul
curge suspinând./ Luna fuge printre nouri,/ peste munţi
cu creste ude/ o poveste codrul spune,/ omul trece, n-o
aude” (Lumea). La rându-i, freamătul teluric întăreşte
conştiinţa creativă, mizând pe sugestii senzoriale de
ocazie: „Am mers adesea pe pământ, prin ger, prin apă
şi prin vânt,/ Să caut urme de cuvânt, dar nu erau, era un
gând/ Ce frământa un crezământ.../ De dai cu băţul întrun pom, el nu te urăşte,/ Dimpotrivă, cu poame te hrăneşte./ Aşa şi omul de e om, de este treaz sau urcă-n
somn/ Nu ia în seamă ce îi spui, îţi dă un sfat din hrana
lui…/ Aşa trăieşte.” (Am mers adesea pe pământ)
Practica scrisului sporeşte înţelepciunea lumii, căci
viaţa nu e simplă înşiruire de trăiri, ci semnificarea lor
în poemul existenţei: „Scrisul/ din tălpile picioarelor a
trecut în palme/ şi din palme l-am trecut în minte/ pentru
veşnicie” (Scrisul).
Place întrutotul aburul vetust al unei naturi paradisiace care învăluie până la ameţeală intersecţia de stiluri:
„Acoperă-mă vânt cu umbre de nori,/ Să-mi spele iubiri,
să-mi spele nevoi,/ Cântă-mi prin plopi doine de dor,/
Adape-mi iubirea cu ape de izvor./ Scutură tei, miros răspândească-se,/ Albine să vină, miere culeagă,/ Iar pentru
mine adu petale,/ Pe crucea de lemn leagă-le-n zale...”
(Acoperă-mă vânt!) Sentimentul de vanitate – „zădărnicia
vieţii stă în iubire”, „dragostea este nemurire”, „căci totul
este vânt, colind peste nisip”, „minune efemeră din Eden
alungată” – pune în vers „dureri neştiute”, crede sceptic
autorul nostru, nu fără să constate că în lumea de azi sen-
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timentul iubirii cunoaşte o năruire progresivă. Îşi spune
printre suspine: „Viaţa e uitare!” „Sunt un străin printre
străini...” „Izvoarele sunt seci, nimicul se arată...”; „În
nimicul tăcut ne trecem în valuri...”; „Nimicul e nimic din
ceea ce sunt.” Învăluită în patosul amintirii, iubirea devine un consum sentimental dureros, între două inocenţe
care îşi ignoră destinul: „Poem tăcut pe mal de ape/ În seri
târzii în tihnă îl ascult/ Şi legănat de trestii ‘nalte/ Mi-aduc
aminte de al tău sărut./ Fugeam în doi spre fericire/ Şi ea
mai mult se-ndepărta./ N-a fost să fie pentru noi iubire/
Trecutele vieţii nu le voi uita” (***).
„Pământul te atrage, să zbori ai aripi rupte,/
Priveşti în depărtări, dar cine să mai lupte...”
În concomitenţa discursului erotic, unul naiv-emoţional şi clamoros, cu multe pagini ingenue, limitate ca
fapt estetic, aflăm la Emil Bucureşteanu un discurs thanatic, în dialog „pe meterezele timpului” cu lumea spectrală „de dincolo”, purtat la ton stins-şăgalnic. E convins
că totul este pradă vanităţii şi deşertăciunii, că orice gest
de orgoliu e inutilă vânare de vânt: „Vrei să prinzi în
palma vieţii clipele ce nu mai sunt/ La ce bun! gândul îţi
spune: ce a fost, azi este vânt.” (Când trec ani) În regim
nocturn, dispar hotarele între meleaguri: „Cobor, cobor,/
incolor drum,/ început de sfârşit,/ nimic. gând sfărâmat,/
hotar dispărut/ spre nemărginit” (***). În bezna camerei, trecutul îşi scutură semeţ vedeniile insomniace:
„Aştern o pală de vânt/ peste întunericul de la ora trei/
să curgă pe ea spiritele nopţii./ Adulmec trecutul,/
ascunşi în scorburi/ trăiesc îngeri de porţelan/ cu aripi
frânte /în zbor pe marea tăcerii./ Cine cântă în pridvorul
amintirilor?/ Privighetoarea a plecat de mult,/ a rămas
doar umbra ei/ să ciugulească boabe de mărgăritar/ din
palma morţii”. (Spiritele nopţii) Camera suferinţei este
spaţiul închis în care năluci venite de nicăieri se desfată
paroxistic, dezlănţuindu-se în voie: „Izbindu-se de toţi
pereţii/ spiritul se lipeşte de tavan,/ priveşte în cameră,/
un spaţiu quadridimensional./ Moartea îşi face prezenţa
nepoftită...” (Spiritul); „Strigoi cu chip de fată mi-apare
iar în gând” (Se zbenguie o idee).
Faţa nevăzută a lumii se arată ca răsplată a unei
îndelungi aşteptări: „Obosit de ani, un gând se prelinge/
Peste-un colţ de pat, strivit de trecut,/ Şi-ascult un murmur de timp, parc-ar curge /Un şipot de munte de sub
stânci pornit./ Noaptea se trezeşte şi se-ntinde leneş,/ Un
covor de ceaţă peste aripi frânte,/ Ochiul de ciclop începe să cânte/ Pe strune întinse de un vânt pierdut.” (Din
licoarea nopţii) Vraja se risipeşte numai prin voia
cuvântului făcător de minuni: „Şi verbul meu zdrobeşte
şi taie piaza rea...” (Privesc cum trece timpul), „La
Borzoghean dorm viii şi morţii,/ Doar crucile ascultă
muzica din noi.” (Lirica mea) Scenariul în răspăr, închi78

puind sfârşitul ciudatului profesor de filozofie, păstrează ceva din recuzita textuală a eposului macabru, legat
de straniul absurd al morţii: „Scârţâie pe drum roţi de
păpădie/ Şi-n urechi se-adună timpul adormit,/ Din tăcerea nopţii mi-am croit sicrie/ Să îmbălsămez viaţa, pentru infinit./ Vorbele se-aud prin pâcla tăcerii./ Înecate
sunt de trăiri trecute/ Sub cărţile vieţii dorm viperi tocite/ Şi-un strigăt tăcut în iarba iertării.” (Nopţile unui
muribund) Fără să apeleze la efecte tari (ironia, registrul
morbid etc.), Bucureşteanu realizează aici o poemă cu
totul antologică, de notaţie liminală. Merge chiar mai
departe şi se închipuie trecând „pârleazul sfârşitului”, în
groapa cea de obşte, aidoma visului grotesc al lui Al.
Macedonski, din celebra poemă Noapte de noiembrie
(1895), după ce „moartea nendurată a vrut a-l secera”.
(adică: „La marginile groapei mă poartă — mă depun.../
Pe țărmii veciniciei cu brațe-ncrucișate/ Aștept ca să marunce prăpastiei căscate/ Din care, cine știe? voi naște
mult mai bun.”). Autorul roznovan nu vrea să fie mai
prejos în viziune şi pune înscenarea tot pe seama unui
coşmar rebel: „ - Ce greu este pământul ce-l am acum
deasupra,/ Mi-a sfărâmat sicriul şi trupul mi-l apasă,/
Mă-năbuş de-ntuneric, de umezeala rece/ Şi rădăcini de
sălcii mă strâng ca într-un cleşte,/ Cu mâna-ntinsă stau,
dar ajutor nu este...// Acesta este visul ce i l-am spus
iubitei,/ Ieri noapte, pe când somnul a fost doar două
clipe/ Şi mi-a răspuns din hăuri un pumn de ţărnă udă,/
Ce-a fost cu ani în urmă o trestie de baltă,/ La moarte
fără gânduri, iubind fără de tihnă.// - Aici, ca şi în viaţă,
începutul doar e greu.../ Te lupţi să înfrunţi noaptea,
tăcerea şi urâtul,/ Zadarnic, căci pământul te ia-n a lui
primire/ Şi uiţi c-a fost o lume, tăcut este pământul/ Şincet, încet te face ce-ai fost pe când n-ai fost”. (Tăcut
este pământul) Antii Revonsuo, specialist în ştiinţe cognitive de la Universitatea din Turku, Finlanda, consideră
că strămoşii noştri au rezistat în mediul extrem de periculos în care trăiau datorită coşmarurilor, care le permiteau să se „antreneze” pentru a înfrunta moartea.
„Coşmarurile conţin evenimente ameninţătoare, forţându-ne să ne confruntăm cu aceste experienţe simulate,
astfel că atunci când întâlnim primejdii în viaţa reală să
fim pregătiţi să supravieţuim”, explică Revonsuo.
„Visele neplăcute şi coşmarurile sunt bune pentru că ne
fac să fim pregătiţi pentru evenimente similare. Fără
coşmaruri, este posibil ca oamenii să nu fi existat astăzi
pe Terra”, afirmă cercetătorul nordic. Coşmarurile – se
poate spune – contribuie decisiv la arta supravieţuirii. Şi
a longevităţii.
Coarda lirică a lui Emil Bucureşteanu, restrânsă în
propriile teme şi tonalităţi vetuste, comunică adevărul
unei vieţi discrete.

CONVORBIRI LITERARE

Constantin DRAM

CONVORBIRI LITERARE

simplă narațiune pe teme de viață și de călătorie ci, cum spuneam și mai sus, o construcție
deliberată care, dincolo de jurnal, de poveste/
relatare, e un prilej complex de glosare, de conexiuni, de fixare a unor imagini, portrete, de
inserare a unor micro-narațiuni edificatoare
într-un cadru pe măsură. Se poate spune despre
textul rezultat că e un construct eteroclit, cu
mai multe ținte vizate. E vorba, desigur, despre
descoperirea/ marcarea/ relevării un drum către
sine, un sine în care spiritualul este puternic și
ordonator al unui real ce ține de existența oricărui individ prins în comunitate. Este vorba,
de asemenea, de o adevărată mărturisire de
credință pentru o profesie ce caută să se identifice, pînă la capăt, cu sufletul și cu credința
universală; există și inserturi din ceea ce ar putea
alcătui un jurnal intim (pe care autoarea preferă să îl
topească în materia romanescă, alături de alte
secvențe ce urmăresc o re-descoperire originală a trecutului și o decantare a ceea ce ar fi putut fi inclusiv
un roman de dragoste; mai există, desigur, acea cale
deschisă către literatură amintită mai sus, toate la un
loc alcătuind rețeta unui text complet, cu valențe mărturisitoare și simbolice totodată, asimilate și trecute
sub cupola protectoare a pelerinajului, a acestui
Camino care nu e doar titlul al unui roman și și a unui
adevărat act de credință prin care, dincolo de alegoriile existențiale, sunt apropiate două țări de suflet:
„Camino este lecţia pe care o oferă Spania lumii
întregi, de 1200 de ani încoace, despre penitenţă,
sacrificiu şi modestie, trăite în favoarea unui ideal
colectiv, de iubire, comunicare şi ajutorare reciprocă.
Pe căile complicate de iniţiere ale înaltei conştiinţe,
exemplu unificator este un Apostol, Sfântul Iacob,
fratele Sfântului Apostol şi evanghelist Ioan, dar şi
rudă prin apostolat cu Sfântul Andrei, cel care a adus
Lumina în Sciţia Mică şi de aici, geto-dacilor.
Urmând acest drum, vreau să îmi servesc lecţia de
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Cu o generoasă prezentare semnată de Alex.
Ștefănescu, cartea semnată de Ecaterina Petrescu
Botoncea (Camino. Drumul spre lumină, Editura
Eikon,) reprezintă un bun prilej de discuție despre
literatură, spirit și materie, despre modul în care viața
îi oferă subiecte imaginarului literar sau invers.
Sintetic, textul prezintă un pelerinaj simbolic din mai
multe perspective deoarece se suprapune cu un întreg
traseu existențial, ducînd, inevitabil, spre avatarurile
profesiei de scriitor: O cale este și aceea de autor. Îi
ies autoarei în întîmpinare, după drumul lung și anevoios pe ca l-a străbătut scriind această care, și îi
spun: „Bine ați venit în literatura română!” Dincolo
de căldura cuvintelor de primire, Alex. Ștefănescu
surprinde în prezentarea sa particularități ale scriiturii
unei autoare ce merită atenția cuvenită din partea
celor care vor să vadă mai mult decît simple aparențe.
Construcție viabilă și originală, romanul de față se
putea lipsi foarte bine, totuși, de subtitlul mai degrabă
restrictiv: „Din jurnalul unui medic anestezist”, deoarece eșafodajul este mult deasupra exigențelor unei
specii se plasează, de regulă, undeva în zone intermediare sau de margine ale literaturii adevărate.
Or, cu o mare capacitate de îmbina elemente și de
a contura întrebări necesare, tocmai acest fapt e vizibil în acest roman, în primul rînd, dezvoltînd, subliminal, întrebări prin care autoarea trimite spre un
adevărat orizont de receptare. Cum mai definim literatura? Unde se opresc întrebările fundamentale care
țin de real și de unde vorbim doar de un teritoriu al
ficționalului? Iar cînd se întîlnesc, pot conviețui creator cele două teritorii sau vorbim doar de convenții
dictate și acceptate de „mode și timp”?
Cartea de față, fără să răspundă direct la asemenea întrebări, are marele merit că le poate ridica unui
cititor de bună credință, prin tot ce cuprinde ea, prin
felul în care în care este scrisă și prin ingeniozitatea
cu care naratorul se întîlnește cu ipostaze nenumărate
de cititori, cu care reușește să se identifice. Nu este o
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penitenţă şi trai simplu, înlocuind, pentru 40 de zile,
nevoia de odihnă în confort cu un rucsac cu lucruri, o
carte despre Spania şi un caiet pentru notiţe. Dacă eu
voi reuşi, înseamnă că toţi putem reuşi să ne controlăm energiile, să ne înfrânăm comodităţile şi să aspirăm măcar spre idealuri colective... Te iubesc,
Spania, pentru exemplul dat lumii! Trebuie doar să
urmăm săgeata galbenă şi, din când în când, celebrele
cochilii de scoici, asemănătoare celor găsite ECATERINA PETRESCU BOTONCEA 84 pe trupul
Sfântului Iacob, şi să mergem cu credinţă. Restul... e
uimire, oboseală şi introspecţie, sub cel mai albastru
ochi al lui Dumnezeu, cerul Spaniei. Te iubesc,
Românie şi nu îţi voi fi departe decât pentru a-mi fi
dor de tine!”
Tonul reflexiv e dictat, îndeosebi, de percepția
suferinței (un medic anestezist e depozitarul multor
evenimente triste), implicit de judecarea, după criterii
specifice, a unor tipare în care se încadrează deznădejdea, spaima, suferința percepută de oameni din
țară, de oamenii plecați (cei care, remarcă autoarea, lau condus pe Vintilă Horia spre paradoxul constatării
„că Dumnezeu s-a născut în exil”). Cu o notă de
prudență ingenioasă, autoarea preferă să fie percepută drept autoare de jurnal, decît scriitoare în toată
complexitatea semantică a termenului! Dar textul
infirmă o asemenea supoziție, descrierile fiind pline
de substanță iar comentariile pe măsură, relevînd
caracteristice de scriitor întru toată puterea termenului: „Nu doresc să rănesc pe nimeni, doar mă întreb,
poate crede cineva, cum ar fi un suflet obosit de
aşteptări şi de dorinţe neîmplinite, că, plecând din
ţara lui, va face rapid salturi prin raiul abundenţei?
De undeva, în surdină, răzbate o muzică apăsătoare,
ca şi când o mamă ar plânge... Spectacolul mi se pare
şi mai trist. Nu e nevoie de o aderenţă, de un trecut
comun, de o călătorie mai lungă prin spiritul altor
popoare, înainte de a te aşeza undeva? De unde le
poate veni acestor oameni ataşamentul pentru alte
locuri, care se instalează în timp îndelungat, uneori
pe parcursul mai multor generaţii? Sau emigranţii nau nevoie de ataşament ca să trăiască?”
Altă țintă vizată de romanul de față este aceea a
sugerării unei iubiri posibile, a unei dorințe de a
comunica, real sau imaginar în acest sens, în cadrul
unei convenții ce ține de genul epistolar și de amintiri. În cotele unui astfel de imaginar erotic, ambiguitatea nu este altceva decît necesarul care permite
întreținerea suflului. Reconstituiri, amintiri fulguran-
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te, secvențe epistolare, toate alunecînd, inevitabil,
spre aceeași abordare reflexivă, notă dominantă a
volumului de față. Nici nu are cum, de altfel, un narator mereu gata să discearnă între o nume notă de intimitate și alta, mereu prevalînd opțiunea
necondiționată pentru puritatea explicită: „, când am
părăsit România, m-am angajat să urmez calea iubirii
necondiţionate, iubirea Agape, iubirea ofrandă, care
ne îndeamnă să iubim fără deosebire, pe toţi, mai
mult şi mai înainte de noi înşine. Am crezut că pot fi
puternic, am crezut, în acelaşi timp, că şi tu poţi fi,
aşa cum te arătai, cum îţi impuneai! Dar astăzi mă
simt atât de slab, atât de mic, atât de nefericit. Mă
dedic pacienţilor mei aproape cu disperare în dorinţa
de a uita că am fost fericit. Totul contează, absolutul
se manifestă în fiecare din gesturile noastre cotidiene,
care cântă sau plâng infinitul, iar eu strâng la piept
frunze moarte…”respectiv, în celălalt unghi: „ Lângă
ea, o umbra ... Îmi spune încă odată: Înţelegi, relaţia
noastră nu aparţine raţiunii! Este un mister care nu
se poate dezlega! Sunt zeci de ani de când nu ne-am
văzut şi totuşi nu ne-am putut uita! Încă un pic şi voi
zbura către tine! Eu sunt cel care noaptea te îmbrăţişează pentru că numai cu tine se poate întâmpla
totul... şi numai cu tine trăiesc în gând clipă de
clipă...”. Și tot în aceeași notă, a unor reconstituiri de
suflet se adiționează în acest text scris cu claritate
expresivă și cu o frumusețe aproape clasică a discursului amintiri ce țin de prea plinul vieții sufletești, de
la imaginea unui vis de tinerețe („…Mi-ai spus... Tu
ar fi trebuit să rămâi în Paradis, să cânţi, să te întinzi
leneşă peste covorul de iarbă, să plouă peste tine cu
flori de mărgăritar, iar eu să mă aşez ca un fluture cu
aripile încărcate de polen peste melancolia ta, să-ţi
ating fruntea, sânii şi toate încheieturile, să ne bucurăm de abstractul muzicii şi să nu cobori nicicând pe
pământ pentru a nu-ţi murdări sufletul şi picioarele în
noroiul realităţii...”) la fascinația pe care i-o
prilejuiește naratorului posibilitatea de a re-construi,
în limitele actului creator asumat și expus: „Îmi beau,
distrat, ceaiul la micul dejun, când ridic, întâmplător,
ochii spre cer. Fereastra bucătăriei dă către est. Acolo
eşti tu... Deodată, din noaptea neagră, se nasc zorii...
Mă las fascinat de imaginea ta, pe malul râului,
înotând printre pietre... într-o dimineaţă de vineri...”
Miezul acestui volum însă (adevărata sa osatura)
ține de derularea/ prezentarea/ comentarea/ conectările multiple ale acestui fascinant drum către sine și
către ceilalți care, cum o arată și paratextul, ține de
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tot ce ar putea devoala, parțial, din tainele vieții de
medic, cu punctări, analize, corelații, fixări de evenimente, de secvențe care merg dincolo de epistolarul
Catia-Carlos. Astfel, textul capătă tot mai mult o densitate ideologică de bună calitate și cuprinde elemente ce ar fi putut articula un roman de sine stătător, de
factură neorealistă solidă. Textul trimite spre ceea ce
reprezintă (pentru un eu-narator) religia, societatea,
comunismul și post-comunismul, știința, relațiile
nevăzute dintre pragmatician și divinitate, mecanismul biologic în general, frumusețea și armonia corpului omenesc ca semne ale prezenței lui Dumnezeu,
prosperitatea unor industrii farmaceutice, nevoia de
înțelegerea a lumii în cheie transcendentală, dincolo
de stările de moment pe care le prilejuiește activitatea
intensă cotidiană (cu elemente din epistolar: „Să
accepţi viaţa aşa cum este şi atât cât este, bună, dulce,
amară, scurtă şi frumoasă, ori lungă şi grea... încerc
să mă resemnez... Astăzi ne-a ajuns la Clinică un
sinucigaş. S-a aruncat de pe Podul Speranţelor, din
Caracas, în râul Guaire... Supravieţuieşte, cu gâtul
fracturat, definitiv paralitic. Nu îi cunosc infernul
sufletului, dar sigur este o fiinţă părăsită... Sper să nu
fiu bântuit de acest model inspiraţional...
Singurătatea mă trimite, de multe ori, spre prăpastie…” sau dintr-o continuă stare personală de
observație: „În stradă şi la spital cunoşti lumea.
Acolo e proba esenţială. Şi, ce să vezi? Cerşetori,
mâncători de seminţe, şolduri mari şi grase, balansate
în pantaloni strâmţi, sâni risipitori, nestăviliţi de corsete ori sutiene, oameni fără dinţi sau care se scobesc
în nas, rromi musculoşi cu lanţuri de aur... Altădată
nu priveam hainele, care puteau fi roase în coate, ci
doar oamenii, ochii lor vii, magnetici, lumina, încercând să aflu ce se află în ascunzişul sufletelor lor”).
În descendență ilustră, acest eu-narator delegat de
un scriitor complex vede, aude, simte, suferă, explică, sintetizează și re-creează text, într-o pledoarie
pentru ceea ce înseamnă adevărata percepție a sufletului, a suferinței, a intermedierii pe care o poate o
face doar scriitorul hărăzit, cu bucuriile și aspirațiile
sale: „E bucuria oricărui scriitor, fie el cât de mic, să
lase în spate o urmă fină de cerneală colorată, dar port
în mine atâta revoltă şi supărare citind diverse sforăituri prin mass-media românească, pe care nu le pot
numi nicicum, încât să îmi doresc să-mi păstrez
imaculat micul gherghef din inimă! Şi totuşi, doi pe
faţă, doi pe dos... câte împletituri frumoase, ba chiar
artistice am scos dintr-un fir şi două andrele în timpuCONVORBIRI LITERARE

rile acelea îndepărtate în care regele Minos mă aruncase pe mine, ca şi pe alte legendare făpturi, în
umbroasele şi întorto-cheatele labirinturi ale greului
Sine. Atunci am creat, din silabe şi cuvinte, Femeia
Lut şi am deschis Cutia cu vechituri... dar şi Treptele
cerului...”
Scriitor este cel care, trecînd peste sinceritatea
sentimentului devoalat, are darul de a vedea, de a discerne, înregistra, comenta, sublime , înscriindu-se
într-o probă a discursului și a construcției semnificante întru totul, în sens modern. De aici și nevoia reconstituirii la pas a unui drum simbolic, Camino,
care, cum se spune undeva, nu e doar prilej de „recalibrare a sufletului” ci și modalitate salutară pentru
meditație, avânt spiritual și, mai cu seamă, inspirație.
Textul ne convinge în acest sens de la o secvență la
alta, într-o carte bine articulată, avînd posibilitatea de
a ne reaminti de o funcție mai veche a literaturii,
aceea taumaturgică, benefic și armonios intersectată
cu ceea ce ține de meandrele vieții de zi cu zi.
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Livia IACOB

CRITICA POEZIEI

Sub această ipostază îi regăsim acum, după
apariția volumului de poeme care a văzut
lumina tiparului la Editura Neuma din Cluj, pe
poetul Gabriel Chifu și pe artistul plastic
Mircea Bochiș, cei care încearcă o redefinire a
zonei artistice într-o lume tot mai complicată,
ale cărei alcătuiri fărâmițate pot să te convingă
cu atâta ușurință să renunți la profesiunea ta de
credință... Plăcuțele din Medio Monte. Cuvânt
și imagine îi propun cititorului contemporan o
pauză de respiro, în consonanță cu care acesta
trebuie să se oprească, fie și măcar preț de un
ceas, și să contemple frumusețea sincretismului estetizant, cel care face ca arta combinatorie dintre un poem, funcționând discursiv ca
un limbaj prin care ființa se așază în lume, și o
imagine (fie ea picturală, sculpturală, grafică
sau, pur și simplu, o inserție pe o carte poștală fotografiată profesionist) să zămislească o carte. Cartea
ale cărei valențe merg deopotrivă întru desfătarea
privirii, care se odihnește și se lasă deopotrivă sedusă
parcurgând cele peste o sută cincizeci de pagini în
care poezia intră în dialog cu avatarurile ei vizuale,
dar și a cugetului, supus aici unui tir de îndoieli
existențiale din care sensul redescoperirii de sine
emerge mai pur, articulându-se pe osatura unui timp
care nu și-a epuizat încă valențele creatoare.
Atât Gabriel Chifu, cât și Mircea Bochiș știu, și
sunt atenți cât să o și demonstreze cu prisosință, că în
artă orice înnoire, pe orice palier, nu numai în poezie,
începe cu atitudinea față de tradiție, față de ceea ce
au creat înaintașii. Iată de ce ei nu adoptă o poziție
radicală, de rupere cu tradiția, reproșându-le curentelor sau tendințelor premergătoare din care își trag
seva fecundă (de la fractalii din Antichitate și până la
anumite curente moderne, aici invocate în mod
explicit, precum impresionismul și chiar simbolismul) legătura, dependența prea directă de realitate.
Par a nu respinge tradiția, opunându-i însă inovația și
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pledând pentru înțelegerea Cărții cu majusculă ca un
obiect care înfrumusețează, care înveșmântează realul în reverie și arta combinatorie dintre lexic și
imaginar într-o delicată țesătură de așteptări, de chemări la viață ale sensului asociat condiției umane.
E suficient să citești Precizarea pe care o face
artistul plastic Mircea Bochiș, care se consideră a fi
în primul rând un cititor al Cărții în curs de geneză și
abia apoi un alcătuitor, un meșteșugar al ei, pentru a
înțelege în ce fel cei doi autori au căutat să înnoiască,
să revoluționeze limbajele artei: „Cred că fiecare
cititor are o reacție pur personală în fața unui text. În
cazul meu, poemele lui Gabriel Chifu s-au transformat instantaneu în imagini. Citind poemele, am început să văd. Primele imagini au fost ale unor plăcuțe
de plumb găsite într-un loc nedefinit (l-am numit
Medio Monte!), care au înscrise pe ele poemele sau
fragmente de poeme, iar pe partea cealaltă –
ilustrația artistică. Plumbul fiind unul dintre elementele esențiale, am considerat că se potrivește cel mai
bine. Letter-poemele reprezintă cealaltă reacție
vizuală, prin care cartea poștală trimisă spre autorul
versurilor devine un unicat artistic de ilustrare a poemului. Niciuna din imagini nu s-ar fi ivit vreodată,
dacă nu ar fi existat poemele lui Gabriel Chifu: în
fapt, acestea le-au generat. Există întotdeauna opere
de artă suspendate în inefabil, care apar dacă sunt
pregătite, sunt provocate să apară alte opere de artă.
Gabriel Chifu este răspunzător de reacția mea artistică”. Ei încearcă să refacă și tradiția, pietrificată în
canoane și convenții, pledând pentru îmbinarea lor.
Volumul include compoziții poetice care sunt
puse în dialog cu avatarurile săpate în plumbul
memoriei vizuale a artistului contemporan, precum
odinioară, la Altamira... Iar dispunerea tipografică
text – imagine reprezintă figuri sau forme ce indică
fie obiectul la care se referă poezia, fie starea de
semireverie și semirevelație pe care aceasta o inculcă. Atunci când „multe nume șoptește moartea,/dar
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cel mai drag îi este al meu” și atunci când „aștept
noaptea aceasta să-și noteze/ pe un petec de hârtie,
trupul meu, cu cerneală misterioasă fraza palidă, răzvrătită”, cel care iese în evidență este artistul, un prizonier ciudat al propriilor tărâmuri imaginare, careși îngăduie atâta libertate câtă îndumnezeire, atâta
fragilitate câtă înveșnicire. El se metamorfozează, în
cartea de față, după modelul clepsidrei care ne aduce
aminte de vreme și de vremelnicia sa, într-un interesant om de nisip, ca în acest autoportret care, citindu-l și scrijelit în varianta tăblițelor de plumb, ne
poartă departe, departe, în poezia Mu-allaquatelor
din îndepărtatul Orient: „De la o vreme, îmi vine tot
mai greu/ în săculețul trupului, vai, să mă țin:/ atât de
ușor/ dau să mă destram, să mă risipesc/ parcă sub
piele/ de nisip aș fi/ și-ar bate vântul,/ necruțător,
definitiv”.
Se păstrează în toate paginile volumului atmosfera încărcată de o prezență absentă, una care metamorfozează paginile de față într-un uriaș psalm
închinat unei divinități așteptate la fel de îndelungă,
la fel de răbdător precum Godot, atâta timp cât, neîndoielnic, „ca bețivii,/ avem și noi ăștia, poeții,/ un
Dumnezeu al nostru care nu ne lasă,/ care ne ține în
viață și în plutire/ fără să simțim că de fapt/ ne-am
prăbușit și o dâră de sânge/ ni se scurge din tâmplă”
(Dumnezeul poeților). Adeseori, accentul se mută și
mai insistent pe agitația impresiei – ai senzația că
apar nu numai fapte, ci și frânturi de fapte, momente
fulgurante, dimensiuni, semne rapide, sunetele a
ceea ce se întâmplă, iar în poeme precum Emoțiile,
Suntem mai mulți în acest trup, Oaspetele nemărginit, Absent sau Poveste, deși cultivă cavalcada autobiografismului în spirit dionisiac, poetul rafinează,
alături de artistul Mircea Bochiș, meditația epică,
metamorfozând-o prin încărcătura simbolică și, respectiv, emoțională mai mare, precum în poemul intitulat Sunt o carte care-și pierde foile: „întoarce-te,
mă ia și bea-mă,/ te conjur, să fiu iar acolo unde/ îmi
este locul, în tine, cu tine pe de-a-ntregul./ fără tine,
mi-am irosit, vai, rostul./ sunt o carte care-și pierde
foile./ uite, bate un fel de vânt orb, spulberă literele,
cuvintele din pagină,/ le-mprăștie,/ parcă în joacă,
parcă nebunește”.
Dialectica elementelor înlănțuite este și ea o
cvasi-demonstrație în sine, căci înlănțuirea tematică
dintre arta iubirii și arta poetică se dorește a fi și aici
o formă dinamizantă și elementară de întruchipare a

divinului, atât cât ne este îngăduit în această
existență obligatorie. Înlănțuirea, imbricarea atât
între arte ca suport pentru gândul creator, cât și între
idei și imagini, iată inovația reușită a binomului
poet-artist plastic. Pentru amândoi, elementele
înlănțuirii cuprind și desprind din logica firescului
inclusiv crâmpeie din conversații întâmplător surprinse care, fiind introduse într-un alt context, produc surprize pitorești, iar uneori poemele tind să se
transforme fie în poeme-conversații, fie în poemeperegrinări. În toate domină însă o atmosferă baudelairiană, aceea de tămâie, smirnă și mir ce dozează
optim Corespondențele, o atmosferă de rugăciune a
inimii rostită cu buzele pe jumătate pecetluite, ca
pentru a nu revela niciodată taina, primită în har,
până la capăt. Ca în acest Psalm, o contopire epuizantă în care își află răspunsul toate întrebările acestei/ acestor lumi: „Tu ești în mine./ Fărâmă luminescentă, de origine/ nelumească și incomprehensibilă./
ești în mine. Pisc amețitor de înalt/ ivit curios/ întrun peisaj complet plan./ Fluviu subteran, curgând
strălimpede, suprem,/ printr-un ținut arid.// Da, ești
în mine. Și neîncetat vocea ta/ îmi șoptește într-o
limbă nepătrunsă/ versuri magnifice/ pe care visez să
le pot dezlega într-o zi”.
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Adrian Dinu RACHIERU

POEZIE

Ana Pop Sîrbu și bucuria scrisului
În Homeomerii (Editura Tracus Arte,
2021), cel mai proaspăt volum al Anei Pop
Sîrbu, poeta, murmurând „amintiri netrăite”,
adăpostită în „uterul melancoliei”, ține să ne
avertizeze că scrisul ei, acum, își „grăbește”
pașii: „Scrisul meu grăbește pașii./ Îmi atinge
linia vieții.// Mi-o spală de întuneric.//
Înaintează.// E fratele meu blând”. (v. 7.
Scrisul, fratele meu blând). Propunând de
vreun deceniu un neașteptat și spectaculos
come-back, Ana Pop Sîrbu, retrasă, lungă vreme,
într-o tăcere enigmatică, confirmă – peste ani – un
vechi diagnostic, rostit de sagacele Laurențiu Ulici
chiar la debut. Era vorba de volumul colectiv Timp
interior (Editura Facla, 1984), prin care, alături de
Lucilia Dinescu Ban și Traian Pop Traian, ieșea în
lume după o altă tentativă, la Dacia, cu zece ani în
urmă (Popas între poeții tineri, 1975). Criticul
observa, cu deplin temei, (constatăm acum) că „principala preocupare a autoarei rămâne căutarea expresiei
care să nu trădeze starea poetică”. Într-adevăr, deși se
declara o căutătoare de metafore, așezând, sub nimb
sacral, „rânduri de aur în carnea metaforei”, punctul forte
al demersului liric se dovedea „starea poetică implicată”.
Volumul care a urmat, Primăvara casei (1987), „întrutotul remarcabil”, nota prompt Cornel Ungureanu, în pofida unei „afectări decorative”, ne dezvăluia, cu „o candoare neterminată”, jocul ființei, modulațiile ei tainice,
uimirea de a fi, în plasa unor imagini care, iscodind – la
temperatura sincerității – „cămările sufletului”, izvodeau, dintr-o „aspră singurătate”, candori și frăgezimi în
cascadă. Erau „pulsații de veghe”, lângă „febra complice
a cărții”, încercând să împace, deloc slugarnic, lecția
echinoxistă (publicase în revistă; v. nr. 1-2/1970) cu textualismul în vogă.
Hipersensibilă, singulară, ciudată, surprinzătoare,
pierzând (în câteva rânduri!) ritmul generației și recupe84

rând, iată, spectaculos, Ana Pop Sîrbu coagulează o succesiune de stări meditative, exprimând prin frăgezime
metaforică un tragism biruit. Temperamentul ei fugos,
pasional, înregistrând zbuciumul unui Eu rănit (ferit însă
de jelaniile zăcând în „pivnițele amintirilor”) trece în
destinul cărților. Primăvara casei era o„scriere de sine”,
caligrafia delicat-tremurătoare a unei voci distincte,
încercată de îndoieli și neliniști, tentată de multele
„infidelități” față de poezie (comițând proză, eseu ș.c.l.).
Fosta echinoxistă, acuzând mari sfiiciuni și rețineri
editoriale intra triumfal pe scena literaturii; Ana Pop
Sîrbu era/ este un temperament poetic. Ea trăiește poetic
și lirica sa, conservând frăgezimea sufletească, purtând
„desfoliate neliniști”, transportă o mare încărcătură afectivă. Ana Pop Sîrbu desfășoară harta Eu-ului, luminează
ascunzișurile ființei, caută diafanul în lume. Deslușim
căldura sincerității, naivități adolescentine, o aglomerare
de metafore („seminții”), dar și pasul spre poezia ultimului val (de atunci, se înțelege!), cu un plâns discret „pe
umărul cuvintelor”, regizând inteligent facerea/ desfacerea poeziei. Totuși, Ana Pop Sîrbu – poetă pur sânge
– secretă lirism și nu îl produce (în sensul tehnicismului
glacial); emisia nu e in-conștientă, dar ordonarea acestui
șuvoi liric, supravegherea lui severă ar fi ucis, bănuim,
fiorul. Fără a fi o poezie retractilă, acest lirism se adună
în cutele ființei, absoarbe lumea, surdinizează Istoria,
caută peste tot frumosul; lepădându-se de zațul resentimentelor, uitând „febra amară” și seismele existenței,
ignorând ridurile timpului, poezia Anei Pop Sîrbu se vrea
„o călătorie alburie”. Sfâșierea, agresiunile, întâlnirea cu
sinele, toate acele „modulații tainice” urcă spre senin,
exprimând o singurătate defunctă; firește, și „răsfrângerile timpului”, râvnind o puritate pierdută (recuperată ca
literatură), explorând partea de umbră a ființei. Ecourile
existenței intră în acest „joc al ființei”, fulgerele mentale
despică cerul melancoliei, risipind întunericul din noi.
Pătrunde în porii acestui lirism un ton elegiac, o reîntoarcere „adnotând frăgezimi” în spațiul memoriei („te
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izbești mereu de povestea copilăriei”).
Iată, așadar, că Ana Pop Sîrbu, dezvăluindu-se parcimonios ca poetă, pare puțin preocupată de alinieri (străină, chiar, de „efectul de generație”), credincioasă însă
formulei temperamentale. Evident, nu vor lipsi intarsiile
livrești, aluviunile culturale, autoreferențialitatea (toate
cu măsură). Dar ascultând „blândul foșnet al timpului”,
căutând frumoasa libertate confesivă fără a pica în răsfăț
calofil, Ana Pop Sîrbu își punea sufletul sub lupă. Nici
excesul coloristic, nici ușoara afectare nu anulează
această puternică impresie a autenticului. Libertatea
sincerității e covârșitoare, ne trage blând-irezistibil
înspre lăuntricul sărbătoresc, uitând parcă truda efortului
(sudoarea trufașă ce ar curge din rânduri). Față de lirismul glacial al unor poetese, ea aducea o boare de primăvară, mirosul reavăn al pământului, o bucurie a sufletului
fără prihană. Suntem în preajma unei poete care nu (mai)
poate fi ignorată și care, definindu-se, se mărturisea (v.
Eram): „Tălpile poeziei calcă peste clipa biciuită dearsuri”. Întâmpinată euforic, poeta răscumpăra anii de
tăcere, deconspirând producția de sertar. Riscul era și el
prezent; s-ar fi putut ca Ana Pop Sîrbu să cadă brusc în
productivism, storcând „clipa”, prea atentă la sugestiile
sfetnicilor de pe margine, scriam atunci (în 1987), sperând, că instinctul poetic o va purta pe cărările bune. Mai
mult, înclinam să cred că cei care anunțau o reingenuizare a literaturii (fără a subînțelege o reîntoarcere la limbajul adamic) vor afla în izvorul bogat al acestei poete
argumente îndestulătoare. Sub flamura mateforei, lirica
Anei Pop Sîrbu elibera, spuneam,„o candoare neterminată”, trăind frenetic bucuria scrisului.
Neașteptat, fosta bistrițeancă (n. 15 decembrie 1948,
în comuna Teaca), după un periplu profesoral hunedorean și timișorean (din 1975), după elogiile care i-au
însoțit debutul editorial, s-a retras într-o nefirească tăcere
(aproape trei decenii!). Abia Îngerul din zid (Brumar,
2011) vestea revenirea, titlu urmat, în ritm precipitat, de
alte apariții, toate sub acolada unei poezii existențiale, cu
stări și viziuni ținând de o tinerețe sufletească, vibratilă,
acoperind contrapunctic, prin flash-uri (amintiri), o
uriașă elegie a timpului. Astfel, Exod interior (2012),
Morfologia nopții (2013) sau Poesii-le din 2015 (arhaizante, dacă ne-am lua după titlu) excelează prin concizie,
cultivând textul dialogic; în ultimul caz intervine o
„poveste cromatică”, poesiile fiind însoțite de inspirate
ilustrații (rezonante) după artista plastică Oana BologBleich. Un interes aparte, veritabil festin hermeneutic
prezintă Versuri & Reversuri (2014), în tandem cu Ilie
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Gyurcsik, acesta oferind replici în versuri și comentarii.
Criticul, atras (mărturisea) de textele poetei, „descoperite” pe un site de socializare, își propunea să aducă un
„spor de expresivitate”, maximizând forța sugestivă,
activând potențele semantice. Plus simpatice
„instrucțiuni de descifrare” a replicilor, cum mărturisea
„însoțitorul”, întreținând, prin acest experiment literar,
un paralelism sporitor. Iar poeta vorbea chiar de o întâlnire destinală, ghidând, astfel, cititorul într-un univers
liric pulsatoriu, ușor anacronic, sub regimul ambiguității,
amestecând ceremonios somnia tămăduitoare cu extatismul intermitent, agitată fiind de o necurmată neliniște,
căutând „șoapta străveche”. Peste care coboară acum
„noaptea metaforei”, forțând puterea sugestivă, developând un discurs liric coerent, mărturisitor, impresionant
– deopotrivă – prin concretitudine aspră și solitudine
catifelată, purtând, zicea cândva poeta, „mângâierea lăptoasă a suferinței”. Dând la o parte, orgolios, „lava poeziei”, fără a-și fi pierdut inocența și râvnind împăcarea cu
sine; sau cățărându-se,„cu ochii în cer”, pentru a-și întrema glasul pornit în pribegie. În fine, Sunet în re minor
(2017) se dorea „o panoplie de simfopoeme”, aprecia
prefațatorul, Florin-Corneliu Popovici, vorbind, cu
îndreptățire despre un lirism acustic. Chiar dacă „literele
îi zgârâie inima”, Ana Pop Sîrbu, oficiind într-un templu
secret, ascultă „șoapta galactică”, împărtășindu-ne
„lumina ascunsă” a poeziei.
Credincioasă unui „ritm al căutării”, odată cu
Eudaemonie/ Eudaemonia (2016), tradusă în engleză de Aba-Carina Pârlog, poeta își comunică debordant bucuria, cochetând cu minimalismul aforistic.
Sunt proiecții fulgurante iscate de motivul călătoriei,
amintiri difuze (cu vise-„sperietori”), „peisaje” barceloneze suspendate, fără legătură cu realitatea mundană, dar invocând la tot pasul memoria culturală.
După ce a trecut printr-o experiență prozastică
(Ludovica, 2019), aglutinând „celule narative” (din
lumea satului ardelenesc) într-un pretins roman, o
carte „greu de încadrat generic” (zice Smaranda
Vultur), o „făcătură” (constata Horia Gârbea), gândită „filmic”, între două lumi, opunând o geografie
sacră, cu repere morale unei lumi incoerente, vulnerabilă (cf. Marian Odangiu), Ana Pop Sîrbu se
întoarce la poezie.
În Homeomerii, interesată de explorări interioare, aglomerează imprevizibil stări vibratile,
emoțional-afective, revelații etc., palpează alte
realități (nu vizibilul), încearcă „toate stările”, se
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vrea „expertă în litere/ Și în întâmplări” (v.
Îndoiala), convocând forțe uriașe: „E încă vară.
Inima bate/ Și alunecă spre ea însăși.// Las spațiu
între ea/ Și celelalte părți ale corpului.// Toate stările,/ Întinse pe zeci de ani,/ Se dau la o parte,/
Aproape intacte” (v. 38. Toate stările).
Pornind de la teza lui Anaxagoras privind acele
particule haotice, de materie infinit divizibile
(homeoméri), schimbând genul și folosind pluralul,
poeta închipuie o altă gramatică lirică, atașând și o
Addenda, cât de cât lămuritoare. Fiindcă, aflăm,
„arta e liberă ca un țipăt”; altfel spus, caruselul
imaginilor care populează cosmosul liric ne dezvăluie un peisaj în necurmată prefacere, cu schimbări
imprevizibile și finaluri sibilinice, pe suport intertextual: „Sunt un muzeu deschis/ Pentru toate
nopțile,/ O fâșie de stări,/ Pierdute în nisip.” (v. 65.
Vibrații). Pentru a conchide: „Am pierdut jumătate
de veac/ Să văd limita unor viziuni” (v. 2. Straturi de
amânări). Sau: „Tinerețea s-a dus/ Puternică,/
Precum versul robust” (v. 81. Epitaf), adunând
„Toată durerea/ Și arta hoinară” (v. 82. Arta hoinară).
Departe de a fi apreciată doar „la senectute”, cum
zicea cineva, poeta din Timișoara, frisonată editorial în
anii din urmă, ni se înfățișează, asemenea „eroinei” sale,
cu o recoltă bogată: „Ea are brațele/ Învelite în poeme”.
Încât se cuvine să luăm aminte că Ana Pop Sîrbu, revenind în forță, capabilă de a se reinventa, merită un alt tratament.
Magdalena Hărăbor: „schițe de viață”
Poeta Magdalena Hărăbor a avut, în 2021, un an
editorial fast. Tripticul liric lansat adună, însuflețind
tăcerile, „schițe de viață”. E drept, printre diafanități
și visătorie, ea smulge, din „carapacea trăirilor”,
tonuri pastelate, așezând „pete de culoare pe
șevaletul trist”. Sunt „mirări albastre”, voind a
înflori lumina în/ prin aceste urme scriptice (fracturate), activând, cum observa Al. Cistelecan,
„vârtelnița confesivă”, încercând a afla, prin deschiderea ferestrelor spre tainițele sufletului, înțelesuri
adânci. Volumul Ferestre (editura Eikon) reunește
63 de poeme din acest „vălmășag de inocențe și
vinovății”, scuturând trecutul; sufletul –pelerin se
umple de culori, printre sunete și imagini se ițesc
„vise de hârtie”, primăvara renaște anunțând
„înfrunziri de mâine” (v. Consonanțe). Poeta își tem-
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perează, însă, strunele și ne anunță: „sunt într-o
întâmplare și veselă și tristă” (v. E vorba despre
mine). Trăind la umbra întrebărilor, va admite –
resemnată – disoluția orelor, năvala unor „clipe
îmbătrânite”, în descompunere „sub aripa grotescului” (v. Percepție ruginită). Dar vine un timp, o
spune apăsat, „când e cazul să fabrici o poezie” (v.
Gânduri pentru acum/ totdeauna). Și atunci, culegând amăgiri, scăpărând, uneori copilăroasă (cf.
Ioan Lascu), dincolo de furiile, fricile sau fericirea
(„măzgălită”) care o încearcă, va desfolia imaginarul, risipind „frigul dinlăuntru”. Știe că undeva, întrun colț, „doarme iluzia”, dezlegând un șuvoi de vise;
că vorbele scăldate „într-un strop de aer”, scriind
tăcerea, îndulcesc „cioburi de așteptare”. Și, în pofida temerilor, va turna substanță biografistă, convinsă
că „iubirea mă așteaptă la răspântie”: „Am ars
neputințele/ am săpat ferestre/ croind adăposturi//
Sunt pe partea dreaptă a vieții// De-a lungul iubirii/
vremuirea-i departe”. (v. În căutarea ferestrelor).
Evident, refuzând versificări pedestre, tema iubirii dobândește, în acest stoc tematic, un loc privilegiat, acceptând, totuși, că „frumusețea e răscolită de
o lacrimă”. Și Exercițiul clipei (editura Rafet)
îndeamnă la astfel de îmbărbătări: „clipele se zbat
fierbinți” (v. Un fulg de timp), iluzia ține de cald,
cântecul dimineții („aprins”) întărește concluzia că
„dintr-un sărut/ vecia poate să se nască”. Dar,
mărturisește candid poeta, pe foaia de hârtie „lumini
și umbre se îmbrățișează”; ceea ce nu înseamnă că
povestea („în care eram”) s-ar destrăma și speranța
ar desfrunzi. Titlul unui alt volum, Mă înfășor cu
lumea în foșnet de dragoste (Editura Eurostampa) e
pilduitor. Chiar dacă „cenușa gândurilor nespuse” și
ninsoarea aducerilor aminte o copleșesc; volumele
cercetate aici, asigură, să observăm, „dreptul la
viață” cuvintelor înaripate, urcând pe „spirala lacrimei”. Sunt versuri „săpate în cerul senin și în ape”,
elogiind bucuria de a fi, deplângând alteori singurătatea care „își găsește loc fără să caute”, vădind
uneori neîncredere (mărturisită), închipuind, așadar,
„un fel de jurnal” (cf. Cornel Ungureanu):
„Scrijelesc cu unghiile tăcerea/ agățată de carne/
depărtarea, singurătatea/ timpul/ așteptarea din/
noianul zăpezii/ așez la fereastra primăverii triluri de
păsări/ alungând haotice gânduri de pe fruntea înserării // În ochiul drept o arie neterminată și albă/
Înrourat cântec în ramul dimineții.”
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Poeta, aflând aur în cuvânt, caută fără istov, despletind lumini și torcând „fuioare de vise”. Fiece
cuvânt se vrea o fereastră deschisă, palpând râvnita
stare poetică. Dar starea poetică, suntem preveniți,
„trece repede ca un tren” (v. Câteodată), lăsând în
urmă dâre de fum sau un „strigăt de aer”. Încât,
veghind pe o margine de suflet, crede/ nădăjduiește
în „sintaxa regăsirii”: „Liniștea mea înainte de toate
singură/ Neîmpărtășită/ Ca un poem cu ramuri verzi/
Crescute între două bătăi de cuvânt/ În mijlocul inimii/ Pictează tabloul ireal al unei primăveri veșnice/
Pâlpâindă carte cu ochi mari deschiși/ Fără titlu/
Dimineața mea de suflet”. (v. Fără titlu).
Andra Mateucă sau rescrierea de sine
Dacă despre douămiiști nu s-a scris „cum se
cuvine”, constata Cornel Ungureanu, în oastea lor
(cam răzlețită) Andra Mateucă face o figură aparte.
Ar fi „o raritate”, s-a spus. Volumul din urmă,
Distileria de urgență (editura Eikon, 2020), comunică cu precedentele prin „capilaritatea motivelor” (cf.
Alexandru Colțan), dar are, mai apăsat, o pecete
melancolică, fiind, de fapt, un exercițiu recapitulativ
într-o lume agonică. Cuvintele se estompează, dispar, „trec prin zile ca lumina prin pereții de sticlă”;
eul în destrămare ivește, sub ruina timpului, poeme
„curgătoare”; cartea însăși, în „țesătura rărită” a
amintirilor, devine o clepsidră, poeta încercând o
rescriere de sine, pendulând între cei doi poli: Eros/
Thanatos.
Vechile flashback-uri biografice, de coloratură
nostalgică, semnate de Andra Mateucă (v. Peste
calea ferată au trecut toate vacanțele, 2018), regresiv-acumulative prin detalii, defineau un univers
citadin-domestic, cu parfum retro, refuzând alinierea, implicit „uniforma” generaționistă. Ea își construise un spațiu propriu, un posibil continuum liric,
observa Eugen Bunaru, reciclând motive deja testate
(vezi Duminica e o poză cu tine, volum din 2015),
convinsă că trebuie să-și urmeze calea: „nu te întoarce din drum/ îți aduc eu tot ce ai uitat/ haina periuța
de dinți/ visele cuibărite în plapumă/ ți-am făcut
sandvișuri pentru drum/ să-ți țină de foame și noroc//
ne vom întoarce buzunarele pe dos și vom împacheta/ resturile de vorbe pentru mai târziu” (v. nu te
întoarce din drum). Să fie vorba de un „reportaj
autobiografist”, de o poezie „fără fasoane”, prozaică, fluidă, sonoră, trimisă „pe stradă”, cum cerea
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cândva Miron Radu Paraschivescu? Îmbrâncită în
noroi, impură, ruptă „din viață”, concretă, apteră? Nam zice, deși, pe alocuri, descoperim și atari
eșantioane.
Incursiunile în trecut, răscolind bazarul amintirilor, populat de vise colorate, îi prilejuiesc
retrospecții în regim de inventar, evacuând, totuși,
feericul: «aveam/ unghii tăiate/ număr matricol/ –
viața își împletise visele în culori -/ aveam nervi
eram prolifică/ îmi făceam patul dimineața/ rezolvam probleme din țițeica/ strângeam maculatură sticle borcane/ culegeam mușețel coada-șoricelului/ –
construiam comunismul în pași de copil/ recitam
„partidului”» [v. melcii (în haine de duminică)].
Tușa ironică („comunismul ăla era ceva mișto/ trebuia construit corect”) sau autoironică („imaginile
vor atârna triste ca rufele la uscat”) coboară în derizoriu: „pe scânteia mama curăța cartofi/ cojile se
întindeau până la plenară/ răbdătoare/ pregătite de
aplauze îndelungi”. Chiar dacă un manifest ne avertizează că „scriem cu dinții încleștați” și „cu spume
la colțul gurii”, impulsul rebel se dizolvă într-o reverie dulceagă, culegând „adieri fierbinți”, rememorând cei mai frumoși ani: „dimineața/ clopotele
sunau a aducere aminte/ dintre copaci mă privea
uimită copilăria/ bunicii își pregăteau somnul de
taină// bucătăria de vară purta mirosul de cozonaci/
merii îmi adulmecau urmele// dintre răzoare iepurii
își urmăreau prada// aveam gânduri/ aveam uimiri/
corcodușii ne purtau prietenia/ și cei mai frumoși
ani”. Categoric, gorjeanca Andra Mateucă, trecută
prin pepiniera „paveldanistă”, luând distanță față de
trend-ul zilei, făcând loc unor irizări erotice de efect,
de un feminism suav, cu pusee virile („iubirea asta a
mea are miros de mere verzi”) merită urmărită, fiind,
credem, un nume câștigător nu doar al noului val
timișorean. În studenție, la Drept, atacase „serios și
curajos” poezia; dar, cum se mărturisea într-un interviu, nu forțează scrisul, acceptă această „risipire frumoasă” care o apropie de ceilalți. Și se încarcă
citind. Știe că, și în vremuri pandemice, Poezia
merge mai departe... (așa suna titlul unui proiect online la care a pus umărul). Să sperăm că îndeletnicirile birocratice (la Primărie) n-o vor deturna...
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Într-o Postcuvântare la cartea sa Stele
pitice. Opt ficțiuni (Editura Neuma,
Apahida, Cluj-Napoca, 2022), Răzvan
Voncu mărturisește că principala dificultate
cu care s-a confruntat după ce a scris povestirile respective a fost găsirea unui titlu însumator adecvat. Cu un prefăcut năduf, autorul
se apucă să enumere toate posibilitățile pe
care le-ar fi avut la îndemână, reproșându-le
câtorva clasici că i-au luat-o înainte în această privință („banditul de Gogol”, „lacomul –
de formule memorabile, se înţelege – Caragiale”).
În fine, acesta este și dezavantajul de a te fi născut
în urma altora... Enumăr jinduitele titluri deja aflate sub „licență” intangibilă: Amurgul zeilor,
Prețioasele ridicole, Suflete moarte, Triumful
talentului, Dureri înăbușite, Nu sunt ce par a fi,
Animale bolnave, Biografii contemporane, O lume
nebună, nebună, nebună, Absenții, Fiziologii.
Desigur că Răzvan Voncu are dreptate să fie supărat și să cadă în resemnare adâncă, întrucât fiecare
dintre aceste opțiuni s-ar fi potrivit intențiilor lui:
„M-am resemnat în faţa acestui destin implacabil:
toate titlurile care-mi plăceau se dăduseră, precum
«tacâmurile de pui», crema de ras Şah sau brânza
telemea, la cozile din perioada comunistă” (p.
187).
Decizându-se asupra titlului înscris pe copertă,
Răzvan Voncu precizează că acesta „are legătură
cu astrofizica, la care astăzi, ca şi la literatură, se
pricep toţi, mari şi mici, deopotrivă” (p. 188). Cred
că există o asemănare între titlul ales și astrofizică
în măsura în care putem vorbi despre critic-aștri și
poet-aștri – ceea ce o dovedesc a fi majoritatea
personajelor din carte. Deși viețuiesc într-un dezastru existențial, acestea se consideră staruri de
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primă mărime ale literaturii, mediul în care locuiesc și se învârt ele neavând nimic înălțător. Ofer
un exemplu, în acest sens, din povestirea
Îngrozitoarea crimă de pe strada Oracolelor, unde
se observă felul cum ar putea trăi un asemenea
geniu pustiu de la începutul secolului al XXI-lea.
Este vorba despre scriitorul Iuliu Petru-Nenescu,
după ce a divorțat de el... Steluța (ce a descoperit o
a doua orientare sexuală): „Se târî până în baie,
gata îngreţoşat, din reflex, de peisajul sordid carel aştepta acolo: pereţii îngălbeniţi, coşcoviţi pe la
colţuri, faianţa plină de calcar, chiuveta şi vasul de
toaletă cu mii de crăpături infinitezimale, cada cu
pete de rugină, robinetele vechi, uzate de cohortele
de chiriaşi care-l precedaseră în această locuinţă.
[...] apoi îşi dădu cu un pic de apă pe faţă şi pe
mâini. Locuia într-un cartier mărginaş, pe strada
Oracolelor, la etajul 10, iar apa caldă urca greu.
Vecinii – sărmani pensionari drămuindu-şi banii de
medicamente – făceau economii şi nu dădeau drumul la apă caldă decât când auzeau pe cineva
făcând duş la etajele superioare, ca să nu plătească
şi apa care, stând nefolosită în conductă, se răcea
inevitabil. Dintr-un vechi reflex de student căminist, Iuliu se mirosi sub braţ şi decise să sară peste
duşul de dimineaţă: e frig în baie, lumina becului e
chioară, azi nu plănuia să iasă” (p. 8).
Aș fi eu însumi un criticastru sadea dacă nu aș
vedea nicio legătură abisală directă între denumirea dată străzii pe care Iuliu Petru-Nenescu
locuiește (strada Oracolelor) și intrarea în templu.
Se știe că anticii, atunci când se așezau în templu,
pentru a con-templa bolta înstelată, dacă vedeau
totul în negru, dez-astrul le era pe aproape. Or, nu
pot să nu observ că poetastrul Iuliu Petru-Nenescu,
care nu mai scrisese de ani de zile nimic nou (în
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afara derizoriilor postări din reţeaua de socializare), pune totul sub semnul dezastrului. Iar aceasta,
din momentul în care nu mai are acces la pagina de
Facebook – preocupare prin intermediul căreia își
dădea impresia că trăiește în mod autentic.
Asemenea personajelor buimace din proza scurtă a
lui Marin Preda, Iuliu Petru-Nenescu se trezește cu
senzaţia neplăcută, persistentă, că îi lipseşte ceva.
În această povestire cu titlul caragialean,
Îngrozitoarea crimă de pe strada Oracolelor
(autorul recurge încă o dată la clasici), este suprinsă fidelitatea „postacilor” față de rețelele de socializare. La întrebarea adresată de scriitorul Iuliu
Petru-Nenescu criticului Arghir Leolea (un posibil
alter-ego al autorului însuși) asupra felului cum
reușește să trăiască fără a fi dependent de paginile
de Facebook, acesta îi răspunde la modul cel mai
pertinent: „Ca înainte de Facebook. Adică scriu,
public în reviste, scot cărţi, particip la lansări şi
conferinţe, mai apar pe la radio şi televiziune...
Sunt destule de făcut în viaţa asta reală. Nu mă
interesează alte mijloace de comunicare publică. O
prefer pe cea privată, pe telefon şi prin email. Nu
cred că-ţi pot spune altceva. Nu am o reţetă secretă” (p. 16-17).
Dacă Iuliu Petru-Nenescu posedă o locuință,
așa sordidă cum este ea, Relu Mirulescu, din povestirea O invenție diabolică, se visează a fi un fel de
veșnic rentier al societăţii postdecembriste,
asumându-și ca singură obligaţie scrisul de voie,
indiferent de reușita estetică sau de succesul avut.
Crezând în „triumful talentului”, acest personaj
rătăcit parcă prin secole, care are pretenția ca
Asociația Autorilor, prin președintele ei, să se
ocupe de cazarea, de masa și de salarizarea lui,
ilustrează butada că stilul este al omului (dar și al
lumii din care provine): „Salariu? Serviciu? Iar mă
iei, bă, cu labe de-astea triste? Tu crezi că eu sunt
ca tine, uscat, să scriu articole critice supte din pix
şi să-mi bat joc de scriitori? Eu scriu viaţă, bă,
dom’ preşedinte, n-am timp de mers la serviciile
voastre de căcat! Te bag în mă-ta cu serviciul
tău!...” (p. 141-142). Inițiind o campanie de presă
confuză în sprijinul ideii înălțătoare că statul, în
mod nemijlocit prin Asociaţia Autorilor, ar fi
obligat, din punct de vedere moral şi
constituţional, să-l întreţină, acest personaj, care
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aparține categoriei „o lume nebună, nebună,
nebună”, este un individ împotriva căruia trebuie
să ai pregătit din timp dreptul la replică. Este ceea
ce face președintele breslei: „Încă nevenindu-i pe
de-a-ntregul să creadă, criticul îşi chemă şefa de
cabinet şi-o rugă să-i facă legătura cu şeful
redacţiei ştiri de la Actualitatea TV. «Bună ziua,
dle preşedinte», se auzi în receptor vocea ziaristului. «Cu ce ocazie am plăcerea de a vă auzi?»
«Vreau să dau un drept la replică din partea
Asociaţiei Autorilor Literari, cu privire la
afirmaţiile scriitorului Relu Mirulescu.» «Relu
Mirulescu? Dar n-a făcut nici o afirmaţie la noi pe
post, stau cu televizorul deschis zi-lumină, eu
aprob ce se difuzează, nici vorbă de aşa ceva.» «Na făcut, dar va face», spuse resemnat bătrânul critic. «Cât de curând»” (p. 142).
În privința nenorocirilor unor slujnicari de
lume nouă, „prețioasa ridicolă” Nona Frăteanu, din
povestirea Cartela, este indignata de serviciu
împotriva serviciului. „Înzestrată cu o rară lipsă de
înzestrare la scris”, după cum o caracterizează
criticul Arghir Leolea, ea face parte din categoria
acelor bugetivori care consideră că ar trebui să fie
plătiți și atunci când dorm, la cât de valoroși se
consideră ei că ar fi ei: „Cum adică, să vii la birou
în fiecare zi, ca un robot, şi să stai fix opt ore?! Ce,
suntem la şaibă?... Ei nu ştiu că noi putem produce
în cinci minute idei cât alţii într-o săptămână?!” (p.
22) Astfel de stele pitice căzătoare pline de vanitate, de pe firmamentul literaturii noastre contemporane, lansează felurite pledoarii pro domo
împotriva prezentului neputinței lor pline de apatie
creatoare. Ar fi de amintit aici Călin DumitrescuBabadag, Leo Scurtu, Dudu Bancu, Bacalaureus
K.
Dacă Relu Mirulescu este rătăcit în timpul nostru din vremurile de mecenat, un bătrân artist plastic uzat și conformist, precum Bujor Paragină,
rămâne să trăiască în chip autist în anii ’80 ai secolului trecut. Părăginitul personaj din povestirea
Cum se reinventează un artist este o victimă a ceea
ce Răzvan Voncu diagnostichează a fi „sindromul
caţavencian”: într-o lume românească aflată într-o
eternă și fascinantă tranziție, Bujor Paragină a
rămas înțepenit în momentul său de graţie, dovedind mobilitate doar în conformaţia sa psihoverba89

lă și gestuală. Ca orice autist, care nu mai pricepe
nimic din ceea ce îl înconjoară, devine el însuşi de
neînţeles în proprii ochi. Revanșard și frustrat,
acest personaj din categoria „suflete moarte” este
un ins care urăște pe cei din jur, dar mai ales pe cei
care reuşesc să îşi păstreze o consecvență creatoare.
Înregistrarea „high fidelity” conferă autenticitate întâmplărilor și evenimentelor din viața culturală postdecembristă, pe care autorul le ficţionalizează câteodată destul de transparent. În fond,
citim niște povestiri cu cheie, pline de șarjă caricaturală bine temperată. Textele lui Răzvan Voncu,
indiferent că sunt ficţionale, nonficţionale sau o
combinare variabilă între cele două dimensiuni, se
organizează şi se coagulează în jurul ideii de
autenticitate. În ele își găsește locul și o satiră inteligent scrisă, cu o imperceptibilă tensionare a
acţiunii către finaluri neașteptate, unde își au rolul
lor uneori farsele sau festele bine jucate. Totul este
înfășurat în plasa unei înţelegeri pătrunzătoare din
partea lui prozatorului. Se poate pune întrebarea
dacă depozițiile lui Răzvan Voncu, alături de mărturiile ficționale altor prozatori actuali care au surprins aspecte asemănătoare, ar putea schimba ceva
din mentalitatea vieții noastre culturale și literare
sau dacă ar putea reface sentimentul solidarităţii de
breaslă. Răspunsul găsit în paginile cărții Stele
pitice. Opt ficțiuni este mai curând unul negativ,
dat de un critic și cronicar literar ce este asaltat
permanent de o asemenea faună parazitară. Răzvan
Voncu este un martor incomod și un arhivar minuţios al Istoriei noastre comune postdecembriste, pe
care o recompune din firele unor istorii. O șarjare,
care ar părea exagerată la prima lectură, nu este
deloc îngroşată în „colorarea” atât a celor
încondeiați, cât şi a intervalului istoric străbătut.
Întâmplările și episoadele din cartea Stele pitice. Opt ficțiuni nu sunt readuse din trecutul mai
mult sau mai puțin apropiat pentru a fi exploatate
ficțional pentru senzaţionalul, pitorescul sau ineditul lor. Prozatorul le integrează unei serii logice, el
realizând o anumită armonie între „individualităţi”
distincte. Cele opt povestiri decurg unele din altele, în virtutea unei logici ordonatoare. Subiectele şi
temele prozelor lui Răzvan Voncu, pline de culoare
anecdotică, sunt alese din realităţile contemporane
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ale societății românești deculturalizate şi, pe alocuri, chiar decerebrate. Însă ele au trimiteri și la
ultima decadă a anilor ceaușiști. Deși circumscriu,
în general, aspecte comice, narațiunile degajă
multă dezolare. Privirea prozatorului este rotită
peste aria raportului care se stabileşte între esenţă
şi aparenţă, între mască şi adevăr.
Chiar dacă ficţionalul este debitor realului,
Răzvan Voncu nu cade în subiectivism, deoarece el
are grijă să își regleze tonul și tirul ironiilor prin
readucerea intrigii în punctul de ficționalizare de
unde pare că este dislocată. Cele opt bucăți narative nu sunt ficțiuni scrise de dragul unor exerciții
retorice, ci niște episoade, din nefericire deloc
pasagere şi locale, din sistemica lumii noastre literare. Cu tripla sa înzestrare de observator, de portretist şi de evocator, universitarul bucureștean ne
apare drept martor nuanţat al apărării valorilor culturile și literare, iar nu un acuzator alert şi vehement, pus pe ridiculizarea demonstrativă a personajelor împricinate. Prin paginile cărții sale,
Răzvan Voncu militează pentru asanarea vieții
noastre literare, care nu se poate realiza pe fondul
unor răzmerițe și răfuieli continue.
Ajuns cu lectura cărții Stele pitice. Opt ficțiuni.
Opt ficțiuni la Postcuvântare și revenind la mottoul ei, „Ce cine va vrea să criadă, bine va fi, iar cine
nu le va crede, iarăşi bine va fi; cine cum îi va fi
voia, aşa va face” – luat din cunoscutul avertisment adresat de Ion Neculce (alt clasic!) cititorilor
cronicii sale –, consider că nu va face bine cine nu
va crede câte sunt narate în cuprinsul ei de Răzvan
Voncu. Toate narațiunile sunt inspirate din realitatea românească postdecembristă, iar prozatorul
precizează încă din titlu că sunt ficțiuni. Or, tocmai
direcționarea atenției noastre asupra acestui aspect
aparent superflu ne determină să devenim
circumspecți. Cititorii familiarizați cu viața culturală și literară a ultimelor decenii își vor da seama
că parcurg opt ficțiuni care nu sunt astfel până la
capăt. Sunt surprinse la modul ficțional câteva
secvențe dintr-un fel de cronică a ultimelor trei
decenii, abreviată la schițarea unor foarte reușite
fiziologii, din care am supus comentariului critic
de față doar câteva „biografii contemporane”.
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Cristina SCARLAT

TREPTELE UMBREI
Sunt chiar și trepte ale umbrei. Ne-o demonstrează Mircea Platon, autorul volumului Treptele umbrei,
„un fel de monografie lirică (…)” în care „în cea mai
mare parte este vorba de texte scrise în Iași, despre
Iași. Un Iași geografic și unul al memoriei mele istorico-afective”2, ne spune autorul. Excursul pe care
ni-l propune Mircea Platon e un fel de mergere anamnetică prin spațiul umbrei. Cu parcări temporale întrun trecut afectiv citadin, cu fine irizări și către vatra
satului, ca spațiu arhetipal. Volumul s-ar putea numi
și Parcarea umbrei în spațiul memoriei. Pilonii –
afectivi – de care se leagă re-amintirea poetică a autorului fiind o întoarcere filtrată, cumva, la rece, într-un
limbaj nu colorat stilistic, nu îngreunat de metafore
complexe, ci livrat cumva realist, în tonul reportajelor care, concentrat, ne prezintă informații concrete.
Autorul justifică stratificarea textelor în sens invers
scrierii lor prin faptul că „arheologia poetică se impune pentru că, în mod paradoxal, orașul era mai bătrân
pe vremea când eu eram mai tânăr. Pe măsură ce am
îmbătrânit, el s-a modernizat, a întinerit poluat, acromegalic, acneic”.3 Găsim aici și Iașul care „mocnește
încă și respiră neștiut, în adâncime, ca realitate nevăzută”.4 Albumul de timbre-amintiri cuprinde
secțiunile: România deschisă. Reportaje poetice
(2015-2021), Cartea străduțelor subtile (2015),
Jocuri sub ulm (1999), Adversus haereticos (1997).
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MAI E ROMÂNIA PITOREASCĂ?
Primul grupaj ne prezintă „România deschisă” (de-a valma valurilor, vânturilor, cutumelor istoriei) într-o suită de „Reportaje poetice” (2015-2021), o radiografie a noilor cutume,
conversii și reconversii ale unei societăți care
pare a-și renega, repetat, esențele, adoptând
măști și repere de import, măsuri prea mari sau
prea mici pentru caracteristicile unui popor
deja prea flexibil la globalizare. Teoria formelor fără fond? O himeră. Abstractă, of course.
Poporul se reinventează din mers, aruncându-și pe
umeri cârpe de import SH, chiar dacă pielea lui e
incompatibilă cu plasticul chinezesc de nouă
generație. Se adaptează la mersul lumii din afară. Pe
dinafara esențelor lui filtrate în secole de istorie care
i-au patinat calitățile și trăinicia. A devenit de import.
A adoptat „Democrația concavă” (p. 24): „Ce minunată dovadă de/ Abstinență,/ De/ Frugalitate,/ De/
Renunțare la/ Micile plăceri ale vieții/ Ne oferă,/
Verticali, cu obrajii supți puritan/ Și privirile ațintite
către viitor/ Boicoteuzii și boicoteuzele,/ Aceste tricoteuze ale nimicului/ Care, altminteri, se dau în vânt
după datul în vânt,/ După libertatea de exprimare a
feministelor nude/ Sărind în cristelnițe,/ După
nesfârșita, amețitoarea multiplicitate sau chiar/ infinitate a stilurilor de viață (…)/ După țoalele scumpe
ferfenițite (cu dichis)/ Decât țolul bunicii din fața
ușii,/ După școala în care nu trebuie să se învețe
nimic/ Altceva decât împinsul coșului printre rafturi
de/ supermarket (…)”. O cu totul altă lume, un alt
diapazon de măsurat constelații, deși locul și cerul au
rămas aceleași. Ce departe aceste imagini de
„Fântâna din sat” (p. 28), unde „rândunelele țes
pământul în cer/ Soarele – adastă în coama livezii/
Nehotărât,/ Singur în sat,/ Neschimbat/ De pe vremea
când oamenii nu plecau/ Ci răsăreau doar/ Și apuneau
conform datinei,/ Țesând ceru-n pământ./ Pe ghizdul

POEZIE

CU UMBRA PRE UMBRĂ CĂLCÂND
Umbra. Luminile umbrei. Pașii umbrei.
Lentoarea umbrei. Umbra pe ziduri, umbra pe vânt,
umbra pe gând. Un fel de mătase fantastă care se prelinge, ombilical, legată de tot ceea ce suntem. Ca
ființă. Ca poveste. Ca fereastră. Ca adiere. Ca devenire. Un fel de mușchi, de memorie fluidă, de timp.
Nuanțe de umbră. Un diapazon al umbrei. Vârste de
umbră. Umbră. Ca fumul.

91

fântânii/ Lanțul de umbră/ Coboară/ Și/ Urcă/ Mai
iute decât lanțul de fier,/ Apă și cer,/ Apă din întuneric,/ Întuneric din cer,/ Lumină din apă”. Ce departe
„Negustorii de aer” (p. 30): „Casele boierești/ Zac/
Lepădate la colțuri de stradă/ Ca armurile după o
bătălie pierdută./ Nu e nici gând,/ Nici cânt/ De piano
(…) Nu suflă râsul bărbătesc în draperii./ Vântul istoriei e istovit./ Zidurile stau jupuite de rafturile cu
tomuri prețioase/ legate-n marochin (…) de-acolo, de
sub pragul istoriei, ies popoare/ întregi de/ Oameni
pitici/ Obișnuiți să țină-n mână/ Volanul, celularul și
navetele de bere (…).” Sub dalele din oraș, în
respirația zidurilor, în draperiile grele ale vreunei
case-muzeu palpită pe ducă/ duse povești și cutume
de calibru extrem, ca lacătele grele de pe o ușă masivă în spatele căreia, dacă zidurile nu s-au surpat definitiv, ascund povești cu taftale și aromă de cafea la
ibric, praf încă plutind după cadril în iz de parfum
franțuzesc. În imediată proximitate cu navete de bere,
volane – nu ale ținutelor de salon! –, vitrine burdușite
cu blugi mușcați cu dichis. Alte povești într-o altă
poveste. Trecute vieți de doamne și domnițe (sic!),
domni cu monoclu și joben. Calești? Mai știe cineva
de ele? În rame fără dantelării metaforice sculptate
prețios, Mircea Platon ne pune față în față, filtrate
realist și și afectiv, tablouri vii prin apele cărora am
trecut și noi cândva, am crescut cu ele, și, împreună
cu autorul, mestecăm acum, nostalgicii, uimiții, în
contrastul unei lumi în accelerată hibridizare, timbre
vechi din albumul cu amintiri mai de demult. Și nu
doar orașul natal, Iași, e deschis vânturilor și cutumelor lumii, ci România întreagă e supusă unor operații
inestetice care o împing spre caricaturizare:
„România deschisă” e ca o pistă de gazon de import:
„Mințile, ca mesele de biliard:/ Ideile se rostogolesc
iute,/ Se ciocnesc zgomotos și/ Apoi cad într-o gaură/
Neagră./ Gazon/ Englezesc după ultima modă americană./ Rase au fost din peisaj/ Circumvoluțiunile gardurilor vii,/ Umilă, comunistă moștenire printre blocuri,/ policlinici și fabrici/ A grădinilor renascentiste
sau franceze (…)/ Azi, oameni fără circumvoluțiuni
gonesc în mașini/ pe străzile orașului fără
circumvoluțiuni, aplatizat de/ defrișări (…)”(pp. 3334).
LA MALA EDUCATION. CIOCOLATĂ.
AMARĂ
Asistăm neputincioși, ca și autorul acestor reportaje prozo-poetice, la „marșul inevitabil al istoriei pe
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trotinetă/ Electrică./ Nemișcată,/ Statuia eroului/ Din
ce în ce mai necunoscut/ Căzut în apărarea unui
popor/ Din ce în ce mai/ Anonim.” („Parc”, p. 58). Pe
un ton ludic-amar, în „Lobby-ul morților” autorul
trece în revistă și ceea ce mai rămâne, după extirparea
organelor vitale, în programele școlare și, mai ales, în
manualele de limba română: „Profesorii de IT/ Au în
spate o industrie de 6 miliarde de euro/anual./
Profesorii de geografie au în spate ape, munți și/
păduri/ Care seacă, se taie și devin deșert./ Profesorii
de istorie au în spate eroi,/ Morți în bătălii și pentru
cauze de care nu mai știe/ nimeni./ Profesorii de
limba și literatura română au în spate/ Pe Eminescu,
Sadoveanu, Creangă și Coșbuc,/ Goga și Rebreanu,/
Pe Dosoftei,/ Hogaș și Alecsandri,/ cadavre din debara de care nu vrea să mai știe/ nimeni./ Fără valoare
de piață. (…)” (pp. 47 - 48). Deși, paradoxal, „nimic
nu s-a pierdut. Totul s-a transformat. În/ virtual”. (p.
49). S-a reciclat. Precum deșeurile, care „sunt/ Din/
ce/ în/ ce/ Mai bine ambalate./ De fapt, deșeurile sunt
ambalaje/ Luminos colorate./ Tocmai de aceea,/
Deșeurile au ajuns mai scumpe/ Decât oamenii/ Deși
calitatea oamenilor care scormonesc în/ gunoierele
Europatriei/ A crescut./ Cu viața prin gunoaie călcând/ (…)” („Pe vremea mea”, p. 9). Ca bomboanele
copilăriei învelite în staniol colorat, Mircea Platon ne
servește (din) textele din Treptele umbrei ca dintr-o
cutie cu bomboane de ciocolată. Amară. Scoțându-le
din staniolul cu sclipici fals al unui azi inestetic și…
concav.
IAȘI – DE POVESTE? (NU) MAI ESTE?
Diapazonul de măsurare a tonului re-amintirii e
cu totul diferit de ceea ce a fost odată ea însăși, amintirea: „Capra cu trei iezi roși de molii,/ Pe-aceeași
alee din parcul Expoziției./ Oamenii, alții, din popcorn, din donuts, din corn syrup./ Dar în camera fotografului/ Era ca în aporiile lui Zenon:/ Timpul din jur
stătuse/ Și totuși prinsese din urmă/ Timpul dinlăuntru,/ Care încă nu se născuse/ Dar care curgea cu
iuțeală/ De la zâmbete pe-o alee, în Copou,/ Înspre
poza finală.” („Fotograful din parc”, p. 11). Oricum,
azi nu mai e timp de povești, ca altădată. Timpul și-a
diluat consistența, e mult mai grăbit, încrustarea clipei e fluidă, efemeră, măsoară nefericirile private:
„(…) La intersecția dintre străzi și stații – stânga,
tramvai, dreapta, autobuz –/ În care oamenii așteaptă
mijloacele de transport în comun ale nefericirilor private (…)” („Civilizație”, p. 15).
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Societatea românească post-comunistă – Iașul
așijderea – e un bazar balcanic, colorat de importuri/
impuneri/ cutume. Ca în toate, precum în decelarea
sensului, indivizii, ca mase, se orientează în grup, se
aliniază haotic, încarcă (mental, în coșuri, în bagaje,
în amintiri) totul aproape fără a discerne. Prozo-poezia lui Mircea Platon are, în multe secvențe, tușe de
picto-poezie, de film în direct (poemul „Umbre de
leac” din „Cartea străduțelor subtile” are chiar subtitlul „scenografie”), o mala education, asaltare olfactiv
– cromatică a simțurilor: „(…) Românii nu mai sunt
transformați în turmă de statul/ la coadă în alimentarele goale ale socialismului (…)/ Acum românii se
antrenează să devină indivizi/ Stând la cozi în alimentarele pline ale capitalismului,/ Acolo unde se
anunță prin interfon că s-a deschis și/ casa 6 și începe
imediat o migrație din Ice Age 2/ De personaje pe
rotile împingând avid de la o casă la alta/
Cărucioarele umplute cu/ Saci, navete și baxuri/ De
bere cu aromă de lămâie,/ De Pepsi cu aromă de
lămâie,/ De hârtie igienică cu aromă de lămâie,/ De
iaurt din lapte praf dintr-o țară asiatică prelucrat/ și
împachetat într-o țară din UE,/ De whiskey din alcool
etilic combinat cu caramel și/ aromă de lămâie/
Produs special pentru complexele zooantropotehnice/
din Europa de Est (…).” („Deșertul roșu”, p. 21). Și
nu, nu Antonioni! Mai degrabă, poate, reflexe și
reminiscențe ale altui deșert roșu, de tristă amintire.

Albumul-de-ciocolată al lui Mircea Platon ne
ispitește, deci, la o poveste în sens invers (un fel de
Strange Case of Benjamin Button, strania poveste a
lui Scott Fitzgerald) a re-amintirii, a fotografiilor de
epocă la care ajungem de-cosmetizând/ de-machiind
prezentul colorat strident și agresat de reclamele veacului XXI și căutând mugurii amintirii prime, regăsindu-ne în acești muguri, în palpitul unui oraș care
ne-a crescut și în care am crescut, el întinerind în sens
invers, noi patinându-i vârstele așa cum s-au împletit
ele în devenirea noastră. Vizualizăm și un album de
timbre vechi, din care scoatem, pe sărite, câte unul,
retrăind vechi povești, ale noastre, personale, regăsite
în imaginile picto-reportajului afectiv pe care tocmai
l-am răsfoit. Cu emoție. Treptele re-amintirii ca treptele umbrei.
Note:
1. Mircea Platon, Treptele umbrei. Versuri de azi înspre
ieri (2021-1994), Editura Ideea Europeană, București,
2022.
2. Mircea Platon, Treptele umbrei…, ed. cit., „Notă
introductivă”, p. 5.
3. Idem.
4. Idem, p. 6.

ALBUM ÎN TREPTE
E și un album filatelic ceea ce ne oferă Mircea
Platon, pe care îl răsfoim în sens invers, de la ultima
la prima pagină. Un album în trepte. De amintiri. Un
puzzle de amintiri și umbre răscolite din spațiul
memoriei și al locurilor și aduse la zi. Ca o imagine
în oglindă, dar într-o oglindă care filtrează distorsionat, concav, diform, ceea ce odinioară avea altă ramă,
alt contrast în lumină, alte repere de conectare cu realitatea. Un album cu amintiri – al străduțelor încărcate de poveste (afectivă, istorică) – „(…) strada
Catargi, în vechiul arondisment/ boieresc (…)”,
(„Povestea îngerului ductil și a celor 1001 de zile prin
orașul meu”, secțiunea „Cartea străduțelor subtile”,
p. 83.) – al unui Poe moldav, citadin, care hălăduia
„pe străzi până când noaptea se/ vestejea, roz, în
zare” („Orașul și poetul”, p. 85) măsurând treptele
umbrei: „Timpul se lasă-n țărână;/ Se-nalță apoi în
parfum,/ Arde-n tăcerea grădinii,/ Într-un colț de
icoană (…)”, („Treptele umbrei”), p.124.
COMENTARII CRITICE
CONVORBIRI LITERARE

93

A C T U A L I T A T E A

L I T E R A R Ã

Emanuela ILIE
Fără a-și propune vreun riscant pariu cu lumea
literară actuală (ale cărei ape, știm bine, nu pot fi
oricum prea ușor tulburate), discretul debut întîrziat al Doinei Harnagea, intitulat Visul Oglinzii
Veneţiene (Editura Demiurg, Iași, 2019), se
nutrește, fără doar și poate, dintr-o admiraţie
pătimașă faţă de vîrsta de aur a artelor și epicii fantastice, pe care nu puţini dintre teoreticienii genului o fixau într-un interval temporal generos, de la
finalul secolului al XVIII-lea pînă la începutul
secolului al XX-lea. Mai mult decît atît, autoarea
operează cu o serie de formule specifice tipului de
fantastic pe care Hubert Matthey încă îl mai confunda, în anul 1915, cu miraculosul creştin, plecînd de la ideea că „Fantasticul se defineşte prin
opoziţie cu miraculosul antic. Odată exclus acest
element, fantasticul le acceptă pe toate celelalte:
miraculosul creştin, legendele cu sfinţi şi cu superstiţii diabolice, cu zîne şi spiriduşi, cu strigoi şi
fantome, cu vrăjitorii şi magie, mitologia Nordului
şi poveştile arabe, totul se amestecă şi se juxtapune
în cadrul lui.”
Găsim, prin urmare, în cele trei proze fantastice
din volum o recuzită narativă cît se poate de convenţională, Doina Harnagea apelînd, bunăoară, la
motive așa-zicînd canonice și elemente de imaginar ce amintesc de mitologia pre-romantică sau
romantică, de la oglindă și umbră la Preot și
Învăţător. Lesne recognoscibile sunt și temele, respectiv schemele narative, de la înrîurirea magică și
animarea obiectelor la transfigurarea edenică ori
demonizată a ambianţei. Ele sunt selectate și mixate însă în funcţie de tiparul structural folosit în fiecare dintre cele trei piese, dar și de obsesia de fond
a autoarei, care vizează relevarea corespondenţelor
tainice între artele menite, nu-i așa?, a înfrumuseţa
și da Sens existenţei umane.
Prima proză scurtă, cea care dă și titlul opului,
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Visul Oglinzii Veneţiene, articulează în jurul motivului specular o parabolă cu sensurile la vedere,
întruchipate de cele trei personaje obiectuale,
raportate la frumusețe, înțelepciune şi creație artistică. Departe de a reprezenta simple anexe ale
Stăpînilor umani (nobili decadenţi, cu evident gust
pentru distrugere și chiar autodistrugere), Oglinda
Venețiană, Perdeaua de Dantelă Franțuzească şi
Masa Florentină devin mici cutii de rezonanţă ale
emoțiilor și sentimentelor proprietarilor, a căror
transformare negativă o condensează și analizează
succint. Izgonite din interioarele grandioase
(firește, decăzute) ale stăpînilor inițiali, ele ajung
în spații menite a le pune în lumină sagacitatea
căpătată odată cu experienţele dramatice. Mesajul
final devoalează, desigur, fibra morală indubitabilă
a poveștii, luminîndu-i în același timp (sic!) sensurile meta-artistice: „Cum va sta ea la iarnă fără
Soarele ei şi fără lumina lui? De cum apărea la orizont, razele lui îi transformau fiecare spărtură, fiecare zgîrietură si orice rană de pe faţă într-un ocean
de briliante, de nimeni nu mai văzuse aşa ceva. Nu
înțelegea cum tocmai în momentele cele mai
îngrozitoare din viaţa ei, în clipele străbătute de
cea mai cruntă suferință, i se împlinise visul cel
mai frumos: descoperise tainele luminii. (...) Cînd
soarele se revărsa, ea se transforma într-o cascadă
de lumină şi în mii de curcubeie”.
Deși schimbă cu totul referentul și diminuează
drastic din lirismul dicţiunii, cel de-al doilea text
epic, Insula Dorinţelor, își păstrează intact acest
accent moralizator. Acţiunea se petrece într-o
comunitate rurală vag localizată, în care coabitează
reprezentanții unor tipologii arhicunoscute:
Cîrciumarul, „Păunaşii”, Învăţătorul, Preotul,
Bătrînul înţelept, Profesorul, Vraciul ş.a. Liniștea
așezării este tulburată de un eveniment ce anunţă,
de fapt, ruptura fantastică: din Cartea cea
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Cuprinzătoare scrisă de Învăţător, evadează un
număr limitat de personaje (trei „zvăpăiate cuconiţe” şi Tînărul înţelept), care încep să bîntuie pe uliţele satului, ameţind sătenii cu un comportament
total neobișnuit. Inevitabil, se încearcă descifrarea
adevăratului rost al prezenţei acestora și în special
al rolului cărții (prin extensie, al artei) în comunitatea în fond incapabilă să accepte necesitatea de ași schimba radical destinul. Prin, desigur, primirea
luminii – un vehicul fundamental al cunoașterii,
spre care încearcă să îi îndrepte un personaj paradigmatic, Bătrînul orb: „Vă este frică de camerele
întunecate din casele voastre. Deschideţi ferestrele, uşile şi porţile pentru ca să intre lumina!” Abia
după alte cîteva episoade ce dovedesc viabilitatea
unui cod comportamental fundamental luminos,
ţăranii înteleg nu doar imperativul schimbării umanului, ci și importanţa actului creator – adevăratul
catalizator al metamorfozei interioare. Prin urmare, decid să îi înlesnească Învăţătorului-scriitor
retragerea într-un spaţiu izolat, destinat viitoarelor
transfigurări ale vieţii comunitare într-un produs
artistic care să îi concentreze existenţa și să îi alimenteze fantezia.
În fine, tiparul narativ în jurul căruia se construiesc micile secvenţe ce compun cel de-al treilea
text, o nuvelă intitulată Zborul nevăzut al uliului
de noapte (Alexei. Undeva, pe Terra, Turnul de fier
sau marţafoirea marţafoiului, Cabrioleta albastră,
Cutremurul, Doamna de pe munte, Muntele,
balalaïka şi vodka, Pariul pe maşina colonelului,
Drumul peste munte şi vulturul de noapte, Cîntecul
de altădată), mizează îndeosebi pe dubla pendulare a protagonistului Alexei – pe de o parte, între un
real perceput, firește, drept unul nemulțumitor și o
imaginație înțeleasă, bineînţeles, drept una compensatorie; pe de altă parte, între un prezent al
(ne)împlinirilor de tot felul și un trecut deschis
încă diferitelor posibilități de împlinire (sociale,
afective, spirituale). Finalul sugerează o opțiune
existențială care le îmbină, într-o manieră totuși
previzibilă, ce amintește de rezolvarea facilă a
novelelor romanțioase din alte epoci literare:
„Anda păşi pe covorul din cameră şi Alexei încercă
să ghicească ce capot din mătase îmbrăcase. Simți
mîna blîndă şi răcoroasă cum îi mîngîie fruntea.
Oftă ușor şi se întoarse către gîndurile lui, acolo
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unde Ea îşi găsise definitiv adăpost şi unde el o
căuta în fiecare seară de cînd intrase sub munte. (..)
O uşă cu perdele albastre, la fel de strălucitoare ca
ochii ei, se deschise şi el păşi lin spre tărîmul îndepărtat. În lume totul era bine, iar el era împăcat cu
toate cîte i se întîmplaseră. Zîmbind, Lioara îl luă
de mînă şi porniră în zborul infinit al visului.”
Nu altceva, de bună seamă, sunt și prozele de
debut ale Doinei Harnagea: niște exerciţii literare
cu pretext fantastic și miză (meta)artistică, care îi
facilitează autoarei lor un salt (de bună seamă,
împăcat cu sine!) în zborul infinit al visului. Mica
secţiune de „Reflecții” ce încheie cartea confirmă
în cristale inegal șlefuite conștiința de sine a acestei căutătoare sexagenare ce rîvnește, iată, să atingă prin scris adevărata depărtare, echivalată programatic cu perfecţiunea însăși. Pentru că, din
punctul de vedere al Doinei Harnagea, „Depărtarea
este un drog al iubirii. Ea ne dă iluzia că un om este
perfect”.
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Alexandra OLTEANU
Călin Vlasie este un poet proteic ce abordează cu
sagacitate regulile jocului specific fiecărui orizont
tematic literar, glisând printre diferitele siluete lirice
cu siguranța și familiaritatea îndrăgostitului de scris și
de poezie. Versatilitatea estetică și eclectismul intelectual îl îndeamnă să opteze pentru subiecte și arii tematice acaparatoare. Recentul volum de poezii al lui
Călin Vlasie, micile întâmplări (Editura Cartea
Românească, București, 2021), deapănă firele voalate
ale biografismului reflexiv printr-o febrilitate autoreflexivă seducătoare în care rebeliunea melancolică a
intelectului și a simțirilor dobândesc o remarcabilă
vitalitate prin intrumentul elegant al minimalismui
retoric, ce dă savoare configurației stilistice.
Experiența meditativă, ca act existențial mediat cultural, este investită cu abilitatea de a îmbina starea îmbibată de patos a confesiunii cu acalmia sau rictusul sarcastic. Asocierile de tablouri, simțiri și decupaje
subiective ale memoriei se derulează pe un fundal
panoramic, cadențat de sclipiri ironice sau melancolice. Colecția de poeme cuprinse în acest volum este
una concentrată tematic, semantic și imagistic, în pofida rarefierii limbajului, care augumentează libertatea
ideatică. Întregul mănunchi de piese poetice vibrează
la interacțiunea cu accentele unui histrionism trist,
nostalgic sau intelectualizat.
Efectul poetic rezultat unul de mare acuitate, teatral dar totodată lipsit de artificialitate, poetul optând
pentru dezinvoltura relatării și spontaneitatea plastică
a decorului interior, care intensifică incidența elementului dilematic. Fiecare poem al volumului se cristalizează ca un exercițiu de desprindere sistematică de
evenimentele care pot îndepărta de poezie, sculptând
în corpul liric diferite stări febrile, senine ori contorsionate, toate devenite părți integrante ale unei echilibristici spirituale care culminează în confesiuni volubile. Notațiile fulgurante de impresii au ca element
declanșator contemplația tăioasă a finalității scrisului,
a alterității sau a sinelui. Ironia afabilă și melancolia
încrâncenată capătă alură extatică și se cer ocultate,
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obiectivate prin descrierea atmosferei create de poezie, semn întregul proces literar se plasează sub
influența efortului de detașare metodică. O piesă poetică precum cea care deschide volumul, micile întâmplări, transpune exemplar subminarea realului și a
concretului prin arsenalul literar, prin sugestie, simbol
sau configurație metaforică: „ce mai scrii?/ ce mai
scrii despre/ viața ta?/ nu despre viața mea/ ci doar
despre ceea ce se întâmplă/ dincolo de mine/ îi spun/
da da!/ totul este deviat/ tot ce vine în calea mea/ mă
aruncă brusc/ într-un altfel de eu/ care mă înghite pe
mine/ și mă face să gem ca un animal/ sau ca un fier
ruginit/ sunt ceva din ce în ce mai mic/ sau poate din
ce în ce mai rarefiat” (p. 7). Glisările privirii, decupajele memoriei sau radiografia exteriorului sunt dinamitate de intenția derealizantă ce derivă din aglomerarea de sugestii ale familiarului, tulburate de mișcările
consecvente ale imaginarului, hotărât să instaureze
hegemonia artistică asupra realității.
Scenariul poetic devoalează maniera sagace în
care fiecare eveniment, gest ori obiect de reflecție este
mediat poetic, iar negativele realității capătă ceva din
mecanicitatea tragică a observației metodice care destructurează ansamblul în fragmente, recompunându-l
apoi în mod neașteptat, după voia hazardului și a
impresiei momentului: „îmi dispăreau degetele mai
întâi/ apoi brațele și picioarele gâtul −/ cum e să rămâi/
fără gât iar capul să plutească/ peste torsul tău/ și să fii
întreg?” (p. 18). Ritmul afectiv contracarează elanul
gesticulației manieriste, iar tonul concentrat, uneori
impasibil, frizează vehemența tensiunii, devenită
punct de convergență a semnificațiilor potențiale întrun poem ca din foc: „din foc sau din casă/ din nervi
sau din văzduh/ apăru ea/ triumf al exactității/ singură
singură/ ca un început de nebunie/ așa cum ai vedea o
melodie/ sau cum ai auzi un peisaj ”(p. 37). Tonusul
derealizant al poeziei schimbă proprietățile concrete
ale lumii exterioare și suprainterpretează experiența
existențială, filtrând-o prin grilele exigente ale unei
sensibilități exacerbate.
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Firescul și naturalețea înregistrării pulsațiilor cotidiene se conjugă cu virtuțile expresive ale cadrelor
simbolice ale recluziunii și abstragerii din fața forfotei
vieții prin exercițiul contemplației compensatoare:
„țipătul strident și sinistru/ e al unui păun/ cocoțat pe
o coloană/ pictată proaspăt/ în labirintul de la Knossos/
în ghidul colorat/ imprimat impecabil/ descopăr privirea ta/ îngrozită de spaimă” (p. 45). Registrul sentimental are străfulgerări afabil-melancolice în care frenezia simțurilor se îmbină cu observația calmă, pigmentată de irizații reflexive: „nopțile nu mai cunosc/
senzațiile trupului tău/ iar diminețile uscate/ atârnă pe
stâlpul gol pe unde/ cândva/ treceau firele de electricitate/ de net/ și de telefonie supraterană/ acum toate
sunt înlocuite/ cu o plasă invizibilă/ asemănătoare
vocii tale/ care urlă pe străzi” (pp. 26-27). Se ivește,
discret, o apologie candidă a resemnării, dublată de o
amalgamare detașată a complexelor ontologice ce au
reverberații definitorii asupra versatilității lumii întemeiate de poezie, invocată ca izvor nețărmuit de dileme: „mi se pare că revăd/ ceva foarte vechi/ un film
sau chiar/ o poveste care nu se mai termină/ eu locuiesc într-un creier/ un fel de contor al traficului/ acestor nemaipomenite întâmplări” (p. 17).
În poezia lui Călin Vlasie, acest aer dilematic instigă sistematic frontierele libertății interioare, ostentativ
afișate, parând constrângerile convenționalismului
realității cu forța metaforei, a alegoriei sau a simbolului care camuflează dimensiunile reale ale spațiului
exterior: „marea/ este o ființă/ definitivă/ sau un principiu/ al neliniștii?” (p. 49). În acest volum, decantările poemului sentimental palpită de înțepături insinuante, de aluzii culturale și livrești, traduse într-un registru
discursiv histrionic: „am descoperit că scriu/ doar pentru că te iubesc/ creierul degeră încet/ fără durere/ nu
se mai prăvălește nicio/ imagine/ din gura ta mută” (p.
57). Se articulează un sinuos proces poetic de sincopare a ideii și de cadențare a sa, iar presupusa obiectivare
a trăirii, pe care încearcă să o etaleze vizibil, este
învinsă de visceralitatea deringoladei. Până și spiritul
ludic este fracturat de sarcasmul acid, care compune
butade satirice: „marțienii de s-ar năpusti/ tu crezi că
ar mai fi loc/ pentru noi?/ poate că sunt războinici/
prea sângeroși/ prea iubitori de suflet uman/ ne-ar lua
sufletul/ și l-ar înghesui în/ scoica diadinamică/ nicio
durere, Lom!/ un reflector spart la un meci de fotbal/
de un jucător orbit și enervat” (p. 70).
Spiritul meditativ, reflexiv se slujește de fascinația
derizoriului și se lansează într-o adevărată luptă de
menținere a autonomiei lucidității abuzive, metamorCONVORBIRI LITERARE

fozate sub forma ofertantă observației reci, coagulată
în jurul unor instantanee prelucrate obsesiv de tăieturile conștiinței autoreferențiale: „urma mea îți apare
acum/ se ridică din podea/ cu ea vei vorbi de acum
înainte!/ limbajul mi s-a scurs/ în jurul meu/ să faci
semne inteligibile!/ limbajul meu îți va răspunde/ cu
mine nu ai ce face/ sunt atât de plictisitor/ inutil chiar/
mașinăria e pusă la punct/ și nu trebuie întreținută/ cu
nimic” (p. 71). Tonul precipitat al gesticulației ambivalente hrănește starea de conflict și o tranformă întro scenografie hiperlucidă, suspendată între melancolie, grație, sarcasm și obstinația observației. Detașarea
și resemnarea nu reprezintă însă abdicări de la freamătul trufaș al interiorității despotice care reclamă din ce
în ce mai multe reprezentări concrete ale simțirilor
susceptibile de a deveni volatile, posibil de reperat
doar în forul memoriei afective. Poetul face elogiul
scepticismului blazat, dovedind intuiția tragică a
inconsistenței și inutilității.
Volumul micile întâmplări schițează o poetică dramatică a actului scriptural încifrat în instantaneul afectiv. Decupajele din realitate sunt definite de o
pregnanță memorabilă, rafinată de combustia
lucidității insinuante. Aura complicității studiate
susține periplurile întortocheate ale imaginarului, iar
agresivitatea intelectuală impulsionează apariția unor
acte de rebeliune împotriva reprezentărilor
convenționale ale micilor evenimente ale existenței.
Călin Vlasie dezavuează sentimentalismul emfatic și
spiritul confesiunii patetice, suportând înfrângerea cu
franchețe și preschimbând-o în voluptate artistică
printr-o gesticulație poetică provocatoare.
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Adrian G. ROMILA
Cunoscut până acum ca jurnalist radio și „pe hârtie”,
Andrei Manolescu debutează în proză. Cazul scriitorului dispărut (Humanitas, 2022) pare, la prima vedere, un
policier, dar nu unul în genul Agatha Cristhie sau Jo
Nesbø (Rodica Ojog-Brașoveanu, George Arion, pe la
noi), ci mai degrabă unul pe linia Umberto Eco, Paul
Auster sau, de ce nu?, Eugen Ovidiu Chirovici. Adică
misterul central (eventuala crimă, dispariție, faptă inexplicabilă), rezolvat sau nu în vreun fel, e doar prilej pentru o speculație metaliterară și identitară, pentru un
roman despre romanul însuși.
În 2019, un traducător britanic rezident în România
de mulți ani (e căsătorit cu o bucureșteancă, profesoară
de română) devine dintr-o dată interesat de soarta necunoscută a unui autor de romane polițiste, pe care le tradusese în limba lui Shakespeare, la vremea lor. Declicul
vine de la elevii soției sale, care, provocați întâmplător,
fuseseră curioși cu privire la lipsa vreunei informații oficiale despre moartea autorului respectiv, în condițiile în
care se născuse tocmai în 1906 și, dacă ar mai fi trăit, ar
fi trebui să aibă vârsta neverosimilă de 113 ani.
Investigația privată îl poartă pe englez într-o lume fascinantă (străzi, orașe și case necunoscute, sediul Uniunii
Scriitorilor, terasa unei cârciumi de cartier), populată de
personaje care mai de care mai interesante (foști prieteni, vecini, amici și rude ale subiectului investigat,
secretare ale Uniunii, un director de editură, un samsar
de mașini, un homeless potențial agresiv). Cea mai
importantă dintre întâlniri e cea cu modelul în viață al
eroului din seria romanelor misteriosului Alexandru
Țestosu, anume cea cu polițistul pensionat Iorgu, pe
care-l vizitează dintru început acasă și pe care-l antrenează aproape fără voie în dezlegarea enigmei. Transpus
literar în toată seria sub personajul comisarului Iordache,
un fel de Hercule Poirot autohton, Iorgu se lasă și el
prins în joc cu o pasiune redescoperită la bătrânețe.
Reactivându-și vechile cunoștințe, metode și relații, fostul milițian îl ajută pe traducător în a afla de ce dispăruse
total din orizontul publicului scriitorul atâtor romane
polițiste apreciate înăuntru și în afara țării de origine.
Dar până la urmă nu soluționarea concretă a cazului
contează în romanul lui Andrei Manolescu, nu dacă mai

trăiește ori ba infatigabilul Alexandru Țestosu, ci, cum
spuneam, raportul dintre romanul care se scrie și romanul/romanele care ar mai putea urma, dintre personajul
real și cel ficțional, dintre autorul care a dispărut și cel
care încă ar mai fi. Exact această dimensiune metaliterară dă complexitate și valoare cărții de față, care-i o
poveste sub al cărei strat superficial de thriller/policier
se ascunde problematica nesfârșită a literaturii și a felului în care ea întâlnește realitatea. Dincolo de chestiunea
numelor și a pseudonimelor (Țestosu trimite transparent
la reptila în carapace care poate prinde vârste neverosimile, așa cum Newcomb îl plasasează pe micul traducător în rândul unuia care „piaptănă” din nou o suprafață
altfel opacă), dincolo de presupusa eternitate cețoasă pe
care ți-o conferă statutul de autor, discuțiile ample dintre
„comisarul Iordache” și englezul anxios adună toată
substanța acestui fals roman polițist. Din ele aflăm ce
înseamnă să traduci dintr-o limbă în alta pentru un cititor
dintr-o cu totul altă cultură, cum se rezolvă cazurile în
realitate și cum se rezolvă ele în literatură, cât dintr-un
prototip uman poate intra în analogul său ficțional, cum
influențează poveștile realitățile de la care au pornit, cât
de adevărate erau în contextul cenzurii comuniste
rapoartele miliției și cum sunt ele în prezentul liber, cât
poți adăuga și cât poți păstra, la trecerea de la realitate la
poveste. Concluzia pe care o trage, la un moment dat,
comisarul Iorgu, îi pare justă și măruntului Newcomb:
„că realitatea e mult mai banală decât ficțiunea sau, mă
rog, că realitatea prezentată cu talent artistic e mult mai
interesantă decât simpla realitate neambalată. Și nu cred
ce se spune uneori, că viața bate filmul. Filmele polițiste,
de exemplu, au subiecte și scene mult mai tari decât ce
am trăit eu o viață întreagă, ca polițist”.
Și, într-adevăr, finalul din Cazul scriitorului dispărut
îi dă deplină dreptate fostului milițian. Atât mai spun,
fără să dezvălui decât ceea ce e de dezvăluit: o dată că
misterele insondabile îi însoțesc pe oamenii în carne și
oase în aceeași măsură în care însoțesc personajele literare, ba uneori pe primii mai mult decât pe ultimi; altă
dată, că debutul în proză al lui Andrei Manolescu e unul
de bun augur pentru un autor care n-a mai publicat niciodată literatură.
ACTUALITATEA LITERARÃ
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autorului această punere în paradigmă rămâne
de văzut prin examinarea atentă a opului. Acesta
are, da capo al fine, funcție de avertisment pentru ceea ce suntem și ne putem provoca: „Acum
însă, când am depășit începutul secolului al
XXI-lea, suntem deja în poziția nu numai de a
ne autodistruge, ci și de a pulveriza literalmente
planeta pe care ne-am născut.” (În loc de prolog.
1901, pp. 17-18). Deși politologul american
Francis Fukuyama se erijase în profet,
trâmbițând sfârșitul istoriei în cărticica cu titlu
omonim, predicând dispariția conflictelor, în
special de factură ideologică, și instaurarea unui
liberalism triumfător, realitatea a dovedit că nu
războiul rece era singura stare potențial beligerantă din lume.
În prolog, Cătălin Ghiță fixează reperele
demersului său, accentuând pe câțiva ani cruciali din istoria europeană și mondială: 1901
(moartea reginei Victoria pune punct celei mai îndelungate domnii din istoria Marii Britanii, 1837-1901);
1917 (angajarea SUA în Primul Război Mondial și
revoluția bolșevică din Rusia); 1933 (venirea lui Hitler
la conducerea statului german și sfârșitul Republicii de
la Weimar); 1941 (declanșarea operațiunii
„Barbarossa” și invadarea URSS de către Wehrmacht);
1953 (moartea lui I.V. Stalin și încheierea războiului
din Coreea); 1968 (manifestațiile studențești din Franța
și restul lumii și intrarea Armatei sovietice în
Cehoslovacia); 1989 (două sute de ani de la Revoluția
franceză și căderea regimurilor comuniste din Europa
de Est); 2001 (atacurile grupului terorist Al-Qaeda și
iluzoriul sfârșit al istoriei). Volumul se închide cu o
Addenda. Umorul incorect politic: mecanisme și origini. Trebuie urmărite subtilele puneri în ecuație ale
evenimentelor politice cu faptele culturale derivate și
caracterizante. Pe rând, ele sunt reprezentate de următoarele opere, alese în urma unei îndelungi chibzuințe,
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Pacea fragilă care ni se pare că domnește azi la
nivel global este, din nefericire, doar iluzorie.
Multitudinea de conflicte armate zonale: Palestina,
Siria, Irak, Afganistan, Yemen, Libia, Somalia, fosta
Iugoslavie, iar acum Ucraina, tensiunile permanente
dintre NATO și Rusia, dintre SUA și Iran sau Coreea
de Nord, dintre India și Pakistan, nemaivorbind de
terorismul care face ravagii în state din Africa și Asia,
aproape toate dominate de Islam (Iran, Israel, Sudan,
Nigeria, Mali, chiar și Egipt), arată fără dubii că omenirea stă pe un butoi cu pulbere. Istoria secolului al
XX-lea ne reamintește că „butoiul cu pulbere” ce
amenința pacea Europei și apoi a lumii întregi, a precedat declanșarea celor două conflagrații mondiale. Mult
discutatul veac al XX-lea, cel mai progresist (în domeniul științifico-tehnic) dar și cel mai belicos din istorie,
este și unul din subiectele alese de scriitorul și profesorul universitar din Craiova, Cătălin Ghiță, pentru o
carte îndrăzneață și atipică în felul ei: Secolul al XX-lea
între roșu și negru, București, „Litera”, 2021. Titlul trimite, mai mult ori mai puțin justificat, la neuitatul
roman stendhalian, Roșu și negru. Transpuse însă în
altă simbolistică, deoarece culorile roșu și negru se
regăsesc în stindardele nazist și comunist, insemne ale
celor două puteri politico-militare care s-au aflat la
baza celui mai devastator război din istorie. Cătălin
Ghiță consideră – și nu este chiar singurul – „secolul al
XX-lea, deopotrivă cel mai productiv și cel mai sângeros din istorie, drept esențialmente o pendulare între
două extreme, de o parte extrema stângă, cu utopia
comunistă, de cealaltă extrema dreaptă, cu utopia
nazist-fascistă.” (op. cit., p. 21). Nu fără motive secolul
al XX-lea a fost văzut drept un secol al extremelor.
Așadar, astfel este stabilită și miza dizertației.
Cartea este „atipică în felul ei”, fiindcă îmbină istoria și cultura sau, mai precis abordează „istoria ca peisaj pentru actul cultural”, după expresia lui Andrei
Țăranu din Cuvânt înainte. În ce măsură îi reușește
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după spusa autorului: Psihopatologia vieții cotidiene
de Sygmund Freud („piatra unghiulară pentru modernism”); Fântâna (Fontaine), sculptură ready made de
pictorul avangardist Marcel Duchamp; Cântecul
zugravului Hitler de Bertold Brecht și Viețuim, dar sub
noi de Osip Mandelștam; Cvartet pentru sfârșitul timpului (muzică de cameră compusă de Olivier
Messiaen); En attendant Godot de Samuel Beckett („o
piesă dramatică plicticoasă și repetitivă...”); Noaptea
morților vii de George A. Romero („un film artistic
care pulverizează convențiile genului horror...”);
Sfârșitul istoriei de Francis Fukuyama; 9-11 de Noam
Chomski („un eseu dur și lucid despre eșecul moral al
hegemonului american”).
Dacă, sub aspect politic, în 1901 lumea arăta „mult
mai simplu”, dar totodată „mult mai complicat decât
astăzi”: existența unor întinse imperii coloniale ce
păreau ferm consolidate, pe de o parte, și frustrările
Germaniei și Japoniei, țări cu redutabilă putere economică, sosite mai târziu la împărțirea prăzilor, pe de altă
parte, „... și doar un ochi foarte versat și esențialmente
pesimist putea detecta, în izotopiile expansioniste,
indiciile unui declin inevitabil.” (ibid., p. 23). Prin
urmare premisele Primului Război Mondial se conturau deja. Completarea ce trebuia necesarmente angajată privitor la actele contextuale de cultură vine numaidecât:
„Din punct de vedere literar, fin-de-siècle este marcat de două publicații, aparent divergente tematic, dar
esențialmente complementare, chiar contigue. Nuvela
lui Robert Louis Stevenson, Strange Case of Dr Jekill
and Mr Hyde, a apărut în 1886. Romanul lui Bram
Stocker, Dracula, a apărut în 1897.” (p. 27). Toate
bune și frumoase, dar să urmărim argumentația justificativă a autorului în ce privește cuprinderea nescontată
dar semnificativă în peisajul istoric al epocii a celor
două romane: „Ambele texte, de mare impact deopotrivă în rândul criticilor literari și al publicului larg, constituie [...] esența victorianismului, ca dialectică lichidă
a aparenței și a esenței. Ele servesc, simultan, ca bornă
identitară între două secole, unul care se încheie la
1900 și altul care începe la 1901.” (id.). Enigmatică,
dar nu și... cuminte explicativ, sintagma „dialectică
lichidă a aparenței și a esenței”. Esența dialecticii lichide se include sau se ciocnește cu esența victorianismului?
După Primul Război Mondial, al cărui sfârșit nu a
adus decât o pace efemeră, la nici 21 de ani distanță cea
mai devastatoare confruntare din istorie a pus față în
față cele mai teribile armate, cei mai cumpliți dictatori
(„doi cinici supremi”) și cele mai belicoase ideologii.
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Evident, specifică autorul, „Confruntarea dintre Hitler
și Stalin nu a reprezentat doar războiul dintre două
armate: prima, considerată cea mai antrenată, cea de-a
doua, cea mai numeroasă din istorie.” (p. 93). Cătălin
Ghiță acordă o atenție deosebită amănuntelor de natură
politico-istorică, demonstrând, ca și în alte cazuri, o
detaliată și temeinică cunoaștere a epocii, a
desfășurării cronologice a evenimentelor și a urmărilor
imediate ale acestora. Referințele istorice prevalează în
acest capitol (III. 1941) asupra celor culturale. În contextul creat sunt frecvente trimiterile la lucrările unor
istorici vest-europeni și americani precum Fritz
Fischer, Lewis Siegelbaum, William C. Fuller Jr., B.H.
Lidell Hart, Richard Overy, A.J.P. Taylor, Antony
Beevor, Stephen J. Lee, Walter Laqueur ș.a., cunoscuți
în majoritate numai specialiștilor. Turnura decisivă a
războiului a fost produsă de două atacuri de anvergură:
operațiunea „Barbarossa”, începută la 22 iunie 1941, și
„Tora, tora, tora”, atacul japonez asupra flotei americane din Hawaii, la 7 decembrie 1941.
Cum conflictele se întinseseră peste Atlantic, două
sunt operele principale care ilustrează starea de spirit,
adevăratul zeitgeist al epocii, respectiv pelicula
Cetățeanul Kane în regia tânărului Orson Welles și,
mai ales, Quatuor pour la fin du temps a lui Olivier
Messiaen. „Opera emblematică pentru anul 1941, atât
din punct de vedere al genezei estetice, cât și din perspectivă simbolică, mi se pare a fi Quatuor... Istoria
acestei compoziții […]. este, în primul rând, istoria
puterii subtile a artistului de a converti un dezastru
militar într-un triumf plenar al culturii...” (p. 97).
Conform unui studiu de poetică muzicală realizat de
Rebecca Rischin „mesajul pe care-l radiază (atenție la
ambiguitatea termenilor!) Cvartetul nu este unul de
disperare, ci, din contră, unul de reafirmare răsunătoare.” (id.).
Nici Germania nazistă, nici Rusia sovietică nu au
ajuns să conducă lumea așa cum au plănuit. Această
reușită aparține Statelor Unite ale Americii după căderea regimurilor comuniste în frunte cu U.R.S.S. Totuși
încremenirea din timpul războiului rece, un statu quo
de vreo patru decenii, era preferabilă, cel puțin pentru
continentul european și Orientul Mijlociu, stărilor de
fluiditate care au urmat. După venirea la putere a lui
Mihail Gorbaciov, în 1985, Golemul sovietic nu a mai
rezistat decât șase ani. Reformele preconizate, perestroika (reconstrucția) și glasnost (transparența) au
eșuat, iar cel mai mare stat de pe glob s-a fărâmițat în
tot stâtea noi entități statale câte republici sovietice
socialiste existaseră. Fiindcă nimic nu se negociase în
privința teritoriilor – s-au păstrat vechile frontiere dinCONVORBIRI LITERARE

tre fostele unități republicane – disputele teritoriale nu
au întârziat să apară: Nagorno Karabah (AzerbaidjanArmenia), Abhazia de Nord (Georgia), Cecenia
(Federația Rusă), iar acum Crimeea și Donbas
(Ucraina). Tot pe calea armelor s-a dezmembrat și fosta
Iugoslavie, cu o singură excepție de separare pașnică:
Slovenia. Doar Cehia și Slovacia s-au despărțit pe cale
amiabilă. În schimb s-a refăcut, prin reunificare, puternica Germanie. Ca o contrapondere pe plan politic,
juridic și economic a apărut Uniunea Europeană, ultima țară primită între membrii ei fiind Croația, la 1 iulie
2013. În capitolul VII. 1989, Cătălin Ghiță se apleacă
asupra schimbărilor de fond survenite, iar în ce
privește latura cultural-politică analizează critic articolul de 16 pagini al lui Francis Fukuyama, Sfârșitul istoriei. Acest text este extins în cartea din 1992, The End
of History and the Last Man, unde autorul „dezvoltă o
întreagă teorie a triumfului neoliberalismului american.” Premonițiile politologului de peste Ocean nu s-au
împlinit, cvietudinea preconizată de el fiind înlocuită
de tensiune și instabilitate:
„În articolul amintit, Fukuyama adoptă, din capul
locului, o retorică triumfalistă [...], în care expansiunea
auto-justificativă a hegemonului considerat absolut nu
lasă loc de îndoială: «secolul care a început plin de
auto-încredere în triumful ultim al democrației liberale
occidentale pare a se sfârși închizând cercul prin
întoarcerea la debut: nu spre un «sfârșit al ideologiei»
sau spre o convergență între capitalism și socialism,
precum s-a prezis anterior, ci către o victorie inevitabilă a liberalismului economic și politic»”. (op. cit., pp.
156-157).
„Hegemonul considerat absolut” sugerat de Francis
Fukuyama nu este deloc greu de ghicit. Ultimul capitol
al cărții lui Cătălin Ghiță – În loc de epilog. 2001 –
pune în discuție aspecte actuale ale altei postistorii,
diferite de eronatele predicții ale lui Fukuyama. La
două mii de ani după Imperiul Roman, lumea a cunoscut alt hegemon „militar și economic”, „imperiul”
numit S.U.A. De situația politico-economică și militară
din lumea de astăzi este responsabilă America, cea care
„odată ajunsă într-o poziție de hegemonie fără egal
[...], s-a întors împotriva ei însăși, comițând erori inimaginabile și antagonizând o bună parte a unui cosmos
altfel neutru.” (ibid., p. 169). De pildă, invazia Irakului
și a Afganistanului a fost justificată prin argumente ce
falsificau realitățile, ca apoi, după înlăturarea regimurilor persecutorii de acolo să fie tratată cu cruzime
populația indigenă: „trupele de ocupație americane au
tratat populația civilă ca pe un segment esențialmente
inamic, iar ostilitatea degajată de arhitectura violenței
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în rândul celor arestați, torturați și deportați fără motiv
a condus la radicalizarea unor pături din ce în ce mai
largi din populația civilă.” (p. 170). Aceaste rele tratamente nu se deosebeau aproape cu nimic de teroarea
din universul concentraționar comunist, unde, în afară
de dușmanii declarați sau ostili față de regimurile respective, erau arestați, închiși și schingiuiți și presupuși
„dușmani ai poporului”. Cu deosebirea că primele au
durat mai puțin, fiind însă urmate de alte grave
consecințe manifestate după retragerea militară americană. Cu alte cuvinte, pe lângă radicalizare, marea
masă a populației era lăsată la discreția foștilor teroriști
sau revanșarzi locali, cazul revenirii talibanilor la conducerea Afganistanului fiind cât se poate de elocvent.
Intervențiile americane în țările în discuție au dovedit
și eșecul instaurării unui neoliberalism și a unei
democrații de tip occidental în regiuni cu alte tradiții,
alte mentalități și altă organizare socială, improprii
pentru o „colonizare” forțată.
Reacțiile imediate și rapide au oripilat lumea și au
dat foarte serios de gândit comunității internaționale.
Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 sunt un
reper al sfârșitului istoriei și al repoziționării strategice
pe eșichierul de forțe și relații din noul mileniu. În 9-11
(2001), o carte a lui Noam Chomski, se ridică direct și
percutant niște probleme de justețe privind politica
externă americană de la finele secolului al XX-lea și de
la debutul celui în care suntem contemporani. Una dintre ele:„ exista o alternativă plauzibilă la războiul inutil
și la politica de ocupație de-a dreptul imorală și criminală la care armata americană a supus populația civilă
afgană după invazie?” (p. 174). Alta privește „caracterul intrinsec fundamentalist al poporului american.” Și
încă alte câteva: „hegemonia culturală americană care
creează ostilitate în statele dominate, falimentul politicii strategice americane, eșecul serviciilor secrete de
supraveghere etc.” (p. 176, passim). Unele dintre aceste probleme-cauză se regăsesc și în politica NATO față
de Rusia și în motivarea agresiunii împotriva Ucrainei.
Ele sunt prefațate de „retorica belicoasă” și de „retorica
prafului în ochi”. De fapt, „politica internațională americană este […] expansionistă și auto-justificatoare.”
Din aserțiunile necenzurate și curajoase ale lui Noam
Chomski se înțelege și faptul neconvenabil că „imperialismul american, unul agresiv în mod tacit și cu atât
mai insidios cu cât trâmbițează moralitatea universală
dezinteresată” poate fi combătut de popoarele dominate mai slabe doar prin terorism (p. 178, 181).
Hegemonia americană devine insuportabilă atâta
vreme cât nu respectă normele de drept internațional.
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Alexandra RUSCANU
Radu Cange este un poet cu o forță simpatetică
excepțională, cu o poezie vibrantă, actuală, pasională și
îndurerată. Cel mai recent volum de poeme al său,
Trece o blondă, trece o brună.. o sută de poeme de dragoste și unul de ură. (Eikon, București, 2021), ne surprinde plăcut printr-o lirică a erotismului, a
senzualității și a voluptății, ce se păstrează totuși în
parametrii seducției și enigmaticului, fără a intra în
sfera vulgarității și promiscuității, dar și a suferinței
covârșitoare în plenitudinea ființei. Poemele sale îl clasează pe Radu Cange printre reprezentanții de seamă ai
romantismului adus în actualitate, alături de Nora Iuga
și de Claudiu Komartin, oferind poeziei prospețime și
vitalitate.
Volumul debutează, deloc întâmplător, cu micropoemul Nu tu ești aceea, deschizându-ne astfel drumul
și invitându-ne să pătrundem în universul romantic.
Poemul reprezintă, la un nivel metaliterar, un avertisment pentru cititor, dirijându-i cu minuțiozitate orizontul de așteptare: nu este vorba despre o poezie
romanțată, un elogiu pentru iubită, ci o poezie a propriei suferințe, a căutării liniștii interioare: „Nu ești tu
aceea/care-și cerșește cerul,/ci eu,/nevrednicul de
mine, caut urma prăbușirii lui.”. Este, totodată, o
confidență prin care eul liric își asumă vina pentru
nereușita în dragoste, fapt confirmat și de următorul
poem, Străinul: „Iubito,/ apropie-ți gura,/iartă străinul/ din mine,/ iartă nebunul.” ori în Același: „Tu
iartă-mă,/ sunt același îndrăgostit plebeu.”.
Supratema volumului se configurează cu fiecare
poem, reliefând în fapt lupta dintre eros și thanatos,
într-un univers al amorului neîmplinit și al suferinței
caustice. Încă din primele pagini ale volumului, tanaticul devine parte esențială a eului, ce transcende corporalitatea infirmă și neputincioasă: „Moartea este/ mult
mai/ aproape de noi/ decât/ inima-n trup.” ori „moartea îmi sparge/ auzul cu pașii/ ei de vată”. Senzația
morții este acerbă, iar în clipele suferinței sfâșietoare,
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imaginea iubitei primează, aceasta devenind singura
alinare de care îndrăgostitul are nevoie: „Să dispărem
încet,/liniște rătăcită/obosită/pentru ultima oară/între
palmele/ muribundului.”. Mai mult, erosul și thanatosul devin nu doar inseparabile, ci și analoage, după
cum se remarcă în poemul Propria-mi moarte: „Am
pus mâna pe moarte/ și am simțit că-i o gaură neagră./
Am pus mâna pe dragoste/ și n-am putut să fac/ nici o
deosebire” ori în micropoemul Vers: „în brațele iubitei
adormind,/ în brațele morții/la fel”. Trecerea în
neființă apare ca o teamă consecventă, ce pândește și
distruge dragostea. La Radu Cange, ideea morții devine, de fapt, o modalitate de a contempla ideea iubirii.
În tot acest joc al erosului cu thanaticul, își face
simțită prezența, ca un laitmotiv, și acel ucigător fugit
ireparabile tempus. Pulsația timpului care se scurge
neîntrerupt și ireversibil apasă puternic pe eul liric,
augmentând starea de ataraxie: „Clipele-s veștile/noastre letale...”. Timpul redutabil capătă valențe celeste:
„Timpul e un templu”.
Un simbol recurent în poetica lui Cange este marea,
simbol al iubirii eterne și al liniștii interioare, fiind un
spațiu al echilibrului la Radu Cange. Totuși, în
Dicționarul de simboluri și credințe tradiționale
românești coordonat de Romulus Antonescu regăsim
următoarea simbolistică: „marea simbolizează haosul,
dar o dezordine totuși fertilă, un loc al dezlănțuirii de
stihii, care precede temporal ivirea unei lumi noi”.
Simbolul mării prezintă diferite conotații, totuși. La
Mihai Eminescu, spre exemplu, marea este deopotrivă
spațiu infinit al imposibilității iubirii, al uitării ori chiar
al primordialității (Luceafărul) ori, la I. Barbu (Joc
secund), este privită ca spațiu imprevizibil și seducător
sau la G. Meniuc (eseul Marea Neagră), unde marea se
identifică cu ființa umană. La Radu Cange, marea devine un topos securizant, seducător, spațiu al liniștii interioare și al contopirii ființei cu natura: „Malul,/rezemat
de mare,/ se uită în sânul ei” sau „Marea, cu părul –
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/valurile despletite,/ e o femeie frumoasă/ care face
baie în pământ” ori, un ultim exemplu, „Marea se dezbracă/de fiecare val, până când/rămâne goală.
Oricum, nimic/nu o poate desprinde din/îmbrățișarea
pământului,/ din înlănțuirea cerului,/ din fuga magică
a ochilor tăi/ rătăciți sub pașii pe care/ luna străină și
i-a uitat pe țărm”.
Ne apare aici un alt element lumesc esențial:
pământul. Știm din mitologie că pământ este echivalentul elementului primordial, fiind asociat în
permanență cu geneza și crearea omului. Regăsim
explicații ale simbolisticii pământului corelate la divinitate și în dicționarele de specialitate: „pământul e
jumătate femeie și jumătate bărbat, pentru că
Dumnezeu din coasta lui Adam a făcut pe Eva”. Astfel,
identificăm următoarele versuri ca fiind puternic încărcate de sugestivitate și exponențiale pentru modelul
cosmologic propus în volumul lui Radu Cange: „Te
aștept/cu toată ființa/pământului/din mine”.
Imaginea iubitei se conturează gradual prin fiecare
(micro)poem, prin metafore deloc siropoase ori lamentabile. Femeia lui Radu Cange este adesea descrisă prin
„luxuri de imagini poetice, prin bijuterii cromatice,
prin grație și joc”, citându-l pe Victor Sterom. Și întradevăr, astfel este conturată iubita – idealizarea, idolatrizată câteodată: „Doamne, Doamne,/ ce femeie/ochi
avea de orhidee/trupul zvelt/ de propilee”. Cuvântulcheie aici este propilee, asemuind trupul iubitei cu
superbele intrări din Antichitate ale templelor măiestre.
Nu este singura dată când imaginea iubitei se creionează, raportându-se la elemente din sfera divinității: „Ca
Eva,/ieșind din Eden, pe furiș,/strângi sufletului mărului/în gura fierbinte” ori „Tu fă-mi aer diafan, să
pot,/Să te-nsoțesc în pajiștea divină”. Este o dragoste
incandescentă și nimicitoare: „Mă topesc/la umbra flăcării tale”.
Alte ori, iubita este asemeni unei lebede: „O, lebădă,/ Fecioară albă, femeie/care aleargă, neîncetat,/
după o idee”. Ipostaza feminității superbe și rafinate
pusă în balanță cu cea a unei lebede, pasăre grațioasă,
nu ne este deloc străină. Ne amintim, desigur, de basmele lui Hans Christian Andersen sau chiar de legendele conform cărora „lebăda s-ar fi ivit dintr-o fată
mândră, pe care Demiurgul ar fi pedepsit-o și ar fi prefăcut-o în pasăre, pentru comportamentul ei nesocial”.
Simbolistica lebedei a fost conservată prin poezia
românească de decenii. Mihai Eminescu scria astfel:
„Când printre valuri ce saltă/Pe baltă/ în ritm uşor,/
Lebăda albă cu-aripile-n vânturi/ în cânturi/ Se leagănă-n dor;/ Aripile-i albe în apa cea caldă/ Le scaldă,/
Din ele bătând,/ Şi-apoi pe luciu, pe unda d-

oglinde/Le-ntinde:/ O barcă de vânt.” (Lebăda). Și la
Nichita Stănescu regăsim motivul lebedei: „Gemea şi
urla şi mârâia/cu gât de lebădă întins” (Nod 1), precum și la Alexandru Macedonski: „De lebădă-i e gâtul;
de marmură-al său piept,/A ci, de pe-o terasă, îl vezi
semeţ şi drept” (Neron). În termeni similari, Radu
Cange vede în lebădă iubita idealizată, de o frumusețe
fără echivoc. De fapt, poetul pictează în cuvinte splendida operă de artă a lui Cesare da Sesto, Leda și lebăda.
Sigur, senzualitatea și erotismul nu lipsesc. Poetul
știe cum să se joace cu cititorul, inserând, ocazional,
stihuri incitante despre iubită: „Îți umblu la sâni,/ viță
de vie pârguită./Găsesc fructul,/ îl miros, îl mângâi/ și,
oricât m-aș juca,/ nu-i strugure,/ ci e mirare.”. Nu este
vorba nicidecum de o poezie care să alunece în obscenitate, ci de una care se rezumă la o concupiscență senzuală. Este, în definitiv, o corporalitate asumată și provocatoare, afrodiziacă, o poezie a voluptății și a desfătării.
Încadrarea în romantism este susținută și de trăsăturile regăsibile în poemele lui Radu Cange.
Predispoziția eului liric de a evada din cotidianul banal
sau insuportabil prin intermediul spațiului oniric
(„Visul – ceață care/nu a izbutit să mă despartă, în
suferință,/ pe mine de ceilalți”), într-un cadru nocturn
(„Vino,/ când noaptea/coboară sfioasă”, „Noaptea îmi
bătea în spate”) este, la acest moment, cea mai recognoscibilă caracteristică a poeziei romantice, indiferent
de perioada de referință. Așa cum am văzut și mai
devreme, spațiul în care eul liric se manifestă constă în
totalitate în elementele componente naturii: marea,
pământul etc. Pasiunea înflăcărată și mistuitoare și
angoasele sufletești se resimt în fiecare (micro)poem,
alături de nostalgia invocată frecvent: „Dormitam,/
când mâna ta –/ șopârlă de vară,/ îmi răvăși părul/ce
începuse/chiar atunci/ să încărunțească” sau „O, cum
uitasem atunci/să-ți dezvelesc comoara ta/cea fără de
glorie”.
Citindu-l pe Radu Cange avem adesea senzația
unei poezii cu „alură cavalerească”, după cum observă
și Victor Sterom. Este, în definitiv, un poet care se
remarcă prin rigoarea construcției (micro)poemului (a
se vedea și poemele în maniera haiku), printr-o poetică
pasională, vibrantă, în care metafora este arma supremă a eului liric, iar sensurile sunt abolite. Altfel spus,
Radu Cange este un poet cu o acuratețe stilistică remarcabilă, ale cărui merite în peisajul literar nu pot fi revocate.
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Elena Brândușa STEICIUC
Editura Unicité din Saint-Chenon (Franța) a publicat în 2021 amplul eseu Cioran ou la chance de
l’échec/ Cioran sau norocul neîmplinirii al universitarei ieșene Simona Modreanu (ediție bilingvă, franceză/română, în traducerea autoarei). Responsabila catedrei de limba și literatura franceză a Universității „Al.I.
Cuza” din Iași a obținut titlul de doctor în Filologie la
Universitatea Paris VII cu teza Cioran ou l’ironie
comme stratégie de refus de Dieu. Colega mea a publicat un număr semnificativ de articole, eseuri și cronici
în presa literară și academică (românească sau
internațională) iar volumele ei sunt referințe inconturnabile: Cioran sau rugăciunea interzisă (Iași, 2002);
Eugène Ionesco ou l ’agonie de la signifiance (Iași,
2002); Le Dieu paradoxal de Cioran (Paris, Rocher,
2003); Cioran (Paris, Oxus, 2003); Lecturi nomade
(Iași, 2006); Lecturi sedentare (Iași, 2010); Lecturi
infidele (Iași, 2014); Lecturi fluide (Iași, 2018);
Atomul, o poveste fără sfârșit (Iași, 2020).
Coordonator al volumului Espace identi-taire dans les
littératures francophones contemporaines (Iași, 2016),
fosta Directoare a Institutului Cultural Român de la
Paris (1999-2001) și a Editurii Junimea din Iași (20082014) este un excelent traducător literar, organizator și
interpret de conferințe internaționale.
Structurat în două secțiuni bine articulate, volumul
Cioran ou la chance de l’échec/Cioran sau norocul
neîmplinirii continuă reflecția Simonei Modreanu asupra unor aspecte esențiale din gândirea cioraniană:
neîmplinirea ca sursă a creației, negativismul, ironia,
chestiunea suicidului, libertatea ființei umane, voluptatea pe care o dă lenevia, lectura (în cazul său, compulsivă), raportului complex și complicat cu limba și cu
divinitatea. Acest „maestru al contradicției” crescut în
dinamica antinomiilor este definit cum nu se poate mai
bine: „Cioran trăiește și scrie șoldiu, sau între, sau, de
fapt, în ambele deodată, dinamismul contradictoriu al
pulsiunilor aparent ireconciliabile propulsându-l spre
un alt nivel de realitate, unde coexistența lor este posi-
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bilă”. (p. 104)
Autorul care a dat în limba țării de adopție aforisme
în siajul lui La Rochefoucauld, șlefuind franceza asemenea unui bijutier aplecat în fața unui diamant prețios
(o limbă percepută de el ca o perpetuă constrângere) sa situat în acel „între lingvistic și cultural”, fiind un
„luntraș” cu o „gândire aflată la marginea prăpastiei, o
gândire care se contemplă prăbușindu-se și care se salvează în ultima clipă într-o formulă care e mult mai
mult decât un joc semantic. De altfel paradoxul nu este
un strănut al spiritului, potrivit surprinzătoarei sale
metafore? La fel ca strănutul, care nu se explică, fiind
un reflex defensiv al organismului, paradoxul indică o
criză a spiritului, o mișcare instinctivă a gândirii, dacăi putem spune astfel, o scurtcircuitare a logicii curente”. (p. 106)
Maestră a definiției, universitara ieșeană conturează cu precizie portretul intelectual al autorului născut la
Rășinari: „A rămas toată viața un gânditor privat,
uneori poznaș, alteori odios, mereu paradoxal, incomod, liber, deși luciditatea și claritatea fluidă a spiritului său i-ar fi permis să ocupe prim-planul scenei, să
devină o voce a cetății, un intelectual public”. (p. 109)
În ceea ce privește Caietele cioraniene ca formă de
mărturisire, eseista constată că, asemenea lui Gide,
Cioran a scris „un caiet de exerciții unde aceeași formulă este uneori reluată și lucrată de trei sau patru ori,
înainte de a ajunge la forma percutantă pe care o regăsim în cărțile sale”. (p. 129) Cele 34 de caiete descoperite de Simone Boué – partenera de viață „mai mult
decât discretă” care i-a fost alături românului exilat la
Paris timp de mai bine de cinci decenii – aveau
mențiunea scrisă de mâna autorului: „A se distruge”.
Simona Modreanu remarcă pertinent că acesta nu e nici
primul, nici ultimul paradox al lui Cioran, care în faimosul său „calendar intim” dezvăluie „un om bolnav
fizic și un cititor bulimic”, ce se apleacă și asupra
relației sale cu cartea („Lectura mi-a devorat gândirea”) reconfigurând pactul cu cititorul.
CONVORBIRI LITERARE

Un fragment dens de la pagina 130 detectează toate
semnificațiile acestei relații, lectura presupunând o
„intruziune” a celui ce citește în intimitatea autorului,
o formă de voyeurism, atât cât este posibil: „Iar curiozitatea, uneori benignă, alteori ușor perversă care
însuflețește cititorul se îndreaptă și spre lecturile intime
ale ființei de carne, ce se disimulează în ființa de cuvinte” (p. 131). Cioran afirma – cu o doză de autoderiziune – despre modul său de lectură: „Îmi place să citesc
ca o portăreasă: să mă identific cu autorul și cu cartea.
Orice altă atitudine mă face să mă gândesc la un jupuitor de cadavre”. Personaj-far al autorului Caietelor,
acea concierge pariziană reprezintă după cum bine
spune exegeta „un soi de model al alterității triumfătoare, un fel de Big Brother familial și constrângător
totodată cerber și paznic al corpului, un concentrat de
empatie, supraveghere, protecție, sentiment – abuziv –
de proprietate”. (p. 131)
O altă temă ce subîntinde textele cioraniene este
relația complicată cu România. Simona Modreanu
subliniază acea diabolizare a contextului istoric și geografic românesc, Cioran fiind obsedat de originile sale
orientale, de ideea unui destin blestemat al poporului
său, după cum afirma în Ispita de a exista: „Paradoxul
de a fi persan (român, în cazul nostru) este un chin pe
care trebuie să știi să-l fructifici, un cusur de care trebuie să profiți. […] Detestându-i pe-ai mei, detestândumi țara, cu țăranii ei atemporali, îmbătați de toropeala
lor și parcă plesnind de buimăceală, roșeam pentru
această ascendență, îi renegam, refulam veșnicia lor de
mâna a doua, le respingeam certitudinile de larve pietrificate, reveria geologică”. (p. 137) Totuși, pe măsură
ce îmbătrânește, genialul scriitor notează în Caiete că
se simte „tot mai român” și, mai ales: „Anii mă întorc
la originile mele și mă reafundă în ele”.
La fel de paradoxală este raportarea lui Cioran la
divinitate. Influențat și de gândirea maeștrilor zen și de
deriziunea koan-ului („Ce sunet produce o singură
mână care aplaudă ?”), acesta are atitudini diferite dea lungul vieții, dar „nu poate fi ateu. Nihilist adesea,
deist, la rigoare, dar în cea mai mare parte a timpului,
dincolo de concepte, acest mistic răsturnat concepea
credința ca pe o pură vibrație interioară care ne proiectează în Dumnezeu și, uneori, chiar deasupra”. (p. 148)
Relația textului cioranian cu imaginile create de
Wanda Mihuleac (care nu sunt o simplă ilustrare, ci
viziuni personale, originale) apare în partea a doua a
volumului, care cuprinde zece micro-eseuri ale
Simonei Modreanu pe marginea unor fragmente din
opera cioraniană. Interpretând ludic termenul „commandement” (poruncă, ordin), tradus prin „dez-ordiCONVORBIRI LITERARE

ne”, autoarea definește printr-o inspirată metaforă
legătura dintre cei doi români, care au în comun felul
lor propriu de a se simți-în-lume: „Această întâlnire la
nivel înalt între două personalități extraordinare precum Cioran și Wanda Mihuleac îmi trezește amintirea
vulcanilor din Islanda. Tumultul clocotitor al magmei
românești explodează în conul înghețat, imperial și
imperativ, la fel ca îndemnul la perfecțiune în expresia
franceză” (p. 159).
Artist plastic exilat la Paris în ultimul an al dictaturii, Wanda Mihuleac a fost recompensată pentru opera
ei cu numeroase premii internaționale, expunând
lucrări și instalații dintre care multe sunt rodul colaborării faste cu muzica și literatura. Într-adevăr, așa cum
observă universitara ieșeană, opera artistei „subminează ambițiile hermeneutice exhaustive, îndepărtându-se
de mimetism spre o abstracție grăitoare și multiplicând
la nesfârșit suportul fizic al imaginarului ei”. (p. 160)
Selectând o serie de aforisme care au făcut celebritatea scriiturii cioraniene, Simona Modreanu
alcătuiește un decalog al paradoxurilor, un mozaic strălucitor, potențat de imaginile inserate de editorul francez (preluate dintr-un livre d’artiste realizat de Wanda
Mihuleac la București, în 1988). „Viața, pompierism al
materiei”, „Evenimentele – tumori ale timpului”, „A fi
sau a nu fi – nici una, nici cealaltă”, „A fi modern
înseamnă a migăli în incurabil”, „Nu există piedică mai
mare în calea mântuirii decât nevoia de eșec”, „Când ai
atins toate formele decăderii, inclusiv reușita” – iată
doar câteva din titlurile acestor reflecții făcute în peniță
fină. Nu pot să nu citez modul în care Simona
Modreanu îl vede pe Cioran – cel „jupuit de viu” – pe
care nu l-a întâlnit niciodată, selectând și enumerând
trăsăturile fizice și psihice esențiale: „Cu fruntea cutată, în spatele căreia ghicim chinuri fără liman, cu obrajii scobiți și ochii înfundați în orbite, fără contur, fără
expresie, ca și cum privirea ar fi fugit, deși prezentă,
fulger negru, năuc, orb și orbitor, melancolic și disperat, după ce a trecut prin toate întrebările insolubile”.
(p. 171)
Unul dintre cei mai fini exegeți cioranieni europeni, Simona Modreanu a reușit prin noua sa carte
performanța de a egala subtilitatea scriiturii maestrului,
revenind – vingt ans après – la autorul care i-a impregnat spiritul, care i-a determinat traiectoria intelectuală.
Cititorii francofoni sau români vor găsi în Cioran ou la
chance de l’échec / Cioran sau norocul neîmplinirii un
original îndreptar de lectură, o imagine aproape holistică a autorului Caietelor.
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Dorian OBREJA
În cuprinsul cronicii făcute anterioarei apariţii editoriale a Rafilei Radu (Singurătatea la puterea n ), apărută fix acum 3 ani fără 30 de zile, făceam două observaţii, pe care le-aş relua, dat fiind că semnalările sunt
mai mult decât valabile şi astăzi, în privinţa celei mai
noi cărţi.
Prima observaţie susţinea că autoarea nu scrie pentru a fi la modă sau din orgoliu (aşa cum se întâmplă cu
nenumăraţi scârţa-scârţa pe hârtie sau pe ecranul calculatorului), ci din plăcere, comunicând şi mărturisinduse, totodată. Abordând actul creaţiei într-o astfel de
manieră, conferă multora dintre cele rezultate o valoare
notabilă, dar, mai ales, le pune sub semnul lui „perseverare angellicum est”.
A doua observaţie, plecând de la citarea unui fragment dintr-un poem, susţinea că, în plan figurat, liric,
fiecare prăbuşire este urmată de o ridicare şi de un nou
zbor; în plan concret, fiecare carte semnată Rafila
Radu ne generează, dincolo de bucuria da a o citi şi
rezona, aşteptarea celei următoare.
Editura «Timpul», din Iaşi (director, Cassian Maria
Spiridon), face bine perseverând (iată că termenul revine şi arată cât e de important atât printre scriitori, cât şi
în rândul editorilor) în tipărirea unor cărţi atractive şi
de ţinută, începând cu conţinutul şi terminând cu
aspectul grafic, unul dintre exemplele cele mai recente
fiind volumul Rafilei Radu, Malada. Din jurnalul unei
muze.
Cu prilejul unui dialog, autoarea mi-a mărturisit că
«malada» este un termen inventat de către dânsa, prin
asocierea dintre un cuvânt rusesc – molodoi (= tânăr) şi
unul franţuzesc – malade (= bolnav); asta pentru că
definea în cel mai adecvat mod posibil personajul principal, un tânăr «bolnav» de idealuri înalte, de sublim,
dar şi plin de suferinţe, generate de toate suferinţele
lumii: pe scurt, o complexă definiţie a omului de
geniu...
Din cele scrise până în acest punct, am deconspirat
deja câteva surprize. Mai întâi, aceea că Rafila Radu a
renunţat la veşmintele de poetă (purtate de-a lungul
scrierii câtorva volume de poeme şi a unuia de haiku106

uri), în favoarea aceleia de prozatoare (sesizaţi că nu
am denumit-o romancieră). Apoi acela că, deşi intitulat
jurnal (teoretic trebuind să cuprindă însemnările unei
persoane de-a lungul unei perioade de timp), cartea
este, după cum ne dezvăluie autoarea într-o precizare,
„o corespondenţă ascunsă timp de peste un sfert de
veac dintre un EL şi o Ea”. Mai mult decât actul ascunderii dialogului epistolar, eroina cărţii, Allena Maria
subliniază că „El nu a rostit numele ei, EA nu a rostit
numele lui, dar au rămas capodoperele. EI au iubit poezia, ei au iubit iubirea, până la identificarea cu iubirea,
până la identificarea cu poezia. EL moare brusc. Ea
rămâne să rescrie în jurnalul său ceea ce şi-ar fi dorit să
citească EA în cartea promisă de Poet «despre totul
cum a fost”.
Am preferat să parcurg atât precizarea, cât şi generoasa şi aplicata prefaţă aparţinând Dianei Vrabie (care
sintetizează elocvent că ne aflăm în faţa unei proze „ce
dezvăluie o tulburătoare poveste de iubire imposibiliă,
închisă într-un mit, în care Ana este eliberată, făcută
din jertfă – femeie creatoare”.) după citirea cărţii, pentru a nu fi influenţat, ci a-mi întregi, aprofunda şi, mai
ales, confirma percepţiile generate de lectură.
Cele o sută de pagini ale jurnalului pot fi citite întro sută de zile şi nopţi, dacă ne dorim delectarea pe termen lung, cu aşteptarea obsesivă şi repetitivă a
momentelor următoare din poveste. Însă, mai degrabă,
având în vedere şi subiectul, dar şi fluenţa şi atractivitatea scriiturii, vor fi parcurse într-o zi şi o noapte,
lăsând, chiar şi aşa, nostalgia unei continuări.
Pe care nu ştiu dacă Rafila Radu (căreia, cu această
carte, îi prevăd un succes cel puţin de public) o are în
vedere; probabil nu imediat, căci nici bine nu s-a
„răcit” apariţia „Jurnalului...”, şi autoarea ne anunţă
întoarcerea la veşmintele de poetă, prin intermediul
volumului „Iedera de fum”, în pregătire.
Balansul între ipostazele de creatoare şi inspiratoare a unor creaţii (căci aceasta ar trebui a fi muza) este
unul din care au de câştigat atât cititorii, cât şi autoarea...
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Cristina RUSU
Așa cum Moldova s-a ridicat piatră cu piatră, în
sufletele acestor oameni atît de inimoși, tot la fel și
Andrei Breabăn clădește pentru urmași filele de istorie ale moldovenilor, ale celor care au pus mereu țara
mai presus de viața lor. Și pentru că Soarele
Moldovei – Ștefan cel Mare – este în cărțile autorului
un personaj centrat în miezul acestui pămînt binecuvîntat, fiind domnitorul ce nu „a apus” peste veacuri,
autorul își propune să ne bucure cu felul său de a
„povesti”, serios dar și șugubăț pe alocuri, și să ne
descopere fapte istorice și întîmplări petrecute la
Castelul de pe Nistru
Ne deschide poarta spre Țara Moldovei începînd
acțiunea romanului cu bandele de tătari și lotri ce atacau caravanele negustorilor: „urmăreau carele încărcate cu marfă care mergeau spre Chilia sau spre
Brașov, iar în părțile învecinate din Podolia, Galiția și
Lituania”. Astfel, „bieții negustori se trezeau deseori
cu lotri ruși, litvani și chiar leși care veneau peste ei
și îi goleau de avere deseori înainte de a mai ajunge
cu ea în Moldova.”
Contextul dificil al relațiilor cu tătarii și genovezii
de la Caffa, foarte tensionat pe timpul lui Petru Aron
Vodă, este prezentat de autor tocmai pentru a înțelege
că, deși Moldova se afla într-un moment greu din
cauza intrigilor externe dar și interne, castelul Lerici
era un punct central al disputelor prin faptul că frații
Senarega controlau toată zona. Din roman aflăm că
Petru Aron a considerat cucerirea castelului de la
genovezi ca fiind „o importantă izbândă” pentru
Moldova, după cum ne descrie autorul. Nici el și nici
domnitorul Ștefan cel Mare nu au dorit ca acest castel
să cadă în mîna dușmanilor. Politica, voit tărăgănată,
dusă cu genovezii a fost de bun augur, căci nu s-au
mai emis pretenții asupra lui.
Romanul ne dezvăluie filă cu filă, aspecte din
viața unor personajele importante ale vremii. Iancu
de Hunedoara este pomenit la fel de elocvent aici, la
fel ca în romanul Visul Măriei Sale, fiind, de altfel, un
strateg și un prieten extrem de important pentru molCONVORBIRI LITERARE

doveni, mai ales când vine vorba de deciziile sale privitoare la Țara Moldovei. Autorul îl descrie și aici:
„Acum bătrânul vultur supraveghea din inima
Carpaților evoluția evenimentelor din Moldova, dar
mai ales urmărea cu atenție mișcările sultanului
Mahomed, care continua să-și taie drum prin Serbia
pentru a ajunge la Buda și apoi la Viena.”
Datele istorice din roman sînt atent prezentate
pentru a-l aduce pe cititor în fața unor evenimente
mai puțin știute, iar riguroasa documentare dezvăluie
echilibrat și detaliat tumultul acelor timpuri.
Rapiditatea cu care sînt atacate scenele importante în
antagonism cu moliciunea vorbei moldovenești și a
gîndirii așezate ale oamenilor ce desfășoară acțiunile
ca personaje, uimesc cititorul, oferindu-i acea
senzație că se află cu totul acolo, în vîltoarea evenimentelor.
Autorul creează și descrie personajele care ne par
a fi autentice, ale zonei, și folosește cuvinte
moldovenești care cititorului de azi îi par a „colora”
și mai veridic acea vreme, ca: șugubeți, obidiți, pânzar, ghiaur, hodină, dandana, coclauri, plozi, cuhnie,
meteahnă, ulicioară ș.a.
Alături de personaje pune accent și pe descrierea
unor locuri importante, ca „parte” a acțiunii din
roman ca hanul „La voinicul din pădure”: „Clădit din
bârne groase luate din pădure și lucrat cu grijă de
meșteri pricepuți, hanul a rezistat bine la furtună, astfel că în pofida vântului năprasnic care l-a lovit cu
furie nici o șindrilă nu s-a urnit de pe acoperiș. Carele
călătorilor erau și ele neatinse, fiind bine protejate în
curtea împrejmuită a hanului”, castelul de pe Nistru:
„așezat într-o poziție tainică, împrejmuit dinspre
uscat de o pădure deasă de foioase prin care se poate
intra doar pe o ulicioară tăiată cu grijă de meșterii
care l-au zidit, greu de identificat de cei care nu
cunoșteau bine locurile, Castelul de pe Nistru era
ascuns privirilor curioșilor, astfel că puțini știau de
existența lui. [...] Castelul Lerici, cu turnurile sale
maiestuoase, se oglindea mândru în apele Nistrului,
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care formau ceva mai la vale un liman larg pregătindu-se să se verse în mare. [...] Ridicat chiar pe malul
Nistrului, pentru a fi mai ușor de apărat, apele legănate de vânt se loveau fără tihnă în zidurile de piatră
ale Castelului pe care le spălau de praful venit dinspre uscat...”, Cetatea Albă: „La malul Nistrului străjuia Citadela, asemenea unui castel impozant, având
forma unui dreptunghi cu o suprafață de 300 m.p., cu
patru turnuri circulare în cele patru colțuri, anume
construite pentru apărare. Înalte de 20 m, turnurile
erau orânduite pe patru nivele ingenios legate între
ele prin trepte săpate în piatra zidului care se continuau cu scări făcute din lemn de stejar bine uscat și
pregătit de meșteri pricepuți [...]. Curtea Garnizoanei,
de formă trapezoidală, are și ea patru turnuri semețe,
între care două bastioane în formă de octogon, iar turnul de pe latura de sud, în formă de dreptunghi,
servește ca punct de observație datorită înălțimii de
două ori mai mari față de cea a zidurilor cetății.”
Și nu se oprește la acestea. Firul povestirii poartă
cititorul prin localități, peste ape, prin zone diferite,
bine descrise și „așezate” în narațiune tocmai pentru
a întregi ca vedere de ansamblu toată Țara Moldovei.
Drumurile negustorilor sînt exemplificate ca să se
poată vedea toate legăturile ce se făceau atunci între
orașe: „Din Lăpușna drumul se despărțea în mai
multe direcții. Către miazăzi unul din ele ducea spre
Chilia, important port aflat la vărsarea Dunării în
Marea Neagră”; „cealaltă ramificație a drumului ce
pleca din Lăpușna ducea spre Cetatea Albă, zidită pe
Limanul Nistrului, înainte de a se vărsa Dunărea în
mare”, „Părăsind Lăpușna, călătorii noștri au pornit
pe drumul ce ducea spre Tighina”; „De la Tighina
călătorii au trecut prin satul Zaharna, apoi prin
Cornești, și tocmai se apropiau de Copanca...”. „Aflat
la confluența râurilor Racova, Bârlad și Vasluieț,
Târgul Vasluiului străjuiește Valea Bârladului de la
înălțimea teraselor pe care a fost construit. Era un
important centru de negoț prin care treceau drumurile
comerciale care străbăteau Moldova de la nord la
sud, ba chiar se îndreptau spre Brașov și Sibiu, concurând în importanță cu Iași, Cernăuți, Lăpușna,
Bacău și alte târguri importante din Moldova.”
Parcurgînd romanul, cititorul este purtat pe firul
„poveștii” de frazele pline de simboluri, cu mare
valoare stilistică, construite viu prin metafore, epitete, comparații și figuri de stil: „Apele șugubețe ale
Lăpușnei”/,... „Adevărat fur trimis de duhurile rele/...
viforul năprasnic/... și-a măcinat forțele luptându-se
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fără milă cu pădurile falnice puse de Dumnezeu ca o
cetate”/,... „valurile înspumate/... lăsând/... ceva din
sarea care le prisosea, ca semn al bunăvoinței cu care
le primea spre a se uni cu ele spre eternitate”/,... „furtuna buclucașă continuă să-și facă mendrele și după
ceasurile când Soarele a deschis ochii și a înhămat
caii săi de foc, pregătindu-se pentru un nou drum pe
bolta înstelată a Pământului”/ ...„carelor care
scârțâiau din încheieturi de oboseală”/ ... „chipul lui
Ștefan degaja o blândețe ce putea fi asemuită cu
aceea a lui Iancu/... pletele aurii asemănătoare razelor
de soare”.
Toate acestea la un loc fac curios cititorul, atrăgîndu-l într-o aventură pe care poate să o descopere
filă cu filă. În vîltoarea acestor evenimente, se țes
intrigi, se fac mijlociri, se așază tainic la sfat fețe
boierești, se tocmesc bani dar se joacă și la nuntă, se
despletesc fire de iubire și pînă la urmă toate acestea
se opresc la limanul apelor „răcoroase ale Nistrului”.
Rămînem la final de roman cu gîndul la acele vremuri, importante pentru noi astăzi, poate și cu răspunsuri la întrebările pe care nu le-am deslușit în
totalitate despre faptele strămoșilor noștri, cu imaginea unui vis îndeplinit, însuflețit de nădejde, credință
și izbîndă. Andrei Breabăn surprinde și de această
dată, găsind modalitatea de a ține cititorul cu sufletul
la gură, impunînd ritmul precum galopul unui cal de
foc ce țîșnește înflăcărat zburînd peste visele
inimoșilor moldoveni din toată Țara Moldovei.
Andrei Breabăn, Castelul de pe Nistru, prefață (Un
ciclu epic ștefanian) de Ioan Holban, Editura Timpul, Iași,
2022, 460 p.
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Luiza NEGURĂ
În octombrie 2021 a avut loc lansarea volumului D
A H U - povestiri pentru 24 de seri (Editura
MUȘATINII, Suceava, Prefață de Elena-Brândușa
Steiciuc), semnat de Cornelia Petrescu, autoare a cărei
creație merge pe firul memoriei, creionând un topos
unic, aflat la limita dintre teroarea istoriei și posibilitatea
împlinirii de sine. Cele patru părți ale cărții anunță
direcțiile tematice ale scriiturii, reunind atât texte publicate anterior, cât și povestiri noi, al căror filon de
semnificații irizează puternic lectura oricărui tip de cititor.
Secțiunea care deschide volumul, Din Epoca Roșie,
cuprinde șase povestiri în care se grefează, pe fundalul
epocii comuniste, o lume a umanității în destrămare, în
care impostura, imoralitatea și minciuna decuplează
ființa de la referentul normalității și al valorilor autentice.
Coji de portocală prezintă povestea Ioanei a lui
Niculai Astanei, condamnată la 18 ani de temniță grea,
în urma unei acuzații „pentru batjocorirea conducerii
partidului șî pentru influență asupra educației tinerii
generății” (p. 25). Absurditatea frapantă a acestei situații
este lămurită chiar de către eroină care, în timpul călătoriei cu trenul înapoi acasă, îi povestește tânărului student
Emil cum i s-a schimbat cursul vieții, din cauza caprei
din gospodărie. Animalul ia în coarne portretul lui
Gheorghiu-Dej și traversează astfel satul, spre amuzamentul vecinilor și iritarea primarului. Tabloul, corp
dilict în instrumentarea procesului, o transformă pe protagonistă într-o victimă politică, a cărei identitate va sta
sub semnul profundei degradări umane: „Mi-o zâs
Capra râioasă” (p. 25). Chiar grațierea ei stă sub semnul
tragismului, încarcerarea prelungindu-i-se cu șase ani
dintr-un motiv de necrezut: „Noi te știam de Capra
râioasă!? Aiasta o fi o poreclă […] da’ numele meu îi
Ioana Astanei [...] Nu-i fi tu persoana pe care n-am
edentificat-o pe listele de grațiere de acum...[...] Ei drăcie, așa-i! Bucură-te! De mâine ești liberată (p. 27).
Revenirea în satul pe care îl părăsise brusc în urmă
cu 18 ani este deosebit de tulburătoare, bătrâna descoperind și în afara închisorii aceeași lume a pierzaniei, dins-
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pre Dumnezeu își întoarce privirea, oferind ca unică
formă de consolare o viață dincolo de realitatea văzută.
Întâlnirea fluviului cu marea, Ciocolata Galler și
Versuri pe care nu le-am scris devin reprezentări matriciale ce vizează dimensiunea socială în raport cu ierarhizările sistemului comunist. Narate la persoana I, povestirile așază, rând pe rând, sub lumina unui reflector, profiluri umane, desprinse parcă dintr-o galerie a tenebrelor,
care, cu girul politic al Partidului, devin veritabili călăi
de vieți și de suflete. Micimea caracterului lor este
ascunsă la vedere, chiar sub poziția autoritară pe care o
au, în timp ce victimele lor devin simple umbre, carcase
ale vitalității anulate: „Să fie de sufletul celui care nu
mai este printre noi!” (Versuri pe care nu le-am scris, p.
85).
Una dintre temele de forță ale prozatoarei este chiar
maternitatea, care, în Crăciunul anului 1982, marchează
în cel mai șocant mod cu putință, prin asociere cu trauma
pierderii. Bolnavă de leucemie, fata Sandei ar putea fi
salvată cu ajutorul unui tratament din Franța, însă eforturile se vor dovedi zadarnice. Toate piedicile de care cei
din jurul Corinei se lovesc nu fac decât să acopere în
tușe tot mai accentuate de gri și negru tabloul unei
societăți în ruină morală, în care sclipirile de umanitate
apropie oamenii într-o casă a durerii, centru al neputinței
paralizante: „O liniște încremenită stăpânește casa durerii. În sufragerie micul sicriu se odihnește pe parchet, iar
în genunchi, răstignit peste el, zace trupul nemișcat al
mamei” (p. 72).
Impasibilitatea unui stat în care chiar șansa la viață
este refuzată capătă voce chiar prin tonalitatea stridentă
a delegatei organizației de șoimi ai patriei: „am venit să
vă comunic că rolul nostru nu e cel de a procura doctorii
scumpe și tratamente din străinătate.”(p. 73) Drama
Sandei devine o tragedie a tuturor celor nevoiți să trăiască sub jugul imposturii flagrante, în fața căreia nu pot
decât să scandeze dur și răspicat: „-Poate intrați să-i dați
acest răspuns mamei care își veghează copilul care a
murit, nemaiavând răbdare să aștepte medicamentul pe
care șoimii nu i-l pot da!” (p. 73).
Partea a doua a volumului aduce în fața cititorului
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realitatea crudă a Războaielor și a Revoluției, făcând o
trecere prin momentele de cumpănă ale istoriei
naționale. Din spațiul francez, Cornelia Petrescu se
întoarce către România altor timpuri, în care dragostea și
sacrificiul pentru țară erau literă de lege, înfierată în
sufletul fiecărui român. În fața Monumentului mamei
soldatului, toată revolta amuțește, cuprinsă de durere.
Soultzmatt ține vie, astfel, flacăra sacrificiului Celor 687
prizonieri de război români care dorm în acest cimitir.
Sunt morți de frig, privațiuni și tortură. Din ianuarie
până la finele anului 1917 (p. 110).
Tot despre durerea unei mame care și-a pierdut fiul
în Cel de-Al Doilea Război Mondial este vorba și în
Munca viermelui de mătase, care suprinde povestea
doamnei Weis, ce poartă în suflet o rană permanent deschisă, cea a morții tânărului Fredy, pierit în lagărul din
Transnistria.
Acel
„Warum
Fredy,
mein
Gott?...Warum?...” (p. 116) este simbolul neputinței
materne de a-și proteja fiul, nedreaptatea de a nu-l mai
avea alături în urma unei morți profund tragice.
De cealaltă parte a fostei Cortine de Fier are o tonalitate narativă distinctă, căci, deși aflați în spațiul francez, românii care au descoperit libertatea nu pot anula
legătura spirituală cu țara din care au fugit.
Reflexivitatea discursului devine vizibil mai accentuată,
iar texte precum Gândurile unui adolescent în drum spre
libertate sau Iarba verde de acasă stau mărturie frământării interioare specifice dezrădăcinării. Exilatul de
nevoie are brusc conștiința lumii de dincolo de
România, acolo unde libertatea nu este un deziderat, o
utopie, ci o condiție esențială a democrației și a statului
de drept.
Surorile pune în evidență chiar acest aspect, aducând
în prim-plan povestea de viață a Octaviei și a Teodorei,
ale căror alegeri reconfigurează ideea destinului în
raport cu liberul arbitru și cu datoria de ordin moral.
Alegând să rămână în țară, pentru a le fi alături părinților
neputincioși, Teodora refuză invitația Octaviei, mutată
în Franța, iubirea filială apărând în ipostaza datoriei
sfinte, ce deschide noi orizonturi ale devenirii.
Maternitatea (ne)împlinită devine tema povestirii Un
mic izvor. Ana, obstretician la un spital francez, este
căsătorită cu André Blanc, dar trăiește tristețea de a nu
avea un copil al ei. Atunci când șansele de a concepe
sunt epuizate, ideea adopției devine o realitate din ce în
ce mai solidă, iar soarta îi aduce la Întorsura Buzăului,
acolo unde o vor cunoaște pe Ana-Maria, o fetiță rămasă
orfană în urma unui șir de evenimente nefericite.
Aceasta îi cucerește pe cei doi soți, devenind, în final, o
familie.
Un conflict mai complex este dezvoltat în Touchez
pas!, prin construcția personajului Pierre Bois, un fost
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arhitect, retras acum la ferma rămasă moștenire, la
Combe. Imaginea mamei, considerată „singura, marea
iubire a vieții lui” (p. 210) apare cu o intensitate poruncitoare, generându-i fiului rămas o adevărată stare de
venerație. Balansoarul și șalul bătrânei îi trezesc nostalgia vârstei copilăriei. Căsătoria nefericită îl înstrăinează
și mai tare de lume, ferma devenind un punct focal în
devenirea personajului. Resemnat în fața propriului destin, protagonistul redescoperă sensul vieții prin iubirea
pentru nepotul său, rămas orfan. Glasul sângelui îl cheamă cu tărie, oferindu-i o nouă șansă la fericire.
Personajele Corneliei probează o tărie aparte de
caracter, transpusă prin țesătură delicată a discursului
narativ, devenit o foaie de observație caracterologică.
Refuzul anulării trecutului ca formă de existență încărcată de sens și intersectarea valorilor morale personale
cu cele ale lumii din jur reprezintă atuurile eroilor acestor povești.
Ultima parte a acestei antologii este intitulată
Ficțiuni și realități și propune șase texte în care autoarea
realizează un colaj tematic neașteptat. Parfum de frezia
și Hyperion sunt povestiri cu caracter fantastic, construite în jurul traumei doliului, așa cum punctează și
Elisabeta-Brândușa Steiciuc în Prefața cărtii: „Trauma
greu de depășit a doliului este tema centrală a prozelor
Parfum de frezia și Hyperion, în care Cornelia Petrescu
știe să păstreze echilibrul între notația lucidă, observarea
carteziană a realității și întâmplări mai mult sau mai
puțin stranii”. (p. 11)
Trauma reprezintă, de fapt, cuvântul-cheie al acestei
secțiuni finale. Semnificațiile ei profunde împletesc firul
narativ (cu caracter realist) cu rezonanța simbolică din
cadrul planului sufletesc, creând o atmosferă insolită, în
raport cu care personajele retrăiesc suferințele trecutului. Acțiunea se desfășoară atât sub vălul transgresiv al
liricii lui Esenin, cât și sub imperiul imaginației artistice,
transpusă vizual prin desenele tânărului Dragoș, a cărui
sinucidere condamnă întreaga familie la o suferință
imposibil de suportat. Neconsolat, tatăl încearcă să
găsească un răspuns la întrebarea care îl bântuie: De ce?,
însă doar reunirea prin moarte cu fiul său are puterea de
a anula fără drept de apel singurătatea, cei doi primind
șansa unei fericiri trăite metafizic.
Antologia semnată de Cornelia Petrescu se pliază pe
spiritul înrădăcinării în spațiul românesc, a cărui părăsire, privită drept un exil salvator, oferă șansa unei vieți
trăite în libertate, fără constrângerile absurde ale unui
sistem parazitar. Textele surprind polifonic atât suferința
unei societăți îngenuncheate de lipsuri și de neputință,
cât și permanenta glisare între două cronotopii, fiecare
luminând într-un mod aparte ființa aflată la confluența
dintre atunci și acum.
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Adrian JICU
dispariția scriitorului, ci ridică alte și alte necunoscute,
unele cu caracter premonitoriu: „M-am lecuit să mă
mai cred original, cel puțin în acest domeniu. Și poate
că ne-am dezvățat cu toții să ne mai credem buricul
pământului. Această nețărmurită circulație a
informației de la un capăt la altul al globului a adus cu
ea cunoaștere, revelații și posibilitatea de a compara.
Așadar, în cei 20 de ani care au trecut de atunci, m-am
preocupat să-mi revizuiesc toate cunoștințele și toate
cercetările anterioare, în mijlocul și cu ajutorul acestei
biblioteci universale care este Internetul. Am comparat
minuțios ceea ce știam eu cu ceea ce știau alții, am
ordonat lucrurile, am refăcut totul pe curat și am cernut
contribuțiile mele cu adevărat originale la știința universală. Aceasta ar putea părea o formulă pretențioasă dacă naș fi ajuns, de fapt, la nefericita concluzie că propria mea
contribuție a fost infimă, poate chiar zero. Am realizat că am
trăit izolat într-un provincialism complet obturant. Pe scurt,
mi-am petrecut două decenii pentru a descoperi că în alte vreo
șase, cel puțin în acest domeniu de cercetare, muncisem
degeaba. Am fost ca Sisif”. Călare pe două secole, misteriosul
Țestosu atinge aici un punct nodal nu doar pentru ideea de
scriitor, ci și pentru modul cum înțelegem să trăim. Este scriitorul o specie pe cale de dispariție? Va fi el, peste secole, privit ca o ciudățenie a naturii? Va rămâne opera lui o mărturie
sau o relicvă? Va înlocui realitatea? Sunt doar câteva dintre
întrebările esențiale ale cărții.
E aici un avertisment și, în egală măsură, un crez.
Exprimate fără facondă, într-un limbaj retoric, potrivit unui
individ care vine dintr-o altă vârstă a umanității: „În urma
experienței mai sus amintite, am ajuns să consider ficțiunea o
opțiune salvatoare. O branșă în care riști cel mai mult să
semenii cu alții, fără să pară că te-ai folosit în mod incorect de
munca lor, așa cum mi s-a întâmplat în celălalt domeniu”. În
fapt, scrisoarea aceasta e o meditație asupra resorturilor scrisului și, de ce nu, asupra condiției scriitorului. O meditație cu
un aer ușor vetust, fiindcă Andrei Manolescu se desparte, cu
o anume nostalgie, de tradiția romanului polițist, căruia îi
imprimă o altă finalitate și un nou rost, adaptat vremurilor.
Iar din acest unghi, Cazul scriitorului dispărut poate fi
citit (și) ca expresie a căutării unei alte formule prin care
Andrei Manolescu să se exprime pe sine. Aveam de-a face,
de fapt, cu convertirea pasiunii pentru ficțiune într-o ficțiune
proprie.
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„Fals policier” – cum scrie pe coperta a patra – Cazul
scriitorului dispărut (Humanitas, 2022) marchează debutul,
surprinzător, al unui jurnalist cultural care ne obișnuise cu un
alt fel de a scrie. Andrei Manolescu face pasul spre ficțiune,
reinterpretând moștenirea romanului polițist într-o formulă
atent supravegheată, ușor crispată, care îmbină pastișa și
parodia. În răspăr cu tradiția genului, autorul mizează pe o
altă finalitate întrucât căutarea lui Alexandru Țestosu, scriitorul dispărut în condiții neclare, se dovedește un pretext
pentru reflecții privitoare la raportul dintre realitate-ficțiune,
atingând probleme precum condiția scriitorului, uitarea,
memoria, deșertăciunea etc.
Rețeta romanului este relativ simplă. Se ia un traducător
venit din Maria Britanie (domnul Newcombe), se amestecă,
neapărat, cu un polițist, fie el și pensionat (domnul Iorgu) și
se pornește în căutarea unui dispărut (domnul Ion Popescu,
autorul unor romane polițiste semnate Alexandru Țestosu).
Prilej numai bun pentru a radiografia lumea (literară)
dâmbovițeană, cu apucăturile ei tipice, ilustrate de indivizi ca
Gheorghiu, Honcescu și, mai ales, Shulmanian, îndărătul
cărora se întrevăd, cu ușurință, personaje cu notorietate în
breasla scriitorilor. Nu lipsesc din recuzita cărții misterul, suspansul, indiciile, interogatoriile, intrările prin efracție, dezvăluirile, rapoartele secrete etc., pe care Andrei Manolescu le
reciclează corect, rezolvând cazul prin apariția unei
neașteptate epistole trimisă de Țestosu editorului
Shulmanian. Ea ambiguizează sensurile, provocând stupoare:
„– Și dumneavoastră credeți că poate fi adevărat că un om de
113 ani poate scrie un roman, îl întrebă Gheorghiu pe editor,
cu un ton aproape zeflemitor. – Ce pot să vă spun e că nu doar
caracterele mașinii coincid, ci și stilul este al dumnealui. Pe
de altă parte, până la proba contrarie, eu n-am de ce să mă
îndoiesc. Dumneavoastră, domnule comisar, n-am auzit să fi
găsit vreo dovadă că Alexandru Țestosu ar fi murit, în ciuda
investigațiilor pe care, bănuiesc, le-ați făcut într-un mod cât se
poate de serios. Iar, în fond și la urma urmelor, pe mine, ca
editor, mi se pare că v-am mai spus asta, nici nu mă interesează scriitorul ca persoană, mi-e tot una că are 30 sau 130 de
ani, că e viu sau mort. Pentru mine contează opera, ceea ce
pot publica, ceea ce poate fi vândut și, desigur, să dețin drepturile legale de autor. Iar acest manuscris va fi publicat exact
așa cum mi-a parvenit, sub semnătura domnului Țestosu”.
Această scrisoare semnată „al dumneavoastră veșnic
colaborator, Alexandru Țestosu”, nu doar că nu lămurește
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Într-un proiect cum a fost (vorbesc deja la
trecut despre acest proiect de mare impact în
spaţiul literaturii române din ultimele trei
decenii, proiect care, printr-o mişcare laşă a
actualei conduceri a Primăriei Botoşani, a fost
„regîndit” şi alocat unei strategii cu iz absolut
provincial!) Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu”- Opera Omnia, cifra 5
înseamnă deja consolidarea şi afirmarea lui
totală pe plan naţional. Am văzut pînă acum
numele laureaţilor care au făcut ca dorinţa de a
intra în posesia acestui premiu să fie una care
să-i oblige pe organizatori la exigenţele impuse de juriul naţional, coordonat de Laurenţiu Ulici.
Soliditatea proiectului, astfel, se consolida şi, prin
regulamentul stabilit, să impună şi instituţiei botoşănene, aleasă ca partener, aceeaşi exigenţă, fără a face
loc vanităţilor locale, ieşite la atac din găunoasa lor
dorinţă de a se afla printre marilor valori ale poeziei
româneşti.
În urma nominalizărilor trimise de la Botoşani,
aşa cum deja s-a obişnuit, juriul a ales-o, la ediţia a
cincea, pe Ileana Mălăncioiu dintre alţi patru poeţi
nominalizaţi: Ştefan Augustin Doinaş, Mircea
Ivănescu, Cezar Ivănescu şi Ana Blandiana. A cincea
poetă din seria laureaţilor a sosit la Botoşani, alături
de juriul naţional şi alţi invitaţi, printre care
Magistrul Mihai Ursachi, la a cincea prezenţă în gala
de decernare, era cel care a curtat-o şi protejat-o pe
Ileana Mălăncioiu, cu o atenţie demnă de demnitatea
unui aristocrat ajuns să rîvnească la graţiile laureatei.
Momentele premergătoare galei au fost cu adevărat
semnificative şi prin faptul că, aflaţi la mine acasă,
într-un apartament cu sufrageria plină de cărţi, încă în
colete, la propunerea mea, Ileana Mălăncioiu a preluat ideea înfiinţării secţiuni de debut a premiului,
încît în şedinţa de a doua zi a Consiliului Local
Botoşani, a propus înfiinţarea Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Prima (cum s-a
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numit iniţial, şi acum Opus Primum, cum este
corect!), premiu care a intrat, după lungi discuţii, abia
în 1998 în organizarea Ministerului Culturii, condus
atunci de regretatul Ion Caramitru, şi Memeorialul
Ipoteşti, aflat în subordinea acestuia. Şi astfel acest
proiect a mers în tandem cu cel mare pînă la ediţia a
XIX a premiului de debut, cînd, preluat în totalitate
de Memorialul Ipoteşti, a intrat într-un fel de tribună
a revoltelor feministe, degradîndu-se într-o oarecare
măsură, nu din cauza organizatorilor şi a juriului, ci
din ascunsa şi expresa dorinţă a unor laureate de a se
manifesta în galele de premiere şi prin ideologia
acestui curent, care nu avea ce căuta într-o astfel de
gală. În fine, de la dorinţa poetei Ileana Mălăncioiu şi
realizarea organizatorilor botoşăneni pînă la aceste
ultime cinci ediţii ale acestui premiu, numele unor
poeţi tineri s-au adăugat celorlalte nume, care au
făcut ca Premiul Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”- Opera Omnia să fie cel mai important
premiu de poezie din ţară.
Importanţa acestuia, desigur, vine din reala
importanţă a poeziei scrise de poeţii care, astfel,
intrau într-un panteon al reevaluării şi recunoaşterii
marilor poeţi români contemporani, lăsaţi doar la
aprecierea unor puzderii de premii fără importanţă,
acordate peste tot în ţară. Poezia Ilienei Mălăncioiu
este o dovadă în acest sens. Cartea pe care poeta a
propus-o în seria acestei colecţii de poezie nu a fost o
selecţie din toată poezia ei, aşa cum au făcut ceilalţi
poeţi, ci o reeditare, a II-a, a cărţii Ardere de tot, ediţie îngrijită de Daniel Cristea-Enache. Cu o selecţie
de referinţe critice, alese din opiniile făcute în timp
de criticii M. Niţescu, Lucian Raicu, Eugen Simion,
Eugen Negrici, Valeriu Cristea, Virgil Ierunca, Ov. S.
Crohmălniceanu şi o concisă şi expresivă postfaţă
semnată de Daniel Cristea-Enache, însoţite de o fişă
bio-bibliografică la zi, ediţia a II-a cărţii Ardere de
tot, carte de referinţă a poetei, reprezintă o piatră grea
în zidirea edificiului acestui premiu, care, pe lângă
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toate onorurile acordate laureatului, de la diplomă,
coroniţă, titlu de cetăţean de onoare, suma de bani,
gala în sine şi impactul cu un public numeros, se
dorea o treaptă maximă de relansare o poeziei româneşti, de impubere în conştiinţa publică a poeziei de
valoare de la noi.
Nu se putea spune că poezia Ilenei Mălăncioiu nu
se afla în atenţia cititorilor, însă nu întra-atît cît ar fi
meritat şi cît ar fi dorit critica literară să fie, critică şi
ea oarecum obosită şi orientată spre unele cercuri ce
doreau o altfel de ierarhie, de atenţie îndreptată spre
alte nume, care, oricît de bine ar fi sunat, nu rezonau
nici într-un fel cu ceea ce cerau adevăratele criterii de
valoare. Aşa cum spune şi Daniel Cristea-Enache în
postfaţa s-a „Poezia Ilenei Mălăncioiu, indiferent de
etapa creativă şi existenţială pe care se aşeza, are (şi)
calitatea de a fi imediat recognosicibilă”. Şi într-adevăr, dacă dintr-o antoloie, să spunem de poezie românească, fără numele poeţilor la fiecare text, ai vrea să
recunoşti cărui poet în aparţine poezia respectivă, cel
mai uşor ai putea recunoaşte, aşa cum recunoşti pe
Eminescu, pe Arghezi, pe Barbu, Bacovia sau Nichita
Stănescu, pe Ileana Mălăncioiu. Poezia ei s-a născut
dintr-o ardere a stărilor trăite la cea mai puternică
trăire, între tragism şi suferinţe, între sentiment şi
repulsie, între nerv şi stare a nepăsării active, într-o
aglutinare a expresiei profunde eminesciene şi a celei
de nuanţă bacoviană, geneză ce, de la încept, poartă
amprenta inconfundabilă a poetei Ileana Mălăncioiu.
Aşa cum la Mihai Ursachi recunoşti spiritul german
al poeziei eminesciene sau la Cezar Ivănescu recunşti
durerea venită prin vîna eposului şi thanatosului profund autohoton, filtrate prin esenţele unor mituri
venit peste timp dinr-o cultură extrem-orientală, la fel
şi la Ileana Mălăncioiu descoperi profundele identităţi ale dureii autohtone, trăite cu maximă ardere,
„ardere de tot” cum spune însăşi poeta. M. Niţescu o
fixează încă din 1978, în cartea Poeţi contemporani,
astfel: „Ea se integrează în mit şi legendă cu întreaga
s-a biografie, reală sau imaginară, participă la evenimete arhaice, reeditîndu-le. Simbolul devine astfel
realitate trăită, parabola şi mitul se reactualizează
biografic, la fel cum biografia se mută în mit şi parabolă”. Totul este, de la bun început, încadrat în această matrice a naşterii poeziei din sinele poetei, din trăirile intense, devenite expresie inconfundabilă a unui
talent de mare forţă poetică. Poeta reuşete din simple
întîmplări şi imagini ivite să facă poezie, să dea banalului sens estetic: „aer rarefiat din ce în ce mai rece/
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un cîine zace singur încremenit în ger/ cu o ureche
albă lipită de pămînt/ şi cealaltă deschisă către cer//
păstorul s-a îndepărtat de mult/ turmele şi ele s-au
dus/ în tăcerea asta se aude/ numai glasul mielului de
sus// el face să se-mbrace în ceaţă albă munţii/ apoi
înalţă ceaţa şi-o risipeşte-n vînt/ dezvăluind mereu un
cîine părăsit/ zăcînd cu o ureche lipită dr pămînt”. (un
cîine, p.18)
De la debutul ei în revista Luceafărul, din 1965,
în timpul studenţiei, şi cel editorial, cu Pasărea tăiată, în 1967, poezia Ilenei Mălăncioiu nu numără prea
multe apariţii, în jur de zece, şi cîteva reeditări în
antolgii, unele reluînd titlurile unor cărţi cum ar fi
Ardere de tot, Linia vieţii sau Urcarea muntelui.
Consistenţa şi diversitatea în ton, pe o mereu reinventare a stărilor generate de alte stări, maniera şi tiparul
aşetării în pagină, toate la un loc dau o unitate de
monolit poeziei scrise în timp de cîteva decenii de
Ileana Mălăncioiu. Unele stări, cele de revoltă în
speicial, se regăsesc şi în eseurile sale, unde modul
direct de înfierare, de acuză devine caracteristică
omului ce nu-şi găseşte liniştea decît în astfel de
exprimări libere, directe. Lucian Raicu, într-o judecată critică prin care doreşte să o aşeze pe Ileana
Mălăncioiu între poetele ce se lasă dominate de feminitate, spune, cu ferimitate, astfel: „Departe de afectările liricii zis feminine, poemele Ilenei Mălăncioiu
sînt de o gravitate tulburrătoare, irezistibilă. Pasiunile
sunt totale, suferinţa e plină de demnitate, eşecurile
sunt suportate cu mîndrie, împlinirile – scump plăgtite.” Şi aşa este. Mai peste tot, în cărţile poetei, acestea sunt rizurile amprentelor identitare.
Eugen Simion vede în poezia Ilenei Mălăncioiu,
de la început parabole: „Parabolele Ilenei Mălăncioiu
pun întotdeauna fiinţa într-o situaşie fără ieşire”. Şi
aceste situaţii fără ieşire apar peste tot în poezia acestei poete şi ele sunt inconfundabile. Chiar şi atunci
cînd „restul e tăcere”, ceea ce a fost pare a fi ars, iar
din cenuşa acelor arderi reînvie poezia adevărstă:
„restul este tăcere spune prinţul
atît ţin minte bine despre el
şi mai ţin minte cele patru morţi
din ziua de duel
în care l-am cunoscut mai bine
pe el şi pe celălat care a pierit
de aceeaşi sabie cu el
înainte de a şti pentru ce au trăit
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şi pentru ce se duc şi pentru ce
l-au citit el pe montaigne şi l-au răstălmăcit
şi l-au înălţat ca pe propria cruce
pe culmea disperării pe care au suit
din clipa în care aerul crimei dintîi
a fost respirat ca o dulce otravă
restul este tăcere spunea prinţul
cătînd pînă departe cu mintea lui bolnavă”
(restul e tăcere, p. 116)
Rareori livrescul poate fi descopeit în poezia
Ilenei Mălăncioiu. De regulă acesta este topit, ars de
tot cu măiestria pe care ştie să o aşeze în cuvintele ce
definesc cu exactitate trăirile, fie cele reale, vii, în
care se consumă pe sine, fie cele ivite din cărţi, din
lecturi, altfel de trăiri, pînă la urmă tot ale aceleiaşi
vieţi. Aşa cum a observat şi Eugen Negrici la o ediţie
bilingvă a poetei din 1984, Ileana Mălăncioiu „ar
putea duce pînă la capăt un mare proiect spiritual”.
Şi, într-o viaţă cu trăiri intense, Iliena Mălăncioiu,
prin poezia ei, prin modul de a se fi aşezat în spaţiul
mare al acesteia, a realizat acest proiect spiritual, în
sensul că unicitatea poeziei ei, profunzimea acesteia,
în ceea ce înseamnă fondul acesteia, izvorît din mitologia acestui neam din care se trage, este deja un
capitol împlinit şi inconfundabil în spaţiul poeziei
româneşti din totdeauna.
Valeriu Cristea vede în harul ei „un pustiu interminabil”. Ce ar însemna aceasta? Extregînd un vers
dintr-o poezie a acesteia – „Între cele două lumi se va
face pustiu” –, reputatul critic vede, în iubirea celor
doi, un pustiu asemănător cu acela prin care „doi dromaderi” se caută unul pe altul, călcînd „prin nisipul
încins fără jale”, iar de aici, concluzia că poeta Ileana
Mălăncioiu „aderă, ca poetă, la la una din cele mai
vechi şi – de ce să n-o spunem – mai frumoase utopii
ale omului: aceea a nemuririi, a revederii celor dispăruţi. „Întîlnirea cu celălalt” o vede şi Virgil Ierunca,
într-un text apărut în 1986 la Paris. De altfel, în Sora
mea de dincolo tema este dusă pînă la cele mai adînci
şi înalte trepte ale imaginaţiei.
Nicolae Manolescu, în Istoria critică a literaturii
române, vede în poezia Ilenei Mălăncioiu „spaţii edenice, blînde, tărîmuri mirifice scăldate în soare, o
nuntă aproape firească, în care jertfele şi crimele nu
mai sunt scufundate în ceţuri nordice, infernale”. Ca
în finalulul studiului să spună definitoriu: „Ileana
Mălăncioiu este o poetă inconfundabilă, nesupusă
modelor sau variaţiilor de umoare a cenzurii, una din
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cele mai puternice personalităţi din întreaga literatură
română”. Aceste lucruri sunt evidente peste tot în
poezia şi celelalte scrieri ale Ilenei Mălăncioiu, care,
cu o vitalitate încă în deplinătate, străbate acest spaţiu
al unei literaturi în care, din păcate, în ultima vreme,
faliile se despart din ce în ce mai adînc, formînd
canioane, de pe malurile cărora nu poţi sări, ci doar
trece în zbor, dar de văzut vezi aşa cum se vede din
avion. Poezia Ilenei Mălăncoiu, într-o astfel de geografie, rămîne piscul care nu poate fi străpuns de astfel de burghiuri vremelnice, ci doar escaladată din
aproape în aproape. Iată încă un pastel din acest peisaj:
„miros de brad şi de răşină arsă
trebuie să fie un foc în apropiere
cineva trebuie să se încălzească
în aerul pur care piere
pe măsură ce intrăm în el
unul după altul nu ştiu cum
şi boala noastră se răspîndeşte liberă
peste hotarul suferinţelor de-acum
cu care sîntem atît de bine deprinşi
încît atunci cînd nu le mai simţim
intrăm dintr-odată în zona
uităm că trăim
miros de brad şi de răşină arsă
am uitat toată durerea şi tot nenorocul
trebuie să fie în apropiere un foc
trebuie să fie în apropiere focul”
(Pastel, p. 120)
Deşi tonul elegiac domină poezia Ilenei
Mălăncioiu, aici nu e vorba de jale, de înfrîngere, ci
de rezistenţă, de depăşire prin evidenţierea durerii,
deznădejdii, ca prin videcarea sufletului cu un panaceu găsit în esenţa „cuvîntului ce exprimă adevărul”.
Întrebării eminesciene, Ileana Mălăncioiu i-a găsit
răspunsul printr-o poezie care-i seamănă întru totul,
la trup, la suflet, la spirit, la ceea ce o face să fie.
Parafrazînd o binecunocută sintagmă biblică, aş
spune că dacă ar întreba-o pe Ileana Mălăncioiu cineva care este numele poeziei ei, aceasta ar răspunde
„Numele poeziei mele este cel care este!”. O adevărată culme a unei stări de ardere continuă şi de tot, din
cenuşa căreia a înviat marea poezie, care poartă
numele poetei Ileana Mălăncioiu.
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Pavel FLOREA
Prezența cuvîntului lumină în poezia lui Eminescu
deschide opera spre nemarginile spațiului și timpului,
plasticitatea imaginilor fiind armonios împletită cu absolutul ideilor.
Metafora exprimată direct prin cuvîntul lumină de o
sută treizeci și opt de ori în optzeci și nouă de poeme este
urmărită cronologic de la prima poezie publicată, pînă la
Luceafărul (studiul este făcut pe cele trei volume: Mihai
Eminescu, Poezii, ediția D. Murărașu, 1982).
La mormîntul lui Aron Pumnul (1866):
La dispariția profesorului de care era atașat, tînărul
Eminescu caută o caracterizare spirituală deplină, pentru
a-l individualiza: „Acum din pleiada-ți auroasă și senină/
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină/ Se stinse-o
dalbă stea!”
Nimic nu i se părea atunci, fostului elev, exagerat;
asociază epitete și metafore rare: auroasă, senină, luceafăr, lumină, stea (lumina le cuprinde pe toate).
Între poeziile din tinerețe, O călărire în zori (1866),
cu influențe de la generația bătrînă (caracterizarea poetului pentru cei de dinaintea sa) o menționăm pentru asocierea noapte-lumină, construcție ce ilustrează idealitatea
în iubire: „De-ai fi noapte-aș fi lumină/ Blîndă, lină,/ Teaș cuprinde cu-n suspin;/ Și în nunta de iubire,/ În unire,/
Naște-am zorii de rubin;” O călărire în zori prefigurează
obsesia iubirii ideale – iubirea lumină.
Din aceeași perioadă face parte La Bucovina (1866);
în această poezie, geniul romantic (Aron Pumnul) este
integrat spațiului mirific, definind geniul locului: „N-oi
uita vreodată, dulce Bucovină,/ Geniu-ți romantic, munții
în lumină,/ Văile în flori,/ Rîuri resăltînde, printre stînce
nante,/ Apele lucinden dalbe diamante/ Peste cîmpii-n
nori”. Sfera umană a imaginii geniului se unește cu cea a
locului.
Asocierea speranță-lumină este o metaforă rară în
poezia de tinerețe; Speranța (1866) anticipă imagini din
poemele de mai tîrziu: „Precum călătoriul prin munți
rătăcind,/ Prin umbra pădurii cei dese,/ La slaba lumină
ce-o vede lucind/ Aleargă purtat ca de vînt/ Din noaptea
pădurii de iese:/ Așa și speranța – cu-n licur ușor,/ Cu
slaba-i lumină pălindă –/ Animă-nc-o dată tremîndul
picior/ De uită de sarcini, de uită de nori,/ Și unde o vede
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s-avîntă”.
Poezia a suscitat interesul unor comentatori făcînduse trimiteri la Schiller (Hoffnung). Originalitatea textului
eminescian cu varietatea stărilor omenești investigate
este incontestabilă; este doar „o temă care circula întro
vreme” (G. Călinescu) și se întîlnește și la alți scriitori.
Apropierea (asocierea) lumină-speranță este unică și
aparține doar lui Eminescu.
În Ondina (Fantezie) (1866), compoziție inspirată
din mitologia germană și scandinavă, atmosfera feerică
de basm este creată de lumină: „În mii de lumine ferestrele ard” sau „Ondină,/ Cu ochi de dulce lumină”. O
imagine eminesciană rară învăluie spațiul stelar, îmbinarea culorilor se topește în lumina soarelui: „Naște a soarelui albă lumină”.
Sub semnul luminii se situează visul poetic în Ce-ți
doresc eu ție, dulce Românie (1867): „Îngerul iubirii,
îngerul de pace,/ Pe altarul Vestei tainic surîzînd,/ Ce pe
Marte-n glorii să orbească-l face/ Cînd cu lampa-i zboară
lumea luminînd”.
Sentimentul universal al iubirii omenești și cosmice
(prezent în ansamblul creației eminesciene) anticipă în
Nu e steluță (1867) imagini din marile poeme viitoare;
lumina asociază starea sufletească a poetului cu stingerea
unei stele: „Galbena steauă fără lumină,/ Altar să n-aibă
un Dumnezeu,/ Este-al meu suflet care declină,/ Sufletul
meu!”
O poezie ocazională cum este La o artistă (1868) trebuie menționată pentru felul cum lumina particularizează
visul tînărului Eminescu: „Ah, ca visul ce se-mbină/
Palid, lin, încetișor,/ Cu o rază de lumină/ Ce arde geana
ochilor”.
Un prim scenariu romantic sub cupola luminii (lumină de lună) întîlnim în poezia Cînd... (1869): „Cînd luna
aruncă o pală lumină/ Prin merii în floare-nșirați în grădină,/ La trunchiul unuia pe tine teaștept,/ Visînd de
deștept”.
De timpuriu, Eminescu își proiecta existența sub
semnul luminii, într-un vers sinteză pentru întreaga sa
creație: „Cu sufletu-n lumină, cu gîndurile-n cer,” vers
existent în poemul Întunericul și Poetul (1869) și în
tabloul dramatic Mureșanu (1869). Diverse și cu
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semnificații rare sunt imaginile luminii în Mureșanu
Tablou Dramatic. Alături de exemplul citat, așezăm altele, pentru a întări ideea că programul poetic eminescian
stă de la început sub semnul luminii: „Lumina ta de aur,
lumina ce-nviază”; „Profete al lumii! În noaptea-ți te
salut”; „Tu, ce din ceruri pe lume cazi,/ Lumină sîntă”;
„O dată încă-n viață să mă-nec în lumină;/ Să caut armonia a sferelor senină”.
Din perspectivă istorico-literară, cronologic urmărind imaginea luminii în poezia lui Eminescu, sesizăm
diversitatea aspectelor: tablouri de natură, omagieri de
evenimente, personalități istorice sau culturale. Poemul
Povestea (1869) surprinde prin eterna prezență a luminii
în adîncul mării: „În fundul ei sălbatec e cîntec și lumină”.
În Epigonii (1870) omagiază personalități – iată
caracterizarea sintetică a lui Alecsandri: „Acum seculii
străbate, o minune luminoasă”; elogiul întregii generații
vizionare este în aceeași notă: „Lumina a vieții voastre
drum de roze semănat”. Eminescu vede în opera
înaintașilor un elan cosmic; lumina înțelepciunii, lumina
poeziei reprezintă în fapt gîndul său poetic de viitor.
În poezia Sus în curtea cea domnească (1870) lumina
cuprinde două planuri; pe deoparte, strălucirea unui palat
și a unui ospăț luminat, iar de cealaltă parte, înfățișarea
fizică a femeii: „Femei palide, frumoase,/ Fețe blînde,
ochi de foc,/ Ce în gene li se joc/ Și-a lor raze luminoase/
Printre ele-și cată loc”. „Sala-i mare, strălucită,/ Masa-i
albă, oaspeți mulți”.
Schimbarea spațiului și a stării de sentiment este
frecventă în poezia lui Eminescu, din lumea terestră trece
ușor în cea cosmică; Îngere palid (1870) trimite la lumina cerească: „De-ți place cerul, a lui lumină,/ De ce nu
mori?”
Procedeul folosit îi deschide orizontul spre divinizarea iubitei, a cărei imagine stă sub semnul luminii sacre
în poemul Basmul ce i l-aș spune (1871): „Îngeri stau
treptat...treptat,/ Cu chip blînd și luminat”; printre îngeri
situează și imaginea iubitei: „Acel înger!... Față pală,/
Ochiul negru, păr bălai,/ L-am văzut – o stea regală,/ O
lumină triumfală –/ Și de-atunci îl iubesc, vai!..”.
După 1871, spațiul poeziei eminesciene este dominat
de paradisiac, un prim exemplu, Mortua est! (1871):
„Trecut-ai cînd ceru-i cîmpie senină,/ Cu rîuri de lapte și
flori de lumină”.
Metafora luminii în poezia Noaptea... (1871) particularizează și amplifică visul iubirii: „O! desmiardă, pîn’ce
fruntea-mi este netedă și lină,/ O! desmiardă, pîn-ești
jună ca lumina cea din soare”.
Individualizarea iubitei prin lumină o întîlnim în
1871 și în poeziile: Iubitei și Iubită dulce, o, mă lasă...:
„Ce-ntr-a june-mi noapte lumina” (Iubitei) și „E concentrat în ființa-ți luminoasă!” (Iubită dulce, o, mă lasă...).
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Desfășurarea evenimentelor din poemul Demonism
(1871-1872), încadrarea lor în spațiul fantastic al
înțelegerii răului din lume (lumea ca rău) schimbă și
aspectul luminii, linia ei este frîntă: „O raclă mare-i
lumea. Stelele-s cuie/ Bătute-n ea și soarele-i fereastra/
La temnița vieții. Prin el trece/ Lumina frîntă numai
dintr-o lume,/ Unde în loc de aer e un aur,/ Topit și transparent, mirositor”.
Urmînd cronologic scrierea poeziilor, evidențiem
faptele și stările de sentiment, așa cum apar sub semnul
luminii în Aveam o muză (1871-1871), unde lumina
domină decorul trist cu portretul iubitei moarte: „Crinul
luminei strălucea în mînă/ Reflectînd dulce mîndrul ei
obraz,/ Razele dulci loveau fața-i senină,/ Rotunzii umeri
și-albul ei grumaz;/ Părul lucea ca auru-n lumină”./ [...]/
Priveam în sus la fața-i luminată”. Tot poemul e o amintire, un vis.
Alt cadru, altă imagine a naturii, altă lumină în poezia Cînd crivățul cu iarna... (1872): „Și feți-frumoși cu
plete în haine luminoase,/ [...]/ Copacii se cutremur în
frunțile de stînci,/ Lumina se-mprăștie în pînză luminoasă”.
Sub semnul luminii se împlinește atmosfera fantastică în Miradoniz (1872): „Ca stelele sunt musculițele prin
frunze/ Și împlu aerul cel cald cu o lumină/ Verzue, clară,
aromată. Fluturi –/ Copile sunt cu ochi rotunzi și negri –
”
Amărăciunea lui Mureșanu din tabloul dramatic
Andrei Mureșanu (1872) într-o lume stăpînită de rău
(„Încît îmi vine-a crede că sîmburele lumii. E răul”.) este
învăluită într-o „galbenă lumină de lună”, cerul decade,
totul se surpă, se surpă și lumina: „Cerul din rădăcină
nălțîndu-se decade,/ Tîrînd cu sine timpul cu miile-i
decade,/ Se-nmormîntează-n caos întins fără de fine,/
Zburînd negre și stinse surpatele lumine”. Apocaliptica
dispariție a luminii cu tot cortegiul cosmic ce urmează a
fost pusă în relație cu influența exercitată de lecturile din
filosofia lui Schopenhauer și Kant.
Lumină magică în Eco (1872): „În mii de lumine
ferestrele-i ard,/ Prin cari se văd trecătoare,”/ [...]/
„Palatul plutea în magie/ Aurie”. O imagine apropiată de
aceasta regăsim și în Sara pe deal (1872): „Lumina prin
arc de fereastră/ E albastră”/ [...]/ „Lumina-i de-argint/ În
nouri s-a frînt”; „Și se-ncheagă prin naltele dome/
Fantome”.
În Odin și Poetul (1872), zeiescul îndemn dezvăluie
de fapt propriul crez: „În liniște adîncă sufletească,/
Acolo vei găsi adevărata,/ Unica frumusețe..”./ [...]/
„Talarul tău va lumina în noapte –” Sfatul zeului este în
esență gîndul poetului despre sine, gînd ce domină și
opera de căutare a adevărului: „E menirea-mi adevărul/
Numa-n inima-mi să-l caut”.
Sub semnul luminii stă elogiul lui I. H. Rădulescu în
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poemul La moartea lui Eliade (1872). Influența textelor
Biblice este relevantă; poetul evocă fapte unice pentru
destinul lumii, trimite la Moise și la poporul său. Apoi îl
elogiază pe Eliade – ca semn al Providenței: „Aduceți-vă
aminte de-acele nalte poze/ De frunțile-n lumină a vechilor profeți,/ Pe un pustiu de piatră, pe cer d-azur și roze/
Trecu un stîlp de flăcări ce lumina măreț/ Și-n fruntea
unui popol pierdut în chin-e Moze”/ [...]/ „O arfă de
aramă cu coarda temerară/ Trezi-n sufletul nostru simțire
de bărbat,/ Ca glasul Providenței din stinsele decade,/
Astfel s-auzi glasu-ți, bătrîne Eliade!”
Fantezia poetică eminesciană este fără limite în poemul Feciorul de împărat fără de stea (titlu în ediția D.
Murărașu; Povestea magului călător în stele, în ediția
Perpessicius, titlu dat de G. Călinescu). Povestea voievodală, implicațiile magice, visul exotic nu le cercetăm,
urmărim numai imaginea luminii și exemplificăm
momentele centrate în filmul invenției epice; semne ale
luminii cerești ce însoțește omul și-l poartă pe luminoase
căi: „Dar pîn’ ce corpu-n lume un înger îl cuprinde,/
Deasupra vămii lumii pe luminoase căi/ Imperiul lui cel
mare o stea în cer aprinde –/ Acolo el domnește, lăsînd a
lumii văi”.
Într-un peisaj terestru cuprins de cumpănă, de furtună, cu nori ce se clatină, căile codrului sunt deschise de
lumină: „Lumine de fulger cărări îi arat”.
Starea de visare stă sub semnul luminii: „Pe umerii
umbrei el fruntea și-o lasă/ Și-aude suflarea-i caldă
bătînd/ Și dus el se simte în lumi luminoase”.
Cuprins de lumină, visul schimbă peisajul lumesc în
unul Dumnezeiesc: „Plutind cu repejune sub palida lumină/ Atunci, ți se pare al mării Dumnezeu,/ Cîntat de
înmiirea valurilor senină/ Și îngînat de lebezi în dulce
visul său”.
În aceeași notă sunt și alte imagini ale luminii în
acest poem: „La mijlocul de aer, în sfera de lumină,/ Din
fruntea-mi se retrage raza cea de cristal”; „În suflet
pătrunse, cu-aripi de lumină –”; „Înger c-ochi mari
albaștri, cu chipul luminos..”.; „Una în brațul altei lumină fac frumoasă...”.
Lumina este prezentă și în situații cînd trimiterea la
mit este directă: „Spun mite – zice singur – că orice om
în lume/ Pe-a cerului nemargini el are-o blîndă stea,/ Cen cartea veciniciei e-unită cu-a lui nume,/ Că pentru el saprinde lumina ei de nea”.
Metafora luminii în Memento mori (Panorama
deșertăciunilor) (1872) definește și amplifică specificitatea poemului. Din înaltul cerului în adîncul mării, de la
vis la realitatea vieții, de la tabloul de natură la portretul
uman totul se armonizează într-un infinit „imperiu de
lumină”. În ordinea din poem, reproducem cîteva
imagini, tablouri sau caracterizări stăpînite de gîndirea
poetului („Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur”):
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„Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare/ Cînd
în straturi luminoase basmele copile cresc”/ [...]/ „Unde
sfinții se preîmblă în lungi haine de lumină”. Rotind
roata istoriei, îl vede pe Solomon, poetul rege: „El cînta
pe împăratul în hlamidă de lumină”.
Seria exemplelor surprinde și aduce mereu în primplan lumina: „Sus, în curțile din Memphis, unde-n săli
lumină luce”; „Cu-a lor roiuri luminoase dup-o lume în
cădere”; „Și popoarele de stele iese-n roiuri luminoase”;
„Și de dunge de lumină umbra văii e tăiată”; „A lor șiruri
luminoase umplu aerul de vis”; „Luminînd culmile sure
și adîncul colcîntaur”; „Sufletu-i naintea morții lumineaz-a vremii unde”; „Lumina un gînd de aur, sus prin
nori, luna cea plină”.
Cuvîntul lumină se află în patruzeci și unu de versuri
ale poemului, cele mai multe elogiind viața, frumusețea
ei, dar nu lipsesc imaginile triste ale unei lumi în cădere,
cu un spațiu despopulat: „Și în urmă-le-o vecie din
nălțimi abia-văzute/ Și din sure văi de chaos colonii de
lumi pierdute/ Ar fi izvorît în rîuri într-un spaț despopulat;/ Dar și ele-atrase tainic ca de-o magică durere/ Cu-a
lor roiuri luminoase dup-o lume în cădere/ S-ar fi dus.
Nimic în urmă-nici un atom luminat”.
Invocarea roiurilor luminoase, în acest poem este
deosebită de cea din Scrisoarea I, cum vom vedea, în
cele ce urmează.
Episodul dacic din Memento mori este inundat de
lumină (un semn admirativ pentru trecutul istoric al
românilor): lumini adînci, tremur lumine, lumina clară,
vînt cu lumini, lumina dulce a lunii, pasuri luminoase,
ocean de lumină – sunt doar cîteva exemple extrase din
text. Totul este menit să creeze o atmosferă unică, realul
și irealul întregesc misterul prin prezența lui Zamolxe.
Spațiul feeric, luminos al Daciei: „E grădina luminată a palatului în munte –”; „Ale rozelor lumine împle
stînca cu roșeață”; „Luna înspre ea îndreaptă pasuri luminoase,-ncete”; „Un rai dulce se înalță, sub a stelelor lumină”; „Giuvaieruri umezite ca luminile adînci”.
Lumina individualizează măreția Daciei eminesciene; prezența zeilor Daciei e încununată de lumină: „Și ca
zugrăviți stau zeii în lumina cea de soare”; „Totul e lumină clară, radioasă, voluptate”; „Și albine rotitoare luminoasă miere sug”.
Încheiem cu imaginea în lumină a zeului tutelar,
Zamolxe: „Dintre stînce arcuite în gigantice portale/
Oastea zeilor Daciei în lungi șiruri au ieșit –/ Și Zamolx,
cu uraganul cel bătrîn, prin drum de nouri,/ Mișcă caii lui
de fulger și-a lui car. Călări pe bouri,/ A lui oaste luminoasă îl urma din răsărit”.
Lupta dintre daci și romani este accentuată de lumina
confruntării: „Lupta-i crudă, lungă, aspră. Lumin pavezele dave”. Victoria romanilor, triumful zeilor Romei stau
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cesc frumoase-n soare”. Imaginea Daciei înfrînte e
accentuată de lumină, Sarmisegetuza se cufundă în întuneric, într-o lumină bolnavă: „Și prin arcurile-nguste,
făclii roșii de rășină/ Negrul nopții îl pătează cu bolnava
lor lumină”. Zeii Daciei posomorîți coboară în adîncul
mării, însoțiți de lumină: „Cu lumina, ei îngropă a lor trai
întunecos”.
Imaginea luminii în poezia lui Eminescu cuprinde
întregul, trece de loc și timp, situațiile sunt de strălucire
și mărire, dar și de cădere și de tristețe. Și natura își
modifică aspectul după bătălia dintre daci și romani, stîncile sunt umbrite, cerul pare un clopot albastru stropit cu
mii lumine: „Ca un clopot clar albastru și stropit cu mii
lumine”.
Lumina tristă a căderii Sarmisegetuzei este transferată asupra Romei, la căderea ei sub năvălitorii barbari; de
farmecul luminii, „de aerul cel moale, cald și clar, prin
dulci lumine”, se bucură acum zeii nordici: „Odin stă-n
frunte – cu părul de ninsoare încărcat”.
Sub semnul luminii, Eminescu vede șirul evenimentelor istoriei; cum nu le putem cuprinde aici pe toate,
încheiem cu privirea asupra lui Napoleon, ca simbol al
măririi și al căderii: „El îi duce la învingeri, el îi duce la
peire”/ [...]/ „Exilat în stînce sure și-n titanica-i gîndire,/
Ca Prometeu ce-a-adus lumei a luminei fericire”.
Metafora luminii este prezentă în cvasitotalitatea
poeziilor eminesciene. Doar în treacăt, sub aspect informativ istorico-literar, evidențiem noi aspecte:
Doi aștri (1872): „Înger cu lumine”;
Cugetările Sărmanului Dionis (1872): „Ii! că în clondir se stinge căpetețul de lumină!”;
Înger și demon (1873): „Noaptea-n Doma întristată,
prin lumini îngălbenite”;
Dacă treci rîul Selenei (1873): „Fluturii le-nconjoară
ca dulci corăbioare de colori și lumini”;
Ah, mierea buzei tale (1873): „Să-ți sorb lumina pîn’
ce-or fi de gheață”;
Mitologicale (1873) – mitice imagini ale mării –: „Cu
apele mării adînci, boite cu roșă lumină” – ; „În luminoasele valuri a ei și sînu-i desmiardă”;
Dumnezeu și om (1873): „Răsări o stea de pace, luminînd lumea și cerul..”.;
Împărat și proletar (1874): „Ah! – zise unul – spuneți
că-i omul o lumină/ Pe lumea asta plină de-amaruri și de
chin?/ Nici o scînteie-ntrînsul nu-i candidă și plină,/
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,/ Asupra cărui
dînsul domnește pe deplin”. Nihilismul acestor versuri au
legătură cu influențele filosofiei lui Schopenhauer. G.
Călinescu face trimiteri și la Victor Hugo. Reținem apropierea dintre om și lumină, chiar dacă aici are conotații
negative.
Murmură glasul mării (1874): „O, luminați, a cerului
stelele albe,/ Cîmpilor noștri”.;
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În căutarea Șeherazadei (1874): „Cu fața albă ea
lumină sala”/[...]/ „Să luminezi gîndirile din tine”. Două
imagini proprii poeziei eminesciene, cea a înfățișării și
cea a gîndirii din tine.
O altă lumină unică este în Fata-n grădina de aur
(1875), basmul versificat de Eminescu anticipînd apariția
Luceafărului. Tronul lui Adonai este de lumină: „La tronul cel etern pe scări deschise/ Stau mîndre genii cu
lumină-ncinse”.
Sub semnul luminii de lună apare fata din Miron și
Frumoasa fără corp (1875): „Și-n lumina blîndei lune/
El văzu frumoasa fată”.
Un text destinat probabil atmosferei destinse din
întrunirile Junimii, Antropomorfism (1875) conține și o
imagine a luminii: „— Tu ești Venus în poiată, ochii tăi
cerești lumine”.
Treptat, simbolul va înlocui determinativul concret,
cităm în continuare titlul poemului și versul exemplificator:
Crăiasa din povești (1876): „Ca de bulgări de lumină”;
Lacul (1876): „Sub lumina blîndei lune”;
Icoană și privaz (1876): „În bolțile sub frunte lumină
ochii mari”;
Mureșanu (1876): „Plutind cu repejune sub palida
lumină”;/ [...]/ „Cu ochii de lumină”;
Cu penetul ca sideful (1876): „Luminează aer, stele”;
Călin (File din poveste) (1876) – lumină cadru –:
„Înecată de lumină e întinsă în crevat”;/ [...]/ „Lumina cu
mucul negru într-un hîrb un roș opaiț”;/ [...]/ „Arde-n
candel-o lumină cît un sîmbure de mac”;/ [...]/ „Vezi o
masă mare-ntinsă cu făclii prea luminate”;
Strigoii (1876) – lumină sumbră, dureroasă –: „În
salele pustie lumine roși de torții”/ [...]/ „Pe-oglinzi de
marmuri negre un negru nimitez,/ A faclelor lucire răzbind prin pînză fină/ Răsfrîng o dureroasă lumină din
lumină”;
Codru și salon (1877) – lumina, izvor de vise: „Pe
brațe de zăpadă, pe sînii ei se fură/ A candelei lumină mai
rar și tot mai rar”;
Diamantul Nordului (Capriccio) (1877) – lumină de
basm (și în textul legendei spaniole ce l-a inspirat): „Tot
scoate-voi piatra luminei din mare!”/ [...]/ „Căci piatra
luminei gîndirea iapasă”;/ [...]/ „Priveai o lumină ca cerul
albastră”;/ [...]/ „— O, piatră-a luminei, revarsă-mi lumină!”/ [...]/ „El vede lungi rîuri, cîmpii în lumină”;
Un luceafăr (1877) – iubita din vis și lumină –: „Un
luceafăr, un luceafăr înzestrat cu mii de raze/ În viața-mi
de-ntuneric a făcut ca să se vază/ Eu privind acea lumină,
ca din visuri mă deștept”;
Povestea teiului (în ediția Maiorescu, Făt-Frumos
din Tei) (1878) – lumina sufletului –: „— Traiul lumii,
dragă tată/ Cine vor, aceia lese-l,/ Dară sufletul mi-i
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vesel,/ Tinereța luminată”;
Învierea (1878) – lumina învierii lui Christos; lumina
ceremonialului religios al slujbei bisericești –:
„Douăsprezece pasuri răsună... miez de noapte.../
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală”./ [...]/
„Christos au înviat din morți”,/ [...]/ „Lumina ducînd-o/
Celor din morminte!”
Din același an este și poezia Lumineze stelele... – un
gînd de iubire –; Pajul cupidon... (1879): „De lumină ca
tîlharii/ Se ferește binișor”/ [...]/ „Cu icoane luminoase/
O îngînă-ntreaga noapte”;
Valuri pe lac, stelele-n ceruri (1879) – lumină decor
–: „Valuri pe lac, luna cea plină/ Sunt un în întreg strălucitor/ Și toate-aruncă a lor lumină/ Deasupra mea, că am
să mor”;
Zboar-al nopții negru flutur (1879) – lumină decor –
: „Iară bolta cea senină/ Printre ramuri, printre frunză,/
Aruncînd dungi de lumină/ Cearcă tainic să pătrunză”;
O, înțelepciune, ai aripi de ceară! (1879) – decor de
codru cu lumină –: „Și tot ce codrul a gîndit cu jale/ În
umbra sa pătată de lumini”;
Stau în cerdacul tău... (1879) – vis și lumină –: „Dar
prin fereastra ta eu stau privind/ Cum tu te uiți cu ochii în
lumină”;
Rugăciunea unui dac (1879) – lumina vieții –: „Nici
sîmburul luminii de viață dătător”;
Atît de fragedă... (1879) – lumina stare de sentiment
în iubire –: „Spăși-voi visul de lumină”;
Despărțire (1879) – lumina tristeții –: „Să-nghețe sub
pleoape a ochilor lumini”;
Nu mă înțelegi (1880) – lumina setei de iubire, unitate simbolică: „Ca setea cea eternă ceo au dupăolaltă/
Lumina de-ntuneric și marmura de daltă”;
Rugăciune (1880) – lumina sacră –: „Regină peste
îngeri,/ Din neguri te arată,/ Lumină dulce, clară,/ O,
Maică prea curată/ Și pururea fecioară,/ Maria!”;
Răsai asupra mea... (1880 sau 1879) – lumina sacră
–: „Răsai asupra mea, lumină lină,/ Ca-n visul meu
ceresc d-odinioară;/ O, maică sfîntă, pururea fecioară,/ În
noaptea gîndurilor mele vină”.
Altă stare de suflet în Gelozie (1880) – și lumina este
altfel –: „Pătruns el e de jalea luminii celei reci..”.
Atmosfera mitică din Mușat și ursitorile (1880-1881)
este creată de lumină; lumina casei, lumina înțelepciunii
și lumina cerească: „Prin ochiul prins unei ferești rotunde/ Se-aude plîns, se vede luminare”./ [...]/ „— Fii
cuminte,/ Pătrunzător ca și lumina mare/ Tu să-nțelegi
cele lumești și sfinte”/ [...]/ „Dar nentrupat e chipu-acei
iubite/ Ca și lumina ce în cer se suie/ A unei stele de
demult pierite:/ El n-a fost cînd era, el e cînd nu e”.
Lumina lunii în Scrisoarea I (1881) este motiv dominant, versul: „Mii pustiuri scînteiază sub lumina ta,
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fecioară”, de la începutul poemului, reluat la sfîrșit, deschide și închide spațiul imaginativ. Scrisoarea I readuce
în prim plan imaginea roiurilor luminoase, existentă în
Memento Mori. Structura antitetică a poemului așează
față în față, de data aceasta, ivirea (geneza) lumii și
dispariția ei, în imagini unice în literatura română și în
literatura universală; lumina este și parte a dorului
nemărginit, a setei de absolut a poetului: „De atunci și
pînă astăzi colonii de lumi pierdute/ Vin din sure văi de
chaos pe cărări necunoscute/ Și în roiuri luminoase izvorînd din infinit/ Sunt atrase în viață de un dor nemărginit”.
Semnul luminii nu lipsește nici din imaginea apocalipsei: „Soarele, ce azi e mîndru, el îl vede trist și roș/
Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoși,/ Cum
planeții toți îngheață și sazvîrl rebeli în spați;/ Ei, din frînele luminii și a soarelui scăpați;/ Iar catapeteasma lumii
în adînc s-au înnegrit,/ Ca și frunzele de toamnă toate stelele-au pierit;/ Timpul mort și-ntinde trupul și devine
vecinicie” Poetul distinge două entități: lumina și lumina
soarelui, această diferențiere trimite la imaginea luminii
(lumina divină), dintr-o variantă a poemului Luceafărul.
Diverse sunt ipostazele în care Eminescu folosește
cuvîntul lumină în Scrisoarea I, pe scurt, acestea sunt:
lumina de lună, lumina stelară, lumina soarelui, roiuri
luminoase, lumina divină, lumina geniului. Propria lumină, lumina geniului îl diferențiază de lumea comună:
„Astfel încăput pe mîna a oricărui, te va drege,/ Răle-or
zice că sunt toate cîte nu vor înțelege.../ Dar afară de
acestea, vor căta vieții tale/ Să-i găsească pete multe,
răutăți și mici scandale –/ Astea toate te apropie de
dînșii... Nu lumina/ Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele
și vina”.
Lumina în Scrisoarea V (1881) accentuează
neliniștea poetului, visul său de idealitate în iubire: „Ea
nici poate să-nțeleagă că nu tu o vrei... că-n tine/ E un
demon ce-nsetează după dulcele-i lumine”./ [...]/ „Știe
oare ea că poate ca să-ți dea o lume-ntreagă,/ C-aruncîndu-se în valuri și cercînd să te-nțeleagă/ Ar împle-a ta
adîncime cu luceferi luminoși?”
Metafora luminii, o permanență în poezia eminesciană, individualizează tablouri de natură și caracterizări în
nuanțe și semnificații rare:
La mijloc de codru des (1881): „Din hugeac de
aluniș/ La voiosul luminiș”;
Diana (1881-1882): „Iar prin lumina cea rărită,/ Din
valuri reci, din umbre moi,/ S-aparo zînă liniștită/ Cu
ochii mari, cu umeri goi?”
În Doña Sol (1881-1882) sunt reluate imagini din
Diana: „Ca prin lumina cea rărită”; finalul este însă diferit: „Ea, luminînd a mea iubire,/ Te luminează, doña Sol”.
Alta este starea de spirit în Renunțare (1882): „Nu
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mă iubi! Ca robul să fiu pe lîngă tine,/ De-i trece,-n jos
pleca-voi a ochilor lumine” (Aceste versuri sunt și în
drama BogdanDragoș).
Lumina și tabloul naturii în poemul Sarmis (1879):
„Mijește orizonul cu raze depărtate,/ Iar marea-n mii de
valuri a ei singurătate,/ Spre zarea-i luminoasă pornește
să-și unească/ Eternai neodihnă cu liniștea cerească”.
Cu altă lumină se deschide poemul Gemenii (1882)
(formează un întreg cu Sarmis) – lumina candelei
însoțește moartea –: „O candelă subțire sub bolta cea
înaltă/ Lumină peste regii cei dacici laolaltă”.
În drumul spre mărire, spre tronul regal, făptașul
vede o cale luminoasă, răsturnînd semnificația valorică:
„Dacă-l împing în lături? – O cale luminoasă/ Nainte-mi
se deschide? Lam dat deci la o parte –”
În Gemenii lumina apare în două ipostaze complet
diferite, de la lumina candelei, simbol al morții (moartea
lui Sarmis) la lumina văzută de Brigbelu după uciderea
fratelui căruia îi ia tronul: „Lăsînd să cadă-n flăcări,
șoptește-adînc: — E mort/ Brigbelu se repede-n fereastă
și privește./ O mare de lumină pe-o clipă îl orbește”.
Lumina în Odă – în metru antic – se topește în visul
poetului: „De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,/ Pe-al
meu propriu rug, mă topesc în flăcări.../ Pot să mai revin
luminos din el ca/ Pasărea Phoenix?”/ [...]/ „Ca să pot
muri liniștit, pe mine/ Mie redă-mă!”
O stare de spirit de aceeași intensitate în Iar cînd voi
fi pămînt (1881-1883), variantă la Mai am un singur dor
(1881-1883): „Vor arde-n preajma mea/ Luminile-n
dealuri,/ Izbind s-or frămînta/ Eternele valuri”.
Sufletul pustiit, visul lipsit de speranță sunt identice
cu iarna Nordului polar: „Nimic nu luminează astei
pustietăți”, imagine simbol în Apari să dai lumină (18821883).
Metafora luminii în poezia Cînd mîndra mea doarme
(1882-1883): „Cînd stelele tremur și apele sună/ Răsai/
Lumină de lună!”;/ [...]/ „Demonic zîmbi-vei, lumina vei
trece/ În pat/ Pe-o marmură rece”;/ [...]/ „S-o-mbraci/ Cun giulgi de lumină”. Sunt imagini cu semnificații diferite, lăsate pe seama imaginației cititorului. Fiecare dintre
noi, spunea G. Ibrăileanu, avem un Eminescu al nostru
individual.
Cînd amintirile (1883): „Deasupra casei tale ies/ Și
azi aceleași stele,/ Ce-au luminat atît de des/ Înduioșării
mele;”
Ce e amorul? (1883): „Te urmăresc luminători/ Ca
soarele și luna”;
Și dacă... (1883): „Și dacă stele bat în lac,/ Adîncu-i
luminîndu-l,/ E ca durerea mea sompac/ Înseninîndu-mi
gîndul”;
Din noaptea...: „Și dacă ochii ce-am iubit/ N-ar fi de
raze plini,/ Tu mă privește liniștit/ Cu stinsele lumini;”
Lasă-ți lumea ta uitată (1883): „El, aprins de-a ei
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lumină,/ Simte-a lui, singurătate”;
La steaua... (1883): „Că mii de ani i-au trebuit/
Luminii să ne-ajungă”/ [...]/ „Lumina stinsului amor/ Ne
urmărește încă”;
Luceafărul (1883), poemul sinteză a creației eminesciene (poemul lumină) conține și cîteva trimiteri directe
la cuvîntul lumină; în substanța sa simbolistica luminii
este dominantă. Visul fermecător al fetei nu putea fi decît
în lumină: „Și din oglindă luminiș/ Pe trupu-i se revarsă,/
Pe ochii mari, bătînd închiși,/ Pe fața ei întoarsă”.
Chemarea dintîi a fetei stă sub semnul idealității
vieții: „Cobori în jos, luceafăr blînd,/ Alunecînd pe-o
rază,/ Pătrunde-n casă și în gînd/ Și viața-mi luminează!”
Separarea lumilor, cea eternă a luceafărului și cea
terestră a fetei și echilibrul dintre ele stau sub semnul
luminii. Îmbătată de firescul lumii ei, adresarea fetei nu
mai este o chemare, ci o rugăciune: „— Cobori în jos,
luceafăr blînd,/ Alunecînd pe-o rază,/ Pătrunde-n codru și
în gînd,/ Norocu-mi luminează!”
Ruga este adresată celui aflat pe locul lui menit din
cer: „În locul lui menit din ceri/ Hyperion se-ntoarsă/ Și
ca și-n ziua cea de ieri,/ Lumina și-o revarsă”.
Esența naturii Luceafărului, cea care oferă posibilitatea considerării poemului ca un poem al luminii este
explicită într-o variantă rămasă între manuscrisele poetului. În dialogul Demiurg-Hyperion, creatorul dezvăluie
ivirea luceafărului din lumina eternă: „Tu din eternul
meu întreg/ Te-ai smuls o stea senină/ Cum vrei puterea
mea s-o neg,/ Lumină din lumină!”
Imaginea Luceafărului lumină, în forma tipărită a
poemului nu mai este concret exprimată; este una simbolică și cuprinde universul întreg: „Porni luceafărul.
Creșteau/ În cer a lui aripe,/ Și căi de mii de ani treceau/
În tot atîtea clipe./ Un cer de stele dedesubt,/ Deasupra-i
cer de stele –/ Părea un fulger nentrerupt/ Rătăcitor prin
ele”. „Și din a chaosului văi,/ Jur împrejur de sine,/
Vedea, ca-n ziua cea dintîi,/ Cum izvorau lumine”
Fulgerul neîntrerupt este imaginea luminii eterne a universului.
Această lungă căutare a cuvîntului lumină în poezia
lui Eminescu are un înțeles simplu, apropierea cît este
posibil de spiritul poetului. Tot ce devenea obiectul
acțiunii sale căpăta amprenta cugetării lui. Călătoria spre
Demiurg este de fapt un drum în propria ființă; din dialogul cu Demiurgul înțelegem menirea existenței sale creatoare aflată sub semnul luminii.
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Elena VULCĂNESCU
– Ce Dumnezeu este cu tine?, îl întrebă un camarad
de rişcă pe adolescentul Buonarroti, zugrav de sfinţi prin
bisericile Florenţei, la 1490. Drept răspuns, cu aerul că
ştia lucruri ascunse, Buonarroti mărturisi istorioara
straşnică de neînţelesuri, auzită în atelierul stăpânului
Domenico Ghirlandaio, care îi profeţise şi un destin
neasemuit. Nu de mult, în cimitirul de la Roma s-a găsit
într-un adânc mormânt, o candelă arzând la căpătâiul
unei fecioare, încă de pe vremea când oamenii aduceau
jertfe zeilor… Neliniştit, tânărul caută lămuriri la călugării dominicani însoţiţi de magistrul lor Girolamo
Savonarola (1452-1498), profetul cu chip uscat sfredelitor de inimi, chemat să predice la Santa Maria del
Fiore…Este un mare şi ceresc duh care tinde mereu spre
înnoire… Lumea păgână se înnoieşte prin botez, lumea
nouă se încarcă de unele bogăţii sufleteşti culese din
învăţătura păgână… Predica lui Savonarola era despre
înnoirile Renaşterii, când sufletul vrea slobod, nesufocat, nici înstăpânit, mintea liberă… Dante şi Petrarca
sunt puntea dintre aceste lumi. Fiecare poate să-şi aibă
credinţa sa, să se ocupe cu ce vrea: muzică, literatură,
filozofie, arte şi dragoste… Opaiţul din străfunduri
leagă veacurile întreolaltă în aceeaşi sfântă lumină a
unui Dumnezeu…
La 1847, valul sacrei arheologii activează Nordul
suedez şi se sapă în studioasa cetate a Upsalei, la Vechiul
Upsal cu trei coline, cam o oră de marş al tinerilor pelerini anuali. Satul Gamla Upsala acoperă amplasamentul
sanctuarelor timpului păgân. Cea mai înaltă şi mai lungă
dintre colinele artificiale din incinta bisericii sunt tumuli
funerari care de la gorganele stepei ruseşti până la siturile Irlandei străjuiesc pământul Europei de Nord şi de
Est. La 1 Mai, caschetele albe ale studenţilor Upsalei dau
floare câmpului, parte, participând şi la libaţiile nocturne, pentru geniul locului.
Potrivit tradiţiei, colinele sunt mormintele zeilor
Odhin, Freyr şi Thor. Snorri Sturluson (1179-1241),
venerabilul culegător al Edde-lor, descrie funeraliile
upsaliene de pe când credincioşii lui Freyr, zeul fecundităţii şi al belşugului, i-au ridicat colina cea mare cu o uşă
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şi trei ferestre. Cum zeul era veşnic, ofrandele i se aruncau pe o fereastră aur, pe cealaltă argint şi pe a treia,
monede…, astfel că pacea şi prosperitatea se perpetuau1.
Investigate arheologic în 1847 şi 1874, colinele au
relevat mobilier pentru arderea rugurilor funerare, dar,
de interes istoriografic rămân ustensilele prelucrării
bijuteriilor din aur, caracteristice sfârşitului de secol V
şi începutul celui de al VI-lea…; stilul ornamentelor animaliere pe bijuterii şi pe plăci de aur, din a treia colină,
s-a dovedit mai tânăr cu o sută de ani. Însuşi Tacit (c. 55
– c. 120) afirmă că aurul ţine de cultura istorică a poporului german, că pentru suedezi bogăţiile erau o onoare.2
Este de menţionat că ierarhia Asgardului-Olimp
Scandinav, al cărui tron suveran îl păstrează Odhin, comparabil cu Varuna şi Uranus, are în vedere şi bogăţia sa
nemăsurată. Se pare că născocirea poeziei rămâne cea
mai preţioasă dinte magiile sale, meşteşug zeiesc pe care
îl trece asupra fiului său Brage, recunoscut după barba
strălucitoare şi nespus de lungă! Altfel vocabula Brage,
desemnând în vechea scandinavă un skald ales, este perceput drept primul şi cel mai mare skald, personificarea
poeziei.
Şi această poveste3 de o stufoşenie specifică Eddelor,
derulează încă un episod al luptei dintre Zei şi Uriaşi, în
care Uriaşul Thjassi – iarna cea tristă – o fură pe Idunn,
soţia lui Brage, drept care sfârşeşte ucis. Contează că
acest Thjassi era fiul lui Olvaldi recunoscut pentru bogăţia sa în aur, pe care feciorii şi-l împart egal, măsurându-l în gură. De pe atunci, potrivit mitului scandinav,
numim aur „vorbirea” acestor uriaşi şi o ascundem în
limba tainică sau poezie.
Povestea sfârşeşte înainte de-a scălda-o Poetul în
sărăcie lucie…, dar rămâne concluzia că meşteşugul poeziei şi-ar afla obârşia în cearta zeilor Aesir (Pământul)
cu poporul Vanilor (Apa), care se împacă şi pecetluiesc
prieteşugul făurind un om, pe Kvasir, simbolul înţelepciunii, dar pe care gnomii îl omoară, îi scurg sângele
amestecându-l cu miere, ca să devină miedul fermecat,
din care bea cine vrea să fie poet sau învăţat! Numai că
Odhin prefăcut în vultur îl bea pe tot, ca să-l scuipe în
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Asgard, pentru uzul zeilor. Scăpând ceva mied pe partea
dinapoi, scrie Sturluson, este ceea ce numim – partea
poetaştrilor.4
Tacit aduce solide mărturii asupra băuturilor
Germanilor şi nu numai, adesea minimalizate prin intruziunile moralei creştine în neopăgânismul german.
Viguroşii eroi nu au fost numai sobri şi caşti! Toată mitologia lumii îşi soarbe elixirul, iar hidromelul şi berea au
fost în concurenţă pentru tot Nordul, numai tămăduitorul
de inimă albastră, Kvasul s-ar fi născut odată cu
Poezia…
Marea problemă a mitologiei scandinave a fost păgânismul său prelungit, ostentaţia belicoasă cu care s-a
opus creştinării, dar C. Noica găseşte că primul mileniu
al omenirii ar trebui apreciat măcar pentru că avea o
Logică a credinţei. Până să acceptăm că judecata critică
a unei culturi se face dinafara ei, cu şi din alte culturi,
mitologia Nordului a fost ţinută la distanţă, netradusă,
evitată. Numai că omul s-a născut cu dorul zborului şi
instinctul saltului din elementul vieţii în nebănuită angajare istorică. Un geniu al locului mereu îşi corelează timpul şi determină circumstanţe.
Coincidenţă sau propagare nefastă din delirul sacru
al aurului zeiesc, în 1837, doi bieţi pietrari săpau în
Dealul Istriţei-Buzău, străvechiul Caucaland şi dau de
fatidica bijuterie barbară! cum numeşte G. Călinescu
Tezaurul de la Pietroasa. Multul care tonifică i-a dat în
spaima blestemului, i-a slăbit de curaj şi ajung pe mâna
escrocului. Comoara era un adevăr neaşteptat, teribil,
îngropat de atâtea straturi evidente istoricilor de demult,
dar acum imaginile Paterei şi inscripţia verigii celei mari
căpătau putere explicativă.
Cel mai greu, să laşi Zeii să moară, Ragnerokul s-a
crezut consumat, Odin şi Thor de tot pieriţi, dar tot
Eddele îl regenerează, din roua pământului renăscut,
cum profeţise Vala în Voeluspa din Edda cea nouă. În
locul lui Odhin era aşteptat Acel a tot puternic, în ceruri,
pentru judecata cea mare de apoi…şi o lume înfloritoare… 5 Întrebat cine-i fiinţa cea nouă, Vala răspunde: …nu
mă încumet să o numesc, căci nimeni nu poate zări dincolo de vremile în care Odin se va lupta cu lupul…Lupul
sunt Lupii odinioară tolăniţi la picioarele lui, Lăcomia şi
Cruzimea…Jefuit de mantia albastră de călător în infinit, scăderea îl înfăşoară într-una vărgată…
Un vrăjitor, Skaldul cheamă Zeii înapoi şi ei se
întorc, salvaţi de imaginile Paterei gotice, în travestiuri
mai degrabă carnavaleşti de zei romani, în descrierea lui
Odobescu: Odin sau Mercur al Germanilor, după Tacit,:
imberb, în picioare; cu pieptul gol; restul corpului învăluit într-un mantou; cu brăţări spre umeri şi colier la
gât; un vas pe cap; un fel de caduceu lăsat din mâna
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dreaptă; în stânga un spic sau o ramură de palmier. Nu
ar fi mai degrabă o femeie, se întreabă Al. Odobescu,
judecând după pieptul (pronunţat), coafură şi bijuteriile
pe care le poartă?6 Pe romanul creştin Tacit de la începutul sec. al II-lea îl înţelegem în intenţia caricaturizării
măreţului Odin, cu baniţă de măsurat grâu pe cap, efeminat şi înzorzonat, dizgraţiat în negustoria lui Mercur, dar
pe goţii lucrători ai Paterei, de peste 2-3 secole? Merită
să aflăm!
La fel Freya sau Venus gotică, în descrierea lui Al.
Odobescu. Adorata zeiţă scandinavă, însoţitoarea lui
Odin în Valhall cu care îşi împărţea prada, asimilată
romanei zeiţe a iubirii pofticioase pare de nerecunoscut:
Femeie în picioare, rochie tăiată în talie, mantou, corset
cu franjuri, încrucişat pe piept; braţele şi sânii goi (opulenţi şi ea durdulie!); părul rulat în coroană şi parte
împletit căzut pe umeri; mâna dreaptă întinsă ţine un soi
de stemă pe capul celui dinainte (referitor la înnobilarea
eroului ajuns în Valhall); ea ţine în mâna stângă un corn
al abundenţei (din care îndestulează pe toţi norocoşii
căzuţi la datorie înveşniciţi în Valhall).
Aurarii goţi întreţin secular aversiunea războinică
faţă de romani. Atestaţi de la începutul sec. III pe teritoriul dintre Carpaţi şi Don, împreună cu carpii au pustiit
repetat Imperiul roman. Chiar divizaţi, ţin iremediabil
urma romanilor şi după retragerea lui Aurelian (271),
vizigoţii ocupă Dacia, până când, zdrobiţi de huni (375376), trec în Peninsula Balcanică (381), unde impun
romanilor primirea de federaţi. La retragere, regele vizigot Atanaric (refugiat în Caucalandul-Buzăului), potrivit
celor mai mulţi dintre istorici, a lăsat românilor Tezaurul
de la Pietroasa.
Triburi germanice din Scandinavia, goţii vin de la
vărsarea Vistulei în Marea Baltică. Deloc paşnici, nici
agreaţi, chiar persecutaţi de păgâni pentru adepţii episcopului arian Ulfila (c. 311-383), refugiaţi în Moesia romană (348). Ereticul traduce în limba barbarilor, monumentala Biblie (369), în alfabetul gotic, creat de Ulfila
anume, o scriere combinată din litere greceşti, unciale
romane şi rune germanice. Biblia este cel mai vechi text
de limbă germanică, varianta vizigoţilor, cu tainicele
rune <goticul runa-taină>, folosită iniţial ca scriere
secretă religioasă, apoi extinsă pentru scrierea limbii germane până în sec al XI-lea, când se înlocuieşte cu alfabetul latin. Numai cultura trezeşte răspunderea istorică,
apasă C. Noica, nu dirijată de politic, nici de teologic.7
Vreme de secole, războaiele religioase de convertire
a păgânismului nu numai nordic au tulburat Europa. O
Saga cu apostoli violenţi, în numele Domnului s-a dovedit neputincioasă faţă cu groasa obişnuire a celui circumspect fiecărui sanctuar. Pe mormântul păgânilor,
scalzii cântau Drapa consacrării pentru Valhall.

CONVORBIRI LITERARE

Se zice că fiecare epocă îşi alege omul, dar îşi găseşte şi naşul! Deasupra stâncilor goale ori în păduri negre,
repere ale vikingilor, în câte o biserică puţină, Isus se
iveşte sumbru şi înceţoşat. Ostilitatea Nordului nu poate
fi înţeleasă decât în izolarea unei sălbăticii naturale de
maximă duritate. Gândul asupra destinului său dirijat de
fiinţe deasupra lui a fost greu de clătinat. Este chiar izvorul mitologiei în sine care naşte dogma ce produce cultul,
încheagă un sistem. Aşa se face că mitologia scandinavă
a căpătat emblema unei istoricităţi milenare de Apoteoză
a paloşului! În mitologia scandinavă, de care ne-am delimitat peste o mie de ani, pentru că pe nordici Dumnezeu
i-a lăsat altfel!, războiul a început lumea, crucea s-a plantat şi în sânge!, tot războiul o sfârşeşte şi-i pregăteşte
regenerarea. Valhall nu-i decât un Eleusis militar, pentru
cei bravi şi la greci, pentru iniţiaţi! Dincolo de sălbăticia
războinică îndelung speculată istoriografic, păgânismul
scandinav devine un orgoliu, inacceptabil umilinţei creştine.
Greu de spus dacă francezii i-au iertat vreodată pe
nemţi. La 1846, pentru eseistul Leouzon-Leduc, singura
ispită pare voluptatea sângeroasă a Valhall-ului cu Odin
împărţind încoronări şi Valkyriile turnând hidromel în
craniile duşmanilor.8 Cum să fi încăput aici veştmântul
alb al botezului? Doar în Suedia întronarea creştinismului a părut mai paşnică. Upsala fusese o veritabilă metropolă odiniană cu un fastuos templu al zeului, dar lupta
era dinastică, între suedezii Upsali şi goţi, şi armonia se
instalează abia la sfârşitul sec. al XII-lea, când Eddele
renasc din onoarea şi credinţa cavalerilor eroi de epopee
şi roman din Evul Mediu. Era greu de închipuit Vikingii
războinici, tari ca leii, sălbatici ca urşii în discipoli ai
Evangheliei, îngenuncheaţi în faţa crucii. În Suedia,
goţii rămaşi au fost asimilaţi! La noi, vizigoţii, după mai
bine de o sută de ani, s-au mutat toţi în sudul Dunării!
Nici în Islanda, Odin nu expiră decât după o lungă
agonie. Norvegia, cu provincia Trudheim din confiniul
septentrional, cu cel mai numeros efectiv şi valoroşi
ţinutaşi, adora pe Thor, cu templu, statuie, jertfe şi tămâieri în ziua apostolilor! Eddele dezvoltă o biografie şi
mai spectaculoasă acestui zeu cu misterioasă ascendenţă
din neamul tracilor, prin însurătoare norvegian, cultivat
până la Dunăre, dar renegat pentru că întârziase creştinarea Norvegiei! Eminescu citise Eddele în limba germană!
Cumpăna istorică dintre Paris şi Viena îşi chema ucenicii, Al. Odobescu şi Mihai Eminescu au fost printre ei,
timpul dă seama de rădăcinile gândirii celor ce aveau să
fie, de măsura rostogolirilor şi răgazul plonjărilor în trecutul neamului. Urmele configuraţiei lăuntrice a unui
popor asigură cercetării lucrul luării mereu de la capăt, în
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lumina adevărului că, mai mult sau mai puţin subtilă,
forţa politicului se resimte de la formele incipiente de
cult, discutabile în simbolistica lor, până la ambiguitatea
figurărilor fiinţei istorice.
Pe Odobescu, misteriosul cavaler al lebedei, să nu-l
întrebi de unde vine, nici de ce alege să rămână junimistul fără portofoliu. Se adunase cu exilaţii Parisului în
Junimea română de la 1851 cu vederi unioniste, revistă
de ţinută şi prelegeri mai ales de istoria culturii, cum
Viitorul artelor în România din martie 1851 sau despre
Civilizaţia Indiei din februarie şi martie 1852. Încercarea
lor de regrupare în ţară, la Revista română pentru ştiinţe,
litere şi arte a lui Odobescu (1861-1863), se impune prin
cea mai valoroasă abordare a vremii, în structură enciclopedică şi racordare europeană.
Cum la cumpăna anilor 1863-1864 lua fiinţă societatea literară ieşeană Junimea, istoriografia delimitează
Junimile în cea munteană, ca şi uitată, şi cea moldoveană, supravieţuitoare graţie revistei Convorbiri literare
prin redacţiile de elită care au păstrat nostalgii şi maniere
apusene, rigoare şi libertatea exprimării.
Junimea vine din trecutul întemeietor de cultură
europeană, frumosul în artă şi adevărul în ştiinţă trebuiau aplicate, dar prin imediata descătuşare a limbii din
inerţia latinistă euforizată de prestigiul romanităţii şi
exacerbării naţionaliste. Dezideratele sunt aplicate şi de
Odobescu, dar cu mai puţină consecvenţă critică şi dovedit căutate în zona intermediară de contact şi de transgresiune dintre divin şi uman, dintre raţional şi sensibil, în
dorul lui de mit, în migala decriptării sensurilor profunde
ascunse de stratificările istorice în nemărginirile lumii.
Europa a trăit întâi sub delirul religios, apoi sub cel ştiinţific, măsura şi înţelepciunea revarsă în răstimpuri, din
schimbarea unghiurilor de interes şi observaţie.
Maiorescu şi Al. Odobescu sunt profeţi ai redeşteptării, dar au intuit că nu pot rămâne alături, domeniile de
instrumentat îi separau. La reconstrucţia trecutului prin
filtrul culturii în vederea direcţionării de perspectivă au
contat mediul şi şcolile care le-au influenţat psihologia
spiritului, le-au asigurat fondul istoriografic asupra artei,
literaturii şi filosofiei, le-au format metodele proprii de
analiză. Amândoi s-au dovedit la fel de puternici în
intransigenţa cu sine, dar pentru cât s-au deosebit,
Călinescu este neîntrecut. Fermecătoarea maliţie călinesciană îi buşeşte până la al nouălea neam, întotdeauna
accentuat ironic, arar nuanţat sentimental. Nerătăcit în
bălării genealogice, din verva lui doctă, Călinescu pare
de neoprit.
Totuşi, buimăcit de frumuseţea bărbătească a tânărului Odobescu, nemaioprindu-se din fierbinţeala portretistică, de la faţa grecesc-măslinie de o fineţă de camee în
toate liniile, cu zâmbet moale şi distant, până la boieria

123

în faza timidităţii, a superiorităţii interioare de estet subţire iubitor de lux, acelaşi om egal în tot cuprinsul vieţii9…mai să uite de istoricul arheolog, chiar uşor ironizat
în legătură cu saga Tezaurului de la Pietroasa. Îşi aminteşte, de altfel în contextul unei ameţitoare biografii, că
în 1867, Odobescu călătoreşte la Paris, la Expoziţia universală, că bârfitorii afirmau că ar fi amanetat cloşca cu
puii…, că însuşi Odobescu mărturiseşte cum plecase în
4 mai 1867, luând cu el în cabina proprie fatala cloşcă10,
după care i s-a propus în noiembrie 1867 de către londonezi să expună pentru nouă luni bijuteria barbară la
Muzeul South Kensigton. Iată că nici la 1941, când apare
monumentala sa Istoria literaturii române de la origini…zisă comedie umană privind lumea literară,
nimeni nu-şi închipuia că poţi atinge atâta aur, fără să te
mânjeşti…
Se zice că numai Adam era întreg, chiar în prisosul
care l-ar fi determinat la automutilare, bucuria, suferinţa
şi visul lui de lume nouă…Românii s-au dovedit greu de
convins că ai făcut într-adevăr ceva. Mentalitatea politică românească, incapabilă să accepte oameni întregi,
scrie Eliade, pătrunsese toate domeniile, în toată
România Mare! Nu au scăpat nici Iorga, nici Hasdeu, cu
toată munca, profetismul şi geniul lor!11 Odobescu le
răsuflă în ceafă, savantul, filosoful sau poetul continuă
să ia pulsul degradării de la înaltele culmi ale umanităţii.
Şi Odhin părea întreg, dar îşi zălogise un ochi, preţul
accesului la izvorul înţelepciunii, atâţia însetaţi de adevăr
şi dreptate şi-au dăruit braţul şi inima…
Şi el un interpret al trecutului, Odobescu este istoricul-arheolog cu şansa racordării la spiritul timpului politic. Nici prinţul Carol de Hohenzollern nu este o întâmplare a destinului românesc de la 1867!, părţile esenţiale
istoric au jocul lor combinativ în măreţie şi vinovăţie,
dar sprijinindu-se una pe cealaltă. Nu ne îndoim că destinul ştiinţific al lui Al. Odobescu s-a împlinit în epoca
domniei lui Carol I. Numai atunci, din veghea pitită a
cuibarului, Cloşca îşi recapătă înţelesul, strălucirea şi
libertatea zborului în cultura lumii, cu dreptul legitim al
profanului sacralizat.
Din pragul maturităţii, Al. Odobescu (1834-1895)
transmite epistolar cu delicată sugestie că arta înaltă este,
în fond, expresia unui regret, în cazul de faţă, al amânării. Destinul celui ales dă semne devreme, uneori chiar
evidente. Elevul de 14 ani Al. Odobescu vede Cloşca cu
puii de aur, descoperită din 1837, în chiar incinta
Liceului Sf. Sava, unde la 1844 era adăpostit Muzeul
Naţional, prin strădania lui Petrache Poenaru, director pe
atunci al colegiului. Curios era şi că i se zicea Cloşcă,
deşi nicio imagine a fibulelor nu aducea a găină. Târziu,
Odobescu avea să vadă în Italia, tava de argint de la

124

Monza, fără vreo analogie tehnică a ornamentării, dar
identificabile, cloşca şi cei şapte puişori. Puţin spre
deloc, probabil că acesta ar fi modelul botezului. Abia
Antonio de Gubernatis lămureşte la 187212 privind
Credinţele Latinilor asupra păsărilor de casă. Pliniu şi
Suetoniu povestesc despre găina albă aducătoare de
noroc împărătesei Livia, soţia lui Augustus, drept care
eresul avea să-i facă puii de aur, poveste auzită în Italia
şi Franţa. La români, găina s-a făcut cocoşul care varsă
bani, redus prin mutaţii semantice la tradiţia dimineţilor
pascale a spălării din cana cu ou roşu şi un ban. Zvonul
că Tezaurul era de provenienţă romană se şi lansase, iar
botezul trebuia să-l întreţină…
În faţa tezaurului, adolescentul Al. Odobescu încearcă teama de timpul necunoscut al devenirii. Era acolo
cultura unui trecut, o poveste greoaie îşi camufla travestirile, istoria dragă lui se rămurea, lumea de umbre
zeieşti unduia deasupra cuibarului…
Nevoia de cunoaştere sperie, tatăl îl simte şi cheamă
în ajutor particular pe profesorul de limba latină şi pastor
protestant Rudolf Neumeister, preocupat de Tezaurul de
la Pietroasa, cunoscut pentru cercetarea inscripţiei runice
a celei mai late dintre verigile comorii, dar anii 18481850 îl îndepărtează de pâcla trecutului. Studiile pariziene (1850-1855), la pas, fără doctorat, îl apropie de drag
culturii clasicismului elitist de la Sorbona, cu latinistul
Henri Patin şi elenistul Emile Egger. Atent la mişcarea
ştiinţifică a vremii, îşi desăvârşeşte limbile clasice.
Stăpân pe izvoare şi pe metoda ştiinţifică de lucru, traduce din Hesiod, Homer, Vergiliu şi Horaţiu, scrie zilnic,
citeşte enorm, bântuit de mirajul comorii, O Fata
Morgana!, exclamaţie a inimii nu încă şi a spiritului.
Acasă, evaluează starea Ţării Româneşti, nimic nu
era copt. Se şi însoară în 21 aug. 1858, deloc neinspirat
cu Saşa Prejbeanu, fiica naturală a generalului Kiseleff,
pentru ca G. Călinescu să declare lămurit: Sentimentele
rusofile ale lui Odobescu se explică prin tată, prin mamă
şi prin soţie! Se pare că efectele au fost favorabile…
Generalul părinte Ion Odobescu murise în 12 august
1857. Feluritele slujbe, începute la 1856 cu şefia de
birou la Externe capătă avansări, dota Saşei sporeşte
moşia, înnobilează confortul şi, mai presus de toate, asigură seninul interior, echilibrul împlinirii în ideal.
Rătăcitorul printre gândurile altora s-ar fi adunat în tegumentul nealterat al destinului. Se simţea pregătit să coaguleze, trăia iluzia celui deasupra vremilor, când declară
patetic: M-am instalat într-o idee până la sfârşitele
mele.13 Al. Odobescu promitea în 1861, totală devoţiune
monumentalei monografii a Tezaurului de la Pietroasa.
Reuşeşte, chiar dacă îi vede doar primul volum, din
1889, celelalte două apărute după sfârşitele lui (1896,
1900).
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Primele informaţii cu câteva desene ale comorii erau
lansate lumii ştiinţifice vieneze din 1850, prin J. Arneth.
Arheologul Fr. Bock, cunoscut profesorului pastor R.
Neumeister, vine la Bucureşti în 1861, notează, fotografiază, într-un timp al asocierilor fericite, când lui
Odobescu i s-a revelat întregul din singura cale clară
pentru tot restul vieţii.
Ştia că era greu de tulburat istoria Daciei în romanitatea sa exclusivă, de lămurit în imediat neamul lui
Traian cu biserica Răsăritului, şi aşa buimăcite de schimbările politice, cum la fel de convins era că numai odată
cu instalarea dinastiei de Hohenzollern se putea relua
vorba despre tezaurul gotic.
Arhiva Alexandru Odobescu de la Biblioteca
Academiei Române confirmă asiduitatea cercetării,
documentar, arheologic şi în Muzeele europene. De la
sfârşitul lui 1867 până în iunie 1868 se află în Rusia, descoperă colecţiile Ermitajului, ale Bosforului cimerian şi
cele siberiene, importante pentru studiul orfevreriei barbare, prea puţin cunoscute lumii ştiinţifice internaţionale, ca să afle paralele sau antecedente ale artei gotice de
la Pietroasa.
Citindu-l pe Odobescu, ai zice că revarsă în freamăt
risipă de sine, ţinându-i urma, dimpotrivă, captează
izvoare, suie-n altarul de granit al Daciei, sub capiştea
păgână, s-asculte din praguri de aur zeieşti murmur de
obârşii. Este calea din care Odobescu nu a mai căutat
întoarcere. Din tainiţa izvoarelor supreme se soarbe în
răbdarea vieţii, până la capăt, din cupa sfinţită de moartea regelui dac.
Neşansa, sporită de reticenţe, a fost mai ales că destinul i s-a identificat nefericitei saga-le a barbarei
comori. Asemenea eroului wagnerian luase în stăpânire
comoara, simbol al puterii, pe care nu o cedează nici în
clipa morţii. Gunther moare cu priveliştea Rinului purtând spre mare aurul care învrăjbise pe războinici, simbolul eternei deveniri a cuvântului scris şi dăruit lumii
prin cântec.
Tema aurului blestemat nu întârzie să capete valenţe
politice imediate, împotriva revoluţionarismului semănător de ură…, Wagner însuşi s-a lăsat purtat de valuri,
dar îi judecăm şi îi cinstim opera! Sursele Tetralogiei14
sunt mai ales cântecele Eddelor norvegiene şi ale
Islandei conservate de gheţuri, şi în mai mică măsură
Epopeea medievală a Nibelungilor. Un preludiu al vieţii,
Aurul Rinului izvorăşte din veşnicie, din acordul perfect
al mitului scandinav cu Natura lui, care dezleagă vremurile: întâi lumina Zeilor din înălţimi, apoi neamul
Giganţilor călcând ţărâna şi în adâncuri, norodul întunecat al Piticilor industriaşi, îndemânatici făurari, al
Nibelungilor.
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Neîndoielnic, jumătatea de secol al XIX-lea este vârsta de aur a renaşterii în mit. Popoarele Europei se întorc
spre sine în vederea unei cunoaşteri depline, în dorinţa
afirmării colective îndrăzneţe sau poate cu gândul că ar
avea de dat un răspuns lumii cu privire la intrarea fiecăruia în rost. Eminescu vrea poarta cea mare, să ne numărăm veacurile din crengile arborelui neştiut, pentru care
rădăcinile sunt mai importante decât rodul.
Tânărul peregrin era la curent cu socialul agitat şi
deschiderea culturală favorabilă spiritului românesc.
Odobescu tocmai publicase în La Voix de Roumanie,
1866, Notices sur le trésor de Pétroasa découvert en
Roumanie et conservé au musée national de Bucarest.
Delegatul permanent pe lângă Comisia Expoziţiei
Universale de la Paris pentru 1867, Al. Odobescu făcuse
valuri. Din 1866 s-au făcut şi săpături pentru identificarea fortificaţiilor şi a Castrului de la Pietroasa. Pavilionul
românesc organizat de Odobescu a strălucit odată cu
Cloşca noastră ce-şi călătorea puii spre fatidica notorietate a propunătorului, neiertat pentru darul său…
Gazetele îşi deschid rubricile, „Românul” laudă,
Trompeta Carpaţilor răcneşte furia hoţiilor şi Eminescu
soarbe lacom licoarea aurită de mit şi otrăvită de neînţelegeri…
Îndârjirea savantului aprofundează, trimite
Academiei de Inscripţii din Paris observaţii şi fotografii
de viu interes pentru corpul ştiinţific european care le
publică în 1868. Este anul consacrării definitive a
Tezaurului în publicistica epocii. Relaţionarea cu geografia arheologică a Nordului privit în dinamica seculară
spre S-V şi S-E incită şi convinge condeie de excelenţă,
cum Charles de Linas, R.H. Soden-Smith, Franz Bock,
interesaţi de antichităţile şi monumentele României,
drept care Odobescu răspunde cu Notice sur les antiquités de Roumanie (Paris, 1868) primul text complet asupra Tezaurului de la Pietroasa şi nucleul viitoarei monografii, aflat în manuscris la B.A.R.15
Dincolo de interesul ştiinţific, afli aici stranietatea
satisfacţiei din împlinirea unui ideal, tumultul emoţional
rodnic şi liniştitor al cercetării, încrederea în făcutul
supravieţuitor, fără umbra gândului că săpatul se poate
astupa, ca istoria în tămâia cădelniţei. În vizită la Londra,
întrebat de pastorul gazdă Cum stă biserica la noi, C.
Noica îi răspunde simplu că Se ascunde bine de istorie.16
În acelaşi 1868, Eminescu scrie poemul Lebăda, ca
şi neobservat, trecut la ANEXE. Fantomatica pasăre
indica Nordul barbar, dar vorba Islamului – De gâtul fiecărui om atârnă pasărea lui…Limbajul păsărilor incită
toată mitologia lumii, zborul le apropie îngerilor, iar
cuibul lor ascuns nu putea fi decât o reprezentare a
Paradisului. Cum toate frumuseţile s-au supus erodării, şi
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păsările au urmat modelul vieţii, care e pe modelul erosului, zice filosoful, şi al dialecticii. Există, însă, un
ascendent al lebedei, pe care trebuie să-l fi intuit poetul
Saint-John Perse când scrie că Păsările păstrează printre
noi ceva din cântul Genezei…, o puritate primordială
perpetuată din religiile luminii. Între celelalte păsări,
lebăda pare tipul stabil, ideal.
Numai în mitologia scandinavă apare perechea genezică, indestructibilă, fidelitatea şi tandreţea lor împletindu-şi gâtul, cu sărutul din ceafă, sunt unice. Atunci, ele
cântau, la umbră şi răcoare, cu sugestia Nordului creaţiei
stimulate de forţa lui Borr, divinitate scandinavă primordială, tatăl primilor zei cereşti. Asimilată direcţiei
Nordului, lebăda a fost înnobilată cu har, moralitate şi
preluată de creştinismul incipient al literaturii medievale. Cavalerul din calea iniţierii, slujitor al Sfântului Gral,
îşi revendică Lebăda, simbol al credinţei, onoarei, al
dreptăţii şi al dorului de iubire.
Mitul scandinav al genezei închipuie la rădăcina
arborelui lumii trei izvoare. Cel din ţara zeilor (Asgard)
era sfânt şi atât de luminos încât tot ce atinge devine alb.
Pe ochiul lui de apă plutesc cele două lebede ale începutului.17 Un mit absolut, pasărea luminii dă naştere zeilor
şi speciei umane, Zeiţa Freya mai păstrează piciorul de
lebădă şi veştmântul de pene care face posibilă magia
metamorfozării. Lebede ar fi fost şi Walkiriile, armata
amazoanelor lui Odhin din Valhall.
Când deja lebedele rodiseră neamul omenesc, dar
mai păstrau straiele lor de pene, cu darul întoarcerii arhetipale şi neapărat cântătoare, intervine Legenda făurarului Volund, preluată de Andersen. Volund şi fraţii săi
întâlnesc trei fete pe malul lacului, le fură straiele de
pene şi le iau de neveste. Odată recuperat penajul, nevestele zboară! Cel mai încrezător dintre fraţi, Volund scotoceşte munţii şi din tot aurul, în aşteptarea iubitei, prelucrează cele mai minunate bijuterii. Astfel s-ar fi adunat
cea mai de preţ comoară a lumii. Stăpân al munţilor,
Regele şi-o însuşeşte şi de aici un şir de crime, dezonorări şi blestemul însingurării celui lacom.

Duh tânăr la baltă, privind-o furiş, Eminescu…şi-oînchipuie-n cânturi, o lebădă albă cu-aripile-n scaldă de
vânturi şi leagăn de dor…De parcă l-ar simţi, şi-ntinde
aripile pe unda de-oglinde şi fuge, o barcă de vânt…
Fugară măreţie i-ar zice-n oftare Baudelaire…, dar semnificaţiile se multiplică şi tânărul Eminescu revine asupra Nordului inspirator.
Poemul Lebăda se doreşte un exerciţiu skaldinic, în
aranjament cantabil din chiar alcătuirea în octavă cu
adaos în tremolo ritmat la versurile 1-3; -5-7.
Armonizând măsura săltăreţelor dactile ritmului amfi-
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brahic adecvat poemului narativ legendar, poetul ţinteşte
acompaniamentul muzical nelipsit recitatorului scandinav.
Imaginea fericită a Lebedei care cântă, mai aproape
de mitul primordial, disipată în Făt-Frumos din lacrimă
(1870), păstrează numai dorul tăcerii celui îndrăgostit şi
obligat la captivitate. Până şi caii basmului eminescian
par pursânge scandinav, din Sleipner, un Pegas odhinian
pe dinţii căruia erau încrustate rune. Sleipner cel cu opt
picioare inspirase şi strofa-octavă a skalzilor…
La vremea lui, şi Tezaurul de la Pietroasa se născuse
în libertate, în menirea unor norme, se vede cu dreptul
profetic al renaşterii de la 1837! Mutilările suferite sunt
greu de evocat, dar Odobescu continuă să aprofundeze
preistoria geto-dacă, semnalându-ne la înaltele Congrese
ale anilor următori. Călătoria de studiu desfăşurată în
forţă pe parcursul a cinci luni din 1870, urmăreşte în
Turcia şi Grecia, în Germania, Elveţia şi Austria, monumentele relevante pentru legătura cu problematica
Tezaurului. Zăboveşte asupra tezaurelor de la domul din
Aachen, de la Mănăstirea St. Maurice en Valais, ori al
regilor longobarzi din Catedrala de la Monza, cum interesat se arată şi de mozaicurile de la Ravena gotică, de
monumentele Romei şi antichităţile Cabinetului de la
Viena.
Asediul Parisului îl prinde în cetate, contactează pe
A. Lambris, desenatorul pieselor tezaurului în vederea
proiectatei monografii, cât despre relaţiile diplomatice
ale omului politic Al. Odobescu, se ştiu puţine. Istoria îşi
vede de războaiele ei, gloata satisface orgolii, pe când,
istoriografic, savantul şi poetul păşesc deoparte, independenţi… Individualul rămâne zidărie grea! Nici
savantul, nici poetul nu rămân indiferenţi faţă de cursul
politic. Amândoi aspiră la eternitate, fruntea plecată în
istoria spiritului face transcendentul posibil.
Duhul cercetării ne învaţă că fiecare poem eminescian lasă o cale deschisă în faţa porţii, că zvonurile din
răspântii nu-s tocmai sigure, cum tăcerile consimţite, la
fel de neprielnice. Cu fiecare pas neştiutul adulmecă
lumea aievelor. Este şi cazul poemului Lebăda (1868), al
basmului Făt-Frumos din lacrimă (1870) şi al postumelor vieneze Odin şi Poetul şi Memento mori, de un evanescent ecou istoriografic şi un destin asemănător celui
al Tezaurului de la Pietroasa. Eminescu şi Odobescu s-au
întâlnit în acelaşi timp inspirator. În slava minţii,
Savantului i se îngăduise să adune auroră din noaptea
pământului, pentru care tocmai fusese încoronat în 10
septembrie 1870, cu laurii Societăţii Academice
Române, iar Stihuitorului să o tălmăcească. În clipa
luminii, nicio străfulgerare nu rămâne singură şi o inimă
tânără îngână gând sedus de duh arhaic.
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Viena timpului eminescian fremăta de muzica lui
Wagner, magicianul estet ale cărui personaje tragice
nimbate de poezie, rupte din mit, devin entităţi conflictuale şi simboluri ale creştinismului incipient. Societăţi
cavalereşti de iniţiere impun lupta dreaptă, fără vrăji
necurate. În Lohengrin (1850), oda Stăpânului ceresc de
trei ori sfânt este începută de Rege şi creşte prin alăturarea nobililor. Chiar ceremonialul nupţial se supune celui
cavaleresc urmărit de un Sol al dreptăţii. Wagner sondează până la întunecimile păgâne, acţiunea se desfăşoară în Anvers, vechiul Antwerpen al Flandrei, portul aflat
la 90 de km de Marea Nordului, pe fluviul Escaut.
Adversara Elsei, Ortruda, personaj al schemei ilustrative
pe de-a-ntregul imaginar, spirit pervertit şi orgolios, aservită cu fanatism trecutului mort, devine grozăvia femeii
politice! În groaznicul ei delir, invocă zeii păgâni, pe
Wodan şi Freya, cărora se pleacă în blestem necurmat.
De Schopenhauer, Wagner se apropie după 1854,
când îi citeşte Lumea ca voinţă…, şi nici atunci iubirea
femeii nu va fi contaminată de noxele norului filosofic.
Este aici farmecul ecoului dantesc sau sobrul de anticipaţie eminescian când Lohengrin Cavalerul Lebedei o
cheamă pe Elsa: Din valurile vremii mă lasă să te
scot18…Lohengrin rămâne un prag ideologic în dramaturgia lui Wagner. Categoric se delimitează de zeii
Valhall-ului, aspiraţia iubirii pământeşti eşuează, cerul
însuşi pare că se împiedică de îndărătnicia femeii, sau de
mintea ei!, încât, în faţa ţării, Cavalerul se vede silit a da
pe faţă taina cea divină.
Ceva nu se potriveşte, de vreme ce tot renunţă la Elsa
şi Lebăda îl recuperează, de ce se dezvăluie? Mai puţin
defetism, de vreme ce Wagner revine cu râvnă şi succes
în lumea mitologiei scandinave, dar întrezărit tâlc iniţiatic…Mai credincios decât era, Wagner cheamă la reînvierea Ordinului Cavalerilor Sfântului Gral, dorit delimitat de Ordinul Cavalerilor Templieri din care crescuse,
dar care înfierbântase Provensa, cu Mistral în ascensiune. Se vede cum revoluţiile se încing tot din rivalitatea
iniţiaţilor…
Monologul mărturisitor al eroului mesager al divinităţii, dar supus Cavaler al Gralului, devine prea solemn
ca să nu pară şi disonant: venea din castelul Monsalvat
cu templul făurit din aur şi nestemate, care ocrotea potirul de aur/ Adus de-un stol de îngeri pe pământ,/…E
Gralul care dă virtuţi divine/ Fidelei sale străji de cavaleri. Străjerul cel ales, ferit de vrăji şi de moarte, trimis
să lupte în ţări străine, Din orice lupte neînvins rămâne/
Dacă de nimeni nu e cunoscut/…De sfântul Gral trimis
aice vin/ Şi Parsifal este al meu părinte,/ Sunt cavalerul
lui-sunt Lohengrin!
Apucase, bietul, să se însoare! Încălcase toate regulile, totuşi, iertarea creştină trimite Lebăda după el…
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Opera se bucurase la Viena de un succes fulminant, regăsit pe toate scenele europene.
Finalul spectaculos prin lovitura de teatru a metamorfozei mitologice combinative, aduce prin rugăciune
Porumbiţa albă a Gralului şi eroul dezleagă Lebăda care
era chiar Gottfried, prinţul de Brabant, fratele Elsei.
Porumbiţa religiei creştine ia locul Lebedei şi întoarce
Gralului pe cavalerul îndrăgostit.
Geneza istoriei în poemul medieval Parsifal şi mai
dinainte, orientativă şi supusă interpolărilor, urcă spre
epopeea lui Garin le Loherain de Flandra care o cuprinde
cu titlul Legenda Cavalerului Lebedei, nucleul dramei
muzicale a lui R. Wagner.
Recunoscut împătimit al mitologiei scandinave,
muzicianul-poet alege totuşi pentru Lohengrin
Antwerpen-ul Flandrei. Elaborată în răstimpul septembrie 1846 – 28 august 1847, opera se oferă scenei la
Weimer, în 28 august 1850, sub bagheta lui Liszt, un
omagiu aniversării naşterii lui Goethe şi Herder.
Locuită în antichitate de celţi, Flandra este cucerită
în sec. I a. Ch. de către romani până la formarea regatului
franc de la sfârşitul sec. al V-lea. Pe vechiul Lille, în ultimele secole ale dominaţiei romane (IV-V) s-a construit
un castel al demnitarilor Flandrei, pe al cărui perete a
fost gravată carta acordată oraşului Lille în mai 1235 de
către contesa de Flandra Jeanne de Constantinople, născută Baudoin IX conte de Flandra şi Împărat de
Constantinopol. Genealogia istorică a oraşului Lille confirmă melanjul naţional, configurarea unui destin naţional în care generaţiile cresc din obârşiile unei romanităţi
pe care şi românii transilvăneni şi-o revendicau la 1848.
Altfel cum să înţelegi Memento mori, decât în intenţia racordării mitului etnogenezei româneşti la marile
poveşti ale lumii! Eminescu citise Memoriile (1690;
1692) Doamnei d’Aulnoy (1651-1705), din misterioasa
Flandra istorică. A şaptea femeie celebră admisă la
Academia din Padova îşi lega numele de originile basmului cult ale cărui alegorie şi satiră de o modernitate
subversivă o apropie de La Fontaine.19 Poveştile cu zâne
o fac celebră. Povestea Gracieuse et Percinet (1697), pe
care Eminescu o recomandă Veronicăi în Scrisoarea (56)
din 10 aprilie 188220, singura mărturie a iertării şi a iubirii neîntrerupte, conservă în magia tainei ideologia unei
incredibile modernităţi iniţiatice. Dincolo de pădurea
fioroasă în care Gracieuse fusese abandonată, se află
palatul mai strălucitor decât soarele, amintind cetatea
Monsalvat, al lui Percinet, fiul văduvei, şi ea regină care
conduce pe fată într-o sală cu pereţi de cristal (variantă a
coloanei cu oglinzi fermecate din cetatea Gralului),
locuită de duhul celei iubite şi în care prinţesa îşi găseşte
gravată propria viaţă. Apropierea de Parsifal nu poate fi
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contrazisă: Poveste-mit-epopee în formă şi roman cavaleresc în conţinut, Lohengrin şi Luceafărul, Wagner şi
Eminescu rămân în indestructibila legătură a genialităţii.
Angajat în lupta pentru idealul românismului de grai şi
curăţenie etnică, Eminescu află în mit Flandra unui alt
centru al romanităţii. Nu poate fi ignorat nici celălalt
sens, iniţiatic al cetăţii Antwerpen, simbol medieval al
cavalerismului împlinit, al desăvârşirii iniţiatice în chiar
zona misterului din Cetatea Gralului.
Lohengrin, un cavaler al Lebedei este ascendent şi
moştenitor al lui Parsifal, dar Poetul, bănuitor de obârşii
ce caută în Cetatea lui Odin? În Flandra evului mediu se
află şi prima atestare a cuvântului mason, pus în legătură
cu lat. medieval massa, baston, măciucă, mai aproape de
fabulosul ciocan al lui Thor… Francisc I, împărat al
Germaniei (1745-1765), căsătorit (1736) cu Maria
Tereza, lăsat de treburile monarhiei, se ocupa prioritar cu
înfiinţarea şi supravegherea lojilor masonice pe tot
cuprinsul ţinuturilor ereditare ale casei de Habsburg.21
Candidaţii la iniţiere aveau obligaţia unei demonstraţii
de însuşire a ideologiei şi pentru Wagner este Lohengrin.
Tânărului student, Viena îi educă adevărurile, cum
naţiunea română avea să se educe prin el. Remarcat de
Junimea care îl adoptă sub noviciatul lui Jacob Negruzzi,
Eminescu se ocupa la 1870 de Serbările Putnei, dar
Războiul franco-prusac tulbură spiritele şi conduce la
deriva politică. Eminescu uită de entuziasmul Poveştii de
logodnă a Suveranilor de la 1869 şi se miră de echilibrul
mentorului Iacob Negruzzi care îl ruga să modifice textul basmului Făt-Frumos din Lacrimă22 apărut în
Convorbiri literare din noiembrie 1870.
Structural, Eminescu era un nărăvaş cu coama mlădie, spinarea lui n-a tolerat decât zei, se născuse din
lacrimă şi-i preţuia curăţenia… De neînţeles îi pare şi
schimbarea psihologiei unui popor întreg în sălbăticia
războiului, de nerecunoscut tăcuţii, gânditorii, umanitarii germani… Ziarele Germaniei sunt mai şoviniste şi
mai poltrone decât ale noastre chiar… Înfrângerea
Franţei exasperează şi Românul din 17 februarie 1871
apare cu chenar negru pentru sacrul pământ al Parisului
călcat de hoardele teutone…
Cum să fi fost basmul în varianta nemodificată a
furiosului care simplifică sec: Ai crede că sufletele germanilor au trecut în animale…Eminescu aştepta şi spera
recunoaşterea aderării la ideologia societăţii Junimea,
care se şi produce în 1871, dar îşi explică limitele prin
stângacele schimbări şi neputinţa de-a corege esenţial
pe Făt-Frumos… ştergeţi ce veţi crede că nu se potriveşte, că eu nu mai ştiu ce se potriveşte şi ce nu!
Suprarealitatea ocupaţiunii literare care mulţămea pe
magistru miră pe discipolul avid de adevăr şi incapabil
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de compromisuri: într-un pustiu să fiu, nu mi-aş putea
regăsi liniştea.
În 1870, Eminescu îşi începe cariera de jurnalist, la
Federaţiunea din Pesta, cu pseudonimul Varro. Dar,
Eminescu nu a amestecat nicicând planurile. Nu şi-a pus
creaţia în slujba politicii, nici politica în slujba creaţiei,
scrie Cassian Maria Spiridon în admirabilul discurs de
analiză critică şi comparată a ziaristicii lui Eminescu,
antologată tematic. Un catalizator al sensului istoric,
scrutarea comentatorului, perfect articulată tensiunii
obiectului de studiu, devine sesizabilă doar în pragul
semnelor citării.23
Cele trei articole din Federaţiunea, Să facem un congres (5/17 aprilie 1870), În Unire e tăria (10/22 aprilie
1870) şi Echilibru (22 aprilie/4 mai şi 29 aprilie/11 mai
1870) detaliate de Cassian Maria Spiridon descoperă
drama tânărului din profunzimile discursului jurnalistic
în numele popoarelor statului Austro-Ungar. Era nevoie
de o reformă mare, de o energie eroică, cu preţul libertăţii şi al vieţii tale, să proclami ceea ce ai datoria de a
proclama… 24 Jurnalistul tânăr scrie istorie etalându-şi
forţa gândirii politice şi filosofice, iar autorul basmului,
de o inegalabilă candoare poetică, jubilează în anecdotica discursului narativ fabulos, neocolindu-şi ţintele, integrând-se, asumându-şi tensiunile originare ale neamului
românesc, sub proprie semnătură.
Cu Făt Frumos din lacrimă din 1870, Eminescu traversează un moment de cumpănă, resimte neîncrederea
în monarhie, criza războiului franco-prusac, fratricidul,
suferinţele Transilvaniei, amânarea Serbărilor de la
Putna, toate sub semnul unei schimbări de atitudine pe
care Eminescu şi-o recunoaşte în scrisoarea către I.
Negruzzi. A simţit nevoia să se delimiteze, oferind eroismului românesc tuşa mai realist blajină decât fantastic
agresivă. Anul 1870 oferă cercetării de azi construcţii
eminesciene multiforme, care permit accesul la operă cu
integrarea biografiei şi trăirilor autorului, supune analizei atât vocile dominante şi oficiale cât şi pe acelea ocultate ca urmare a diverselor strategii de ştergere.
Recomandarea lui Perpessicius privind izvorul acestei veritabile poeme în proză este povestea Sfăt frumos
crescut di lacrimă, culeasă din Şteiu bihorean pe care
Eminescu ar fi aflat-o de la Miron Pompiliu şi în care se
găsesc aproape toate elementele brute ale basmului.25 În
viziunea lui G. Călinescu, Făt-Frumos din lacrimă este
o poveste populară uşor prelucrată sau orientată simbolic, aparţinând perioadei studenţeşti, adică mediului germanic, explicabil să aibă pe ici, pe colo ceva gotic (castele cu arcuri înalte, lebede, viziuni lunare, deşi miezul e
adânc creştin românesc).26
Fericita schemă a basmului îşi păstrează strategia
confruntării binelui cu răul, numai că răul aici e numai
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gotic!, de la Împăratul cel bătrân şi fără copii, pe care
nimeni nu-l văzuse zâmbind, întunecat şi aprig ca
Miazănoaptea! răzbunător şi războinic, în ură şi vrajbă
cu vecinul… până la hidoasa Miazănoaptea cu aripile de
aramă… şi halucinanta scenă a strigoilor-schelete în
mantale de argint transparente, pe schelete de cai, încolonaţi la miezul nopţii pe calea lunii, coborâte să-i conducă la banchetul muriţilor eroi, închipuind apoteoticul
Valhall!
Miezul adânc creştin românesc – numit de
Călinescu, devine o pledoarie pro domo, cu sfinţi emblematici, Maica Domnului – Sf. Petru – Sf. Gheorghe, şi
eroi cavaleri ai frăţiei de cruce, beneficiind de miracolul
reînvierii. Un dar parcă prea cult pentru basmul din Şteiu
bihorean, peste înţelegerea celui de rând care îşi făurise
alt fel de îngrădiri împotriva strigoilor. Prea multă
atmosferă, prea încărcată desfăşurare coloristică, prea
căutată separare simbolistică, la care Iacob Negruzzi i-ar
fi putut recomanda să mai lucreze… Cât despre lebedele
semnalate de G. Călinescu, nu găsim decât una, un transfer imagistic din poemul Lebăda, fără cântec… pe luciul
lacului din grădina Împăratului frate de cruce, o lebădă
îşi înălţase aripile ca pe nişte pânze de argint şi cu capul
cufundat în apă sfâşia faţa lacului…Asemenea lebedei,
Împăratul s-ar fi sinucis din amor pentru fata
Genarului…
Apropierea lui Eminescu de Casa domnitoare se
făcuse din 1869, cu Povestea logodnei. Între timp, au
existat discretele procese de presă ale ziarului
Federaţiunea, drept care autorul celor trei articole naţionaliste a fost citat de către procurorul din Pesta. Revista
Familia informează în 13 noiembrie 1870 iar incidentul
nu putea trece neobservat de agenţii Curţii din
Principate. Făt-Frumos din lacrimă, apărut în
Convorbiri (nr. din 1 şi 15 ale aceluiaşi noiembrie) nu
era decât cireaşa…Junimea şi prietenii ardeleni ţin
aproape în vederea evenimentului de la Putna.
Pe o filă a manuscrisului Odin şi Poetul, Eminescu
notează în 28 ianuarie 1871 numele membrilor
Comitetului Societăţii România Jună. Tot de atunci
datează documentul adresat Principelui Carol, redactat
de Eminescu în numele Societăţii România Jună, prin
care acesta este numit membru de onoare.27
Postuma Odin şi Poetul, în forma definitivă din
1872, este suficient de convingătoare cu privire la schimbarea de atitudine a tânărului. Sesizabila aversiune faţă
de romanii invazivi şi aplecarea spre germanism nu se
mai explică prin simpla criză a conştiinţei tinere. Este
aici o maturitate profetică a sinelui, de noutate. Mai
bătrân decât tânăr, de o fabuloasă previziune, în năzuinţa
sa către sine, indentificabilă zeilor, Poetul se strămută
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între morţii glorioşi ai Valhall-ului, alege calea veciei, se
leapădă de lumea măruntă nemeritându-i cântarea, anexându-şi materia moartă a unui trecut distorsionat, căci
Odin e blând, calm şi invită la seninătate. Ca în
Memento mori, Poetul îşi asumă un nou spectacol al
lumii cu zei şi mituri, devine el însuşi o fiinţă mitologică,
un fantast al veacurilor, ca şi când, la fiecare înnoire trupească, sufletul leapădă, asemenea lebedei, câte o
piele…
Întâlnirea cu Odin închipuie treapta maximă a iniţierii, un vis împlinit faţă cu recunoscuta competenţă a
Zeului poeziei, instanţa ultimă şi de necontestat. Odin şi
Poetul este mai mult decât dovada cunoaşterii lumii
legendelor scandinave, înseamnă consacrarea revanşardă
a vieţii repovestite de o străină gură. Răsare din fundul
Mării Negre, trecuse prin lume ca un Luceafăr, privise în
ceruri şi pe pământ, dar râvnita cunună de laur alege săi fie conferită de zeii gheţurilor luminoase. Se declară
discipol al şcolii lui Odin, deasupra lumii pline de neînţelesuri, ca şi cum s-ar întreba la ce bun atâţia sori şi stele
dacă bardul este nefericit.
Cu precocitatea vizării arhetipurilor istoriei,
Eminescu descoperă la masa lui Odin pe Decebal, deşi ai
zice că nu are suficientă susţinere în arhitectura poemului, că Poetul foloseşte umbra-simbol drept suport al
confesiunii, nemulţumit de regresismul naţiei contaminate de noxe cosmopolite. Regăsită în Memento mori, cu
semnificaţii istorice conjuncturale, apropierea zeilor nordici Odin şi Freya de panorama confruntării daco-romane îşi află temeiul în sugestia unei configuraţii cvasigenealogice, pseudoistorice, melanj de elemente din mitologia nordică şi legendele obscure ale mitologiei grecoromane.
Stufoşenia concretizărilor mitologice era de aşteptat
să inducă interpretări istorice, uneori probante, privind
trecerea bietului neam omenesc şi nu este de mirare că
ferestrele poveştilor noastre luminau nopţi de auroră
boreală. Eminescu însuşi o constată din lectura Eddelor
şi o va mărturisi în 1880, când comentează contribuţia
lui Creangă la Cartea de citire pentru clasele primare:
Tezaurul comun de poveşti şi anecdote ale popoarelor e
mare în aparenţă, dar se sleieşte într-un număr oarecare
de prototipuri. Aproape toate basmele noastre populare,
câte sunt strânse, câte nu, se reflectă în germene sau
întreg în Scandinavia, în Germania, în alte locuri.28
Statornic interesului pentru mitologiile lumii, Eminescuziarist scrie istorie, emite judecăţi argumentate prin
bogăţia universalului concret al propriului destin de
însingurat, în sânul unei lumi pe care ar vrea-o, toată!
Câtă istorie şi câtă poveste afânate de el din saga
comorii de la Pietroasa! N-o face singur! O individualitate conştientă de propria nobleţe, Poetul este primit la
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masa zeilor, alături de regele Daciei şi îndrumat de însuşi
zeul poeziei!
Recuperarea Tezaurului de la Pietroasa este parte a
visului dacic, apărarea lui prin poezie ţine de capacităţile noastre de revendicare. Niciun factor decisiv nu silea
pe Aurelian să-şi retragă legiunile în sudul Dunării.
Dacia nu era pierdută, un roman ambiţios, cu spirit politic ar fi păstrat-o încă multă vreme Imperiului.
Consecinţele panicii lui Aurelian au fost dezastruoase
pentru întreg Evul Mediu al acestei părţi europene –
scrie Mircea Eliade,29 şi Eminescu ştia asta.
Nici goţii nu au fost tocmai barbari, după cum li se
zicea dinafara altei religii. Lăcaşurile lor de cult erau de
un lux exorbitant. Lipsa totală a armelor, bijuteriile de
mari dimensiuni, destinate numai bărbaţilor, caracterul
sacru de Altar pe inscripţia Paterei, existenţa vaselor primitive în dublu, ca în toate templele păgâne ale antichităţii, toate se regăsesc în inventarul de la Pietroasa şi
constituie argumente solide în opinia că ne aflăm în faţa
unui tezaur de vechi altar gotic.
Se confirmă cultul germanic al aurului, luxul templelor scandinave pe care episcopul Adam de Bremen30 lea vizitat în sec. al XI-lea la Upsala şi pe care săpăturile
sec. al XIX le-a identificat sub cele trei coline, pentru
Thor, Odhin şi Freyr.
Concluzia lui Odobescu este că piesele comorii au
fost fabricate de Goţii Daciei pentru uzul propriului
cult31, că au aparţinut unui conducător got civil şi religios pe care autorii latini ai epocii îl numesc jude. Cât
despre tehnica orfevreriei barbare, ea se regăseşte în
toate zonele dominate de goţii secolelor II şi III.
Numeroasele comori descoperite în România,
Transilvania, Bucovina, Banat, Timişoara, sau în sudul
Ungariei au lăsat, parcă intenţionat, urme de neşters ale
existenţei, de multe ori seculare în toate colţurile bătrânului pământ al Daciei.
Meşteşugul gotic al aurăritului de vechimi scandinave nu numai că nu a fost abandonat în dislocările lor, dar
s-a perfecţionat, eterogen, sub influenţa soarelui Persiei,
a ţărmurilor Bosforului sau a brumelor boreale.
Populaţia Sciţiei antice turaniană, uralo-altaică, persani,
frigieni şi traci până la Pontul Euxin trebuie să fi constituit primele influenţe asupra artei gotice identificabilă în
piesele de la Pietroasa. Rozeta Paterei va fi reaşezată de
către meşterii armeni pe frontispiciul catedralelor Evului
Mediu românesc. Mai mult de atât, contactul secular cu
Grecia, Roma şi Iranul trebuie să fi stimulat şi să fi întărit nordicilor sentimentul artei. Legăturile cu Bizanţul şi
Imperiul persan se lărgesc odată cu expansiunea valurilor de goţi asupra Italiei, Franţei şi Spaniei…
N-am ştiut să ne păstrăm documentele de identitate,
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darămite aurul…
Grafia şi ortografia manuscriselor la Odin şi Poetul
aparţin anilor 1870-1872, perioadă aproximată şi pentru
primele două versiuni ale poemului Memento mori, răstimpul cel mai dinamic, plin de ideal şi de satisfacţii din
toată tinereţea Poetului. Viena, Putna, România Jună,
statutul de membru deplin al Junimii din septembrie
1871 transcend glosarea sceptică a panoramei în absolut,
grandioasă, o pledoarie a românismului apăsat, pe când
zadarnice-s toate patimile politice ale scăpătatului vis
imperial. Poetul creşte, el însuşi o fiinţă mitologică asumându-şi un nou spectacol al lumii, din care esenţial se
detaşează actul dacic. Pe portativul larg al adoraţiei pentru trecut surdinizează laitmotivul zădărniciei de avânt şi
energie la scară universală, când nefiinţa se întinde peste
lume. În planul destinului poetic, ne aflăm în faţa minunii unei reale şi recunoscute consacrări.
Relaţia cu Casa domnitoare rămâne una de încredere
din partea Poetului şi de eleganţă prudentă de cealaltă.
Duşmăniile pe care aprecierile criticului T. Maiorescu le
declanşează se propagau direct urechilor suverane. La
1871, Carol era mai interesat de Putna şi de efervescenţa
politică a tânărului decât de poezia lui. Tânăra sa
Doamnă, dimpotrivă… A fost un timp pe care numai
istoriografia ieşeană îl desluşeşte. Cum la familia
Eminovici-Iuraşcu nu se ajunge decât prin Documentele
– Gh. Ungureanu (Eminescu în Documente de familie,
1977) pe aceeaşi poartă ieşeană deschisă de N.
Bogdan,32 pătrundem în culisele pactului politic al
Junimii cu Principele Carol, din aprilie 1871. În septembrie, Eminescu aderă deplin la ideologia Junimii.
Carol vizita anual Iaşul, mai puţin în 1870 din pricina
tulburărilor politice. Ieşenii îl doreau cu frumoasa
Doamnă şi sejurul din 12-27 aprilie 1871 se întrece în
ospitalitate şi liniştire de suflet şi spirite. Suita condusă
de Gheorghe Costa-Foru ministrul Afacerilor Străine şi
ad-interim la Culte şi Instrucţiune Publică pune la cale
întâlnirile de cabinet ale Suveranlui, interesat de pulsul
Moldovei în fierberea Serbărilor de la Putna, altfel, Iaşul,
cu toată ploaia care dădea de lucru Bahluiului, trăia
bucuria reală a vechii Capitale.
Carol mărturiseşte în Memorii că renunţă la gândul
abdicării numai după călătoria în Moldova, spre care se
îndreptase să constate adevăratele sentimente ale
Naţiunii, cum străină nu-i era nici agitaţia pregătirilor
pentru deja amânata Sărbătoare de la Putna. Legătura
dintre Viena şi Moldova o asigura Curierul de Iassi,
gazetă junimistă, cu Scipione Bădescu la pupitru!
Primăvara şi vara lui 1871 au stat sub semnul pregătirilor putnene şi, chiar dacă în subsidiar, nu putem ignora
prestaţia Comitetului Reuniunii Femeilor Române din
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care face parte şi Veronica Micle. Acum, în aprilie 1871,
o vede pe atât de frageda doamnă Elisabeta, ca s-o admire, până la lacrimi!
…Toată călătoria în cea de-a doua capitală a
României spune Carol – M-a convins că Adunarea
(Camerei) n-a fost expresiunea sinceră a ţării… Am luat
acum din nou curagiul a lucra cu inimă şi energie… 33
În răstimpul aceleiaşi a şasea vizite a Suveranului la
Iaşi, ministrul Gh. Costa-Foru are misiunea de a se adresa societăţii Junimea, cerându-i colaborarea în vederea
susţinerii guvernului conservator – L. Catargiu.34
Întâlnirea cu T. Maiorescu şi V. Pogor este detaliată de
liderul Junimii în Discursuri parlamentare, lămurind
împrejurările şi condiţiile intrării în mişcarea politică de
a susţine în guvernul conservator forma monarhică, conform convingerilor noastre, din principiu. Potrivit înţelegerii cu prinţul Grigore M. Sturdza, lider al Partidului
Conservator de Iaşi, au semnat Petiţia redactată de Gr.
M. Sturdza privind pedeapsa cu moartea a civililor asasini şi revizuirea constituţiei (nici măcar citită în
Cameră!) şi au primit în schimb intrarea în Camera conservatoare: T. Maiorescu, V. Pogor, I. Negruzzi, N. Gane,
G. Racoviţă, apoi P.P. Carp şi Th. Rosetti.
Vrei viitorul a-l cunoaşte, te întoarce spre trecut…/
Doar o picătură-i sfântă…scrie tânărul junimist în
Memento mori. În dorul strămoşesc al Daciei, cu neasemuita lui putere de fascinaţie, cheamă din Ţara cuvintelor noastre în raiul vechi al Zânei Dochia. Ea coboară pe
Dunăre, Zeiţa cu pasărea măiastră pe umăr, în luntrea de
cedru sfinţit, trasă de lebede, în ecouri surdinizat wagneriene…Un cavaler al lebedei, Eminescu consfinţeşte
atingerea cerească a geniului netemător de cântarea lebedei, un mit şi ea, creat de India, înnobilat coloristic de
greci, pentru ca Germania să-i infuzeze energie şi pasiune.

Note:
1. cf. Georges Dumézil, „Mythes et Dieux des
Germains”, Paris, 1939, p. 54;
2. Tacit, „Germaniae”, 44;
3. Snorri Sturluson, Discurs despre poezie, în „Edda
Poveşti din mitologia scandinavă”, traducere din islandeză
de Radu Răzvan Stanciu, Buc., Herald, 2019, p. 185 şi urm.;
4. Ibidem, p. 222;
5. cf. Eugen Boureanul, „Mitologia Eddelor”
(Scandinavă), Buc., 1922, p. 153;
6. Al. Odobescu, „Opere” IV, Tezaurul de la Pietroasa,
Ediţia Mircea Babeş, Buc., 1976, Ed. Academiei R.S.R., p.
633;
7. C. Noica, „Jurnal de idei”, VI 294; 298; p. 377;
8. Leouzon-Leduc, „Essai sur etablissement et la destinée du Christianisme dans les Pays du Nord” în vol. „Le
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TRANSGRESIUNI

Pompiliu CRĂCIUNESCU
Cultura (națională):
între Poiesis și Paideia

Într-un studiu recent – intitulat Eminescu,
lumea valorilor și noi, postmodernii –, Mihai
Cimpoi dezvoltă ideea unei axiologii eminesciene en miettes, „prima în cadru românesc”.
Exegetul se bizuie atât pe referințele poetului
la Hermann Lotze sau Wilhelm Windelband,
cât și pe corelarea elementelor de filosofie a
valorilor răspândite în opera acestuia cu ierarhia stabilită de către Max Scheler în materie.
Recursul la teoria lui Tudor Vianu și Lucian
Blaga dă consistență demersului, cristalizat
pe axa Ethos-Logos-Ontos, justificând totodată premisa după care „pentru noi, postmodernii, martori ai unei lumi puse sub semnul relativizării nietzscheene a valorilor și a caragializării
societății, care le întoarce (vorba lui Scheler) cu
«susul în jos», Eminescu este un punct de reper în
distincția ce trebuie să o facem între valorile adevărate (obiective, recunoscute) și valorile false
(subiective, mistificate)” (Cimpoi, 2021: 4).
Situându-mă în contiguitate cu constatarea în
cauză, în cele ce urmează voi focaliza reflecția eminesciană asupra culturii, pornind de la gândul că
„talpa problemei” (valorilor), cum ar spune Blaga,
se desenează adânc tocmai în acest tărâm. Cu alte
cuvinte, energiile nutritoare ale axiologiei insinuate
în palimpsestul scrierilor lui Eminescu nu sunt străine configurărilor de principiu ale orizontului (aporetic) cultură-civilizație, termeni pe care poetul îi
folosește în variație liberă.
Dintru început se cuvine remarcat că textura
relaționară în care se află aceste noțiuni (NaturăCultură-Istorie-Civilizație-Valoare) învăluie cu
bogate hățișuri miezul unei dezbateri foarte com132

plexe (și venerabile deja); mărturie stă, de pildă,
linia (cea mai coerent-complementară) Dilthey,
Rickert, Scheler, Alfred și Max Weber, Malinovsky,
Kroeber, Toynbee, Foucault, Spengler, Ortega y
Gasset, Frobenius, Spranger, Cassirer Blaga, Vianu
sau Uscătescu etc. Cum ținta demersului este alta,
iar această dezbatere se pretează la o analiză autonomă, voi semnala doar, cu titlul de exemplu-argument, faptul că, în urmă cu 70 de ani deja, Alfred
Louis Kroeber și Clyde Kluckhohn au inventariat
300 de definiții ale culturii, distribuite în șapte categorii: istorice, descriptive, nominative, psihologice,
genetice, structuraliste și incomplete. La sfârșitul
anilor 50, Jean Pucelle le va reduce „doar” la 160,
pentru ca astăzi, adaug în treacăt, „linia coborâtoare” să ajungă la... cancel culture! Vizionar,
Eminescu vorbea la 1879 de o asemenea linie,
dublată de „linia suitoare” pe care se află ideile rele.
Revenind la țelul anunțat: esențial este să decelăm nemijlocit modul în care Eminescu abordează
problema culturii, i.e. specificul gândirii sale în
această privință, seamă ținând de faptul că în cazul
său – la fel ca în cazurile lui Valéry sau Pessoa, de
pildă – sfera creației și sfera analitico-teoretică,
deși distincte și deopotrivă profunde, sunt inseparabile.
În fapt, tocmai acest rar fenomen dinamic-contradictoriu, de conciliere fără fuziune (creația de
lumi/reflecția asupra realității lumii) iluminează
însuși statutul singular al personalității și operei
sale, considerate global, în cultura românească.
Înainte de a da expresie statutului (și, implicit, specificului) invocat, precizez că, aruncând ancora
demersului meu pe tărâmul praxisului cultural eminescian, nu înseamnă și despărțirea de tărâmul teoretic amintit mai întâi, ci opțiunea pentru o conexiune subiacentă, facilitată de lumina aurorală a gânCONVORBIRI LITERARE

dirii, de care niciun mare nume al post-Antichității
nu e străin. Această conexiune este o relianță,
înțeleasă, pe urmele lui Bolle de Bal, ca „partajare a
singurătăților acceptate și împărtășire a diferențelor
respectate” (1996, 58: „le partage des solitudes
acceptées et lʼéchange des différences respectées”).
Este exact algoritmul prezent la Eminescu: „Râul
ce-mi prorocește ce-o să cânte inima mea plină de
durere, acel râu i-a prorocit și lui Omer. Altfel l-a
înțeles el, altfel eu” (Opere, XV: 19).
Cum este percepută azi, în plin alexandrinism
cultural globalizat, acțiunea eminesciană în sfera
culturii? Înainte de orice, trebuie spus, în pofida
unor „scorpioni supărați” mai vechi sau mai noi, că
opera sa de creație este fundamentarea ontologică a
identității noastre axiologice, reperul românesc ireductibil în axiosferă. Deci, Eminescu face cultură,
stă în zodia lui poiesis. În același timp, opera sa teoretico-analitică (manuscrise diverse, traduceri adnotate sau nu, publicistică, fragmentarium) atestă
existența constantă a unui metadiscurs în domeniu,
consecvent și în permanență deschis, necum limitat,
adică, la un naționalism primitiv, așa cum propovăduiesc aceiași „scorpioni”, din ignoranță sau din
deloc inocente pricini. Mânuind „târnomeata
banalităților” râncezite, urmașii lui Grama sunt
agenții reducționismului tendențios. Dar să-i lăsăm
în plata Domnului, vorba lui Marțial: difficiles
nugae! Important este specificul „ecorșeului” ideatic pe care respectivul metadiscurs îl dezvăluie. Din
acest punct de vedere, vom vedea că perspectiva
eminesciană stă sub zodia potențialităților, inactualizabile altfel decât prin educație.
Sintetizând cele de mai sus: pentru Eminescu
valoarea se manifestă ca prezență creatoare (realizare, poiesis), și, totodată, ca efort de
actualizare/catalizare a ceea ce el numește simț
istoric, iar Max Scheler – elemente apriorice ale
afectivității. Prin recurs la perspectiva sinoptică și
la semantica textuală, voi căuta să pun succint în
exergă această de pe urmă dimensiune, i.e. efortul
eminescian de catalizare culturală, a cărui natură,
determinată de reliefurile imanenței, se dovedește
bivalentă. Am în vedere, pe de o parte, poziția de
principiu a gânditorului Eminescu în problema culturii (naționale), iar pe de alta, acțiunea sa față cu
imperative climatului cultural în care viețuiește.
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Considerată în survol sintetic, presărat însă cu
popasuri analitice, concepția eminesciană despre
cultură – care se cristalizează cu deosebire în
manuscrise și în publicistică – dezvăluie o „comunitate intermonadică” subiacentă între național și
universal. Prin urmare, în pofida disponibilităților
intelective zgribulite, animate doar de aliniamentele
giruetelor ideologice și de „hărnicia voinței”,
Eminescu nu este câtuși de puțin promotorul unui
naționalism obtuz, ci formulează expresii generice
pentru o ontologie a culturii românești, condiție
sine qua non a înscrierii pe orbita oicumenei culturale.
În Geniu pustiu deja (1868), calificând națiunile
drept „nuanțe prismatice ale Omenirei”, poetul
făcea implicit relianța/sincretismul dintre unghiurile particularist-identitar (Herder) și axiologic-universal (Humboldt), dintre cultură ca forță spirituală
a unei comunități determinate și cultivare, educație.
(În prezent, după cum arată, între alții, Roger
Scruton, conflictul dintre cele două concepții este
obnubilat de propriile lui avataruri, întruchipate de
studii culturale – radical antielitiste încă de la
Raymond Williams – și entuziasmul globalist, alte
însemne ale „liniei coborâtoare”.) Peste ani, în
1881, Eminescu va scrie limpede: „comunitate[a]
de cultură cu Europa civilizată este pentru români
de-o necesitate așa de absolută încât încercarea dea o slăbi ar însemna astăzi paralizarea oricărui progres al școalelor noastre și, în genere, al statului
român” (Opere, XII: 65). Mult doritul „stat de cultură la gurile Dunării” nu poartă, așadar, nimb
autarhic, ci vizează actualizarea potențialităților
identitare, proces inerent rolului său istoric „recunoscut de Europa și congruent cu interesele ei”:
acela de a forma „o despărțire între trei civilizații
deosebite, între Austria și Rusia, pe de o parte, între
Rusia și Turcia, pe de alta”. Or, un astfel de rol,
extern, rămâne doar un deziderat în absența energiilor vernaculare ce constituie celălalt rol, rolul intern
al statului, „mai cu samă un rol de cultură temeinică
– scrie mai departe Eminescu –, care să se răsfrângă
asupra tuturor românilor, oriunde ar fi trăind ei, și să
formeze oarecum stratul de căpetenie al unei culturi
naționale comune” (Opere, X: 43).
Este vorba despre o cultură fondată pe covalența
estetic-etic, așa cum rezultă dintr-un alt text eminescian, privitor la statutul artelor „din punct de
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vedere economic și administrativ”: „acest etern laolaltă și împreună, și icoana lui estetică, ne face să ne
ținem și mai mult laolaltă și-mpreună.” (Opere, XV,
1088). Invocând „întărirea solidarității subiective
dintre indivizii singulari” ai poporului, Eminescu
invocă ideea dezvoltării organice, a unei plenitudini
spirituale în măsură să desăvârșească relianța
Orient-Occident. „Noi, poporul latin de confesie
ortodoxă – scrie el în 1883 –, suntem în realitate
elementul menit a încheia lanțul dintre Apus și
Răsărit” (Opere, XIII: 301). Verigă dintre „legea
părinților noștri, care ne leagă de Orient” și
„aspirațiunile noastre, care ne leagă de Occident”,
cultura română este totodată sinteză incandescentă
de valori, consacrate fie de tradiție – de limbă, în
primul rând –, fie de aspirație, în măsura în care, pe
urmele lui Tudor Vianu, înțelegem prin valoare
„obiectul unei dorințe” (Vianu, 1979:150). Iar
dorința lui Eminescu în materie de cultură este fundamentarea ei ontologică prin recursul la simțul
istoric – sau: la concret, în sens etimologic (concrescere „a crește/a se forma împreună”) –, singura
alternativă la „beția de cuvinte” și la vocile de sirene răgușite ale formelor goale, preluate otova în
numele cosmopolitismului; care cosmopolitism nu
poate fi altfel decât păgubos în absența dialogului
cultural. A crește împreună înseamnă relianță dinamică a naționalului cu „o universalitate a culturei”:
„diversele literaturi contimporane, intrând în adâncul sufletului național în contact, formează în el fermentul unor organisme nouă, se amestecă, se
pătrund, se reîntineresc reciproc” (Opere, XIV:
929).
Precum lesne se poate vedea, dorința eminesciană prețuiește cât un ideal, cu atât mai mult cu cât,
procedând
la
cernerea
și
discernerea
contemporaneității, sclipitoarea luciditate îi dezvăluie analistului o realitate în care „ideile bune se
află în linie coborâtoare și aparțin fără excepție trecutului, iar cele rele se află pe linie suitoare”
(Opere, X: 214). Altfel spus, „patria vieții” și patria
interioară (idealul cultural) se află într-o
„contradicțiune adâncă”, încapsulată de aporia utopie-entropie.
De la aceste câteva constatări pornind, este limpede că ceea ce trebuie numit caracterul problematic al culturii române ține, deopotrivă, de geneza sa
134

anevoioasă și de configurarea unor aliniamente
conceptuale capabile să-i exprime duhul călător sub
zodii mai mult amare decât faste. Nefăcând
abstracție de risipirile și nenorocul ce i-au fost
mereu aproape culturii noastre – vitregii despre care
vor glosa mai târziu Blaga, Eliade, Uscătescu sau
Horia –, prin creația sa poetică Eminescu
desăvârșește acest duh, în vreme ce prin celelalte
scrieri îl scrutează cu adânc spirit critic. Un asemenea spirit, exemplar, este reclamat tocmai de risipirile, narcozele și (re)configurările periodice ale
acestei culturi, autoinduse (prin mimetism) sau
induse (prin constrângeri politico-ideologice), la
care se adaugă clivajul dintre calitățile și meritele
individului.
Poncifele care încă circulă despre Eminescu –
poetul romantic cu capul în nori, iubita, floarea de
tei, geniul neînțeles etc., etc. – nu sunt decât ceea ce
sunt. În realitate: règia gândirii poetice și „patria
vieții” merg întreolaltă. Confratele său Ion Barbu
scria, în rezonanță cu Zarifopol, că „Eminescu era
mai ales om de gândire și de studiu concentrat”
(Barbu, 2000: 19). Neîndoielnic! Dar Eminescu
avea ochi la fel de ager pentru „neaude, neavede,
neagreul pământului”, pentru „grămădirea de perversitate catilinară”, pentru imbecili sau moftangii;
de pildă, despre aceia din Millo director scria astfel:
„Toți suspină pentru patrie cu fizionomia cea mai
plângătoare de pe lume și toți nu vor binele ci
numai posturile patriei” (Fragmentarium: 140).
Sau:
„E un bold nefericit în om care-l revoltă contra
superiorității altora. Tămâiază mai bine pe un Apis
dezgustător, fără spirit, nedemn, spre a umili pe un
Apoll, care merită tămâie. Merit și calități sunt pentru lume o provocare la duel.
Un om înțelept cunoaște pe un nerod, căci nerod
a fost fiecare-n viața-i; dar un nerod nu cunoaște peun înțelept, căci n-a fost niciodată înțelept” (ibidem:
54-55).
Poate că cel mai obstinat poncif legat de
acțiunea eminesciană în cultura românească –
naționalismul îngust – nu este străin nici de această
de pe urmă ecuație. Altfel, cum s-ar explica
persistența lui, în condițiile în care Eminescu concepe cultura drept „focarul spiritual național în care
concurg razele din toate direcțiunile vieții spirituale”? (Opere, XIV: 930). Corelativul acestui dezideCONVORBIRI LITERARE

rat este entropia, dublată de ignoranța infatuată. Iată
o constatare, făcută de Eminescu în 1881, în care
imperativul trezirii răzbate nedijmuit:
„Când am întreba cât se citește în România, am
rămâne încremeniți de mizeria intelectuală.
Există bunăoară un singur lexicon aproape complet al limbei române, operă de fond de mare valoare, cu toate mancurile ei de amănunte, lexiconul dlui Cihac. Meritul acestei opere e cu atât mai mare
cu cât volumul I e cea dendâi încercare reuşită a
unui dicţionar comparativ al limbilor romanice
luând de temei limba română. Îndoit merit.
Câte exemplare au vândut autorul român în
România? Două sau trei ni se pare, un număr cu
totul ridicol. Toată ediţia a fost cumpărată de franceji, engleji, germani.
Dar întrebe-se Alecsandri ce-a câştigat cu operele lui, din cari multe sunt nemuritoare, şi câţi l-au
citit? Întrebe-se Odobescu ori Hasdău câţi cititori
află în România ? Oamenii vor da din umere şi vor
râde. [...]
O! uniforme frumoase, craidoni scoşi din cutie
şi cocote îmbrăcate după cea din urmă modă, bărbaţi muieri cari se sulemenesc fiind miniştri, astea
le avem cu de prisos. Dar realitatea este completă
ignoranţă şi corupţie sus, neagră ignoranţă şi mizerie jos” (Opere, XII: 376).
Lovind sus, Eminescu urmărește să trezească
simțul istoric, adormit jos: „simțul de dezvoltare
continuativă și organică” și simțul pentru limba
„spornică și bogată”, aceea „una şi nedespărţită în
palat, în colibă şi-n toată românimea”, pe care o
susținuse Varlaam mitropolitul. „Dar Varlaam –
adaugă cu amară ironie poetul – era un prost. În
zilele noastre nici membru la Academie n-ar putea
să fie”! (Opere, X: 394). Pentru poet, „limba, și
împreună cu ea mintea, se curăță și se lămurește,
căci numai o limbă în care cuvintele sunt împreunate cu-n înțeles hotărât de veacuri este clară și numai
o cugetare care se servește de o asemenea limbă e
limpede și cu temei” (ibidem: 43). Astfel, „ființa și
conștiința națională capătă prin Eminescu o
definiție și un sens, un impuls și o semnificație”
(Uscătescu, 1967: 12). Un sens tragic adesea – de
vreme ce istoria românească a fost mereu străbătută
de „logosul agonic”, dar un sens nu lipsit de plenitudine, de vreme ce acest logos învăluie crepusculul
și luptă împotriva crepusculului.
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În fapt, invocând ecuația gândire-limbă,
Eminescu face apel la tradiție, într-un sens izomorf
celui dat de către Heidegger: „gândim în spaţiul de
joc al tradiţiei. Ea domină când ne eliberează dintrun mod de a gândi asupra trecutului înspre un mod
de a gândi asupra viitorului [...]. Abia când ne
întoarcem gândind asupra deja gânditului, suntem
folositori pentru ceea ce este încă de gândit”
(Heidegger, 1991: 20). Proiectată în lumina acestui
gând, constatarea eminesciană după care noua
civilizație „seamănă cu cea adevărată precum ar
semăna o servitoare a Venerei vulgivage c-o împărăteasă” (Opere, XII: 376) justifică atât imperativul
trezirii, cât și asprimea stilului polemic din publicistică. Vom vedea însă că ceea ce nutrește consistența
axiologică a polemicilor sale este incandescenta lor
valență paidetică.
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Eugen MUNTEANU
Rod al unui rar instinct creativ şi al unor încâlcite împrejurări biografice, opera lui Mateiu I.
Caragiale ne apare fără înaintași direcţi și dar cu o
mulţime de epigoni în cadrele litaraturii românești,
cu acel miros straniu al florilor rare, făcute făcute
să înflorească o singură dată, la zeci de ani. Urmaș
al marelui dramaturg, de afecțiunea și grija căruia
n-ar fi avut, în mod obiectiv, a se plînge, Mateiu
pare să fi fost stâpânit de imboldul de a-și ucide, în
efigiu, tatăl, de a dărîma prestantul edificiu și de a
săpa gloria pe care ilustrul său părinte și le
cîștigase. Exegeţii au subliniat adesea această
nemărturisită şi abisală dorință a autorului
Pajerelor şi al Crailor. Cu dificilul său psihic de
fiu natural, la care trebuie să adăugăm realele paradoxuri caracterologice ereditare – părintele și
unchii lui fuseseră toţi personalităţi de excepţie, ca
descendenţi dintr-o linie balcanică neclară, sosiţi în
ţară o dată cu unul dintre ultimele valuri fanariote –
personalitatea scriitorului se dezvoltă în direcții
paradoxale şi dificil de definit.
Lipsit de o biografie cu adevărat de excepție dar
marcat de o acută dorință de a străluci, s-a silit săși construiască una mai presus de orice ar fi putut
soarta să-i ofere. Himerele nobiliare, alimentate de
consecvente preocupări heraldice și de lecturi riguros selectate din „literatura decadentă“ a epocii,
asumarea unei izolări quasi-absolute și lipsa relativă de contacte cu mediile literare, au făcut ca în
conștiința contemporanilor să se contureze chipul
unui Mateiu Caragiale-fantasmagoric și aproape
ridicol, un fel Don Quijote balcanic care pare să fi
lucrat asiduu la alimentarea în public a unei autoficțiuni. Adevărul e că morga sa contrafăcută
ascunde o sensibilitate hipertrofiată, scindată tragic
între alternative ireconciliabile. Cum să existe o
împăcare sau o acomodare între retractilitatea prou-
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stiană cu oroarea ei de realul natural (la San Remo,
cum reiese dintr-o scrisoare, în fața unui peisaj
mirific, îl atrage totuși doar Hotel Royal, adică
spațiul artificiul şi închis), pe de o parte, și sociabilitatea excesivă de sorginte bizantină , pe care o
moştenise împreună cu propensiunea spre-un
imaginar cameleonic, în efigie, propriu unui
„evghenicos“ autentic?
Aceste contradicții lăuntrice s-au alimentat reciproc și permanent pe fondul unei dureroase
lucidități, mistuind uriașe energii sufletești. Supusă
unui autocontrol strict, din imensa combustie interioară a generat o personalitate creatoare autentică
și originală. Așa-numitul „stil matein“ reprezintă,
de fapt, veritabilul și unicul blazon care-l reprezintă
în eternitate, poate și aspirația sa cea mai intimă.
Horațiana deviză non omnis moriar pare să-l fi ghidat pe deasupra tuturor patimilor pe cel care era în
stare să-și afirme, într-o scrisoare către prietenul
său Boerescu, un ideal cathartic: „Nu trebuie să
dorești nimic cu pasiune, nici să te identifici cu
dorința”.
Primele producții literare, găzduite, deopotrivă
cu generozitate și cu circumspecție, de Ibrăileanu
în „Viața românească”, n-au lăsat cine știe ce urme
pînă la adunarea lor în volumul Pajere, publicat
postum de văduva Monica M. Caragiale, dar
anunțat încă în 1925 de Antologia poeților de azi,
de I. Pillat și de Perpessicius. Atunci critica a văzut
în micul volum fie „un dîrz exercițiu de poetică
fanariotă” (P. Constantinescu), fie o „frescă eroică,
rezultată dintr-un exercițiu sau meșteșug din
tinerețe” (Vl. Streinu).
Astăzi, în perspectiva neutră a posterității mai
îndepărtate, și cu o viziune de ansamblu asupra
întregii opere, putem identifica în Pajere teme și
obsesii care au înflorit apoi în proză. Poemele
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anunță la nivelul detaliului semnificații care vor
deveni peceți ale ansamblului. Titlul volumului
este ales cu minuțiozitate și cu intenții estetice din
cele cîteva sinonime asupra cărora Mateiu atrăsese
atenția: (ngr. stemă, germ, marcă și slavele herb și
pajură). Forma pajeră este un artificiu deliberat.
Că unele aspecte exterioare de formă și intenție
estetică îl pot apropia de modele parnasiene, precum sonetele lui Heredia sau J. Lemaître nu poate
fi negat, însă substanța poetică, spațiul mitic la care
se raportează și originea lor într-o dialectică personală a eului poetic încadrează Pajerele în alte orizonturi. Constrîns de aspirațiile sale, Mateiu închipuie un ev de mijloc românesc care n-a fost niciodată (sau doar tangențial) conectat la izvoarele
cavalerismului apusean.
Spațiile obscure ale străvechii istorii a poporului român sunt umplute cu personaje tipice umorului său, tipuri obsesive: dregători viteji, fără spaimă
de moarte, dar nemiloși împilători, fecioare claustrate în mănăstiri după datini seculare, domnițe
pure, imaculate și sadice. Avem o faună umană care
nu interesează istoria, ci reconstituirea unui labirint
imaginar care, prin distilare, ve oferi elemente pentru întregirea marilor personaje ale prozei, care la
rîndul lor nu sunt decît proiecții ale unor ipostaze
ale eului matein. Cuceritorul din oda cu motto-ul
din H. Taine: „Rois barbares,/ Sombres chasseurs
d’aurochs...” răsare „cumplit și neîndurat” jertfind
popoarele pe însîngeratele altare ale trufiei sale și
piere prin trădare, plîns de iubiții războinici: „Și ai
pierit, trădat într-o strîmtoare./ Amar te-a plîns pletoasa seminție/ Ea, ce pe-o culme-într-un apus de
soare,/ Urlînd, te-a ars cu-ntreaga-ți avuție, /Cu-ai
tăi sirepi, cu roabele iubite/ Ce desfătau posaca ta
beție.” (Laudă Cuceritorului)
Pajerele sunt scîntei dintr-un rug în care se făureau viitoarele minunate aurfevrării. Pe acest rug
Mateiu își jertfise totul. În elanul său spre o elevare
absolută, oprobriul unor contemporani disprețuiți
nu putea decît să-l ridice în proprii ochi. Deviza pe
care și-o alcătuise, cave, age, tace explică și
împodobește mîndria unui semizeu născut din propriul sînge, ridicat de propria voință la sferele perene de „dincolo de rău și bun”. „Sfînt trup și hrană
sieși”, după cuvîntul unui alt mistuit de capcanele
frumosului pur, Mateiu rupe, încă o dată, prin gesCONVORBIRI LITERARE

tul înălțării la conacul din Sion a drapelului casei
sale, orice punte cu realul, cu istoria. Multiplele
dedublări ale eului său, pe care le vom analiza la
momentul potrivit sunt reflectări în oglindă ale
unuia pentru care jocul devenise rațiune de a fi. În
fond, la bază stă un eu originar nescindat pentru ale
cărui imense resurse nimic nu este imposibil, căci
eul poetic nu este altul la Mateiu Caragiale decît
eul empiric. Confuzia între aceste planuri, care,
după cum arată psihologia modernă duce, la structuri anormale, a făcut din autorul Crailor de Curtea
Veche cel mai complex personaj și totodată părintele incluziunilor sale, creator și creatură în același
timp.
Într-o astfel de lumină ne apare astfel, deloc
nefirească, arborarea stindardului. Între culorile
heraldice, verdele, numit și sinople, un cuvânt rar,
cu etimologie multiplă, amintind de orașul Sinope
de la Marea Neagră, care a impresionat mult pe
cruciați, sugerând, după cum arată SturdzaPâncești (Heraldica, București, 1974, p. 41), „dragoste, tinerețe, frumusețe, libertate, grație, sinceritate, scutire, de unde a ieșit obiceiul de a pune pecetea cu ceară verde și cu șnur de mătase verde pe
scrisorile de grațiere, de desființare și de
recunoaștere”.
Asemenea personajului său Aubrey de Vere,
Mateiu își apărea sieși „cu prestigiul trufii a tînărului ce, în deplină frumusețe, pășea singur în viață,
nepăsător, cu fruntea sus”. El se vrea venind de
undeva de departe și vrea să se convingă că în sîngele său clocotesc patimile unui șir nesfîrșit de
strămoși,-care au lăsat vestigii nu doar pe parcursul
unui secol. De aceea, coborîndu-se în taină el crede
că: „se întîmplă ca acolo unde cu gîndul nu
gîndești, să răsară ființe cărora le trebuie căutată
aiurea, în alte țări, la alte neamuri, în alte veacuri,
adevărata asemănare, fără a li se putea bănui măcar,
în vreun fel, cu aceia de care îi despart prăpăstii de
timp și de stirpe, vreo cît de îndepărtată înrudire”.
Unul dintre acești aleși ai soartei, blestemați în
ochii mulțimii, ar fi vrut să fie el însuși. Cum avatariile unei tinereți nesatisfăcute l-au împiedicat să
ajungă la o existență de dandy, aspirație pe care o
mărturisesc scrisorile, lui Mateiu îi rămînea cealaltă cale posibilă, arta. Cum structura sa nu era aceea
a unui talent spontan, fiul marelui Caragialea tre-
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buit să poarte o luptă urieșească cu limitele limbii,
cu propriile limite expresive. Caracterul restrîns al
operei mărturisește chinul perpetuu al creatorului
care, cu ură și cu patimă, atîtea decenii la rând, s-a
supus „trîmbei de vedenii” nevoind-o să intre în
tipare de limbă cu rare înfățișări și sonorități.
În centrul lumii mateine stă Mateiu însuși ca o
oglindă care emană „trîmba de vedenii”, reflexe ale
unui interior mirific, fără legătură cu realitatea.
Aspectul memorialistic pe care îl ia proza sa, aparenta discontinuitate ascund un edificiu fictiv care
se raportează la propriile legi. Planul real și planul
imaginar n-au hotare distincte, intersectînd în adîncurile obscure ale tainei atotdevoratoare. Nimic nu
repugnă mai mult naratorului apologet decît curiozitatea, nelegiuitul curaj de a da jos masca de pe
figura hidoasă a realității. Mai mult încă, realitatea
nici nu există, ea nu poate fi concepută în spațiul
amintirii, filieră prin care vedem „reînviat scumpul
trecut însuși, Trecutul apus pentru totdeauna”.
Simbolistica amintirii raportează totul la acest trecut fictiv, ambiguu și absolut: „Remember,
Remember? Da, firește că n-am să uit, dar cum anii
tulbură unii din amintirile vechi, făcîndu-le să plutească aburite la hotarul dintre realitate și închipuire, dacă soarta mă va hărăzi cu viață lungă, într-un
tîrziu are să-mi pară poată că toată această întîmplare trăită a fost numai un vis sau vreo istorie citită
ori auzită undeva, cîndva demult”.
Natură ermetică, aparținînd unei familii de spirite ale cărei exemplare pot fi numărate pe degete,
Mateiu I. Caragiale vede în livresc întîia sursă de
alimentare a fanteziei. Spiritul său artist nu
cunoaște, adică n-are deloc intenția investigării
active, ci contemplă. Iar această contemplare nu se
petrece în lumina demistificatoare a zilei, ci la adăpostul fertil al nopții. Taină, noapte, moarte sunt
reperele pe care eroii mateini își croiesc trecutul.
Vianu remarcase în Arta prozatorilor români că:
„nimeni n-a întrecut pe Mateiu Caragiale în descrierea nopții și a amurgului”. În „asemenea nopți”
care „se întorc, zice-se”, fragmente ale nopții eterne și inițiale, nopți mistice, își adună Mateiu eroii
și-i pune să-și desfășoare fiecare monologul. Lipsa
dialogului vădește încă o dată că în Craii de Curtea
Veche nu avem o reconstituire, nici un roman.
Cartea e o coborîre întreprinsă pe spezele memoriei

138

arhetipale în structurile eului torturat de nevoia
evaziunii care-și convertește nevoia de confesiune
într-o amplă desfășurare imaginativă. Zadarnic am
încerca să încropim cîte o istorie personală, căci
destinele lor înterferează, își sunt complementare.
Venind din trecut, ca niște umbre, eroii sunt asemănători ruinelor slăvite în Pajere: De veacuri, peascunsele coline,/ Zac curți pustii ...Acolo tăcerea
stăpînește/ Și-n verde manta mușchiul cuprinde șinvelește/ Surprata zidărie și frîntele tulpine”.
Ecvestra poreclă de „crai” cu care-i învestește
cealaltă relicvă, Pena Corcodușa, convine acestor
exemplare umane hiper-perfecte, asupra cărora
natura a vărsat, epuizîndu-și, toate darurile și care
încă vor să-i corecteze imperfecțiunile sfidînd-o
printr-un imoralism cu vechi rădăcini orientale.
Maniheismul lui homo orientalis, înrădăcinat în
acești descendenți balcanici, ia forme exacerbate în
refuzul umanului din care ei își fac titlu de glorie.
Însoțitor al lor, cel de-al treilea crai, naratorul
are rolul de a-i uni, de a-i concilia: căci de unul, de
Pașadia el se simte legat cu capul, admirîndu-l, iar
pe al doilea îl iubește, legîndu-se de el cu inima.
Unitatea lor alcătuiește psihismul uman primitiv,
unitar, în care cele două laturi se află îngemănate.
Avem aici una dintre intuițiile cele mai profunde
ale lui Mateiu Caragiale! Pornind de la remarca lui
C. G. Jung cu privire la androginul originar, G.
Bachelard a dezvoltat cunoscuta sa teorie a
dualității Animus – Anima, arhetipuri care se completează și se opun în structurile umane; teorie care
este o reactualizare a unor mituri filozofice antice.
Animus, elementul de voință, este factorul activ și
configurator al cosmosului, focul viu și regenerator. Anima este elementul feminin, apa care
îmbrățișează totul, sufletul, inima a toate. Mitul
reintegrării umane în originar, în armonia dintre
minte și inimă străbate în ascuns orice manifestare
umană. El poate fi urmărit pe verticală și la Mateiu
Caragiale, mai întîi în nuvela Remember. Fără să
aibă un statut social distinct, sir Aubray de Vere
este ambigen, împrumutînd atribute superlative ale
ambelor sexe. Printr-o alambicare seculară el ajunsese să aibă „un creier de minune alcătuit și un duh
scînteietor”. Rafinamentul exterior ascundea
deopotrivă o perfecțiune internă care-l introduce în
speța androgină a dandy-lor, arhetip literar despre
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care M. Eliade remarca degradarea mitului reintegrării prin exaltarea satanismului. Apropierile care
se fac prin această poetică de Baudelaire sau de
Barbey d’Aurevilly au înzestrat pe Mateiu
Caragiale cu epitetul de reprezentant al brummelismului balcanic. Personalități complete precum
Pașadia și Pantazi sunt fiecare o jumătate a întregului perfect. Pașadia este rațiunea rece, om cu o
memorie fenomenală și cu o cunoaștere a istoriei și
cu o prestanță care l-ar fi făcut mai demn ca nimeni
altul să prezideze o Academie. El era „împovărat de
o îngrozitoare clironomie”, trăgîndu-se dintr-un
venetic fanariot, „despre care se zvonea că nu-și
destăinuia obîrșia pentru că ar fi fost prea joasă” și
la care „se învederau tocmai dimpotrivă, trupește și
sufletește, semnele unei înalte stirpe în cădere: portul semeț și înfățișarea nobilă, trufia, cerbicia și
cruzimea, lenea, sila de viață, setea de răzbunare și
puterea de ură, semne ce trec urmașilor săi care, de
nu s-ar fi prigonit între dînșii, dezbinați toată vremea, ar fi putut încă dura o casă puternică și vestită”.
Furat de rude și tăvălit în noroaiele mizeriei
Pașadia reușise să răzbată, dar tocmai cînd se părea
că-i sunt deschise toate porțile, dăduse înapoi cu
orgoliu, închizîndu-se în absolută solitudine,
nemailuînd contact cu lumea decît prin intermediul
abjectului Pirgu. Destrăbălarea nocturnă era tributul pe care îl plătea claustrării intelectuale din timpul zilei cînd, ascuns oricăror priviri, scria o istorie
tainică, opera prin excelență dedicată, dedicată
nimicirii prin foc după moartea sa. Față de sensualitatea extremă a lui Pantazi și la același nivel
maxim de rafinament, Pașadia reprezintă fațeta distilată a cugetului atoatestătător, luminînd orice
adîncime a istoriei și societății. Cei doi crai sunt,
cum am spus deja și cum vom relua, arhetipuri; la
alt nivel al organizării destinului, ei sunt caractere
cu calitatea exemplarității umane. Adăpîndu-se din
cronicile cele mai rare, din Tacit și documentele
curților imperiale, mintea lui Pașadia refuză
conveniențele de suprafață: „Eram departe de a fi
un romantic și totuși amorul meu propriu a suferit
văzînd că ceea ce treizeci de ani de sacrificii, de
studiu și de laborare nu fuseseră în stare să facă, au
făcut cîteva nopți petrecute cu atotputernica soție a
unui președinte de consiliu”. În contact cu funciara
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labilitate balcanică, structura sa caracterologică
coordonată pe principii de onoare și osîrdie îndîrjită nu aderă la realitatea cu alte norme în care
corupția e unanimă, iar viciul mod de viață.
Prăbușirea în mocirla depravării nocturne nu e o
capitulare ci o victorie în ordinea principiului absolut: „... trebuie să am ori energia de a sta pe poziție
ferm pînă la fine – și înșelîndu-mă singur, să consimt astfel ca falimentul moral al vieții mele să fie
și fraudulos – ori eleganța de a-mi semna retragerea. Eleganța aceasta am avut-o”.
Acest principiu absolut în concepția „trîmbei de
vedenii” a spațiului complex real-imaginar al prozei lui Mateiu Caragiale este principiul estetic.
Reținînd că esteticul pur, pasiunea gratuității se
manifestă la Pașadia pe tărîmul rațiunii și schematizînd întrucîtva (trecînd adică cu vederea discontinuitatea psihismului uman căruia, ca personaje,
craii trebuie să-se impună) să trecem la Pantazi.
Impuși unul spre altul de afinități elective, primele
cuvinte ale lui Pantazi către narator sunt acestea: „În fața Frumosului, lămuri el, singurătatea devine
apăsătoare și e o seară prea frumoasă, domnule, o
seară de basm și de vis. Asemenea seri se întorc,
zice-se; de demult, în taina lor le plăcea meșterilor
cei vechi să întruchipeze unele legende sacre,
rareori însă penelul celor mai iscusiți chiar a izbutit
să le redea umbra limpede în toată albastra-i străvezime. E seara izgonirii Agarei, seara fugii în Egipt.
Pare că, fascinată, vremea însăși își contenește
mersul. Și în văzduhul fluid nici o adiere, în
frunzișuri nici un murmur, pe luciul apei nici un
fior...”.
Dacă la Pașadia spațiul fictiv se suprapune planului livresc, fantasia lui Pantazi acoperă un orizont al simțurilor atins cu tipicul amestec de fervoare și calm al marilor sensuali esteți. El e născut
din părinți adolescenți și veri primari, lipsiți de
simțul orientării. Astfel, în el, vlăstar ultim și unic
al unui grandios șir de călcători ai mărilor care „...
mai frumos nu se putea să sfîrșească”, e „... un
visător nepocăit, pururi atras de ce e îndepărtat și
tainic”.
Fără să aibă încrîncenarea lui Pașadia arzînd în
focul interior energii colosale, Pantazi respiră
duhul liniștit și primitor al apei, al Mării căreia
„pomenindu-i doar numele glasul i se pogora tre-
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murător ca și cum ar fi mărturisit o taină sau îngînat
o rugă”. Indicația directă că „...omul acesta ciudat
îmi fusese drag și înainte de a-l cunoaște, într-însul
mi se părea că găsisem un prieten de cînd lumea și
adesea, mai mult chiar, un alt eu însumi”, trimite
imediat la distanța pe care Pașadia o impune naratorului, fără să fie limitată cătuși de puțin admirația
nețărmurită.
Am urmărit o interpretare a textului și nu a multiplelor și realelor sale ecouri în spațiul socio-literar
românesc. Ar putea fi selectate valorile de frescă
socială și pitoresc balcanic la care proza lui Mateiu
Caragiale a fost adesea limitată. Ne-a apărut mai
interesant să vedem cum relațiile dintre eroi, asigurînd o geometrică alcătuire unui edificiu baroc, stau
să se constituie ca o vis formativa în torturatul univers al lui Mateiu Caragiale. Despre critică socială
nu poate fi vorba, întrucît Mateiu urăște lumea
căreia îi aparține și pe care, deopotrivă, nu se poate
să nu o iubească, drept matrice de care nu poate să
se deslipească. Craii de Curtea-Veche, definit ca o
structură literară barocă, nu putea respira mai bine
decît sub soarele moleșitor, de eternă lumină, al
cerului balcanic. Că Mateiu Caragiale continuă și
întregește o caracteristică a literaturii românești,
aceea a exotismului balcanic, e neîndoielnic. Dar
noile perspective ale crailor impun lărgirea acestui
cadru. Fiul marelui stilist dramaturg se închipuie ca
„citoyen du vast univers” și concepe istoria ca pe
un vălătuc imens coborînd în abisuri. Spiritul vizionar plutește pe deasupra prăbușirilor ca erou extatic, izvor al „trîmbei de vedenii”. Secolul către care
craii se întorc mereu cu voluptate este al XVIII-lea,
cel baroc, veac în care europenii au început să
simtă micimea acestei Europe „biată peninsulă a
Asiei” (P. Valéry). E secolul marilor saloane, al
călătoriilor fastuase prin mările Sudului, al marilor
superbii aristocratice, e secolul cînd europocentrismul apune fără să-și dea seama în exacerbarea unui
orgoliu fără măsură cu rădăcinile în cel grecesc. Un
mag din Egipt spusese lui Solon: „O, elevilor, voi
sunteți mereu copii”. Copil îmbătrînit apare, în
această ordine simbolică, și Mateiu Caragiale, crescînd fără măsură din solul livresc precum monstruoasele plante de seră, un Ianus Bifrons aici la
Porțile Orientului. Levantul, leagănul mereu tinerei
Europe, este o poartă și în celălalt sens, dinspre
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Occident spre Răsărit. Este centrul labirintului
mediteranean cel torturat de țipetele stămoșilor
nomanzi și corsari ai lui Pantazi și farul care a atras
pe neciopliții cruciați. Levantul este tărîmul tuturor
paradoxurilor, este originea hybrisului grec, a tragismului izvorît din cearta omului cu natura, propria sa esență, tragism cu totul necunoscut marii,
blîndei și nemișcătoarei Asii. În căutarea propriei
reîntregiri, eroul mediteranean se află într-o permanentă stare de evaziune.
Pașadia evadează în istorie, Pantazi în
nețărmuritul orizonturilor terestre. Chipurile lor
sunt cu neputință de fixat, căci ele se caută spre a
se întregi. Pașadia și Pantazi împlinesc căutarea
strămoșilor lor, eliberîndu-se de „împovărătoarea
clironomie”. Pantazi, ca urmaș al cruciaților, adoptat de Mediterana, comunică cu Anima mundi, e
Răsăritul sensual și primitor. Pașadia dimpotrivă,
cu originea în plebea orientală, e exponentul prin
adopțiune al Apusului orgolios de puterea rațiunii,
cel care a vrut să se definească prin formula protagoreică ἄνθρωπος πάντων μέτρον „omul e măsura
tuturor lucrurilor”.
Plecînd de la observarea caracterului hibrid al
eroilor (opoziția între origine, esență și prezentul
aparent), interpretăm prietenia dintre Pașadia și
Pantazi ca întregire simbolică a androginului arhetipal. Această întregire corespunde fuziunii OrientOccident, sub semnul eternului crepuscul
(„asfințitul crailor”). Cele trei hagialîcuri (în timp,
în istorie – Pașadia; în spațiu – Pantazi; în nadirul
infra-uman – Mateiu) sunt pași succesivi către
inițierea ultimă, comună a crailor, asfințitul lor,
petrecut în vis, fără sens, sau mai bine spus dincolo
de sens. Am numit în treacăt, încercînd construirea
unui „cerc hermeneutic”, cîteva atribute ale unei
certe structuri baroce. Prin pasiunea pentru „omul
frumos” în sens baroc, prin trufia veracității (alétheia) bizantine, textul matein străjuiește literatura
română ca un genius loci scormonind întruchipările
și împielițările unor depuneri imaginativ-culturale
milenare.
__________
Textul este inedit și reprezintă o lucrare de seminar din
martie 1976.
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stituie o perioadă în care s-a produs ascensiunea
extremei drepte în Europa (deceniul al patrulea al
secolului trecut), capitole distincte consacrându-lise legionarismului românesc şi falangismului spaniol – „două feţe ale fascismului european”.
Autoarea contextualizează şi identifică pe baza unei
întinse și riguroase documentări factorii favorizanţi
în procesul naşterii, creşterii şi descreşterii mişcărilor de extremă dreaptă, rolul unor intelectuali de
prim plan și al unor mari scriitori în acest proces
determinat de cauze multiple, dar, fireşte, în primul
rând, al unor lideri charismatici precum, în
România, Corneliu Zelea Codreanu, iar în Spania –
Primo de Rivera. Sunt valorificate documente, studii, diverse mărturii menite să contureze sine ira et
studio o imagine reală a ceea ce s-a petrecut şi cum
s-a petrecut cu adevărat. Sunt invocate în acest scop mărturii irefutabile. De pildă, cele din lucrarea lui Nicolas NagyTalavera, istoric maghiar de origine evreiască din
Transilvania intitulată: Fascismul în Ungaria şi România,
în care este evocat momentul când istoricul l-a văzut pe
Codreanu venit în satul său natal în campanie electorală
tăcută, autorităţile interzicându-i categoric să vorbească și
să facă propagandă de orice fel. Într-o atmosferă de apăsătoare emoţie pentru cetăţenii români şi evrei din localitatea
respectivă, un Corneliu Zelea Codreanu mut descinde de pe
un cal alb spulberându-le dintr-odată spaimele, sentimentele negre. Nagy-Talavera îşi amintește, după mai bine de 25
de ani de la momentul evocat, că „bărbatul chipeş, smead,
înalt, îmbrăcat într-un costum alb, românesc” avea o aură
de magie: „N-am putut vedea nimic monstruos sau rău în
el. Ba chiar dimpotrivă. Zâmbetul său copilăros, sincer,
radia asupra mulţimii celor săraci şi părea să fie una cu
mulţimea şi, totodată, în mod misterios departe de ea.
Carisma este un cuvânt nepotrivit pentru a defini forţa stranie emanată de acest om. Poate el aparţinea pur şi simplu
pădurilor, munţilor şi furtunilor de pe culmile Carpaţilor…
Şi astfel stătea în mijlocul mulţimii în tăcere. Nu era nevoie
să vorbească… De mai mult de un sfert de veac n-am uitat
niciodată întâlnirea cu Corneliu Zelea Codreanu”. Mărturia
este importantă în contextul în care Mirela Ioana Lazăr își
propune să releve similitudinile, dar şi deosebirile esenţiale
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La mai puțin de un an după remarcabilul debut editorial
al lui Mihai Iovănel cu Evreul improbabil, Mihail
Sebastian: o monografie ideologică (Cartea Românească,
2012), Editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca
publica studiul hispanistei Mirela Ioana Lazăr, intitulat
Literatura ca armă ideologică. (De o factură apropiată este
și eseul monografic Estetica lui Norman Manea al lui
Claudiu Turcuș, Cartea Românească, 2012). Părea atunci,
la începutul deceniului trecut, să se confirme observaţia criticului și istoricului literar Ion Simuţ privind o tendință
favorabilă monografismului ideologic, preocupării şi efortului de integrare a unui scriitor sau altul „într-o dezbatere
ideologică semnificativă pentru epocă şi pentru personalităţile implicate” în istoria literară actuală. „Literatura ca
armă ideologică”, la origine teză de doctorat, cu o mare
densitate de date, informații, trimiteri și conexiuni, scrisă
într-un stil ce conferă lecturii o atractivitate pe măsura interesului suscitat de o asemenea temă pe cât de complexă, pe
atât de incitantă, Literatura ca armă ideologică este un
amplu studiu pluridisciplinar – cum îl caracterizează într-o
prezentare Ion Vartic – „o lucrare din mai multe direcții
documentată (cu bibliografie istorică, politică, filosofică,
sociologică, literară etc.), în care informațiile despre extrema dreaptă spaniolă și despre literatura falangistă sunt o
importantă premieră pentru literatura românească”. Deşi
autoarea l-a structurat, din motive de sistematizare, în trei
„părţi”, volumul are, de fapt, două mari secţiuni, de altfel
anunţate în tot atâtea subtitluri. Prima priveşte „«Romanul
angajat» românesc şi spaniol în anii tulburi ai fascismului”;
substanța celeilalte o formează două studii de caz: Mircea
Eliade şi Camilo José Cela. De ce Mircea Eliade şi Camilo
José Cela?! Un răspuns edificator îl dă acelaşi critic, istoric
literar şi al culturii clujean: opera acestor scriitori, deşi
implicaţi în extrema dreaptă, „nu este aservită unor
«comandamente ideologice»”. În fine, apreciază Ion Vartic,
autoarea „aduce o noutate absolută pentru cultura română
prin contribuţia sa la acoperirea unei lacune bibliografice
privitoare la relaţia literaturii cu istoria şi ideologia în opera
prozatorului spaniol”.
În partea întâi a cărţii, cercetătoarea, care predă limba
spaniolă şi literaturile spaniolă şi hispano-americană la
Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj, analizează şi recon-
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dintre legionarismul autohton şi falangismul spaniol. Or,
una dintre similitudini priveşte tocmai destinele, nu doar
politice, ale liderilor celor două mişcări: Codreanu (n.
1899) şi Primo de Rivera (n. 1903), ambii ucişi în închisoare în 1938 şi, respectiv, 1936. Fouché spusese ceva ce ar
trebui să fie deviza oricărei puteri: mai gravă decât o crimă
este o greşeală politică. Guvernele, autorităţile comit, nu o
dată, greşeli politice care pot avea consecinţe devastatoare.
O greșeală politică a fost şi lichidarea fizică a celor doi,
ideologia şi acţiunile lor căpătând astfel „o nouă dimensiune mitică”, iar ei o aură de martiri, de eroi mitici. Autoarea
are dreptate să afirme că istoria Falangei şi cea Legiunii ar
fi fost alta dacă liderii lor n-ar fi fost ucişi „dar nu ştim dacă
istoria Spaniei şi cea a României ar fi fost mai senine. Cert
este că ei aveau multe în comun: au fost iniţiatorii mişcărilor fasciste din cele două ţări, creatori, fiecare, ai unei
«şcoli» a virtuţilor morale în sens fascist şi susţinători orgolioşi ai unei ideologii pe care o considerau originală chiar
dacă amândoi au acceptat să participe la conferinţa
Internaţionalei fasciste de la Montreux, în ianuarie 1935 –,
ei au lăsat urme niciodată şterse în biografia şi memoria
celor care i-au urmat pe acest drum, marcând în acelaşi
timp, indelebil, evoluţia istoriei naţionale”. De reținut și o
foarte importantă deosebire între legionarismul românesc şi
falangismul spaniol, relevată de Mirela Ioana Lazăr.
Falangismului, dincolo de „ura faţă de evrei rezultată din
asocierea lor cu bolşevismul”, nu îi este caracteristic antisemitismul, în timp ce pentru legionarism antisemitismul
era „componentă fundamentală, pe lângă ortodoxism”.
Explicaţia: „Spania «rezolvase» chestiunea încă de la începutul secolului al XVI-lea”. Și știm cum o „rezolvase”!
Luând în considerare şi contribuţiile altor autori care au
abordat din diverse perspective istoria şi problematica
extremei drepte, precum Marta Petreu de pildă, refăcând
traiectoria unor reprezentanţi de frunte şi ideologi ai ei,
Mirela Ioana Lazăr reconstituie totodată climatul spiritual
şi ideologic în care mulţi intelectuali români din generaţia
atunci tânără – faimoasa generaţie ’27, cu al său lider de
necontestat Mircea Eliade – au fost stimulaţi de un anumit
aer al epocii şi au fost atraşi de extrema dreaptă, unii simpatizând cu Garda de Fier, al cărei corespondent în Spania
a fost Falanga – „singurul partid important aparţinând dreptei fasciste” cooptat la putere în epoca dictaturii franchiste
şi având „o longevitate politică ieşită din comun care face
ca destinul său să se distingă de al celorlalte” – , alţii înregimentându-se şi militând în cadrul ei. 1933 este anul convertirilor „în masă”, cu expresia autoarei, ale tinerilor intelectuali români. Cel care deschide, aşa-zicând, coloana, în
1932, este criterionistul Mihail Polihroniade. Dar – subliniază Mirela Ioana Lazăr – „Cazurile cele mai semnificative de adeziune la ideologia legionară sunt Eliade, Cioran şi
Noica, consideraţi ulterior vârfuri ale culturii române.
Îndârjit apolitici iniţial, ei se simt atraşi, mai târziu, în
momente diferite şi din motive diferite, la mişcarea legio-
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nară, în care fiecare poate găsi măcar o latură afină personalităţii sale. Astfel, îl vedem pe Eliade – autohtonist şi
«mistic» şi revoltat contra «bătrânilor» ce dominau câmpul
politic şi cultural, pe Cioran – disperat de lipsa de altitudine
valorică şi de grandoare a culturii române, dar şi admirator
fanatic al revoluţiei şi al radicalismului leninist, ca şi al dictaturii avansând glorioasă în pas de marş, aşa cum o văzuse
în Germania hitleristă, fără vreo componentă mistică şi
organicistă, ci pledând pentru sincronizarea cu Apusul; pe
Noica – preocupat de substanţa profundă a românismului
şi, punctual, tulburat şi revoltat de uciderea «Căpitanului»”.
Ţinând mereu aproape de firul tematic al cărții sale, de
fapt urmându-l. Mirela Ioana Lazăr subliniază un aspect
frapant, stabilind de fapt o altă deosebire între Falanga spaniolă şi Mişcarea legionară din România. Deosebirea constă în aceea că prima este „singura care a dat, şi încă din
abundenţă, o expresie artistică unei ideologii, mulţi dintre
fondatorii, membrii marcanţi şi adepţii ei fiind scriitori şi
jurnalişti”.
După ce într-un capitol de peste 150 de pagini ia în
discuție o serie de romane „manifest propagandistice”, hispanista întreprinde studiile de caz amintite: Mircea Eliade
şi Camilo José Cela, scriitori de romane, precizează autoarea, „niciodată manifest «angajate»”. În opţiunea sa pentru
analiza acestor „cazuri” are în vedere „coroborarea criteriului artistic… cu criteriul biografic, unde apare, de netăgăduit, elementul pertinent al implicării lor ideologice în
extrema dreaptă, în a doua jumătate a anilor ‘30”. Opţiunea
ar fi motivată şi de faptul că opera literară a celor doi, de o
incontestabilă valoare estetică, rezistă la proba timpului „în
ciuda schimbării reperelor ideologice şi a evoluţiei modelelor literare”. E de prisos a mai spune că succesul şi interesul
pentru romanele lor se explică și prin aceea că cititorul de
literatură – nu doar cel neavizat, cum crede autoarea – nu
decelează sau ignoră conştient, ab initio, „reperele ideologice” şi se delectează cu „istoriile (poveştile – nota mea
C.C.) unor personaje în mişcare pe fondul unui tablou istoric”. În treacăt rememorez că romanul Ravelstein al lui Saul
Below, un personaj cu nume românesc, Radu Grielescu,
este numai pentru cine nu vrea să vadă „copia după natură”,
o copie falsă, caricaturală, a lui Mircea Eliade. La apariţia
cărții în limba română, dar mai întâi în eseul-postfaţă semnat de Sorin Antohi, nu au lipsit reacţiile de dezavuare a
modului mai mult decât tendenţios, aş spune calomnios, în
care este „portretizat” marele savant şi scriitor român, după
cum au fost şi critici ce au tratat, chiar dacă deloc convingător, naraţiunea şi personajele ei ca pe o pură ficţiune,
refuzând să ia în considerare asemănarea până la identificare a lui Radu Grielescu cu Mircea Eliade şi pledând pentru
o lectură departe de orice „cheie” a romanului, altminteri
puternic marcat și de starea de crepuscul a autorului
Darului lui Humboldt.
Așa cum s-a mai observat, având în vedere şi mărturisirile lui Eliade, opera acestuia e „un continuum”, cea şti-
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inţifică şi cea literară fiind părţi ale unui tot, ele „completându-se reciproc”. Din dorinţa de a-şi fundamenta cât mai
temeinic aserţiunile, opiniile, Mirela Ioana Lazăr încarcă
uneori discursul cu lucruri deja cunoscute de prezumtivul
cititor al cărţii sale, care nu poate fi decât unul cât de cât
avizat. Interesează mai ales analizele romanelor celor doi
scriitori luaţi în studiu, autoarea fiind profesor de literatură
şi exeget literar, înainte de a fi istoric, filosof, ideolog, deşi
aceste calităţi, într-un sens larg, nu-i lipsesc. Comentariile
sale privind patru romane ale lui Mircea Eliade
(Întoarcerea din rai, Huliganii, Viaţă Nouă, Noaptea de
Sânziene) şi tot atâtea ale lui Cela (Familia lui Pascal
Duarte, Stupul, Sfântul Camilo, 1936, Mazurcă pentru doi
morţi) sunt ale unui critic şi istoric literar familiarizat cu
exerciţiul comparatist. Şi dacă în cazul romanelor lui
Eliade despre care s-a scris atât de mult e mai greu să vii cu
ceva nou, în cel al lui Cela autoarea a avut de acoperit, cum
am văzut că aprecia Ion Vartic, o lacună bibliografică în
cultura noastră. Prozator celebru, laureat al Premiului
Nobel şi al Premiului Cervantes (acordate în această ordine, ca o reconfirmare a butadei potrivit căreia nimeni nu-i
profet în ţara lui!), controversat, oportunist, mitoman, de o
moralitate cel puţin îndoielnică, într-un anumit moment
livrându-şi fără să clipească serviciile de delator, dar, înainte de toate, un scriitor de mare talent, în plină epocă franchistă, prin romanul Familia Pascual Duarte, Cela a adus
în literatura spaniolă ceea ce s-a numit tremendismo (literatura violenţei şi a urâtului). Apărut în 1942, romanul, aflu
din studiul Mirelei Ioan Lazăr, a înregistrat un record pe
drept cuvânt invidiabil şi cel mai probabil pentru multă
vreme aproape imposibil de egalat. A cunoscut până în prezent nu mai puţin de 200 de ediţii, fiind cel mai tradus
roman spaniol, după Don Quijote „în practic toate limbile,
inclusiv în latină, esperanto şi un dialect ţigănesc”. Prin
acest roman, Cela intra, la o vârstă fragedă pentru un
romancier, în programa şcolară, exetcitând totodată „o
influenţă incomensurabilă” asupra tinerilor scriitori spanioli. Hispanista îl priveşte pe Cela din perspectiva „jocurilor ambiguităţii – biografice şi literare”. Luăm cunoştinţă,
graţie Mirelei Ioana Lazăr, de o biografie demnă de pana
unor Henri Troyat sau Stefan Zweig. În histrionismul şi
amoralitatea sa, omul şi scriitorul care la doar 37 de ani
declara: „Mă consider cel mai important romancier spaniol
de la ’98 (1898 – nota mea C. C.) încoace şi mă sperie să
constat cât de uşor mi-a fost. Cer iertare pentru a nu fi putut
să evit acest lucru” este nu o dată spectaculos la limita
kitsch-ului. Cu un comportament contradictoriu, bizar, el
critică implicarea scriitorului în propaganda ideologică, dar
în același timp colaborează la publicaţii de extremă dreaptă, falangiste, şi omagiază prietenia fascistă hispano-italiană. În memoriile sale declară că „nu cere iertare pentru
nimic fiindcă nu se ruşinează şi nici nu se căieşte de nimic
din ceea ce a făcut, dimpotrivă, consideră că ar trebui să i
se ceară lui iertare, pentru că a fost băgat cu forţa în războiul civil şi în spectacolul tulburelui joc al oamenilor poliCONVORBIRI LITERARE

tici, mai rău încă decât războiul”, iar, într-un interviu, îi
acuză pe „taţii sau fraţii noştri mai mari” că „au tras la
ţintă” cu cei din generaţia lui care aveau atunci doar 20 de
ani. Cela este şi autorul unui memorial de călătorie în cea
mai năpăstuită regiune a Spaniei – Călătorie în Alcarria –,
scriere a cărei valoare estetică este pe măsura celei documentare. Cât priveşte romanul Familia lui Pascal Duarte
care ar fi fost conectat la „necesităţile obiective ale contextului ideologic şi literar”, altfel spus „apărut cu sprijinul
interesat” al autorităţilor, Mirela Ioana Lazăr afirmă fără
echivoc că „îşi datorează succesul calităţilor sale artistice
reale”. Cu alte cuvinte, factorul politic i-a facilitat doar apariţia şi publicitatea, şi nimic altceva. Cea mai importantă
caracterizare a romanului Familia lui Pascal Duarte pe
care o formulează hispanista mi se pare aceea potrivit căreia cartea lui Cela „este construită cu o genială abilitate evazivă care-o face interpretabilă în două moduri opuse”. E
limpede că performanţa romancierului spaniol ţine de arta
sa. Arta unui mare scriitor capabil să deturneze vigilenţa
cenzurii şi totodată „să permită celor versaţi în subtilităţi
textuale o lectură critică la adresa regimului”. Prin urmare,
poate fi literatura o armă ideologică? Fără îndoială. Dar,
este superfluu a mai preciza, numai dacă e literatură veritabilă estetic. Restul intră la capitolul: propagandă minoră,
efemeră. Ambiguitatea despre care înţeleg că s-a făcut destulă vorbire în cazul lui Cela este ea însăşi o armă, inclusiv
ideologică, eficientă şi cu bătaie lungă în timp şi spaţiu, dar
şi o virtute a operei de artă în general.
Într-una din concluziile părții a treia a cărţii privind studiile de caz Eliade și Cela puse sub titlul Somnul moralei
naşte monştri, autoarea, menţinându-se în logica aceleiaşi
metafore, încearcă un răspuns şi la întrebarea: „de ce nu
putem lăsa geniile să moară?”. Întrebare grea, care suscită
multe răspunsuri şi cred că nici unul dintre ele sau toate la
un loc nu pot închide vreodată discuţia. Până la urmă trebuie să ne mulţumim cu descrierea şi analiza corectă a faptelor aşa cum s-au produs (s-au comis) ele. Ecoul lor în conştiinţa generaţiilor va fi, oricum, diferit. Din comparaţia lui
Eliade şi Cela, reiese că în anumite laturi cei doi se aseamănă, în altele se deosebesc profund. Ambii au fost ideologic
angajaţi puternic în extrema dreaptă şi ambii au refuzat săşi asume trecutul. Apoi, ceea ce este extrem de important,
odată „episodul ideologic” încheiat, ei nu au mai scris
nimic cu caracter politic. „Dar – precizează Mirela Ioana
Lazăr – în ciuda deplinei angajări ulterioare în societatea
democratică şi în ciuda recunoaşterii lor culturale în cadrul
acesteia – ştiinţifice, mai ales, la Eliade şi, literare, în special, la Cela –, au rămas, fundamentalmente, de dreapta, ca
mentalitate”.
O consecvenţă care, mai ales în lumea de azi, una a
tuturor inconsecvenţelor şi a tuturor oportunismelor, ar
putea crea emoție și chiar admirație!
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Liviu PAPUC
Ca de atâtea alte ori – și nu sunt singurul – m-am întrebat ce se mai poate spune despre Mihai Eminescu, ce
invenții mai poate exhiba un individ care vrea să-l celebreze/comemoreze pe Luceafărul literaturii române. Și,
tot ca de atâtea alte ori, am constatat că au fost alții, mult mai apropiați în timp, care și-au așternut în scris și șiau împărtășit amintirile – fie ele esențiale, definitorii, fie adagiuri la situații cunoscute – prin paginile colbăite
ale celor gazete încă insuficient desfoliate. Așa că – ce să-mi mai bat capul? – apelez și de această dată la un
„anonim” (pentru că se pare că G. Călinescu nu a auzit de existența acestuia, sau poate că nu i-a fost de ajutor
evocarea situației expuse, în arhitectura chipului eminescian pe care a ținut să ni-l transmită!), pe numele său
I.B. Brebenel, învățător în Săcele (sau prin alte împrejurimi ale Brașovului), care, în cadrul a Două suveniri,
publicate în „Gazeta Transilvaniei”, în partea a II-a ne împărtășește:

Cum am cunoscut pe Eminescu

[...] În primăvara anului 1886 s-au fost
luat, de prima dată, temeinice dispozițiuni
pentru organizarea radicală a instrucției elementare în România. Respectivul proiect de
lege, ce s-a fost pregătit pentru a fi înaintat
corpurilor legiuitoare române, s-a dat spre
studiare și opinare, mai întâi primului
Congres al corpului didactic român, ce era să
se întrunească, sub prezidenția directorului
Academiei, Orescu, la București, pe zilele din
Dumineca Floriilor până în Joia Paștilor.
Comitetul dirigent al Congresului corpului
didactic a trimis la „Reuniunea învățătorilor rom. gr.
or. din districtul Brașov” trei bilete de liber parcurs
pe căile ferate română, încvartirare și întreținere gratuită pe timpul Congresului, pentru trei membri ai
Reuniunii, care să participe la ședințe.
Din partea celor competenți s-au distribuit cele
trei bilete colegilor: Alexe Frateș (acum răposat),
înv. în Satul Lung, Ioan Aron, înv. în Brașov, și al
treilea bilet – subsemnatul. [...]
Urmează detalii privind trăirile emoționale ale tânărului ce urma să ajungă „în Țară”, impresii din călătoria
pe CFR, „descoperirea” Bucureștiului („pământul
sfânt, sfânt, de trei ori sfânt al neamului nostru”) timp
de o săptămână, alături de cei 700-800 de colegi.
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[...] Și cu acest prilej am fost fericit a face
cunoștință și a fi aproape o săptămână de zile la o
masă cu nemuritorul nostru poet Mihail Eminescu,
pe care tinerețea celor 21 de ani ai mei, necunoștința
și neorientarea mea de atunci pe terenul literaturii
nu-l putea apreția. O brumă de literatură română,
propusă într-un cadru minuscul de răposatul prof.
Barcian, în anul al III-lea de pedagogie, n-a fost suficientă să-mi fixeze în suflet mărimea colosală a
nenorocitului Eminescu, ca să pot aprecia la moment
marele noroc de a-i face cunoștința și a fi atâtea zile
cu el – în următoarele împrejurări.
Ajunși în București [...] eu am fost dus și încuartirat la hotelul „Gabroveni”, unde pe atunci, în floarea tinereții, era contabil-secretar al hotelului inimosul bătrân de azi d-l Ion Mihalcea Vrânceanul, originar din Săcele. Ca pe niște dascăli din comuna de
unde-și trage originea, d-l Mihalcea ne primește cu
nespusă afabilitate și ne spune că anume a dorit ca
noi, „secelenii”, să fim găzduiți de D-sa. Ne indică
camera, pe care să o considerăm de a noastră, apoi,
fiind cam pe la orele zece seara, ne invită „să stăm la
masă”.
În aripa din stânga, înspre fundul curții hotelului
– clădirea cea veche, nu cea de azi – deasupra unei
largi intrări, era scris: „Birt național”. Ceea ce, în
limba bucureșteană, spunea că acolo se servesc mâncări românești, ghiveci, ciorbă, vrăbioare, frigărui:
„bucătărie națională”, în deosebi de birturile
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nemțești, unde se capătă „Schnitzele” și
„Holzfleisch”.
Pe sub această inscripție ne-am făcut intrarea și,
traversând două-trei camere pline de oaspeți dornici de
„mâncări naționale”, ne oprim într-o a patra cameră, în
care erau la o masă, aproape de cămin, doi domni.
– Vă recomand, domnilor – zice d-l Mihalcea –
pe așteptații dascăli ardeleni din Săcele, cutare și
cutare.
Apropiindu-ne de masă, d-nul mai în etate se
scoală și, întâmpinându-ne, ne strânge mâna. Era
„Duțu”, nepotul Popeieștilor din Săcele, redactor pe
atunci la ziarul „Națiunea”. Deci fiu al Satulungului,
unde dăscăleam noi.
Celălalt domn, ce ședea în capul mesei cu spatele
spre părete, nu s-a mișcat. Ca și cum n-am fi intrat,
stetea țapăn cu privirile ațântite – nu spre noi, ci la
pâlpâiala flacărei ce vâlvăia în dosul grătarului de la
ușița căminului.
– Dă-mi voie să-ți prezint pe domnii cutare și
cutare, învățători din satul meu natal – frate
Eminescule, zice d-l N. Popea.
Rămăsesem, oarecum, paf.
Îl știam pe Eminescu în „palatul fericiților
nefericiți”, în institutul de alienați din Viena. Și
acum întâlnirea cu el în „Birtul național”, cu păreții
roșii-fumurii, de la hotelul Gabroveni, m-a surprins.
Era puțină vreme de când, vindecat de primul atac al
crudei boale mentale, revenise în București.
Trezit dintr-o plăcută meditație, se întoarce zâmbind spre noi și ne întinde mâna. I-am strâns-o cu o
pietate sfioasă și ne-am așezat la masă. Ședeam în
dreapta lui, în lungul mesuței.
La aparență pe deplin sănătos trupește, privit
superficial se vedea gras. Privit însă mai străpungător, puteai constata că – vorba unui răposat prietin al
meu – „nu-i grăsime naturală”, era, cum zic ardelenii
de pe valea Oltului, puhav. Îmbrăcat în costum de
iarnă, stofă negrie, brăzdată cu cafenie, pantaloni
foarte largi, apărea de la umeri în jos din ce în ce mai
gros și mai voluminos, aducând în câtva cu figura
comică. De pe fața costumului încă se vedea că și
acesta aștepta cu nerăbdare sf. sărbători ca să fie –
periat.
În tot decursul mesei, până când am pus pe d-l N.
Popea în curent cu stările și noutățile „de-acasă”,
Eminescu n-a rostit un singur cuvânt. Deși se părea,
dar de fapt nu urmărea conversațiile noastre și nu se
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amesteca în discuție asupra nici unui subiect. Era
dus cu gândul prin alte lumi.
Numai dacă anume și direct îl întreba ceva prietinul său Duțu Popea, răspunde scurt și mai de multe
ori rupea fraza la mijloc fără a o completa.
Foarte adesea, chiar și când nu vorbea, trăgea cu
palma stângă preste frunte, ca și cum ar fi voit să-și
șteargă niște broboane de sudoare, sau să-și alunge
reminiscențe neplăcute.
Nici nu-mi aduc aminte că pe acel timp mai fuma
cela care zicea: „Un regat pentr-o țigară”. Nici aceea
nu-mi reamintesc că ce bea la masă.
O săptămână de zile îl întâlneam la „dejun” (11
ore a.m.) și la prânz (6 ore p.m.) și de câteva ori
eram numai amândoi la masă, căci colegul Frateș, cu
frați și cu parale mai multe, o mai da și prin alte
părți, de asemenea și d. Popea.
Din toate convorbirile cu el, numai două momente mi-au rămas în memorie neșterse de buretele celor
25 de ani trecuți: un spanac și o petiție.
Intrând într-o seară în „Birtul național” cu N.
Popea, îl găsim pe Eminescu, ca de obicei, la locul
lui în capul mescioarei.
– Ce ți-ai comandat, Eminescule? – îl întrebă
prietenul său.
– Vei vedea.
Și când colo vedem că-i aduce: ficat de gâscă, cu
spanac verde mărunțit, trufanda de primăvară.
Copil de țăran, eu nu cunoșteam spanacul decât
numai din auzite de la cursul de „Plantologie” al
profesorului seminarial din Sibiu, D. Comșa. Nici
idee n-aveam cum se prezintă, verde și terciuit, în
arta culinară. Iar cursul de Spanacologie al d-lui
A.C. Popovici numai în iarnă l-am cetit.
– Chiar spanac trufanda ți-ai ales, Mișule dragă,
glumea N. Popea, bucate noi în gură veche.
– Cum îl vezi, răspunde Eminescu. Spanacul și
ficatul de gâscă îmi aduce aminte de „urmele” bobocilor ce pășteau azi iarba tânără pe lunca de la
Pătrânjel (Cimitirul Pătrânjel de azi). [...]
Cum tânărul mai avea și misia de a depune o petiție
la ministrul de Domenii, „să ne lase cu oile ce le avem
la iernat în Dobrogea încă 15 zile după Sf. Gheorghe,
că tremură Dunărea de sloii ce s-au pornit de-a lungul
apelor și nu ne putem ține de contract, să le trecem
până la Sf. Gheorghe la Bărăgan”, se străduiește din
greu să întocmească o petiție în „stil ardelenesc”:
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[...] cum știam de pe la noi, cam așa”:
„Excelenței Sale Domnului A. Stolojan, ministru
domeniilor statului român în București!
Prea grațioase Doamne!
Prea umilit subscrisul mai jos cu adâncă supunere iscălit, în numele românilor seceleni din
Transilvania, care din marea grație a bunătății
nemărginite ce vă caracterizează, în toate marile
acțiuni ale Excelenței Voastre pentru salutul public,
care vă zace totdeauna la inimă... am avut fericita
norocire ca pe baza contractului ce v-ați îndurat prea
grațios a-l aproba... să ne iernăm oile pe pământul
istoric al Dobrogei”.
... și așa mai departe pe vreo câteva fețe, până am
răsuflat...:
„Și acum, în speranța unui rezultat favorabil,
dătător de viață, despre obținerea căruia nu mă îndoiesc”... și hi!, până la: „îmi permit, cu voia Excel.
Voastre prea umilit și supus serv Voicu Roșculeț,
unul dintre contrahenți, în numele tuturor
consoților”.
Așa am încheiat-o. Și acum așteptam să vie
tovarășii să le arăt, să vază, să cetească și să-mi
admire dexteritatea celor douăzeci și atâți de anișori,
în măiestria – stilului.
Dintre tovarăși însă n-a venit „să stea la masă”
decât Eminescu. În seara aceea l-am văzut de prima
și ultima dată mergând. Căci totdeauna îl găseam și
îl lăsam șezând la masă.
I-am arătat isprava ce făcusem. Știa despre ce e
vorba în petiție. A luat-o în mână și de la prima frază
a început a zâmbi duios și oarecum milostiv. Nu știu,
mai cetit-a și fraza a doua, văd numai că pune hârtia
pe masă și, uitându-se drept în ochii mei, îmi spune
că nu în forma aceea „austriacă” se fac petițiile către
miniștrii români, ci să scriu așa – și am scris:
„Domnule Ministru. Din cauza ghețurilor ce tocmai s-au pornit pe latul și lungul Dunării, noi, mocanii seceleni, cu oile la pășunatul de iarnă în
Dobrogea, nu le putem trece de Sfântul George spre
Bărăgan, cum sună contractul. Ne rugăm a ne prelungi termenul de trecere cu 15 zile după termenul
fixat prin contract și totodată a ne scuti de taxa de 10
bani ce-ar trebui să o plătim zilnic de fiecare cap pe
sorocul prelungit.
În numele mocanilor seceleni, Voicu Roșculeț”.
Tocmai când subscriam pe nenea Voicu, sosește
Duțu Popea, cinat în altă parte. Eminescu, fără să

zică un cuvânt, îi dă „impurul” petiției redactată de
mine. Să se delecteze – va fi gândit – și el. Mult haz
a mai făcut apoi răposatul Duțu, în serile următoare,
de textul „conceptului austriac”. Ba mă amenința că
va publica petiția, ca o „monstruozitate de limbistică
petiționară”, la partea veselă a „Națiunii”. [...]
[„Gazeta Transilvaniei” (Brașov), An. LXXIV, nr.
83, 16/29 apr. 1911, p. 1-3; partea I în nr. 79 din 8/21
apr.]
Relatarea de mai sus figurează în bibliografia
aflată în vol. XVII de Opere de Mihai Eminescu, dar
n-am văzut-o utilizată prin scrierile dedicate celui
considerat, la vremea aceea, ca pendulând între spitale și ospicii. Îl vedem aici în formă „normală”,
îmbrăcat decent, hrănindu-se regulat și purtând
conversații adecvate (ba chiar și concepând o adresă
„oficială”), chiar dacă îi mai pluteau gândurile în
sfere numai de el știute. Această „normalitate” a
Poetului, într-o perioadă considerată „de criză”, a
fost și aceea care ne-a atras și ne-a îndemnat să v-o
transmitem și domniilor voastre.
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ISTORIE

Simion-Alexandru GAVRIȘ
Manolache Costache Epureanu este o personalitate notabilă pentru devenirea secolului XIX
românesc, din perspectiva istoriei aristocrației
(fiind descendentul unei vechi și importante familii boierești din Moldova), a studiului educației
(numărându-se printre primii doctori în drept
proveniți din Principatele dunărene) și, mai ales, a
istoriei politice. Costache Epureanu a participat la
mișcarea din 1848, a fost unul dintre sfătuitorii
apropiați ai lui Alexandru Ioan Cuza în primii săi
ani de domnie (devenind prim-ministru atât la
Iași, cât și la București), președintele Adunării
Constituante din 1866, de două ori prim-ministru
al României și cel dintâi lider al Partidului
Conservator1. Nu în ultimul rând, el a fost un unionist de seamă, cu tendințe într-o primă fază nu
lipsite de radicalism, care s-au transformat însă,
mai apoi, într-o atitudine mult mai nuanțată în
ceea ce privea raporturile dintre fostele principate
ale Moldovei și Valahiei și statutul celui dintâi în
cadrul noului stat român.
Încă din septembrie 1856, chiar în perioada de
început a dezbaterilor privitoare la unirea
Principatelor, Manolache Costache s-a manifestat
dacă nu ca unul dintre cei mai activi, cu siguranță
ca unul dintre cei mai vehemenți unioniști: articolul Pamfletele de zi, publicat în ziarul „Steaua
Dunării”, este o probă limpede în acest sens.
Polemica cu separatiștii, îndeosebi cu „pamfletarii” care susțineau cauza destinului separat al
Moldovei, atingea, în scrierea omului politic, o
aciditate aproape extremă:
„A dd-voastră, dd-lor pamfletari, e nobila şi
patriotica misie de a feşteli încă uliţele Iaşului cu
mucedele dd-voastre scrieri; partida Unirei, fiţi
siguri, nu vă va urma pe acest prostituat câmp de
bătaie, vrednic numai de curagiul unor bărbaţi cu
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vârtute de leu ca acei cari, în urma rezboiului
oriental [războiul Crimeii], se arată patrioţi viteji”.
În același, timp, cauza unionistă era susținută
într-un limbaj grandilocvent, cu cele mai variate
argumente de natură istorică, („cea mai scumpă
tradiţie a neamului românesc”), națională („singurul mijloc de scăpare a fiinţei (…) naţionale, scutită de amestecuri străine”), politică („cîmpul de
întregire a dorinţilor celor mai curate de îmbunătăţiri dinlăuntru”) și – lucru mai puțin obișnuit –
filosofică („produsul gândurilor conştiinţii comune”). La fel de hotărât (și nu foarte modest) era
elogiul „partidei Unirii” din finalul articolului:
„Partida Unirei nu se închină în numele nici
unui stăpân muritor; stăpânul ei este poporul
român, şi diviza ei este: Dreptate pentru toţi şi
întru toate (subl. aut.)”2.
Manolache Costache nu a mai publicat articole
asemănătoare nici în perioada „luptei pentru
Unire” (1856-1859), nici în perioada de tranziție
care a urmat (1859-1861). În schimb, el a jucat, ca
prim-ministru, un rol de seamă în unificarea unor
importante instituții ale Principatelor (vămile,
ministerele de Război). Nici centralizarea administrativă instituită în 1862, ale cărei efecte negative imediate au stârnit proteste sau, cel puțin,
îndemnuri la precauție din partea altor unioniști
moldoveni, nu l-a impresionat, pentru moment, pe
omul politic. La începutul anului 1862, deputatul
Panait Cazimir a propus stablirea provizorie la Iași
a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca o
compensație pentru pierderile suferite de fosta
capitală moldoveană după centralizarea la
București a principalelor instituții ale țării3.
Manolache Costache Epureanu a semnat o contrapropunere a lui Mihail Kogălniceanu, prin care
ideea era respinsă, cerându-se, în schimb, acorda147

rea unor compensații de natură economică pentru
Iași, și care a fost, în cele din urmă, adoptată de
Adunarea Deputaților. Viitorul lider conservator
nu s-a mulțumit însă cu atât: la câteva zile de la
finalul dezbaterii, el a ținut să îl atace pe
Kogălniceanu, care vorbise, într-o intervenție prin
care își susținuse propunerea, despre „sacrificiile”
făcute de Moldova pentru realizarea Unirii.
Limbajul politicianului liberal ar fi fost, susținea
Manolache Costache, nepotrivit și chiar cu o anumită tentă „separatistă” (acuzație care apărea, trebuie spus, cu o frecvență foarte ridicată în polemicile acelor ani). Numai instabilitatea politică și
problemele constituționale erau cauzele
dificultăților cărora erau nevoite să le facă față
ambele foste Principate (atât Valahia, cât și
Moldova).
Până la începutul anului 1864, atitudinea lui
Costache Epureanu pare să se fi schimbat – probabil ca urmare a unei mai îndeaproape familiarizări
cu efectele practice ale centralizării administrative, dar și a îndepărtării sale de cercurile puterii. La
13/25 martie 1864, politicianul a semnat, astfel, o
moțiune de blam la adresa guvernului, susținută
de inițiatorul său (I. Docan) printr-un discurs în
care insista asupra situației dificile a Moldovei și
a efectelor negative ale centralizării. Fostul primministru nu a mai intervenit – așa cum procedase,
în 1862, cu prilejul asocierii sale la
contramoțiunea lui Kogălniceanu – pentru a combate ori măcar nuanța afirmațiile lui Docan.
Totuși, pentru moment, schimbarea a rămas una
implicită: abia după ce „chestiunea moldovenească” a revenit în prim-planul dezbaterilor parlamentare, politicianul a intervenit direct în discuția
„problemei moldovenești”, de pe poziții diametral
opuse celor pe care le ilustrase până în 1862.
În martie 1867, Camera Deputaților a luat, astfel, în dezbatere mutarea temporară a Înaltei Curți
de Casație și Justiție la Iași – o reluare a discuției
din 1862, purtată în aceeași logică a
„compensațiilor”. Costache Epureanu a pronunțat,
cu acest prilej, un discurs complet diferit prin fond
(dacă nu prin formă) de cel rostit cu cinci ani în
urmă. Moldova era, afirma omul politic, incapabilă în mult mai mare măsură decât Valahia să asi148

mileze multitudinea de reforme introduse în ultimii ani. Pentru a da o notă de dramatism expunerii
sale, fostul prim-ministru nu ezita să se refere
chiar la „anexarea” Moldovei de către principatul
vecin – o formulare care putea aminti de limbajul
specific separatiștilor. Soluția nu era, totuși, arăta
el, punerea sub semnul întrebării a Unirii sau a
centralizării politice, ci instituirea „reciprocității”,
a „dreptei repartițiuni”:
„D-lor, sunt suferinţe şi de aci şi de dincolo;
sunt însă suferinţe speciale cari au fost numai ale
românilor de dincolo de Milcov şi dovadă este
însuşi faptul strămutării centrului guvernului de la
punct la altul al ţărei, din care fapt toate interesele
au trebuit să rămâie în suferinţă.
D-lor, cunoaşteţi că o familie chiar, când se
strămută de la o casă la alta, totuşi aduce perturbaţiune în interesele sale, cu cât mai mult strămutarea centrului guvernului la Bucureşti a trebuit să
provoace o perturbaţiune în toate interesele
Moldovei. Dară mi se va zice poate: nu v-aţi
aşteptat la aceasta? Negreşit că Moldova nu s-a
gândit un moment la sacrificiul pierderii strălucirii
capitalei sale de mai-nainte, dară iată ce s-a întâmplat: i s-a cerut sacrificii independente de unire, sa întâmplat ca România de peste Milcov, în starea
de văduvie a unui guvern central şi în lipsă de alte
îmbunătăţiri, nu a putut să se bucure nici de binefacerile, nici de prezinţa autorităţii foarte depărtate a guvernului din Bucureşti. Iată, d-lor, de unde
a venit cea mai mare nemulţumire.
Toate reformele care s-au introdus în Moldova,
în ramul administrativ, în ramul judiciar, au provocat mai mare, nu voi zice nemulţumire, dară o mai
mare mefienţă, ca să zic aşa, decât aici. Şi iarăşi,
d-lor, aceasta este lesne de înţeles. Fiindcă este
guvernul la Bucureşti, românii de dincoace de
Milcov s-au familiarizat mai uşor cu reformele în
administraţiune şi justiţie decât Moldova, care, ca
să explic într-un singur cuvânt, se simte mai mult
anexată Ţării Româneşti (...).
Spun aşadar, oricare ar fi inconvenientele
momentale la care vor fi expuse unele judeţe de
dincoace de Milcov, inconveniente foarte însemnate însă în privinţa unui interes general care este
menit a consolida Unirea, că putem să impunem şi
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noi acestor judeţe sacrificiul de a face câteva poşte
mai mult [până] la Iaşi, după cum au făcut şi
românii de dincolo de Milcov în curgere de nouă
ani, nu numai în privinţa justiţiei, dar în privinţa
tuturor sarcinilor de interes public. În reciprocitate, d-lor, şi în dreapta repartiţiune a tuturor bunurilor societăţii constă consolidarea Unirii românilor şi a naţiunii române”.
Schimbarea de poziție a lui Manolache
Costache Epureanu nu a avut, pentru moment,
consecințe prea îmbucurătoare. Nici intervenția
sa, și nici cea a lui Mihail Kogălniceanu – un alt
fost adversar al ideii amplasării Curții de Casație
la Iași – nu au avut nici o urmare practică. Deși
Camera Deputaților a aprobat propunerea, ea a
fost, în cele din urmă, respinsă de Senat. Deputatul
conservator s-a văzut acuzat de tendințe „separatiste” – folosite ca pretext, câteva luni mai târziu,
de un guvern dominat de radicali, pentru a
pronunța dizolvarea Adunării Deputaților4. Pe de
altă parte, dacă e să dăm crezare afirmațiilor de
mai târziu ale lui Mihai Eminescu, solidaritatea
moldovenească a avut un rol important în decizia
lui Carol I de a-l numi pe Manolache Costache la
conducerea guvernului, în aprilie 1870:
„Şi când d. Epureanu a dat consiliul său M.
Sale, l-a dat după îndemnul a o sumă de deputaţi
care ameninţau a nu voi să treacă Milcovul dacă e
vorba ca samsarii din porturi şi declasaţii cafenelelor din Bucureşti să determine şi pe viitor imaginea acestei ţări”5.
În ultimul deceniu al vieții sale (1871-1880),
Costache Epureanu a mai avut manifestări de
regionalism, într-o formă de regulă mai puțin elaborată, dar nu neapărat mai puțin incisivă decât
cea din martie 1867. La 28 mai/9 iunie, 1879, politicianul a izbucnit, astfel, în Senat, într-o tiradă
patetică și cu accente de autovictimizare:
„Moldova va lua act că acolo unde este un moldovean în funcţiune este persecutat şi favorizaţi
numai pe românii de dincoace de Milcov”!
La fel ca în cazul multor alți unioniști moldoveni (dintre care trebuie amintite, de pildă, numele
lui Mihail Kogălniceanu sau Nicolae Suțu),
poziția lui Manolache Costache Epureanu față de
situația și locul Moldovei în cadrul statului român

s-a schimbat pe măsură ce efectele centralizării
instituționale s-au făcut simțite, depășind faza
„idealistă” a începuturilor odată ce marginalizarea
fostului principat a devenit o realitate incontestabilă. Avantajele dobândite de Moldova și vechea
sa capitală de pe urma noii atitudini a elitei locale
au fost, trebuie spus, minime. Politicienii moldoveni nu au încercat să renegocieze profilul administrativ al României – lucru, de altfel, foarte greu
de realizat în contextul epocii – încercând în
schimb să obțină, cu mai mult sau mai puțin succes, avantaje punctuale. Conștiința marginalizării
a devenit, pe de altă parte, un element important al
supraviețuirii identității regionale moldovenești.
Situația lui Manolache Costache Epureanu, a cărui
intransigență unionistă a fost temperată de inconvenientele centralizării și care s-a văzut nevoit să
facă loc, în cuprinsul pledoariilor sale parlamentare, specificului regional (accentuat, la un anumit
nivel, de frustrările perioadei următoare unificării)
este o dovadă elocventă a acestui paradox.
Note:
1. Despre viața sa, vezi Simion-Alexandru Gavriș,
Ipostazele unei biografii politice: Manolache Costache
Epureanu, Iași, 2013; idem, Un nonconformist al marii
politici: Manolache Costache Epureanu (?1820-1880), în
Convorbiri literare, 12 (288), decembrie 2019, p. 149-151.
2. Steaua Dunării, 66, 4/16 septembrie 1856, p. 175.
3. Despre această dezbatere și, în general, despre problema compensațiilor care ar fi trebuit acordate Moldovei
și Iașilor, vezi Mihai Chiper, „Valahii ne-au înșelat.
Chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică
moldovenească după unire (1862-1874) (I), în Archiva
Moldaviae, X, 2018, p. 111-174.
4. Pentru detalii, vezi Simion-Alexandru Gavriș,
Ipostazele unei biografii politice..., p. 230-231; 378.
5. Mihai Eminescu, Patologia societăţii noastre.
Articole politice, ediţie îngrijită de N. Henegariu şi C.
Tomescu, Bucureşti, 1998, p. 353.
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Dragoş COJOCARU

LE CTU RA DA NTI S

Poate că versul cel mai cunoscut din
Divina Comedie, inclusiv în rândurile mereu
crescânde ale profanilor în materie de dantologie în special şi de literatură în general, este
acela pe care călătorul îl descifrează, ca
îndemn concluziv, în inscripţia găsită pe poarta Infernului: „Lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate” (Inf. III, 9). În acest vers, reminiscenţa vergiliană a dificultăţii extreme a revenirii din lumea subpământeană concepută în
maniera antică se preschimbă în imposibilitate
definitivă, sub imperiul rigorii creştine.
Aşadar: „Lăsaţi orice speranţă, voi care
intraţi”.
În varianta în proză cu care Maria Chiţiu
deschide seria traducerilor în limba română
ale Infernului dantesc (1883), conţinul acestui
vers faimos este redat simplu: „Lăsaţĭ orĭce speranţă
voĭ ce intraţĭ”. Lipsa, aici, a virgulei din reconstrucţia grafică, bunăoară, a lui Natalino Sapegno, dă
cursivitate lecturii, dar parcă reduce din tranşanţa
retorică ameninţătoare a ceea ce, în lipsa manuscrisului autentic, ni se propune ca „originalul” în limba
italiană.
N. Gane toarnă acelaşi conţinut al endecasilabului dantesc în mai cuprinzătorul alexandrin, pe care
mai apoi se cade să-l umple, în acest caz, prin adăugarea unui adverb de loc. Cel puţin, cuviincios, acest
adaos nu denaturează sensul textului-sursă. Cele
două variante ale junimistului diferă, în cazul acestui
vers, doar prin punctuaţie. Iată versiunea iniţială
(1906): „Lăsaţi ori ce speranţă, voi care-intraţi aice
!”. Iar acum iată refacerea (1907): „Lăsaţi ori-ce speranţă, voi care’ ntraţi aice !”. Locul apostrofului de
imediat după „care” ar fi fost imediat înainte de
„’ntraţi”, marcând locul precis al vocalei iniţiale elidate. Dar „vina” nu e condamnabilă, asemenea
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imprecizii grafice urmând să afecteze ediţii numeroase din deceniile următoare, fără a se limita, desigur, la opera lui Dante Alighieri. Remarcăm, în
schimb, statornicia spaţiului liber dintre ultimul
cuvânt („aice”) şi semnul de punctuaţie exclamativ
(pe care tot el îl introduce), un spaţiu provenit din
maniera franceză de redactare a textelor tipărite, care
de o bună bucată de vreme nu mai este recomandabil
pe piaţa românească...
George Coşbuc reduce (la loc) scara endecasilabică a metricii danteşti (1927): „Să lase-orice speranţă cine-a ’ntrat”. Poetul tălmăcitor reformulează
adresarea personalizată gramaticaliceşte („voi”) din
original, pe care o înlocuieşte cu indefinitul „cine”,
modificând fireşte predicatul în acord cu noua persoană gramaticală. Transpune şi prezentul „entrate”
(„intraţi”) din original, într-un perfect compus care
accentuează caracterul definitiv al intrării, a cărei
ireversibilitate apare sugerată mai pregnant decât în
textul de pornire. Însă jocul vocalic dintre ultimele
trei componente lexico-gramaticale ale versului
(„cine-a ’ntrat”) sună (şi apare în grafie) cam forţat.
Revenind la proză, Alexandru Marcu (1932)
redă, în premieră românească, toată inscripţia de pe
poarta Infernului (Inf. III, 1-9) cu majuscule (aşa
cum se practică în numeroase ediţii în limba italiană,
incluzând-o aici şi pe cea semnată de Natalino
Sapegno). Însă noi o transcriem aici renunţând la
această formulă grafică. Italienistul traduce în proză,
dar tentaţia versificaţiei e mare, în aşa fel încât el
reproduce endecasilabul dantesc printr-un alexandrin
scurt (care ar avea douăsprezece silabe dacă ultimul
cuvânt ar fi paroxiton): „Vă luaţi deci nădejdea, voi
toţi ce intraţi”. Nici aici nu mai figurează semnul
exclamativ propus de N. Gane. Însă ceea ce se
remarcă este apelul, tot în premieră românească, la
un termen provenit din slava veche: „nădejde”, în
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locul latineştii „speranţe”. Procedeul poate apărea ca
o încercare (cel puţin) de adaptare a textului, produs
în context romano-catolic, la spaţiul spiritual pravoslavnic. Substituirea lexicală „a lăsa” prin „a lua” nu
convinge în sine, dar sună mai bine din punct de
vedere prozodic în combinaţie cu adaosul „deci”. Pe
de altă parte, acest adaos face, el însuşi, trimitere la
o ipoteză de lucru exprimată în prealabil, ceea ce
ştirbeşte integritatea sculpturală a versului considerat
aparte. Dimpotrivă, adaosul „toţi” sună şi bine prozodic, dar mai ales nu afectează, ci întăreşte semantica definitivă şi atotcuprinzătoare a originalului.
Ion A. Ţundrea (1940) recurge şi el la majuscule
pentru întreaga inscripţie, revenind însă la metrica
terţinelor înlănţuite de endecasilabi. De asemenea,
repetă isprava lexicală de rit ortodox a lui Marcu, pe
care o formulează la plural: „Lăsaţi orice nădejdi
intrând prin mine!”. Pluralul „nădejdi” întrebuinţat
de medicul traducător este, din păcate, derutant,
întrucât trimite cu gândul la o pluralitate diversificată a obiectelor nădejdii, pe când ceea ce se refuză
categoric în inscripţia infernală este, de fapt, o singură speranţă (a ieşirii), indiferent de eventuala pluralitate, iluzorie oricum, a diferitelor căi (sau soluţii) de
ieşire (la rândul lor, iluzorii în amăgitoarea lor particularitate). Gerunziul „intrând” e ambiguu semantic
şi oricum nu sună bine. Adaosul „prin mine” produce
conotaţii sado-masochiste, iar ameninţarea cu pierderea nădejdilor pare să funcţioneze ca un gest de
auto-apărare. Iar acest gest agresiv cu aparentă miză
feciorelnic defensivă este produs de poarta
Infernului (prin care se intră) şi nu de Infernul însuşi,
căruia Dante îi atribuie, pesemne, ultima parte din
„discursul” inscripţionat deasupra porţii (aşa cum
reiese din forma adjectivală masculină „eterno” din
versul precedent).
Eta Boeriu (1965) consideră şi ea (având suport
şi într-un număr de exegeze la îndemână) că aceea
care glăsuieşte în inscripţie este poarta. Ca atare,
endecasilabul dantesc capătă forma următoare:
„pierduţi sînteţi de-mi treceţi peste prag”. Cu toate că
sensul generic al inscripţiei se păstrează, variaţiunile
pe toate nivelurile limbii sunt evidente. Însă, în ediţiile ulterioare (inclusiv cea mai populară, de la
Minerva, BPT, 1982), revenirea către original este cu
atât mai remarcabilă: „Voi, ce intraţi, lăsaţi orice speranţă.” Eta Boeriu renunţă la majusculele exclusive
din unele variante în ambele limbi şi nu recurge nici
la semnul exclamativ. Singura modificare faţă de oriCONVORBIRI LITERARE

ginal este de ordin topic: o inversiune care ajută la
consolidarea prozodică a versului în limba română.
Prin acest procedeu de o simplitate admirabilă, traducătoarea îşi întrece concurenţa în materie de fidelitate traductologică, în cazul acestui vers celebru.
Totuşi, nici această versiune nu corespunde întru
totul perfecţiunii originalului, întrucât rima interioară impusă automat, în traducere, de cele două verbe
de aceeaşi conjugare (întâi, ca şi în italiană) la acelaşi mod, timp, persoană şi număr (indicativ prezent,
a doua plural), adică „intraţi” şi „lăsaţi”, care apar
plasate într-o succesiune imediată (în pofida virgulei,
nu foarte putincioase), poate deranja o ureche mai
pretenţioasă prin imprsia de jucăuşenie pe care asocierea sonoră o produce într-un context de sobrietate
ameninţătoare. Dante risipise această eventualitate
prin plasarea verbelor respective la distanţa maximă
cu putinţă (la începutul şi, apoi, la sfârşitul versului
faimos...
Vedem însă că George Buznea (1975) prezentase
deja, în principiu, varianta finală a Etei Boeriu: „Voi
ce intraţi, lăsaţi orice speranţă!”. Lipseşte aici – şi e
o greşeală – virgula de după „voi”. E prezent, însă,
semnul de exclamaţie de la sfârşit, plasat, în maniera
franceză, după un spaţiu liber (cum apărea şi în ediţiile lui N. Gane). În plus, Buznea transcrie întreaga
inscripţie cu majuscule. Dar, dacă ne uităm la ani,
nu-i deloc exclus ca această versiune să fi „inspirat”,
masiv, reuşita finală a Etei Boeriu...
Giuseppe Cifarelli (1993; 1998) preia şi el (sau
editorul său) grafia completă în majuscule şi prezintă
următorul rezultat: „Lăsaţi speranţa voi care-aţi
intrat!”. Manevra principală o constituie excluderea
adjectivului pronominal „orice”, cu trecerea consecutivă a substantivului determinat („speranţa”) la
forma sa articulată hotărât. Dubiul care survine este
dacă nu cumva exortaţia vizează lepădarea de virtutea teologală a speranţei, ca un eventual expedient
pentru succesul ulterior al voiajului infernal. În plus,
perfectul compus induce impresia că inscripţia figurează de partea cealaltă a porţii Iadului, câtă vreme
se adresează unui cititor deja trecut de partea cealaltă
a „pragului” (vorba iniţială a Etei Boeriu). La
Coşbuc, acelaşi perfect compus nu comporta această
lectură eronată, graţie formulării impersonale cu rost
generic. În fine, renunţarea la orice virgulă e mai
bună, parcă, decât prezenţa doar a uneia din cele
două necesare, în timp ce semnul de exclamaţie
adăugat vine, în sfârşit, imediat după cuvântul prece151

dent, în conformitate cu normele ortografiei actuale.
Marian Papahagi (2012) declară că a tradus cântul al III-lea încă din 1982 şi că l-a acceptat, revăzut
şi confirmat ca definitiv în 1996 (aşadar, după prima
ediţie a traducerii lui Cifarelli). Varianta sa, transcrisă integral cu majuscule, sună foarte apropiat de
aceea a italianului: „Lăsaţi speranţa, voi care-aţi trecut.” A apărut o virgulă, a dispărut (la loc) semnul
exclamativ, iar în loc de „intrat” apare „trecut” (mai
ambiguu semantic, putând, la o adică, semnifica
„moartea” în general, când nu de-a dreptul o reuşită
la un examen). Observaţia legată de perfectul compus se menţine (cea formulată referitor la traducerea
lui Cifarelli).
Răzvan Codrescu (2006) stă bine cu virgulele,
dar reintroduce şi semnul exclamativ, tot în conformitate cu norma actuală (adică fără spaţiu liber anterior): „Voi, ce intraţi, nu mai speraţi scăpare!”. În
această variantă, în care recursul la majusculele continuate este înlocuit – într-o altă premieră dantologică românească – de punerea textului în italice, punctul de plecare pare să îl constituie inversiunea (în
raport cu originalul) de care se mai prevalaseră
George Buznea şi Eta Boeriu. Însă, tot pentru prima
oară în limba română, traducătorul optează pentru
schimbarea categoriei gramaticale a „speranţei” de
lăsat: sintagma esenţială „lăsaţi orice speranţă” devine „nu mai speraţi”. În mod avantajos, în versiunea
lui Codrescu, verbele „intraţi” şi „scăpaţi” sunt plasate la o distanţă ce pare suficient de mare pentru a
evita deranjul rimei facile impuse automat de terminaţiile identice din aceeaşi conjugare, între ele fiind
plasate adverbele „nu” şi „mai” (monosilabice, dar
unde-s două puterea creşte). Problema ivită din
această manevră este necesitatea unui complement
direct al verbului „a spera”, pe care traducătorul îl
află în substantivul „scăpare”. Acest recurs, adiţional
în raport cu originalul, pare să respecte semantica
retoricii din înscrisul de pe poarta Iadului, el doar
concretizând obiectul speranţei („scăparea”), obiect
subînţeles în textul-sursă.
Cristian Bădiliţă (2021) traduce în proză ritmată.
El transcrie, din nou, întreaga inscripţie cu majuscule
continuate şi, făra a rima, înşiră, în acest caz, versuri
de o metrică inegală. Pasajului care ne interesează îi
corespunde un alexandrin oxiton cu cezură după
heptasilabul iniţial, dotat la urmă cu semnul de
exclamaţie adiţional: „Lăsaţi orice speranţă, voi, cei
care intraţi!”. Astfel în cele treisprezece silabe ale
152

traducerii (cu accent pe ultima silabă, ceea ce scade
cu o silabă calculul normal al metricii socotite în
funcţie de majoritatea paroxitonă a lexicului şi morfologiei italiene), încape perfect, nici mai mult, nici
mai puţin, conţinutul semantic, lexico-gramatical şi
reapare transpusă în limba română topica identică a
endecasilabului dantesc despre care, iată, am vorbit...
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Dan TOMULEŢ
Nietzsche îşi îndreaptă apoi critica împotriva explicaţiilor metafizice, care, consideră el, nu au decât funcţia de a adăuga semnificaţie şi obiectivitate unor lucrurilor lipsite de aşa ceva. Semnificaţia face lumea mai
interesantă şi îl ajută pe om să se simtă mai important,
în timp ce obiectivitatea reduce fiinţei umane anxietatea
responsabilităţii. În felul acesta, afirmă filosoful, ele
creează împreună un plus de „interes faţă de viaţă”
(I.17). Acum, fără îndoială, explicaţiile au într-adevăr
darul de a produce şi de a administra semnificaţii, însă
lucrul acesta nu poate fi prezentat ca o culpă, cel puţin
nu în numele unui scepticism care neagă existenţa
cunoaşterilor şi a existenţelor absolute. Orice culpabilizare de felul acesta rămâne inteligibilă doar în temeiul
unui adevăr referitor la un bine anume, or scepticismul
de factură nietzscheană nu are dreptul să facă apel la astfel de mijloace; şi nu are nici căderea să atribuie convingerilor altora statutul de iluzii. Mai mult, într-un astfel
de context sceptic şi ateu, nici chiar explicaţiile ştiinţifice nu ne mai pot fi propuse ca o alternativă viabilă la
explicaţiile metafizice, pentru că nu mai au mare lucru
de oferit în ordine epistemologică şi nici chiar în ordinea vieţii, întrucât ştiinţa în sine nu poate avea acces
decât la o noimă a lucrurilor mioapă şi lipsită de un orizont real. În ce fel ar putea ştiinţa să susţină rostul vieţii,
de exemplu, dincolo de satisfacerea unei simplei curiozităţi faţă de imediat şi a unei utilităţi cu o anvergură
similară? Iar pentru ateism, natura nu poate fi decât un
absurd număr de circ. În sfârşit, faptul că în cunoaşterea
metafizică sunt implicate aspecte psihologice şi sociale
nu o particularizează absolut deloc în raport cu cea ştiinţifică şi nici nu ne permite să reducem înţelegerea
metafizică la funcţiile ei sociale şi psihologice. La urma
urmei, orice explicaţie are implicaţii de felul acesta;
chiar explicaţiile lui Nietzsche pot fi incluse aici, deşi
natura implicaţiilor psihologice ale acestora sunt oarecum de semn contrar.
Confruntat cu aceste realităţi, dar şi pentru a-şi consolida scepticismul istoricist şi psihologizant, Nietzsche
contestă stablitatea lucrurilor, pe care se întemeiază
legea fundamentală a gândirii metafizice, adică princiCONVORBIRI LITERARE

piul identităţii. Cunoaşterea, consideră el, derivă din
senzaţia plăcerii şi a durerii (I.18); aici îşi au originea
însuşirile lucrurilor, adică în relaţia acestora din urmă cu
organismele, ceea ce face imposibilă stabilitatea lor.
Totuşi, creditând mult prea uşor tezele sofisticii antice,
conform cărora cunoaşterea e relaţia instabilă dintre fluxul subiectului cunoscător şi fluxul obiectului cunoscut,
Nietzsche comite aici cel puţin trei greşeli. În primul
rând, însuşirile lucrurilor nu sunt reductibile la senzaţia
plăcerii şi a durerii, deoarece, într-un astfel de caz, ele
nu ar mai avea decât proprietatea de a fi mai mult sau
mai puţin plăcute, iar omul nu ar fi dotat decât cu organe
de simţ corespunzătoare acestor senzaţii. Nu putem
deriva din plăcere şi neplăcere întreagă serie a formelor
obiectuale. În al doilea rând, după cum am văzut deja,
lucrurile nu sunt reductibile la însuşirile lor. Lucrul este
o formă de existenţă înfăşurată, în timp ce însuşirea este
forma sa de existenţă desfăşurată sau manifestă. Este
adevărat că lucrurile sunt o sursă potenţial nesfârşită de
însuşiri contextuale, însă faptul acesta nu le lipseşte de
consistenţă ontologică, şi nu lipseşte de stabilitate nici
însuşirile lor, în măsura în care acestea sunt gândite. În
sfârşit, proprietăţile lucrurilor nu se revelează doar prin
relaţia lor cu organismele vii, ci şi prin relaţia lor cu alte
lucruri. De exemplu, o bucată de lemn are însuşirea de
a pluti în prezenţa apei, nu în prezenţa unui organism
viu, deşi o minte – nu un organism viu – trebuie să fie
de faţă pentru a constata respectiva însuşire relaţională.
Apoi, ni se spune în continuare, judecata îşi are originea în compararea senzaţiilor, iar acestea derivă, în
viziunea autorului, din senzaţiile de durere şi plăcere.
De fapt, judecata nu derivă din compararea senzaţiilor,
ci are ca sarcină instituirea şi relaţionarea percepţiilor,
adică a unor senzaţii deja gândite. Judecata este o operaţie a gândirii desfăşurată asupra altor produse ale gândirii, relaţia dintre percepţie şi senzaţie fiind una hermeneutică. Psihologizarea gândirii îl obligă însă pe
Nietzsche să conteste realitatea laturilor ei formale şi
realitatea universalului, iar prin biologizarea psihologiei
el neglijează seriozitatea argumentelor favorabile consistenţei ontologice a conştiinţei. Referitor la realitatea
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universalului, el afirmă că similitudinea lucrurilor nu
este decât similitudinea influenţei lucrurilor asupra
organismelor. Dar, am putea întreba noi, cum se face că
nişte lucruri lipsite de stabilitate pot exercita influenţe
stabile asupra organismelor şi de ce ar exista influenţe
similare, dacă lucrurile însele sunt mereu în schimbare?
În pofida acestor impedimente, el vorbeşte totuşi despre
individualitate – şi cum ar putea evita acest lucru? – deşi
individualitatea este o formă a stabilităţii, pe care tocmai a contestat-o, considerând-o drept o consecinţă a
limitării percepţiei la o însuşire sau alta. Cu alte cuvinte,
dacă percepţia nu ar fi astfel limitată, nici despre identitate nu s-ar mai putea vorbi. Fără îndoială, realitatea
este tainică şi nu putem considera că identitatea, universalul sau logica sunt aspecte intrinseci ale sale, mai
degrabă decât nişte forme echipamentale prin care omul
intră în contact cognitiv cu realitatea. Totuşi, abordarea
categorială a realităţii este o hermeneutică posibilă a
acesteia, o formă de prezentificare a ceea ce este, din
care nu se pot deriva consecinţe nihiliste în legătură cu
realitatea, ci mai degrabă concluzii mistice.
Metafizica, aflăm în continuare, postulează existenţa substanţelor şi a liberului arbitru, acestea făcând parte
dintre erorile primare ale organismului, pe care ea le
prezintă ca pe nişte adevăruri. Acum, dacă libertate nu
este, credinţa în existenţa ei, din moment ce există, nu
poate fi decât rezultatul unor necesităţi biologice, fapt
care elimină noima oricăror argumente orientate împotriva ei. În al doilea rând, cum ar putea un organism să
comită erori epistemologice? Înţelegem posibilitatea
unor erori de ordin fizic sau chimic, dar nu şi a unor
erori de ordin cognitiv, întrucât structurilor fizico-chimice nu li se poate atribui conştiinţă; iar dacă li se aplică, sfârşim în hilozoism. Şi nici chiar erorile fizice nu
pot fi erori, decât dacă există o minte care să constate
eroarea. În al treilea rând, dacă există erori, în ce ar
putea consta adevărul în raport cu care ele sunt erori? În
sfârşit, dacă omul este reductibil la organism, nu ar mai
trebui folosite limbaje care nu au sens decât în cazul în
care mintea există cu adevărat. În locul gândurilor, al
impresiile, al cuvintelor şi chiar al acţiunilor ar trebui
folosite numai formule chimice. Aşadar, dacă este atât
de sigur pe sine, de ce nu reuşeşte ateismul să-şi inventeze propriul său limbaj, în care să discute despre aceste
lucruri fără să mai facă apel la terminologia îmbibată cu
noţiuni metafizice şi religioase?
În sfârşit, Nietzsche este de părere că un mare pas
cultural s-ar realiza, dacă s-ar depăşi superstiţiile religioase (I.20). Ei bine, în cazul acesta trebuie să-i dăm
dreptate. Problema este însă că gândirea realigioasă nu
este acelaşi lucru cu superstiţiile religioase, iar dacă
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Nietzsche, sau oricine altcineva, doreşte să marcheze
vreun punct în favoarea ateismului, ar trebui să se ocupe
de gândirea religioasă matură, nu de copilăriile religioase ale unora sau altora. Sigur că este mult mai uşor să te
măsori cu armata copiilor ieşiţi de la grădiniţă, decât cu
oştirea unor oameni căliţi în luptă, dar lucrul acesta nu
aduce prea multă cinste intelectuală ateismului.
Trebuie depăşită metafizica? Probabil că da, însă
lucrul acesta nu se poate realiza cu mijloacele unui
scepticism psihologist şi istoricizant care încurcă nivelurile realităţii şi amestecă între ele terminologiile şi
limbajele, până la indescifrabil. Nietzsche suţine că religia a răpit omului „cele mai bune produse” (I.20), şi
sunt situaţii în care are dreptate, dar el nu arată care sunt
aceste produse. Să fie oare vorba despre lipsa de sens în
care ateismul îl aruncă pe om? Sau despre degringolada
terminologică şi antropologică la care tocmai am asistat? Să sperăm că nu.
Ajuns astfel la sfârşitul peroraţiilor sale destinate
desfiinţării metafizicii, filosoful îşi atribuie singur cununa de lauri, afirmând că numai cei care s-au eliberat de
metafizică o pot privi cu superioritate. Şi dacă ne-am
eliberat de ea, în ce nou domeniu păşim? În viaţa străvezie şi decolorată a lipsei de sens? Iar căutătura încărcată de superioritate nu este ea o simplă gratificaţie psihologică pe care şi-o acordă un organism care încă nu a
înţeles că este un simplu organism? Într-adevăr, civilizaţia trece periodic prin crize de scepticism, şi aceste crize
sunt binevenite, întrucât purifică terenul gândirii, dar ce
formă poate totuşi îmbrăca o societate dominată de
scepticism? Ce fel de civilizaţie se poate construi pe o
astfel de temelie? Metafizica pare a fi, într-adevăr, o
formă de gândire îmbătrânită, dar scepticismul nihilist
nu se poate pretinde nici el o variantă tinereţii, ci doar o
versiune a înmormântării. Fără îndoială, Nietzsche este
de altă părere, întrucât susţine că eliberarea de metafizică defrişează terenul în favoarea unei sănătăţi şi a unei
robusteţi spirituale de un tip nou, în centrul căreia se
află ştiinţa. Cu alte cuvinte, micile adevăruri ale ştiinţei
reprezintă singura noastră avere, nu atât în sens cognitiv, pentru că valabilităţile epistemologice au fost concediate, cât mai degrabă în sensul vieţii. Ne rămâne, prin
urmare, să vedem ce poate să ofere vieţii ştiinţa şi ce fel
de robusteţe umană emană din mijlocul micilor ei adevăruri.
Înainte de a discuta despre măreţia spirituală a omului trăitor prin ştiinţă, Nietzsche doreşte să elimine o
îngrijorare bine-cunoscută, una pe care a formulat-o
foarte bine Dostoievski. El vrea să răspundă la întrebarea dacă, în absenţa lui Dumnezeu, omul va mai avea
motive să construiască instituţii durabile sau să se mai
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investească pe sine în semenul său. Oare nu se va grăbi
el să culeagă personal şi imediat roadele muncii lui? Pe
scurt, poate ştiinţa înlocui cu adevărat credinţa? Aceste
probleme, ne informează filosoful, apar pentru că trecerea de la credinţă şi metafizică la ştiinţă şi necredinţă
constituie un şoc (I.22) pentru omul educat sub epitropia
intereselor sale presupus eterne. Dar timpul rezolvă
totul, şi omul se va stabiliza treptat în noua paradigmă.
Rămâne totuşi riscantă ideea, considerăm noi, că fiinţa
umană se poate adapta la orice, şi că va ajunge să poată
trăi în absenţa sensului. S-ar putea să fie aşa, deşi nu
este deloc sigur, dar numai prin coborârea omului de la
sensurile magnifice ale Divinităţii la sensurile infime şi
infirme ale instinctul. Deposedată de noima sa regală,
fiinţa umană îşi va asuma axiologic noima animală.
Aşadar, întrebarea este dacă are cineva dreptul să se
transforme în apostolul pipernicirii permanente a condiţiilor vieţii noastre interioare. De-a lungul istoriei, omul
a privit spre Dumnezeu, pentru a se înălţa, nu pentru a fi
strivit, chiar dacă unele instituţii şi unii oameni care şiau asumat sarcina administrării divinului au atribuit
Divinităţii funcţii aplatizante pentru om. Are, aşadar,
cineva dreptul să răpească omului această nobilă privelişte, pentru a-l arunca apoi cu faţa în ţărână, doar pentru
că aroganţa ignoranţei numeşte lumina întuneric şi întunericul lumină? Avem oare dreptul să schimbăm radical
ideea de om sau să eliminăm din conştiinţa lui ideea
cărei îi datorează propria sa înomenire? Presupunem că
nu.
Eliberat de tradiţie, continuă totuşi Nietzsche, omul
va deveni creator şi vom fi astfel martorii unei adevărate
„polifonii a străduinţelor” (I.23). Ei bine, de la distanţa
unui secol şi jumătate, putem afirma astăzi cu certitudine că această profeţie nietzscheană nu s-a împlinit şi că,
în locul polifoniei străduinţelor creatoare, ne confruntăm, în sfera culturii contemporane, cu o cacofonie a
eforturile nimicitoare. Lipsa de sens nu poate da naştere
unor opere cu sens. Oare cum se face că Nietzsche şi
urmaşii lui nu au văzut această păcătoasă şi prăpăstioasă
contradicţie? Tradiţia, ni se spune, a limitat polifonia
străduinţelor. Astăzi, putem totuşi afirma că, în locul
unor mâzgăleli decolorate, este mai bun un simplu
desen în cărbune, şi mai bună decât desenul în cărbune
este folosirea ordonată a culorilor. Nietzsche ne propune
multiculturalismul, dar fără să întrevadă echivalenţa
acestuia cu anticulturalismul. Numai cine nu înţelege
esenţa culturii ca formă sufletească poate propune o astfel de idee. Nihilismul nu constă în multiculturalism, ci
în faptul că ţi-a trecut prin minte să-l propui. Când creştinismul se amestecă cu buddhismul, de exemplu, nici
creştinul şi nici buddhistul nu mai merită menţionaţi.
Nietzsche susţine totuşi că mulţimea stilurilor artistice
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va dezvolta simţul estetic şi că va avea loc o selecţie a
stilurilor superioare, în estetică şi morală; un fel de
selecţie naturală, într-o epocă a comparaţiei. Iată nişte
rânduri pe care astăzi nu le mai putem citi decât cu o
adâncă amărăciune.
Măreţia culturilor anterioare, ni se spune apoi, se
află întotdeauna în urma progresului. Aşa ne învaţă educaţia istorică şi oricine neagă lucrul acesta se face vinovat de o „prostie insuportabilă” (I.24). Omul trecutului
a dezvoltat cultura doar în mod inconştient, însă omul
actual poate face cultură în mod conştient. Nietzsche nu
sesizează faptul că cultura e un fenomen religios; el pare
să creadă că, dacă pictezi şi scrii cântece, te afli în mijlocul culturii. Dacă ar fi aşa, şi-ar avea şi ploaia cultura
ei, pentru că şi ea face semne pe pământ şi emite sunete.
El rămâne, aşadar, prizonierul unor obişnuinţe şi limbaje care nu au sens decât în vechea paradigmă, şi nu înţelege că noua lui paradigmă îl lasă fără un astfel de discurs. Urmează acum halucinaţiile obişnuite: că omul va
crea condiţiile înălţării sale, va administra economic
întregul pământ şi va distruge neîncrederea în progres.
Fanteziile sale romantice ne fac astăzi să zâmbim, şi
zâmbim cu tristeţe, privind într-adevăr prostia insuportabilă a aroganţei omeneşti. Iată că după un secol şi
jumătate, această ştiinţă mult lăudată nu reuşeşte să ne
furnizeze niciun scop real, comparabil cu cel deţinut de
societatea premodernă, ci rămâne esenţial preocupată de
mijloace. Nu sunt mijloace destinate unui scop, ci acele
mijloace care s-a întâmplat să fie descoperite ne propun
acum scopurile aferente lor, nu din alt motiv ci doar
pentru că acum se pot atinge.
Aşadar, ce oferă omului ştiinţa? Nietzsche răspunde
la această întrebare într-o secţiune intitulată Îmbătat de
aroma înfloririlor, unde ni se reaminteşte că omul nu se
apropie de realitate prin metafizică şi religie, ci prin ştiinţă, o afirmaţie greu de înţeles după ce existenţa adevărului a fost contestată, dar poate că este vorba despre
realitatea vieţii. Este adevărat că omul preştiinţific a fost
profund, recunoaşte el, însă eroarea a fost cea care l-a
făcut profund. Profunzimile sunt înfloriri ale omului,
irealizabile prin cunoaşterea pură, întrucât descoperirea
esenţei lumii ascunde „cea mai dezagreabilă deziluzie”
(I.29). Realitatea este o dezamăgire, în comparaţie cu
reprezentarea, care e plină de semnificaţii şi sens. Dacă
ne aşteptăm la veşti spirituale bune din partea ştiinţei,
vom fi dezamăgiţi, ne spune Nietzsche. Ştiinţa nu face
decât să ne arunce într-o lume lipsită de sensuri ultime;
universul pe care ea ni-l propune este pustiu şi superficial. Ea aduce însingurarea omului. Dar oare atunci nu
ar trebui oare să înţelegem că adevărul ştiinţific este un
duşman al vieţii? Nu ar fi mai bine dacă am rămâne
ascunşi în eroare? Nietzsche răspunde la a doua întreba155

rea printr-o răsunătoare negaţie, spunând că moartea
este preferabilă erorii, dar nu răspunde cu acelşi entuziasm şi primei întrebări, ferindu-se de jena obligaţiei de
a da un răspuns pozitiv.
Ştiinţa a eliminat obligaţia morală şi religia, iar
acum nu mai există decât durerea şi plăcerea, ca motivaţii (I.43). Morala şi religia s-au întemeiat pe eroare, pe
dorinţă şi aversiune; şi nu poţi ieşi din ele, fără să desconsideri motivaţiile lor pasionale obişnuite. Motivaţia
pasională va slăbi însă, sub presiunea purificatoare a
cunoaşterii, ajungându-se treptat la o existenţă pur intelectuală, lipsită de scop, dar care preţuieşte existenţa în
sine. Va fi o viaţă naturală, fără reproş şi fără laudă, un
joc al supraomului devenit ştiinţific. Gândul că ar fi mai
mult decât natură nu-l va mai tulbura pe acest om luminat de propriul său beculeţ. El va atinge o stare de echilibu şi va trăi doar pentru a-şi spori cunoaşterea. Dar nu
este oare aceasta o filosofie a disoluţiei umane, mascată
sub chipul unei filosofii a vieţii? Depinde de temperament, spune Nietzsche. Omul tulburat de tensiuni interioare nu va reuşi să facă faţă turnurii ştiinţifice şi va trebui ţinut în lesa valorilor, dar omul echilibrat va trăi fără
regret şi fără invidie. El va zbura deasupra oamenilor, a
obiceiurilor, legilor şi valorilor tradiţionale, cu adevărat
liber; şi nu va avea decât bucuria acestei condiţii.
Iată o filosofie a edulcorării non-sensului, a superficialităţii şi a deznădejdii; o ideologie a idolatrizării ştiinţei, indiferent ce ne aduce ea sau ne poate aduce ea.
Este adevărat că ştiinţa şi natura inventată de ştiinţă nu
se interesează de scopuri ultime şi nici de valori, dar
lucrul acesta nu reprezintă o calitate, dacă ea se pretinde
o înlocuitoare a teologiei şi a filosofiei, adică o măsură
a omului şi a realităţii, pentru că omul nu există cu adevărat în absenţa acestora din urmă. Este o tragică ironie
propunerea unei filosofii a vieţii, în locul metafizicii sau
al vieţii aduse în lume de Hristos, după care să te prezinţi cu această versiune spectrală a existenţei umane,
pretinzând că ea ar fi viaţa însăşi, tocmai când cititorul
se aşteaptă să întâlnească nişte valori majuscule şi vârtoase. Nimeni nu trebuie să uite că europeanul creştin a
gustat şi s-a obişnuit cu delicatese spirituale în comparaţie cu care propuneri de genul celor avansate de
Nietzsche seamănă cu invitaţia de a consuma o căpiţă de
fân. În plus, istoria şi evanghelia ne învaţă deopotrivă
că, dezgustat de astfel de oferte, omul tinde să se transforme într-un animal pasionat de lături, nu într-un fluturaşul diafan şi trandafiriu, mulţumit să zboare de la o
floare ştiinţifică la alta şi mimând că se hrăneşte cu un
nectar care nu există; s-ar putea ca această zburătoare
sidefie să redevină vierme. Filosoful răspunde însă că
cel care nu suportă faţa inumană a ştiinţei şi această
schimbare de meniu spiritual este un om bolnav (I.38).
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S-ar putea să fie aşa, însă lucrul acesta nu va împiedica
lumea să se transforme într-un spital lipsit de medici şi
de medicamente, adică într-o luntre a meduzei. Mai
există apoi şi posibilitatea ca bolnav să fie cel care confundă sătătatea cu boala şi boala cu sănătatea. În ciuda
sugestiilor lui Nietzsche, se pare că aceşti oameni
cuprinşi de febra culturii adevărate să nu răspundă prea
bine la un simplu tratament cu gheaţa nihilismului.
Totuşi, azilul propus de Nietzsche nu are în dotarea
lui farmaceutică numai gheaţă, ci dispune şi de anestezice, scopul ştiinţei fiind acela de a procupra o viaţă cât
mai lungă şi cât mai puţină durere, adică o cât mai lungă
durere, la foc domol. Probabil că ar trebui să strigăm de
bucurie la auzul acestei miununate evanghelii, desigur,
dacă nu ne-ar împiedica celelalte scopuri ale ştiinţei,
cum ar fi: cele mai distructive arme, cea mai ucigătoare
poluare şi cel mai dezgustător reducţionism imaginabil.
Cam aşa arată binecuvântările disponibile harului noii
preoţii nihiliste. Aşa-zisul opiu pentru popor a fost înlocuit cu anestezicele mai sus menţionate. Dar cum am
putea salva situaţia? Evident, ascunzându-ne capul în
nisip, adică denigându-i pe creştini; e o soluţie la modă
şi la îndemâna oricui care nu ştie despre ce este vorbă,
dar se vrea la tribună. Vom scoate de la saramură ţambalele noastre inutile şi vom face atâta zarvă culturală,
încât vom acoperii sunetul oricărei argumentaţii serioase; şi vom folosi în acest scop formele decăzute şi marginale ale creştinismului, pe care tot noi am reuşit să-l
corupem. La urma urmei, ştiinţa oferă tot mai puţină
plăcere din ea însăşi şi tot mai multă plăcere prin nimicirea mângăierilor metafizicii, religiei şi artei (V.251).
Vă urăm, aşadar, bun-venit la marea sărbătoare a automăcelăririi voastre spirituale, cu ajutorul bisturiului ştiinţei.
După cum am afirmat şi cu alte ocazii, poziţia noastră nu este potrivnică ştiinţei, ci doar potrivnică orbirii
scientiste. Ştiinţa este un lucru folositor, în ordine epistemologică şi tehnologică, însă ea nu poate înlocui nici
filosofia, fară de care nu poate exista, şi nici teologia,
fără de care filosofia îşi pierde sensul. Ideea propunerii
ştiinţei ca sursă a spiritualităţii umane este în întregime
ineptă, şi nu dragostea de adevăr este cea care conferă
unei astfel de idei persistenţa ei istorică. Autonomia spirituală a omului este o iluzie, iar reducerea spiritualităţii
umane la resursele lui spirituale înseamnă defiinţarea
omului. Aşadar, ceea ce este omenesc este mult prea
neomenesc.
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Ovidiu PECICAN
Cu Stagiritul, crede Noica, survine un fapt mirabil. „Un Aristotel viu ... dă socoteală de cunoașterea
umană”1. Nu mai mult, dar nici mai puțin de atât.
Aristotel reprezintă «placa turnantă» în spiritul european: locul exact în care spiritul ca excepție se
convertește în spirit ca regulă, respectiv în cultură2.
Căci nu excepția înseamnă cultura, ci regula. Cultura
înseamnă, în acest context, formulează plastic Noica,
„geniul umanității, domesticit”3. Despre ce „domesticire” poate fi însă vorba? Modelul ei este – clar – cel
biblic. Așa cum omul a dat nume animalelor (Geneza,
2: 19-20), tot la fel a desemnat Stagiritul domeniile
culturii, trasându-le hotarele, perimetrele. „Aristotel
este cel dintâi care dă nume lucrurilor culturii. [...]
Totul era «anonim» și fără nume în materie de cultură, înaintea sa. Nu existau științe distincte și discipline filosofice distincte...”4. El a jucat, așadar, în materie de cunoaștere, nu doar rolul lui Adam, ci și pe
acela al lui Prometeu, protagonistul mitologiei elene:
a adus oamenilor focul; de astă dată pe cel al
cunoașterii, desigur. În oricare din aceste lecturi cu
trimiteri mitologice, rolul de inițiator și de înaintemergător al filosofului grec se configurează fără echivoc, iar prestigiul său de factură aproape sacră este
evident. Și pe bună dreptate se întâmplă astfel, căci
„Cu Aristotel a fost un spectacol unic: aproape fiecare dintre operele sale a generat o știință”5. Mai mult
decât atât: „... El a dat nume ... lucrurilor culturii în
istoria spiritului european”6.
De ce este acest lucru important? Pentru că „Nu
este vorba, pentru spiritul european, de a găsi Calea”
sau Salvarea sau Adevărul. „Este vorba doar de
Cunoaștere”, de „un fel de a asuma spiritul”7. Calea
rămânea țelul Orientului daoist, în timp ce Mântuirea
și-o adjudecaseră religiile (între ele și Creștinismul,
prin Isus). Cunoașterea, ca mod de a asuma spiritul,
altul decât cele menționate anterior, conducând spre
altceva, legat în bună măsură și de „aici și acum” (hic
et nunc), s-a conturat ca opțiune a Europei. Or, lucru
ce se cere subliniat, cunoașterea nu este inventată, nu
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este simplă operă de imaginație. „Ea este de găsit în
natură și în cărți...”8. În natură prin observare nemijlocită, în cărți prin lectură și studiu asidue. Dar, dincolo de deosebirile fiecăreia dintre cele două abordări, prin alternarea și combinarea lor, prin dialogul
dintre ele, prin complementaritatea lor.
Noica exprimă un punct devedere paradoxal. În
timp ce recunoaște minoratul exegeților Stagiritului,
le atribuie tuturor o viziune amplă, integratoare, atotcuprinzătoare. El este de părere că „Fiecare dintre
profeții aceștia minori reprezintă un elan al spiritului
către știința totală, prin efortul de a reface itinerarul
aristotelic”9. Gânditorul invocă „Exemplul lui
Coridaleu, care comentează ansamblul operelor”10,
nu glosează doar în marginea unuia sau a câtorva dintre textele Stagiritului. De aici, el trage concluzia că
„Un exeget aristotelic trebuie să fie întotdeauna
Exegetul”11, să aibă o viziune asupra totalității operei
comentate și să reprezinte exegetul paradigmatic.
Majuscula onorantă vine, deci, dinspre faptul că,
indiferent câtă reușită s-ar afla în demersul fiecăruia
dintre membrii acestei tradiții exegetice, oricare dintre ei vizează orizontul cel mai larg și mai comprehensiv cu putință, ducând mai departe spiritul operei
aristotelice. Particularitatea aceasta are o consecință
de seamă, după Noica: „De la Alexandru din
Afrodisia până la Coridaleu din Atena, trecând prin
Porfir din Tyros și prin toți acei neoplatonicieni, alexandrini, creștini și liber-gânditori, trecând prin
Ammonius și școala lui, prin Psellos și școala lui,
prin Blemmides și Sofonias Bizantinul, aristotelismul
își menține substanța, stilul – ființa...”12. Substanța
aristotelismului nu se împuținează, nu se diluează, nu
devine precară sub acțiunea acestor comentatori.
Noica este de părere că trăsătura cea mai de
seamă a exegezei grecești este libertatea „ultimă, de
control lucid și neobosit”13. El definește prin urmare
capacitatea de a scruta critic un text sau un ansamblu
de texte în permanență și fără rabat drept libertate
ultimă, prag maxim de care nu se mai poate trece, el
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fiind punerea în practică a unui ideal în raport cu textul scrutat. Libertatea, asociată spiritului critic, exersat rațional, în mod continuu, caracterizează efortul
comun al tuturor acestor comentatori aristotelici de
limbă greacă. Într-un asemenea exercițiu se poate
constata enciclopedismul aristotelic, „rezultatul unei
conștiințe de cultură, nu al unei simple nevoi de sistematizare a problemelor”14. Exersarea spiritului
ordonator, clasificarea riguroasă a chestiunilor este o
operațiune fără îndoială utilă cunoașterii. Dar ea este
depășită de conștiința de cultură. Aceasta se
întrezărește dincolo de interesul față de aristotelism,
de filosofia aristotelică, „Pentru greci aristotelismul
reprezintă mai mult decât un repertoriu de adevăruri”15. Prin urmare, ei afirmă în Europa ceea ce
Noica desemnează ca fiind o conștiință de cultură,
adică ridicarea la un adevărat orizont cultural atotcuprinzător, deasupra simplelor specializări; o
conștiință a unității în diversitate, pentru a folosi o
sintagmă mult uzitată în zilele noastre. Totuși, în
acest enciclopedism aristotelic se recunoaște
predilecția pentru cultura de tip științific (nu artistic
sau religios sau, de ce nu, chiar... sportiv). „Este
vorba ... de o conștiință de cultură care se deschide și
se împlinește în cultura științifică. Aristotel este primul model al culturii științifice”16. Această linie evolutivă își are în trecut propriile capitale și popasuri:
„La Alexandria și Bizanț – direct sau trecând prin
Antiohia – se poate spune că-și face apariția în istorie
spiritul de cultură european”17. Dar primul model
pentru o cultură științifică îl oferă, spune Noica,
Aristotel.
Constantin Noica este critic cu lecturile occidentale pe seama Stagiritului. „S-a cerut lui Aristotel să
reprezinte Adevărul, Filosofia și Sistemul, refuzându-i-se în numeroase cazuri rolul de a reprezenta
«placa turnantă» în spiritul european”18. În ce consta
această amplasare crucială? În faptul că Aristotel a
fost „locul exact în care spiritul ca excepție se
convertește în spirit ca regulă, respectiv în cultură”19.
Părintele cunoașterii europene, crede Noica, a părăsit
condiția excepțională a celui care cunoaște, oferind în
premieră modelul participantului la cunoaștere înzestrat cu calități spirituale firești, nu ieșite din normă.
Astfel, „Aristotel înfrânge mândria genialității. Iar
acest lucru îl reprezintă cultura: geniul umanității,
domesticit”20. Cultura ca disciplinare, ordonare,
practicare cu metodă, nu ca inspirație spontană, prin
excepție irepetabilă sau capricios reiterabilă, acesta –
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spune Noica – este marele dar făcut de Aristotel
spiritualității europene pe care, primul, o întruchipează în noua sa rânduire. „El a reprezentat, pentru spiritul european de mai târziu, conștiința de cultură, în
întregul ei”21. Exprimarea ansamblului, clarviziunea
asupra întregului mănunchi de discipline științifice și
filosofice îi revin astfel lui Aristotel. Vorbind despre
ele, „... Este vorba tocmai de o conștiință de cultură
care se deschide și împlinește în cultura științifică”22.
Aristotelismul este deci „înțeles ca ansamblu al
științelor”23 ceea ce face din el o imagine în sine a
culturii europene într-o vârstă aurorală a ei. Abia
după Aristotel s-au pus în joc cunoașterea matematică
și cea istorică24.
Cum se vede, în textul filosofului de la Păltiniș nu
este vorba doar de reflexul de a căuta recunoașterea
contribuției Europei Răsăritene la conturarea profilului cultural unic al entității Europa. Este și efortul de
a solicita recunoașterea pe seama lui Aristotel a unui
statut pe care alți filosofi, deloc mai puțin importanți,
nu îl au: prioritatea de a fi cel dintâi model pentru
cultura științifică. Spre a înlesni comparația, Noica se
întreabă retoric: „Care este ansamblul scolasticii platoniciene? Nu există școală a lui Platon decât în primul moment, și apoi ca Academie...”25 Din acest
punct de vedere, Aristotel „bate” platonismul.
Exemplificarea continuă cu filosofia modernă: „Care
este «exegeza» lui Descartes?”26 Performanța aristotelismului nu este egalată nici în modernitate, de
Cartesius. Iar apoi, și mai neașteptat – căci Noica a
fost mult timp un kantian – „În sfârșit, care poate fi
ansamblul criticismului de obârșie kantiană?”27
Pretutindeni față de exemplele ilustre invocate, gânditorul român diagnostichează goluri, absențe, stabilind, și din acest unghi, prioritatea aristotelismului.
De unde până unde, atunci, această netă diferență
între Stagirit și ceilalți iluștri gânditori? După
Constantin Noica, „filosoful însuși are o formă de
genialitate care diferă de cele invocate. Poți fi pitagoreic, platonician, cartezian sau kantian fără s-o știi;
dar aristotelic nu ești decât în chip conștient”28. Ar
trebui, adică, distins între genialitatea genuină și
„inconștientă”, trăită ca un firesc, neasumată lucid, ci
doar practicată, pe de o parte, și cea conștientă de
sine, exersată și aplicată cu metodă, urmărindu-i traseul cu deplină luciditate. Aristotel ar fi în posesia
acestui tip secund de genialitate, ceilalți ilustrându-l
pe primul.
Odată cu Aristotel, „Nu era un simplu autor cel
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care ieșea la iveală, ci o adevărată conștiință de cultură în deplinătatea ei”29. Numirea, separarea, distingerea metodologică și prin arealuri tematice specifice
a cunoașterii au însemnat așadar, prin demersurile lui
Aristotel, o deplină configurare a conștiinței de cultură a acestuia și, prin el, a spiritului european. Saltul
era evident, căci se trecea de la cunoașterea paușală,
in nuce, la dezvoltări ramificate pe domenii, la cartografiere și la demersuri ce anunțau viitoarele specializări. „O dată cu aristotelismul este vorba de cultură,
în toată varietatea ei, iar nu de un simplu suport filosofic pentru alte cercetări și reflexiuni...”30 Revelația
produsă de estomparea unității era aceea a diversității
culturale, a unor teritorii noi oferite explorării.
În acest context, Noica oferă și o definire etapică
a culturii. După el, „«cultură» vrea să însemne, la
început, păstrare a ce s-a dobândit; apoi, viață a spiritului în tiparele a ceea ce a fost găsit bun în trecut;
și abia în ultimul rând, dacă lucrul e cu putință,
creație nouă, una care să nu desființeze vechiul, sau
atunci să-l răstoarne cu o violență spirituală ale cărei
legi nu le cunosc. Pentru primele două puncte, orice
cultură înseamnă exegeză...”31. Memorie, clasificareordonare și, în fine, originalitate în creație, așadar.
Din memorie și clasificare-ordonare se hrănește exegeza. Desigur, însă, că ordonarea și dorința clasificatoare sunt depășite în anvergură de faptul că „intenția
adâncă a unui exeget autentic înseamnă a da socoteală de natura enciclopedismului aristotelic, care e
rezultatul unei conștiințe de cultură, și nu al unei simple nevoi de sistematizare a problemelor”32.
Înțelegerea acestui fapt a facilitat-o Coridaleu, fără
care șirul exegeților greci rămânea neînchis și neîmplinit.
Note:
1. Ibidem, p. 86.
2. Ibidem, p. 87.
3. Ibidem, p. 87.
4. Ibidem, p. 88.
5. Ibidem, p. 88.
6. Ibidem, p. 90.
7. Ibidem, p. 93.
8. Ibidem, p. 93.
9. Ibidem.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. Ibidem, p. 82.
13. Ibidem, p. 94.
14. Ibidem, p. 87.
15. Ibidem.
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16. Ibidem, p. 87.
17. Ibidem, p. 92.
18. Ibidem.
19. Ibidem.
20. Ibidem, p. 87.
21. Constantin Noica, „Introducere la exegeza europeană prin Coridaleu, în Simple introduceri la bunătatea timpului nostru, București, Ed. Humanitas, 1992, p. 79.
22. Constantin Noica, „Introducere la exegeza europeană prin Coridaleu, în Simple introduceri la bunătatea
timpului nostru, București, Ed. Humanitas, 1992, p. 87.
23. Ibidem, p. 91.
24. Ibidem, p. 94.
25. Ibidem, p. 78.
26. Ibidem, p. 78.
27. Ibidem, p. 79.
28. Ibidem, p. 79.
29. Ibidem, p. 89.
30. Ibidem, p. 90.
31. Ibidem, p. 92-93.
32. Ibidem, p. 87.
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Holban Ioan – 02.07.1954
Gorban Paul – 03.07.1982
Prisacariu Șoptelea Cristina – 04.07.1966
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Ailenei Sergiu – 28.07.1967
Mureșanu Ionescu Marina – 29.07.1949
Doboș Dan – 31.07.1970
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FEMEI LA TEOLOGIE
Dan CIACHIR
Începând din 1982, am mers relativ des în
redacţia Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române – Editura Patriarhiei
–, condus la vremea aceea de Arhimandritul
Bartolomeu Anania şi aflat într-una din clădirile
Arhiepiscopiei Bucureştilor, unde se ajungea
prin strada 11 Iunie. Angajaţii acestei instituţii
erau puţini – cred că în jur de zece –, însă de cea
mai aleasă calitate omenească şi intelectuală.
Acolo am avut prilejul să o cunosc pe Anca
Manolache, o persoană distinsă şi una dintre
puţinele femei-teolog din România de atunci.
Avea trei licenţe: în Litere (Spaniolă şi Italiană),
în Drept – dobândite în 1944 şi 1945 – şi în
Teologie, facultate absolvită în plină teroare stalinistă, în 1950. În aceeaşi perioadă, între anii
1951 şi 1954, a urmat cursuri de doctorat în
Teologie dogmatică. La fel ca alte licenţiate în
Teologie, Anca Manolache nu şi-a putut susţine
doctoratul întrucât vreme de două decenii (19481968) nu s-a mai acordat niciun titlu de doctor în
Teologie. Revenirea s-a produs abia în 1968,
anul de vârf al liberalizării, când primele teze
(susţinute în aceeaşi zi) aparţineau unor intelectuali străluciţi: părintelui Mircea Păcurariu şi
preotului profesor Ion Bria.
Revenind la Anca Manolache, care a executat
cinci ani de închisoare politică, trebuie spus că a
publicat numeroase studii în revistele bisericeşti,
cu predilecţie despre Maica Domnului, iar după
căderea fostului regim a tipărit volumele
Problematica feminină în Biserica lui Hristos,
Paşi spre mântuire, Sfintele Taine în viaţa
Bisericii.
Faptul că în România – singura ţară ortodoxă
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comunizată din epocă având acest privilegiu –,
până în anul 1959, cursurile Facultăţii de
Teologie din Bucureşti au putut să fie urmate şi
de femei, atât călugăriţe, cât şi laice, constituie
un binecuvântat paradox. Altul fiind faptul că,
până la mijlocul anilor ’70 ai secolului trecut,
studenţii teologi erau exceptaţi de la satisfacerea
stagiului militar. Iar atunci când aceştia au început să facă armată cu termen redus, iniţiativa na aparţinut Ocârmuirii, ci Mitropolitului
Moldovei Iustin Moisescu, sublocotenent în
rezervă.
Au trecut o sută de ani de când cele dintâi
femei din România au pătruns în sălile şi amfiteatrele facultăţilor de teologie. Asta se întâmpla
în toamna anului 1918. Primele studente erau
laice, menite să devină, după luarea licenţei,
profesoare de religie. Înaltpreasfinţitul
Gherasim, fost Arhiepiscop al Râmnicului, îmi
povestea că în 1944, în seria sa de studenţi la
Facultatea de Teologie, partea feminină era
reprezentată semnificativ atât de călugăriţe, cât
şi de laice. Această serie, mi-a mai povestit
ierarhul, punând mână de la mână, a cumpărat
de la văduva lui Nae Ionescu ediţia Patrologiae
cursus completus întocmită de abatele Jacques
Paul Migne în 382 de volume grupate în Series
graeca şi Series latina.
Despre atmosfera din Facultatea de Teologie
de la Bucureşti şi despre prezenţa feminină de
acolo din aceeaşi perioadă, a lăsat însemnări
într-un volum de memorii o altă femeie-teolog,
Natalia Manoilescu-Dinu, fiica economistului şi
omului politic Mihail Manoilescu, mort în închisoarea de la Sighet. Natalia Manoilescu-Dinu sCONVORBIRI LITERARE

a înscris la Teologie în 1945, absolvind facultatea patru ani mai târziu. În 1950 a fost admisă la
doctoratul pe care n-a mai avut, ca şi Anca
Manolache, cum să-l obţină. Însă amintirile sale
de studentă la Teologie sunt superlative. Iată un
fragment în acest sens: „În primii doi ani, profesorul care m-a impresionat cel mai mult a fost,
fără îndoială, părintele Coman, care preda
Patrologia. Era şi absolvent al Facultăţii de
Limbi Clasice, unde fusese studentul lui Vasile
Pârvan. Înalt, cu prestanţă, cu un păr puţin încărunţit care contrasta cu eleganta reverendă
neagră, părintele Coman domina de la catedră
auditoriul, pe care îl cucerea prin modul cum ştia
să imprime glasului o tonalitate extrem de plăcută, aproape melodioasă, căci avea talent de orator. Cunoscând la perfecţie opera Sfinţilor
Părinţi, încerca să ne transmită şi nouă pasiunea
sa pentru vechea literatură creştină, care, datorită modului său de predare, ne devenea foarte
apropiată şi bogată în semnificaţii. Adesea, în
cursul prelegerilor sale, părintele Coman se abătea de la subiect, făcând diferite digresiuni, de
cele mai multe ori foarte interesante. (...) La
seminarii – făceam cu el traduceri din greacă şi
latină din literatura patristică – era extrem de
exigent, dar totodată bun pedagog, ştiind să stimuleze studenţii. (...) În vara anului 1947 a avut
loc, la Oslo, un congres mondial al tineretului
creştin, organizat de Consiliul Ecumenic al
Bisericilor. Părintele Coman m-a propus pe
mine şi pe alţi trei studenţi să facem parte din
delegaţia trimisă de facultate. În cele din urmă,
guvernul comunist nu ne-a acordat paşapoarte
pentru a participa la această manifestare creştină. Rămâne însă gestul său care m-a mişcat profund”.
În anii ’50, „sub camuflaj”, ca să spunem aşa,
au urmat Teologia viitorii profesori Virgil
Cândea şi Alexandru Duţu, fără ca lucrul acesta
să se afle, cu atât mai mult cu cât cei doi erau
angajaţii unor instituţii de stat (cel dintâi la
Biblioteca Academiei). Într-o situaţie identică se
găsea pe atunci Nina Stănculescu, despre care
Virgil Cândea scrie: „Sub îndrumarea Părintelui
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Dumitru Stăniloae, ea a susţinut o teză de licenţă
tratând despre kenoza Fiului lui Dumnezeu ca
temei şi model al smereniei creştine, temă prin
excelenţă filocalică. Reflecţia teologică a
deprins-o cu lectura interioară a operelor
Meşterului de la Hobiţa, în care a descifrat
Creaţia lumii, Iubirea, Cuminţenia, teofaniile...”.
Rândurile citate sunt desprinse din prefaţa
scrisă de marele savant pravoslavnic la cartea –
una de referinţă – a Ninei Stănculescu Brâncuşi
– Rugăciune pentru Mileniul III, lectură mărturisitoare care leagă arta nonfigurativă a marelui
sculptor de spaţiul ortodox românesc.
Fiindcă am vorbit de o bogată prezenţă feminină, până în anul 1959, pe băncile Facultăţii de
Teologie din Bucureşti (ulterior: Institutul
Teologic de grad universitar), se cuvine să amintim că în aceeaşi perioadă au existat în ţara noastră şi seminarii monahale, atât pentru călugări,
cât şi pentru călugăriţe (la mânăstirile Hurez şi
Văratec, aceasta din urmă având peste 500 de
maici şi surori). Unele maici au absolvit ambele
forme de învăţământ teologic şi în acest sens îmi
vine în minte Maica Eustochia, stareţa
Văratecului.
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1998: ALT AN APARTE (XXIV)
Magda CÂRNECI
2 mai
Omul adult e un fel de măr copt. Un fruct ajuns
la deplinătate, care însă trebuie să producă, să hrănească, să coacă în adâncul lui ceva nou, altceva
decât pulpa lui dulce, decât coaja lui rumenă. Un
măr trebuie să producă seminţe – acesta e rolul lui
final. El trebuie să evolueze interior ca să nască din
carnea sa câteva seminţe sănătoase, depline, care
vor putea ulterior să producă alţi meri, alte mere.
Dar într-un alt pământ, într-o altă existenţă decât
cea a mărului actual. A cărui evoluţie exterioară nu
mai poate fi decât o involuţie: încet-încet el se
fanează, se zbârceşte, se usucă pentru că substanţele lui nutritive dulci fie că se concentrează în
seminţele bune şi tari, fie se irosesc degradându-se
inevitabil, putrezind. Sau ambele procedee deopotrivă.
Omul adult e un fel de măr copt. Cele mai
multe mere fie cad prea repede la pământ, fie se
mulţumesc să producă repede alte mere printr-un
fel de sciziparitate care evită faza interioară, lăuntrică, ascunsă, a seminţei ce trebuie întâi să moară
spre a renaşte. Cele mai multe mere mor sterpe.
4 mai
Nu mai caut pe nimeni, nu vreau să văd pe
nimeni. E bine că nu am telefon aici unde stau la
Paris. Spiritualmente, sunt la pământ. Nu comunic,
nu am ce spune celorlalţi, sunt aproape mută. Iar
ceilalţi mi se par ori falşi ori stupizi. Nimeni nu e
sincer, nimeni nu spune ceva bine simţit, nimeni
nu trece de cele mai crase convenienţe. E lugubru,
parcă aş fi o moartă printre morţi.
Joi am mai dat câteva telefoane de la EHESS,
am văzut 2-3 persoane şi mi s-a făcut o uriaşă lehamite. E atât de fad, de plictisitor să întreţii relaţii
sociale. E atât de mecanic, când nu e pur şi simplu
animalic (teama şi lupta pentru existenţă). Vineri
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am încetat să mai fac şi asta. (...)
Sâmbătă am stat toată ziua închisă în casă, bolnavă de mine însămi. O zi teribilă. Am citit din
„Self-Remembering”, dar am meditat prost. M-am
„drogat” cu cartea „La spirale prophétique” de
Jean Pârvulesco. Mi-era frică de mine însămi. Mi
se părea că sunt definitiv şi irevocabil „pierdută”,
că nu am nici o şansă de „evoluţie spirituală”. Că
totul e o iluzie, în ce mă priveşte, căci eforturile
sunt prea mici, inconstante, întrerupte de inconştienţă şi de somnul de obşte. Că nu sunt suficient
de inteligentă, sau mi-e lene să-mi folosesc la
maximum centrul intelectual ca să mai avansez în
cunoaştere, pe măsura „trăirilor” mele, care riscă
astfel să fie strict iluzorii. Tot ce am făcut până
acum mi se părea veleitar şi atât. În ce priveşte
poezia, singurul lucru mai autentic la mine, nu prea
mai pot să scriu. Acum 3-4 zile, la dl.Tacu la editura L’Herne, cînd acesta m-a prezentat cuiva ca pe
„une grande poète roumaine,” m-am uitat în jur să
văd despre cine vorbeşte. Am frunzărit carnetele
de poezie luate cu mine, dar aproape că nu înţelegeam ce citeam acolo. Mă tot întrebam ce caut eu
aici, la Paris. Aş fi vrut să fiu închisă într-o grotă,
şi pentru multă vreme.
Duminică dimineaţa am fost la biserică, aici
lângă mine, la St.Nicolas-des-Champs. Mi se pare
un loc binecuvântat, nu pot spune de ce, simt în el
o fervoare reală a credincioşilor, chiar dacă catolici. Aceştia erau numeroşi, catedrala era plină,
deşi spațiul e foarte mare. De cum a început slujba
şi am auzit orga şi până la final, am fost într-o stare
emoţională teribilă, cum nu mi s-a întâmplat niciodată. Pur şi simplu mi-au curs tot timpul lacrimi
din ochi, deşi eu nu o voiam, apoi am renunţat să
mă opun. Lângă mine erau două tinere fete, ceea ce
mi s-a părut un semn bun, care cântau şi se rugau
foarte frumos şi inimos. Eu mă rugam doar să nu
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fim părăsiţi, să nu fim lăsaţi de izbelişte. După
slujbă, am rămas mult în biserică, în capela Sfintei
Térèse de l’enfant Jésus, moartă la 25 de ani, după
ce ceruse să preia ea holocaustul celorlalţi. Mi-am
amintit atunci că de cu noapte, înainte de a adormi,
dezolată fiind, am cerut Celor de sus, dacă tot nu
sunt bună de nimic, să fiu sacrificată eu pentru
alţii, să mi se ia din viaţa mea, sau chiar viaţa toată,
pentru alţii din lumea asta, pentru ceilalţi. Şi în
timpul slujbei mă uitam la oamenii din jur şi mă
gândeam dacă aş fi în stare să-mi dau viaţa pentru
unul din ei, un necunoscut. Îmi întrebam sufletul,
și am răspuns fără pasiune şi emoţie, cu un fel de
raţiune care ajunge la o concluzie logică, inconturnabilă, că da. Dacă aş fi pusă într-o asemenea
situaţie, aş face-o, deşi m-ar durea. Am observat
lîngă mine un copilaş mic, într-un coşuleţ bleu. Mam uitat îndelung la copilaș şi m-am întrebat dacă
mi-aş da viaţa pentru el, ştiind că va ajunge de
pildă un criminal. Şi a trebuit să-mi răspund că da.
Abia asta ar însemna să fiu creştină cu adevărat.
Pentru că destinul nu e bătut în cuie, se poate „răscumpăra” prin chiar dăruirea ta. Cristos, cel mai
bun şi mai pur dintre oameni, singurul om divin, sa sacrificat pentru ceilalţi, ştiind mai bine decât
oricine că ceilalţi nu o meritau, dar „nu ştiau ce
fac”.
E aici un mister pe care nu ajung să-l înţeleg.
Mă tot gândeam în timpul slujbei, în timp ce-mi tot
ştergeam ochii, de ce e atât de esenţială suferinţa în
această lume ininteligibilă. De ce nu putem să ne
depăşim şi să intrăm în relaţie cu Divinul decât
prin suferinţă. De ce „apa se preschimbă în vin”
numai prin suferinţă. Ştiu că e aşa, dar încă nu înţeleg de ce. Probabil ca să ne purificăm. Şi în acelaşi
timp, privind în jur, văzând fervoarea credincioşilor şi frumuseţea slujbei şi a catedralei, am perceput din nou măreţia Franţei. E ceva aici, e un mister şi aici. Căci această măreţie, singura reală din
istoria franceză, e o măreţie catolică. Creştină, de
fapt, pe care francezii tind acum s-o ignore.
După-amiază, acasă, epuizată de trăirea din
biserică, m-am întins şi am aţipit. Am visat o prostie şi la un moment dat mi-am dat seama că visez,
m-am enervat pe ce visam şi m-am trezit. Dar se
pare că m-am trezit prea repede, căci preţ de cîteva
secunde corpul nu m-a ascultat! Era inert! Era un
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decalaj între spiritul întors din somn şi trupul carel primea. Şi abia cu un mare efort de voinţă l-am
pus în mişcare! Cum să explic? Am experimentat
cum conştienţa mea pune în mişcare o masă trupească inertă, învingând un moment de inerţie
enormă! M-am cam speriat, e prima dată când mi
se întâmplă. Locuiesc într-un hoit! Apoi am mai
zăcut în pat, între aţipire şi trezie, şi am avut tot
felul de senzaţii stranii, unele aproape imponderabile.
5 mai
Să nu uit, în zilele acestea din urmă, am observat cu stupoare şi groază puseurile „demonice” din
mine. După rugăciune, de pildă, îmi veneau în cap
tot felul de cuvinte obscene. După o meditaţie
evlavioasă către Dumnezeu, mă pomeneam interpelându-l obraznic. După o „dăruire de sine”, apărea un moment de mândrie etc. Noroc să suntem
iertaţi!
Până acum am trăit ca o celulă prinsă inextricabil într-un ţesut uman vast şi inconştient. Am fost
o celulă de comunicare, de transmitere de mesaje
între alte celule, în majoritatea timpului; şi uneori
am fost o celulă ce producea mesaje pentru alte
celule. Şi, deşi mă consideram liberă şi independentă, precum toţi cei peste 7 miliarde de oameni
de pe această nefericită planetă, eram de fapt perfect şi total prinsă în gelatina umană de obşte, care
acoperă Pământul.
Gândul ăsta mi-a venit pe aeroportul Otopeni,
când plecam spre Paris acum niște zile. Mi-am dat
brusc seama că sunt la fel cu toţi ceilalţi din jurul
meu şi că nu suntem decât nişte mici şi interdependente celule care se întrajutorează să supravieţuiască pe lumea asta – care poate nu e decât un misterios experiment cosmic. Şi brusc mi s-a făcut
lehamite de condiţia mea, m-am plictisit s-o mai
fac pe celula cuminte şi bună conducătoare de
informaţie intercelulară. De fapt, brusc, am dorit
cu toată fiinţa, dar perfect lucid, să mă rup din uriaşul ţesut omenesc.
Numai că nu e deloc simplu. Cum să supravieţuiască o celulă ruptă, desprinsă, izolată de celelalte celule cu care formează un ţesut, un organ, un
trup naţional, continental, planetar ? O asemenea
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celulă trebuie să treacă prin stări teribile, înspăimântătoare, la limită. Ea aproape că moare, sau
trece prin ceva asemănător atunci când se rupe de
rest. Şi de fapt e chiar un fel de moarte. Dar e singura şansă a unui fel de eliberare. Nu ştiu ce va
urma după ruperea din ţesut. Dar abia acum ştiu că
o doresc cu adevărat şi că o voi face, cumva. Asta
nu înseamnă egoism, ci o aventură teribilă făcută şi
pentru alţii. Dacă eu voi reuşi, înseamnă că vor
putea s-o facă şi alţii.
8 mai
A suporta zdrobirea interioară. Cam aşa s-ar
chema faza prin care am trecut. Lugubră. A trebuit
să constat că n-am câştigat nimic „definitiv”: de
Paris (adică de străinătate) încă mi-e frică, deşi am
scăpat de complexe; o adevărată intelectuală nu
sunt, nu mai sunt, pentru că nu mă mai interesează
şi nu mai vreau asta în mod profund; o adevărată
poetă încă nu am ajuns pentru că nu am mizat total
pe acest dar înnăscut, iar acum nu mai sunt dispusă
s-o fac, pentru că ţelul meu suprem s-a schimbat;
nici în Lucrul spiritual nu am avansat cine ştie ce
pentru că încă mă mai iluzionez asupra uşurinţei şi
naturalului Trezirii, nu trag de mine destul. Nu mai
sunt acasă nici la Paris, nici la Bucureşti, nicăieri.
Nu am încă o soluţie de viaţă fermă, stabilă, partea
profesională și financiară e nesigură etc.
Dar în realitate nu despre asta e vorba, ci despre
faptul că am trecut în ultimele două săptămâni
printr-o zdrobire pe mai multe planuri. Ca şi cum
aş fi sfâşiat nişte văluri şi mi-aş fi realizat condiţia
ceva mai lucid. Chiar am avut un fel de stare de
vis-veghe despre această înţelegere acum două
nopţi. Dar e dificil de explicat despre ce a fost
vorba. Mi-am văzut mizeria propriei mele făpturi
şi am suportat-o mai umil, mai supus, cam asta ar
fi în câteva cuvinte. Am trăit ceva asemănător teribilei crize din 1992, dar mai lucid şi mai detaşat.
Am trăit cumplite momente de dezolare interioară,
legate de conştientizarea limitelor şi a mediocrităţii mecanice a făpturii care mă cuprinde – dar de
data asta am îndurat ceva mai bine aceste revelaţii.
Acum două nopţi am înţeles acest lucru mai
clar. A fost o noapte bizară. M-am trezit repede
după ce adormisem, din cauza unui vis care punea
în scenă tocmai ideea asta, a sfâşierii unui văl, a

trecerii unei probe a vederii de sine. Nu-mi amintesc visul, ci doar concluzia, după ce m-am trezit.
Apoi a urmat o noapte amestecată, între veghe şi
vis, în care am gândit, sau au fost gândite pentru
mine multe lucruri, cu momente de somn şi perioade de trezire. Ce e ciudat e că atunci când am
observat că s-a făcut ziuă şi că e ora 7 fără 20, am
fost surprinsă, căci mi se păruse că trecuse puţin
timp de când mă culcasem, sau că oricum ar fi trebuit să fie cel mult ora 2-3 noaptea. E prima dată
când am uimirea asta.
De fapt, cred că este vorba despre căderea
diverselor mele „identificări”, cum se zice în
Școală. Am citit zilele astea o nuvelă de Volker
Braun, „Les quatre outilleurs”, care m-a pus pe
gânduri. În ea e povestită drama unor muncitori
est-germani după căderea regimului comunist,
când fabrica lor, fiind vândută unui afacerist vestgerman, aceştia sunt daţi afară şi trec printr-o acută
criză de identitate.
Ei bine, mi-am amintit de criza mea de identitate la venirea la Paris în 1991. Am trecut atunci –
şi de atunci – prin mai multe asemenea crize: de
identitate naţională (român în Franţa), de legitimitate profesională (educaţie provincială – cultură
europeană), de esenţă personală (cine mai sunt eu);
în fine, de înrădăcinare spirituală (de la creștinism
la Școala gurdjieviană). Toate aceste crize revin
periodic, pentru că am mereu tendinţa de a mă reidentifica cu una dintre identităţi. Când de fapt eu
sunt toate acestea şi nu sunt nici una până la capăt.
Până nu voi reuşi să mă detaşez stabil de toate
identitățile, zdrobirea mea lăuntrică va reveni
periodic – acum înţeleg.
Nu ştiu ce va urma după ruperea din ţesutul
colectiv. Dar abia acum ştiu că o doresc cu adevărat şi că o voi face cumva, pînă la urmă. Asta nu
înseamnă egoism, ci o aventură teribilă făcută şi
pentru alţii. Dacă eu voi reuşi, înseamnă că vor
putea s-o facă şi alţii.
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CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU

Veacul al IV-lea este numit de către cei mai
mulți exegeți „secolul de aur al creștinismului”.
Pe lângă capadocieni (Vasile cel Mare, Grigorie
de Nazianz și Grigorie de Nyssa), în această
perioadă îl întâlnim pe Ioan Gură de Aur, Evagrie
Ponticul și Epifanie al Salaminei (astăzi
Famagusta, în Cipru), pentru a-i aminti doar pe
cei mai reprezentativi. În mod firesc, Părinții
capadocieni s-au bucurat de mare atenție din partea specialiștilor și traducătorilor autohnoni. Întro situație similară se află și Ioan Hrisostom, dar
și Evagrie, ale căror lucrări importante sunt traduse în limba română.
De curând, la Editura Institutului Biblic și de
Misiune Ortodoxă a fost publicată o primă
secvență din celebrul tratat ereziologic Panarion
(Sfântul Epifanie de Salamina, Panarion.
Împotriva tuturor ereziilor, vol. I (Cartea I, 1-26),
traducere, introducere și note de Dionisie
Constantin Pîrvuloiu, București, EIBMO (col.
Credința Ortodoxă), 2021). Din fericire, nu este
prima traducere în limba română din scrierile lui
Epifanie al Salaminei (310/320 - 403). Avem deja
o bună ediție a tratatului Ancoratus (traducere și
note de Oana Coman, studiu introductiv de
Dragoș Mîrșanu, ediţie îngrijită de Adrian
Muraru, Iași, Polirom, 2007). Mai mult decât
atât, este tradusă în limba română și o secvență de
mici dimensiuni din Panarion: capitolul 79,
împotriva collyridienilor (Dragoș Boicu,
„Panarion-ul Sfântului Epifanie, capitolul 79:
Împotriva collyridienilor”, în Revista Teologică,
3, 2014, pp. 158-175). Pentru discuții în jurul
presupusei atitudini iconofobe a lui Epifanie,
putem citi cu folos lucrarea părintelui Stéphane
Bigham, Sfântul Epifanie al Salaminei în contro-
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versa iconoclastă (traducere de Dragoș Dâscă,
Iași, Doxologia, 2013). Nu doar în spațiul nostru
cultural, studiile dedicate lui Epifanie și scrierilor
sale sunt destul de rare. În pofida atenției de care
se bucurau lucrările sale printre cei vechi – după
spusele lui Ieronim (Despre bărbați iluștri, 114)
‒, exegeții contemporani nu mai sunt atât de
interesați de textele episcopului de Salamina.
Panarion (CPG 3745) sau Cufărul/ Cutia cu
leacuri, scris între 375-377, este o lucrare importantă pentru buna înțelegere a vieții Bisericii din
secolul al IV-lea. Acest tratat ereziologic este deschis de o epistolă semnată de preoții Acachie și
Pavel, în care aceștia îi cer lui Epifanie să scrie cu
privire la toate ereziile pe care le cunoaște.
Episcopul de Salamina răspunde acestei solicitări
și însoțește tratatul său cu o epistolă în care rezumă subiectele pe care le va discuta.
Numărul ereziilor inventariate și criticate de
Epifanie este de 80, cifră simbolică ce trimite la
numărul concubinelor lui Solomon (Cântarea
Cântărilor 6, 8: „Solomon are şaizeci de regine şi
optzeci de concubine”). Este destul de limpede că
Epifanie utilizează în acest tratat informații oferite mai ales de Irineu al Lyonului și Ipolit al
Romei, în scrierile lor împotriva ereticilor.
Totuși, nu există nici o îndoială că Panarion-ul
lui Epifanie oferă informații foarte valoroase despre unele secte eretice pe care nici un alt izvor
patristic ajuns până la noi nu le menționează.
Către 870, împăratul bizantin Vasile al II-lea îl
trimite pe emisarul său, Petru din Sicilia, să discute cu căpetenia paulicienilor, un anume
Chrysocheiros. Concluzia lui Petru este una
tranșantă: „erezia începe când laici încep să
citească și să comenteze Scripturile”. Plecând de
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la formularea lui Petru din Sicilia putem sesiza
foarte ușor că un prim pas pentru a fi etichetat
eretic este legat de (ne)înțelegerea mesajului
cuprins în Scripturi. Ce se întâmplă însă când
anumite persoane sau chiar populații întregi nu
au cunoscut deloc Sfânta Scriptură? Mai pot fi ei
considerați eretici, din moment ce nu cunoșteau
norma/ canonul după care să fie judecați? În acest
sens, mi se pare cel puțin interesantă modalitatea
prin care Epifanie clasifică ereziile, împărțindu-le
în două mari categorii: cele dinainte de
Întruparea lui Hristos și cele ce au urmat acestui
eveniment. Un cititor atent, cu spirit analitic, se
poate întreba în mod justificat: cum putem să
considerăm eretică o persoană care nu a cunoscut
deloc măcar învățăturile Vechilului Testament?
Cum să-l considerăm eretic pe Pitagora sau pe
Platon din moment ce ei nu știau Scripturile
evreilor? O idee care ar putea justifica într-o
oarecare măsură o astfel de situație întâlnim în
Păstorul lui Herma, care în vedenia II, 8 spune că
Biserica „a fost zidită prima dintre toate; de aceea
e vârstnică, și pentru ea a fost alcătuită lumea”
(trad. de Dan Batovici, în Părinții Apostolici,
Scrieri I, Iași, Polirom, 2010, p. 223). La rândul
său, Epifanie susține și el destul de limpede că
„pecetea adevăratei credințe a existat dintotdeauna, alături de legea firii, fiind urmată de oameni
din toate neamurile, strălucind printre barbari,
sciți și eleni încă de la întemeierea lumii” (p. 48),
iar ceva mai încolo întărește această idee:
„învățătura evanghelică și Întruparea lui Hristos
nu sunt plăsmuite, ci adevărate, fiind vestite
dinainte de Vechiul Testament și fiind mai presus
de orice îndoială” (p. 136).
Mai mult decât atât, în optica episcopului
Salaminei, de la barbari, sciți, elini, iudei și
samariteni au izvorât toate celelalte erezii, 80
după inventarul lui Epifanie. În altă parte, autorul
Panarion-ului consideră că „născocirea idolatriei” (p. 76) este prima rătăcire a oamenilor, iar
„Simon Magul a început prima erezie de după
Hristos” (p. 140).
După cum reiese și din alte scrieri ale sale,
Epifanie nu este un scriitor foarte talentat, nici un

autor foarte bine familiarizat cu literatura clasică,
așa cum erau, spre exemplu, contemporanii săi
capadocienii. Totuși, textele sale compensează
prin o bună cunoaștere a ereziilor, prin etimologiile (uneori) valoroase, mai ales cele extrase din
ebraică, limbă pe care o știa foarte bine.
Terminologia teologică pe care o folosește
Epifanie poate apărea în ochii unui cititor avizat
din zilele noastre ca fiind uneori ambiguă. Fără
nici o îndoială, episcopul de Salamina poate fi
considerat un autor radical, nedispus la nici un fel
de compromis cu ereticii. Acest lucru reiese atât
din textele sale, cât și din mărturiile care s-au
păstrat despre el. Totuși, această poziție poate fi
într-o anumită măsură înțeleasă, de vreme ce
Epifanie oferă răspunsuri la unele chestiuni cotidiene pentru creștinii din secolul al IV-lea.
„Căldicei” trebuiau să primească un răspuns
ferm, fără echivoc.
Așa cum menționam deja mai sus, studiile
dedicate lui Epifanie sunt, într-adevăr, puține și
de valori inegale. Totuși, cred că ar fi fost utilă
pentru realizarea studiului introductiv și a notelor
de subsol lucrarea lui Aline Pourkier,
L’hérésiologie chez Epiphane de Salamine, Paris,
Beauchesne (coll. Christianisme antique 4),
1992, iar pentru un cadrul mai general sunt indispensabile studiile lui Alain de Le Boulluec, în
special La notion d’hérésie dans la littérature
grecque, IIe-IIIe siècles, t. 1: De Justin à Irénée,
t. 2: Clément d’Alexandrie et Origène, Paris,
Etudes augustiniennes, 1985.
Chiar și pentru un cititor din secolul al XXIlea, „farmacia portabilă” a Sfântului Epifanie
poate deveni extrem de utilă – prescriind leacuri
foarte eficiente –, însă nu trebuie uitat faptul că
termenul grecesc pentru leac este ϕάρμακον, care
poate însemna la fel de bine și otravă. În definitiv,
doar dozajul stabilit de o persoană foarte pricepută poate face diferența între leac și otravă.
Sfântul Epifanie de Salamina, Panarion. Împotriva
tuturor ereziilor, vol. I (Cartea I, 1-26), traducere, introducere și note de Dionisie Constantin Pîrvuloiu, București,
Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (col.
Credința Ortodoxă), 2021.
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Bogdan Mihai MANDACHE
Cuplul optimism-pesimism conține termeni de
origine modernă, de dată relativ recentă, din secolul
al XVIII-lea, termeni provenind din scrierile lui
Leibniz și Samuel T. Coleridge, care rezumă un
ansamblu de atitudini practice, de maniere de a
resimți lumea, de concepții religioase și filosofice.
Leibniz considera că fiecare dintre substanțele care
alcătuiesc lumea este determinată de o lege, iar printre infinitele combinații posibile ale perfecțiunilor,
bunătatea divină exprimă realitatea cea mai bogată.
Lumea care există în prezent este cea mai bună dintre lumile posibile, și chiar imperfecțiunile răspund
unei finalități de ansamblu care țin de calculul divin.
Răspândirea operei lui Leibniz va influența în mare
măsură concepția optimistă a deismului european în
epoca Luminilor, dar către jumătatea veacului al
XVIII-lea se va produce o schimbare cristalizată în
jurul cumplitului cutremur de la Lisabona, din 1
noiembrie 1755, care dincolo de tragedia umană a
stârnit polemici intelectuale. Dintre operele care se
referă la acest tragic eveniment se remarcă povestirea filosofică a lui Voltaire, Candide, care răstoarnă
viziunea leibniziană asupra celei mai bune lumi
posibile. În scrierea filosofului francez se găsesc
elemente pesimiste în polemicile materialiste contra
concepției finaliste a naturii, versiune laicizată a
concepției providențialismului creștin. Ruptura cu
optimismul iluminist va veni odată cu criticismul
kantian, apoi cu filosofia libertății a lui Schelling.
Cel care a pus amprenta modernă decisivă asupra
conceptului de pesimism a fost Arthur
Schopenhauer (Lumea ca voință și reprezentare).
Pesimismul schopenhauerian îl va influența pe
Friedrich Nietzsche (Nașterea tragediei). Un filosof
contemporan, Roger Scruton, scrie o carte în care
vrea să arate „ce rol are pesimismul pentru regăsirea
echilibrului și înțelepciunii în desfășurarea
activităților omenești. Nu împărtășesc deznădejdea
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atotcuprinzătoare a lui Schopenhauer sau filozofia
renunțării pe care a derivat-o din ea. Nu am nici o
îndoială că Sfântul Pavel avea dreptate să recomande credința, speranța și iubirea (agape) ca virtuți
care orientează viața către un bine mai înalt.” Sunt
rânduri care deschid o carte a filosofului englez, tradusă recent în limba română: Foloasele pesimismului și pericolul falsei speranțe, traducere din engleză
de Andreea Eșanu, București, Editura Humanitas,
2022, 228 p. Roger Scruton este un autor cunoscut
în spațiul cultural românesc datorită traducerii câtorva din cărțile sale, toate apărute la Humanitas: Kant;
Spinoza; Cultura modernă pe înțelesul oamenilor
inteligenți; Vestul și restul: Globalizarea și
amenințarea teroristă; Beau, deci exist: O călătorie
filozofică în lumea vinurilor; Dorința sexuală: O
cercetare filozofică.
Roger Scruton este interesat de acele sofisme
(fallacies) care par să justifice speranța, sau ,cel
puțin, să facă suportabilă dezamăgirea, cartea sa
fiind o subtilă analiză a sofismelor care sunt la temelia societăților moderne. Dar ce sunt sofismele, când
au apărut în cultura lumii? Una dintre primele școli
filosofice din China antică a fost „școala numelor”,
preocupată de stabilirea relației dintre nume și realitate. După concepția școlii, realitatea este schimbătoare și relativă, în vreme ce numele sunt permanente și absolute; e vorba despre o școală din secolul al
VI-lea î.H. În Europa, sofistica a avut de la bun început un sens peiorativ, sofiștii fiind văzuți ca oameni
care puteau pleda pentru orice cauză, având scopul
de a câștiga bani și glorie. Se spune că puține opinii
s-au păstrat în mentalul colectiv atât de statornic
precum cea despre sofiști; pierderea completă a
lucrărilor lor a întreținut părerea exagerată asupra
lor. Protagoras a fost una dintre cele mai interesante
personalități ale timpului său, jucând un rol însemnat în cultura greacă de la mijlocul secolului al V-lea
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î.H. În dialogul Protagoras, Platon îl prezintă ca pe
o personalitate remarcabilă, sosirea lui la Atena
determinând o efervescență intelectuală nemaiîntâlnită. Concepția sa filosofică s-a cristalizat sub înrâurirea sistemului lui Heraclit, Protagoras adoptând
teza acestuia privitoare la mișcare, la devenire, o
devenire lipsită de motorul ei rațional, sursa întregii
cunoașteri aflându-se în senzație. Diogene Laertios
scria în celebra sa carte Despre viețile și doctrinele
filosofilor: „Protagoras a fost cel dintâi care a
susținut că, cu privire la fiecare lucru, există două
raționamente opuse unul altuia și a fost cel dintâi
care a argumentat în acest mod. A început chiar o
scriere a sa astfel: «Omul este măsura tuturor lucrurilor, și a celor care există precum există, și a celor
care nu există precum nu există.»” Un alt sofist care
a strălucit prin darul oratoric și forța de argumentare
a fost Gorgias, cel despre care Sextus Empiricus a
scris astfel: „el dezvoltă următoarele trei teze: mai
întâi, nu există nimic; în al doilea rând, dacă ar exista ceva ar fi necunoscut pentru oameni; în al treilea
rând, dacă ar fi cunoscut nu ar fi comunicabil
celorlalți oameni.” Alți sofiști, cunoscuți din dialogurile lui Platon, au fost: Kalikles, Thrasymachos,
Prodikos din Keos, Hippias. Deși sofiștii reprezintă
o perioadă de decadență în filosofie, argumentele lor
în ceea ce privește cuvântul și fundamentele gândirii
continuă să fie studiate și astăzi. E. Zeller spunea ca
fără efervescența sofistă nu ar fi existat Socrate, așa
cum mai târziu fără iluminism germanii nu l-ar fi
avut pe Kant.
Cartea lui Roger Scruton este una despre sofisme, despre amăgirea de sine, despre pesimism, toate
în încercarea de a răspunde unei întrebări: „ce se va
întâmpla cui noi atunci când vechile constrângeri
vor fi anulate, când vechile limitări vor fi abolite și
vechiul mod de a înfrunta lumea va fi înlocuit cu iluzia stăpânirii?” Iată câteva dintre sofismele și temele
alese de Roger Scruton: sofismul celui mai bun caz;
sofismul că ne naștem liberi; sofismul utopiei; sofismul planificării; sofismul agregării; eschive în fața
adevărului; prezentul nostru civilizat; viitorul nostru
uman. Unul dintre sofismele celebre asupra căruia
meditează Roger Scruton este cel susținut de
Rousseau în Contractul social: omul se naște liber,
însă este pretutindeni în lanțuri, subiect despre care
Rousseau a scris în repetate rânduri, fără ca prin
aceasta libertatea propovăduită de el să aducă ferici-

rea și înfrățirea omenirii, starea naturală, dincolo de
norme și constrângeri, nefiind garanția libertății,
pentru că dorințele unora vor fi ale tuturor ceea ce va
influența decisiv relațiile umane. „Revoluția
Franceză este un exemplu viu al modului în care
sofismele optimismului se reînnoiesc mereu. Acest
important moment, care ar fi trebuit să infirme o
dată pentru totdeauna sofismul că ne naștem liberi, a
fost reinterpretat de atunci încoace ca un simbol al
eliberării omenirii de sub opresorii săi. Un alt sofism
care prin ecourile sale a marcat decisiv istoria primei jumătăți a secolului al XX-lea a fost sofismul
utopiei, care a stat la temelia politicilor de masă ale
nazismului și comunismului: „Utopiile sunt viziuni
ale viitorului în care oamenii trăiesc laolaltă în unitate și armonie, în care totul este ordonat în acord cu
o voință unică sau cu voința societății ca întreg. [...]
Utopiile spun povestea căderii omului, însă pe dos:
inocența și unitatea de dinaintea căderii se găsesc la
sfârșitul lucrurilor și nu neapărat la începutul lor –
deși există și tendința de a descrie sfârșitul ca pe o
recuperare a inocenței originare.” Au existat mai
multe variante ale utopiei, și vor mai fi încă, întrucât
utopiile atrag prin unitatea ființei, prin lipsa conflictelor, deși impunerea concepțiilor utopice s-a făcut
totdeauna cu violență. Utopiștii de cafenea, gen
Jean-Paul Sartre, după cum le spune Roger Scruton,
puteau din tihna aromelor cafenelei să ceară disocierea acțiunilor brutale ale comunismului de intențiile
salvatoare ale societății închipuite de comuniști,
niciodată realizată.
„Atât postumaniștii, cât și distopiștii spun că
natura noastră este în schimbare. Însă viitorul transuman așteptat de unii este privit cu îngrijorare și
teamă de alții”, scrie Roger Scruton, translând în
lumea de azi deosebirea între primele școli de
sofiști. Primii (Protagoras, Gorgias, Hippias) erau
admiși în lumea filosofilor, chiar dacă uneori sub
numele de „falși dialecticieni”, în vreme ce a doua
școală (Calicles, Antiphon, Critias) reduce căutarea
filosofică la un simplu joc verbal, sofistul fiind
numit în tradiția veche greacă „profesionist al contrazicerii”.
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DMYTRO CHYSTIAK
S-a născut pe 22 august, 1987. Este poet, nuvelist, critic literar, universitar, traducător literar, și jurnalist. Este profesor la
Universitatea Națională Taras Șevcenko din Kiev, considerată cea mai prestigioasă instituție de învățămînt din Ucraina.
Conduce departamentul de studii franceze în cadrul revistei științifice Mova ta istoria, și este editorul de carte al Editurilor
„Raduga” și „Summit-Knyga”. A publicat peste 40 de cărți (lucrări filologice, poezie, nuvele, traduceri, eseuri, traduceri literare) care i-au adus recunoaștere națională și internațională [(Prize of the Ukrainian Government, 2012; International Gogol
Prize, 2013), France (International Prize for young authors, PIJA, in 2008), Belgium (Kraainem Prize for novella in 2009),
Germany (Prize Oles Honchar in 2008), Kosovo (Mother Theresa Prize, 2013), Romania (Mihai Eminescu Prize in 2017) etc.
] Ca traducător literar s-a remarcat traducînd din operele unor autori slavoni, ca de exemplu, Maeterlinck, Yourcenar,
Bonnefoy, Perrier, Mozetič, și nu numai, precum și scriitori ucraineni (traduși din rusă și ucraineană în franceză), primind astfel
premii din partea Federației Wallonia-Brussels pentru „promovarea literaturii belgiene în străinătate” (2012), dar și din partea
Ucrainei, Maxym Rylskyi Prize (2013), care este cel mai important premiu din țară. Dmytro Chystiak are peste 300 de
publicații (articole științifice, critică literară, poezie, proză, traduceri) în Albania, Armenia, Belgia, Bulgaria, Croația, Franța,
Germania, Grecia, Italia, Macedonia, România, Serbia, Slovenia, Elveția etc. Este membru în Uniunea Națională a Scriitorilor
din Ucraina, membru al filialei vorbitorilor de limbă franceză a PEN-clubului din Belgia, membru în Asociația Europeană a
Jurnaliștilor, membru în Academia Europeană de Științe, Arte și Litere din Paris, membru în Academia Mediteraneană din
Macedonia, membru în Academia Slavonă de Arte și Litere din Bulgaria, și membru corespondent al Academiei de Științe și
al Academiei de Învățămînt Superior din Ucraina. Este un strălucit tînăr erudit intrat în rîndul academicienilor.
PĂMÎNTUL VIU
Pentru Anastassiya Kobzina și Ilia Solovyov, in memoriam
I
Bunicul meu s-a dus la Domnul dar nicio vorbă nu a scos
despre război.
Nicio vorbă despre război nu a scos bunica mea care s-a
dus la Domnul.
Despre înfometare, munca grea din pricina frontului,
Ne-au lăsat cîteva vorbe dure, nimic mai mult.
9 mai, cea mai mare sărbătoare a lor,
cîntece, lacrimi, dar nicio vorbă despre război.
„N-am să vorbesc, Doamne!
Niciodată, niciodată. Te aruncăm
într-un car, apoi, în mormîntul comun”.
Vorbele bunicii, lîngă mormîntul ei.
II
Pe rafturile de cărți, sub bombardament,
Uniforma bunicului și medalia.
Pumnalul lui ( vechi de 17 ani, Șciokovo, aproape de
Moscova,
Apoi Marea Nordului, mulți uciși
În acest ținut înghețat, apoi cîntarea,
Fotbal, Kahovka și Kiev, dragostea vieții lui,
Zîmbesc, chiar și azi),
Medaliile bunicii, fiica războiului
(Copilăria în colhoz, totul pentru front,
și neamțul cel prietenos zice: „Ascundeți-vă! ”
În regiunea Viniței o iarnă întreagă,
În pod se ascunde ea, îi duc pe ostarbeiters**.
Apoi, cîntarea, și socialismul, și prăbușirea,
Și cercetarea lui privind Marea Foamete datorată lui
Stalin).

Sunt încă împreună, cu două republici
surori, pe rafturile de cărți,
Sub bombardamente, apoi explozia.
III
Iarna aceasta pămîntul e viu, adînc.
Nicio vorbă despre război, în mormîntul comun al lor.
Proiectilul îi trezește, cum s-a petrecut la sanctuarul
Babyn Yar ***,
Și ies din lumea cealaltă, dar eu, eu știu,
nu sunt pe partea cealaltă, ei ni se
alătură. Și bunica continuă
Cu voluntarii, bunicul, cu marinarii,
Pe partea noastră, cei care îi urmează pe cazaci,
Cei care ignoră frica și se aruncă
Neprotejați pe tancuri, în stepe,
Ca pe vremea elenilor, pe acest pămînt bătrîn
Unde „Gloria!” cade, cu fiecare tunet.
7, martie, 1922, Kiev
* colhoz: formă de cooperativă agricolă de producție în fosta
Uniune Sovietică.
**Ostarbeiters este cuvîntul german, însemnînd„muncitorii
din est. ”Acesta este termenul german pentru cele cîteva
milioane de cetățeni din „teritoriile din est cucerite”, duse în
Germania la muncă forțată în timpul celui de-al doilea război
mondial.
*** Babyn Yar se referă la o ravenă (Yar înseamnă ravenă în
limbile rusă și ucraineană) în suburbiile Kievului unde, începînd cu 29 septembrie, 1941, și continuînd în ziua următoare,
mai mult de 33 de mii de evrei au fost omorîți de forțele naziste
în timpul celui de-al doilea război mondial.

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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Marius CHELARU
„În miezul totemului-dragon chinezesc, care înspăimânta oamenii cu imaginea sa fioroasă, se aflau la început
esența și spiritul lupului-totem, care a umplut cândva
oamenii de venerație. Între dragonul-totem și lupul-totem
al chinezilor e posibil să existe legături de rudenie indestructibile, însă din punctul de vedere al esenței spirituale
dragonul chinezilor a trecut prin transformări prea mari:
lupul cel liber s-a transformat în dragonul despotic.”
„Chinezii din istoria modernă aveau neapărat nevoie să
înlăture mai întâi miezul totemului, pentru ca mai apoi să
curățe urmele suveranilor despoți. Abia după aceea se
puteau întoarce la totemul strămoșilor săi, la spiritul lupului-totem”.
Jiang Rong, Totemul lupului, vol. II – din Discuții și
prelegeri despre totemul lupului.

Mongolia este o zonă fascinantă și prin istorie,
geografie și cultură, prin poezie. Am scris despre
mai mulți autori din Mongolia, de-a lungul timpului, de la Danzanravjaa/ Danzan Ravjaa (18031856), cunoscut şi ca Dulduitin Ravjaa, al 5-lea
Noyon Khutaght din Gobi1, considerat poate cel
mai influent poet budist mongol, la mai mulți autori
ai zilelor noastre pe care i-am întâlnit în diverse
locuri de pe planetă. Majoritatea au publicat cărți
care duc cititorul occidental în alt tip de lume. Iar
teritoriul străvechi care a ajuns parte din China2,
numit „Mongolia interioară”, are în plus și ceea ce
a primit de la Continentul spiritual, cu bune și mai
puțin bune.
De multe ori mi-am propus să scriu despre
această carte, o lectură interesantă din mai multe
puncte de vedere, de la „povestea” în sine – despre
o lume atât de diferită de a noastră, de complicată și
semănând cu o frântură a unui loc atemporal, deși
lovită de aripa realității prin aspectele care țin de
comunismul chinez din vremea „revoluției cultura170

le” – întrepătrunderea dintre felul de a gândi și a trăi
al de păstorilor nomazi mongoli și civilizația/ societatea chineză a vremii. Apoi mai sunt și maniera în
„cataloga” romanul, multiplele feluri de a raporta
cele spuse de autor la cultura mongolă și la cea chineză, modalitatea în care este scris romanul (captivant, deși cu multe descrieri, uneori repetitive, cu
detalii care pot îngreuia lectura ș.a.), personajele
(Chenzhen, Bilge, Kasmai, Yangke, Zhang Jiyuan,
Batu, Uliji ș.a), cum este tradus ș.a. De tot atâtea ori
m-am întrebat și cum se pot trece în revistă atâtea
planuri tematice fără a le omite pe unele, dacă și
cum se pot sintetiza în câteva pagini de revistă, și
cum este acum privită în China.
Cu toate acestea, am spus că, fie și plecând din
start de la premisa unei prezentări cumva fragmentare, este o carte și cu caracter autobiografic care
merită cunoscută, citită, deși nu este neapărat o lectură facilă pentru orice tip de cititor, însă pentru cel
dispus să facă drumul până la sfârșit poate fi o lectură interesantă din mai multe perspective.
Autorul ei, Jiang Rong – nume real: Lü Jamin3,
n. în 1946, a scris-o la șaizeci si doi de ani, după ce,
spune el, s-a gândit la ea treizeci de ani.
Aidoma autorului, în timpul „revoluției culturale” (1966-1976) Chenzhen, personajul principal,
student la „Pekin”, este trimis în Mongolia interioară, „să vadă ce înseamnă traiul la țară”. „Prea mulți
tineri studenți care să vrea să vină în Mongolia
Interioară nu se găsiseră, așa că lui Chenzen i se
aranjase să locuiască la familia lui moș Bilge, fiind
repartizat la păstoritul oilor”. Astfel, tânărul student
pleacă din aglomerația marelui oraș ajunge într-o
lume cu totul diferită nu doar de cea a marilor
conurbații industrializate, ci și de aceea a etniei
majoritare han, anume una a păstorilor nomazi, a
unei culturi de mii de ani sub semnul cultului
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Cerului și al totemului lupului, care este liantul/
mesagerul dintre om și cer/ divinitate.
Ajuns în această lume în care totul funcționa
după alte reguli, oamenii trăiau și gândeau diferit
față de chinezi, Chenzhen trece, alături de păstorii
care nu au încotro și trebuie să-l primească între ei
prin furcile încercărilor impuse de guvern, care îi
obligă să devină „sedentari”, să se stabilizeze, să
renunțe la modalitatea în care înțelegeau ei viața
respectând natura și ritmul impus de aceasta, libertatea și lupul, ca simbol al acesteia. Treptat,
Chenzen, trăind alături de „bătrânul Bilge”, Kasmai
și alți nomazi, devine fascinat de lupi.
Generații fără de număr nomazii s-au închinat
lui Tengri și s-au înfruntat cu lupul (animal strămoș,
venerat și ca un el de zeu protector), învățând fiecare în felul lui, pas cu pas, cum să străbată timpul, să
supraviețuiască în stepa frumoasă, dar aspră cu
vietățile și oamenii, nu de puține ori aducându-le
moartea. De altfel, sunt descrise detaliat și mituri
despre lupi (de pildă acela că lupii pot zbura), luptele cu haitele de lupi ale păstorilor nomazi care
aveau certitudinea că „stepa nu ține seama de cei
slabi și nu dă învinșilor nici o urmă de mângâiere”.
De pildă aceea a lui Batu și a hergheliei sale surprinsă de viscol și înnămolită. Caii scufundați în
nămol „arătau ca niște condamnați la moarte pe
câmpul de execuție, fiind legați fedeleș, ca de niște
funii împletite, de gerul năprasnic și de ghețuri”.
Astfel, „cei care nu doreau să moară nechezau jalnic a disperare”, dar „herghelia înțelese că de data
aceasta nu mai exista salvare, nimeni nu mai putea
sta în calea haitei pornite pe măcel”.
La început, Chenzen, aidoma chinezilor, după
cum povestește autorul, ura „lupii foarte tare”.
Chiar privea lupul ca pe „cea mai rea și mai crudă
ființă de pe lume”. Apoi ajunge să fie fascinat de
lupi, dar înțelege că nu poate să se mulțumească
doar cu privitul, „studiind lupul din depărtare, căci
astfel nu vezi și nu înțelegi nimic”. Așa a ajuns la
ideea de a jefui o vizuină, pentru a fura un pui de
lup ca să-l crească, „pentru a putea să văd cu ochii
mei comportamentul și caracterul lupului de stepă,
să știu și eu cum se face că lupul este atât de grozav,
atât de inteligent, de ce i se închină atât de adânc
neamurile stepei”. Învață să înțeleagă că „lupii și
oamenii din stepă sunt ca niște atleți selecționați,
aflați în competiție acerbă, în război decisiv”, iar în
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această bătălie, atât oamenii cât și lupii par a pune
în practică toate științele elementare din știința războiului, precum și cunoașterea de sine a celuilalt”.
Simbolic, furtul, răpirea unui pui de lup adus să
crească în iurtă, soarta acestuia, obligat să crească
în captivitate, este privită „în oglindă” cu aceea a
nomazilor care sunt obligați la alt fel de „închisoare”. Aceea a așezării într-un loc, a sedentarizării,
amputându-și astfel chiar felul de a fi, legăturile
profunde cu trecutul lor ancestral în numele unei
ideologii, a unui mod de a gândi care nu îi reprezenta și nu le aparținea, acela al Chinei comuniste. Iar
asta îi va afecta și pe chinezi, căci, spune Chenzhen,
„chinezii care vor ajunge pe aceste meleaguri vor fi
din ce în ce mai mulți”, iar dacă dorința lor de a
extermina lupii și de a sedentariza mongolii va fi
pusă în aplicare, „atunci ce se va alege de stepă?
Mongolii se vor confrunta cu un adevărat dezastru,
dar ceea ce-i va pocni pe chinezi va fi și mai grav”.
Și, la fel ca puiul de lup („lupu’ mic”), iubit de
Chenzhen cel venit din „Pekin” (care încerca să îl
facă, cu calm, atenție și blândețe, să înțeleagă că îi
e mai bine astfel), căruia frângerea legăturilor cu
libertatea i-au adus moartea, nici chinezii nu au
înțeles (sau nu au vrut să înțeleagă, pentru că acesta
era „planul” „noii ere”) că sedentarizând nomazii,
nerespectând măreția stepei și frumusețea legată de
acest stil de viață al lor, au dus la dispariția unei culturi, unei lumi.
Întors acasă, și peste zeci de ani Chenzhen
rămâne cu nostalgia stepelor. Iar romanul se încheie
cu Chenzen întors la Beijing, primind în 2000 un
telefon de la Batu și Kasmai care îl anunțau despre
schimbările petrecute odată cu sedentarizarea.
Astfel, „haitele de lupi erau istorie, stepa devenise o
amintire, civilizația nomadă își găsise sfârșitul.
Până și ultima urmă lăsată de lupul stepei mongole
pe stepa Mongoliei Interioare – vizuina aceea străveche, vatra puiului de lup – avea să fie îngropată
sub nisipurile galbene”.
Dacă la început Chenzhen, venit dintr-o lume
„sedentară”, diferită prin multe de aceea a mongolilor nomazi, nu-i înțelege, nu poate să empatizeze cu
modul lor de viață, încetul cu încetul Bătrânul Bilge
și lupii îl fac să înțeleagă altfel ce înseamnă a trăi, a
fi liber, să le înțeleagă principiile după care se
călăuzesc, aparent simple, dar atât de profunde.
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Chenzhen a ajuns să îi respecte, chiar să îi admire,
să îi iubească considerându-i propria familie, să
înțeleagă diferența dintre mongolii care erau parte a
naturii, și se vedeau astfel împreună cu animalele,
cu plantele, în timp ce „ai săi” de acasă luptau pentru cu totul altceva, în altă logică, pentru „a avea”
mai curând decât pentru „a fi”/ a fi parte.
Așadar, aceasta este și o carte și despre felul de
a trăi, despre credințele, tradițiile nomazilor mongoli, dar și despre stingerea, dispariția unui astfel de
mod de viață, al civilizației și stepei, privit în antiteză cu mentalitatea, cu ideologia chinezilor din
acele vremuri, care însemna frângerea de origini.
Și despre felul în care e scrisă cartea sunt multe
de spus. Ne oprim la faptul că romanul este sub
semnul a două motouri, primul din Fan Wenlan,
Istoria Chinei pe scurt: „Cei din neamul quanrong
spun că se trag din doi câini albi, altfel că și-au luat
câinele drept totem”, și al doilea din Cronica dinastiei Han – Istoria hunilor, „Împăratul Zhoumu a
trimis o expediție militară în stepă. Acolo oamenii
lui au prins patru lupi albi și patru cerbi albi și s-au
întors cu ei acasă”. De altfel, în ambele volume fiecare capitol se deschide cu un citat dintr-o scriere
veche, fapt puțin spre deloc practicat de autorii chinezi4. De pildă la Mo Yan, în Obosit de viaţă obosit
de moarte5, cartea începe cu un „tablou al personajelor”, fiecare capitol se deschide nu cu un motto, ci
fie cu un titlu, fie cu o frază, câteva cuvinte sintetizatoare6 ș.a., dar nu cu un motto în adevăratul sens
al cuvântului.
Motto-urile capitolelor cărții sunt citate din
diverse surse: texte istorice, cronici chineze, cărţi
din diverse literaturi/ limbi (mongolă, engleză, franceză ș.a.) etc., ale unor autori de ieri și de azi. Și aici
ar fi și altele de discutat, începând cu alegerea surselor. Un alt plan de lectură/ analiză a cărții ar putea
fi privitor la cele două culturi, chineză și mongolă,
adică, în cazul de față, mai degrabă a stepelor și a
orașelor, de felul în care se văd acestea prin ochii
autorului.
Dincolo de faptul că deschide cititorului o
fereastră spre o lume diferită, însă fascinantă, este o
carte care îndeamnă la reflecție și privitor la cele
relatate de Chenzhen, la stepa mongolă, dar și la
felul în care ne comportăm cu natura aici, la noi, cu
tot ceea ce înseamnă tradiție, la modul cum se
construiește în România și în lume prezentul și ce

fel de viitor avem, astfel, ca perspectivă.
_______________
Jiang Rong, Totemul lupului, traducere din limba
chineză și note de Roxana Rîbu, Editura Curtea
Veche, București, 2011, vol. I + II, 430 + 448 p.
Note:
1. Calendarul UNESCO, anul 2006: a 150-a comemorare a morţii lui Danzanravjaa Dulduitin (1803-1856).
2. După datele statistice din anii 2000 mongolii însemnau undeva la 17 % din populația Chinei.
3. Fiind dintr-o familie burgheză, în tinerețe a fost
nevoit să intre în „Gărzile Roșii”, dar, trăind pe viu distrugerea bibliotecilor străvechi, se retrage, fiind obligat să
plece din capitală în Mongolia Interioară. În 1978 revine în
Beijing, redevine student, participă la „Primăvara de la
Beijing”, în 1989 la protestele din Piața Tienanmen, este
arestat, închis. Totemul lupului i-a adus notorietatea mondială.
4. Mulțumiri domnului Constantin Lupeanu pentru
discuțiile despre cum este scrisă cartea, unele soluții alese
de traducător, cum e privit romanul în China azi, ce mi-au
spus scriitorii chinezi despre receptarea unei astfel de cărți
azi, despre modul de a scrie al unor autori chinezi, între
care cel al lui Mo Yan și al autorului acestei cărți.
5. Mo Yan, Obosit de viaţă obosit de moarte, traducere
din chineză şi note de Dinu Luca, Editura Humanitas
Fiction, Bucureşti, 2012.
6. De pildă, capitolul 1: „Răbdând cazne îngrozitoare,
îmi strig nedreptatea în palatul lui Yama, tras pe sfoară, mă
întorc iar în lume ca măgar cu copite albe.”
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ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU
Clara Dupont-Monod nu se abate nici ea de la
„regula” desprinsă din observarea direcțiilor de
evoluție a romanului francez contemporan, respectiv istoria și autoficțiunea. Autoarea (n. 1973) are
studii de medievistică și a fost, până acum, mai cu
seamă cunoscută pentru romanele sale istorice, în
care explorează cu iscusință povești și legende,
împletindu-le cu factualul consemnat documentar
(cum ar fi La Folie du roi Marc, sau La Passion
selon Juette).
De data aceasta, cutezanța matură o face să se
aplece, cu nesfârșită pudoare și duioșie, asupra unui
episod autobiografic traumatizant, nașterea unui
frățior handicapat mintal. Romanul, recompensat cu
două premii semnificative, Femina și Goncourt al
liceenilor, apărut la editura pariziană Stock în 2021,
se numește simplu S’adapter (Adaptarea). De fapt,
interogația ce plutește delicat de la începutul până la
sfârșitul acestei istorisiri crude și luminoase totodată
este una care, cu onestitate, ne privește pe toți: suntem, oare, cu adevărat pregătiți să înfruntăm
diferența radicală? Suntem capabili să „ne adaptăm”
la o realitate care nu seamănă cu nimic din ceea ce
am cunoscut anterior? Și dacă o facem, constrânși
de circumstanțe, ce sentimente ne încearcă și ce
urme păstrăm din această traversare a deșertului?
Clara Dupont-Monod ne strecoară în pielea a trei
copii pe care apariția, în familia lor, a unui copil
„altfel” îi ia cu totul prin surprindere, fiecare încercând să își recompună frageda existență în funcție
de această provocare majoră. Pentru a-și asigura o
distanțiere afectivă protectoare, dar și o obiectivare
necesară unei relatări de perspective multiple, autoarea nu recurge la o seacă narațiune omniscientă, ci
preferă să adopte o modalitate inedită de redare a
traiectoriilor emoționale, privind de jos în sus, de la
nivelul și cu „vocea” pietrelor casei natale. Pietrele
călcate de copiii nedumeriți devin martori empatici
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și glasuri blânde, ce izbutesc să transmită cu reținere
caldă trăirile celor mici și impactul pe care existența
fratelui – decedat la 8 ani – l-a avut asupra lor.
Cartea începe simplu și ambiguu: „Într-o zi, întro familie, s-a născut un copil inadaptat.” Cumva,
pare un început de poveste, senzația de irealitate
fiind accentuată și de faptul că autoarea nu-i
numește niciodată pe protagoniști, nici nu dă
indicații geografice sau temporale precise, știm doar
că e vorba de un cătun în munții Cévennes, greu
accesibil pe drumuri înguste și întortocheate, unde
însă copiii duceau o viață fericită și lipsită de griji.
Până în momentul venirii pe lume a unui bebeluș
foarte frumos fizic, dar neliniștitor de calm și tăcut,
cu trupușor moale și „privirea mobilă și goală”.
Atunci, existența întregii familii se transformă, iar
diagnosticul medical nu lasă loc niciunei speranțe:
micuțul nu va vedea, nu va vorbi și nu va merge
niciodată, iar șansele sale de a trăi mai mult de trei
ani sunt aproape nule. Ceea ce, totuși, se va dovedi
inexact.
Scurta coabitare va modela însă diferit
personalitățile în formare ale celorlalți copii, care
trec prin sentimente contradictorii, pe care le încercăm și noi, ca cititori, pătrunzând succesiv în intimitatea concretă, dar și psihică a protagoniștilor.
Prezența liniștitoare, imuabilă a pietrelor-martor
ușurează într-o anumită măsură acceptarea greu
acceptabilului, doliul și recompunerea existențială.
„Dacă aceștia vor tăcea, vor striga pietrele”, ne avertizează în moto cuvintele evanghelistului Luca (19:
40). Aerul inițial de intrare într-o poveste e întărit
așadar de „glasurile” poetice ale pietrelor vechii
case din munți, care preiau rolul naratorului, dezlegând vocea umană de chinul relatării unui calvar.
Fiecărui copil îi este consacrată o parte din
roman. Iar reacțiilor lor, determinate, desigur, și de
vârstă, sunt la fel de diferite cum sunt, probabil, și

173

ale noastre în fața unei drame. Băiatul cel mare, în
care se trezesc instincte cvasi-materne, este cuprins
de o iubire totală, fuzională și își abandonează jocurile și emoțiile adolescentine pentru a-l proteja, după
puterile lui, pe frățiorul neajutorat. Începe să-i cânte,
înțelegând repede că doar auzul bebelușului este
intact și că acesta poate fi un instrument fabulos de
comunicare. Prin urmare, își modulează vocea, descriindu-i peisajele din jur, șoptindu-i despre verdele
viu, despre galbenul tandru și strălucitor, sau
foșnindu-i crenguțe de verbină uscată la ureche,
când nu face să clipocească apa dintr-un lighean cu
apă, sau nu desprinde din zid vreo piatră povestitoare, dându-i drumul ușor, ca să-l facă să perceapă
zgomotul surd al căderii. „E ținutul tău, îi spunea el,
trebuie să-l asculți”. Așa încât lumea se preschimbă,
pentru el și pentru interlocutorul său mut, într-o bulă
sonoră ca un glob magic prin care se aud copacii
crescând, mistreții fornăind, greierii cântând. Nu
există emoție sau întâmplare căreia să nu-i găsească
echivalent audibil pentru frățiorul său, totul poate fi
tradus în cuvinte.
Fetița în schimb, scriitoarea de azi, neînțelegând
prea bine ce se petrece, copleșită de rușine, dezgust,
vinovăție, se revoltă și se închide într-o furie neagră
în fața echilibrului familial distrus și a fratelui mai
mare confiscat de cel mic. Dar narațiunea nu recurge
la lecții de morală, remușcări sau bune sentimente
retrospective. Nu e vorba nici de izbăvire, nici de
judecată. Deruta, reacțiile extreme sunt firești, sensibilitatea fiecăruia răspunde în felul ei.
Neînțelegerea unui fenomen trezește frisonul necunoscutului, niciodată stins în noi; unei acceptă misterul și învață să trăiască cu el, alții îl resping și îl
evită, resimțindu-l ca pe o amenințare. Al treilea
copil nu l-a cunoscut pe fratele problematic; născut
ca un „lot de consolare” după dispariția acestuia, va
avea de dus lupta cea mai dificilă, într-un fel, nevoit
fiind să domesticească și să facă loc în viața lui unei
fantome stânjenitoare. Tristețea și gravitatea temei
lasă, totuși, să se întrevadă o zare de lumină și
vorbește despre suplețea firii umane, capabilă, dacă
o dorește, să se adapteze la orice dramă.
Glasul pietrelor atenuează într-o anume măsură
suferința familială, acoperind-o cu un fel de voal
poetic. Dar moartea micuțului „inadaptat” dislocă
încă o dată familia, redistribuind roluri și sentimente. Părinții se prăbușesc de durere, însă decid ulte-

rior să mai facă un copil; fratele cel mare se oprește
în loc („De atunci, primul născut a crescut fără să se
atașeze. E prea periculos să te atașezi, gândește el.
Oamenii pe care îi iubești pot dispărea atât de ușor.
Este un adult care a asociat posibilitatea fericirii cu
cea a pierderii. Vânturi potrivnice sau daruri, el nui mai lasă vieții prezumția de nevinovăție. Și-a pierdut liniștea. S-a alăturat acelor ființe care poartă în
suflet o clipă încremenită, suspendată pe veci. În el,
ceva a împietrit, ceea ce nu înseamnă că a devenit
insensibil, ci mai curând rezistent, imobil, implacabil același de-a lungul zilelor.”); fata se preschimbă
în luptătoare, hărăzindu-se misiunii de a-i repara pe
cei vii. Iar fratele apărut mai târziu, după consumarea dramei, rămâne cu nenumărate întrebări fără răspuns, cea mai torturantă fiind: m-aș fi născut, oare,
dacă el n-ar fi murit?
Scrisul limpede și nepretențios al Clarei DupontMonod, sinceritatea și autenticitatea tonului te fac să
nu privești romanul ca pe un mormânt liric, ca pe o
tânguire întinsă pe decenii, dimpotrivă, căci pietrele
îmbracă tainic și reconfortant oameni, animale, peisaje, dăruind o formă de trăinicie care înfruntă perisabilitatea emoțiilor și deschid calea împăcării cu
sine și cu lumea.
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ANTICHITÃÞI ACTUALE

Ioana COSTA
Latinescul consolatio (ca, de altfel, şi pandantul lui românesc, „consolaţie”) este un deverbativ; verbul de la care derivă
este uşor de găsit şi nu provoacă nicio surpriză: consolari, „a
consola”. Dacă mai facem însă un pas îndărăt în etimologia
lui, dăm peste o întîmplare care, chiar dacă nu e defel rară,
merită un strop de zăbavă: verbul simplu, fără preverb, solari,
atestat încă de la Plaut, ajunge să fie rar folosit în proza clasică,
pierzînd teren în faţa compusului consolari (da, compus, pentru că în latină se consideră derivate doar rezultatele sufixării).
Acest element de compunere, con- (cu varianta co-), are şi o
existenţă independentă: prepoziţia cum (da, prepoziţie, chiar
dacă uneori există ca postpoziţie, cum este, de pildă, în pax
vobiscum), cu varianta fonetică atestată în textele arhaice con.
Sensul este similar, pentru că deopotrivă prepoziţia şi preverbul trimit la o adunare, grupare, reunire – în plan concret sau
abstract. Poate că solari li s-a părut latinilor prea neîncăpător
pentru mîngîierea, alinarea pe care trebuia să o numească, iar
atunci sporul de o silabă şi, mai cu seamă, cuprinderea amplă
a lui con-/cum au dus la înlocuirea – şi aproape uitarea – verbului simplu. În latina clasică circula şi deverbativul solacium
(cu varianta poetică solamen): iarăşi, sensul este cam acelaşi
(„mîngîiere”, „consolare”; dar şi „compensaţie”).
Nu fără legătură cu simţul lingvistic spontan al anticilor,
pe care îl invocăm adesea vorbind despre etimologii populare, acestui verb consolari ajunge să i se opună desolare,
denominativ al lui solus, adjectiv moştenit în toate limbile
romanice, în afara românei. Pentru această aparentă pereche

(con)solari/desolare, dă mărturie glosa desolare, solacium
auferre; i se poate adăuga un fragment cu mult mai interesant, elaborat, bine strunit pe cele două coarde: Epistola 130
a lui Augustin, în paragraful al treilea: Dabo illis solacium
uerum, pacem super pacem, sine quo solacio, quaecumque
sunt terrena solacia, magis in eis desolatio quam consolatio
reperitur.
Istoria cuvîntului păleşte însă în faţa istoriei termenului
tehnic: consolaţia este un gen literar ilustrat de texte celebre
ale antichităţii, citite perpetuu, reluate, asumate, germinînd
mirific în epocile ulterioare. Cartea a doua a „Scrisorilor
către cei apropiaţi” (Epistolae familiares) compuse de
Petrarca conţine mai multe asemenea epistole consolatorii.
Pentru a ne rezuma la un singur exemplu, prima dintre ele
(2.1) îi este adresată episcopului de Cavaillon şi are trimiteri
explicite la două scrisori senecane (Ad Lucilium 63 şi 76);
dincolo de citate, epistola ne aminteşte viu „Consolaţia pentru Marcia”, a aceluiaşi Seneca: cei doi destinatari, episcopul
şi Marcia, par să nu aibă nevoie de mîngîiere, pentru că tăria
lor de caracter îi face să suporte cu fermitate pierderea fratelui şi, respectiv, a fiului. „Curajul tău ia acum de la mine
uriaşa îndatorire de a-ţi scrie”, îi spune Petrarca lui
Philippus, Cavallicensis epyscopus, ca un ecou al paragrafului senecan de deschidere: „Dacă nu aş şti, Marcia, cît de
mult te-ai îndepărtat de slăbiciunea inimii [...] nu aş îndrăzni
să ies în întîmpinarea durerii tale”.
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IN MEMORIAM EMANOIL MARCU
Născut la 17 octombrie 1948, în Săveni, judetul Botosani, scriitorul și traducătorul de limbă franceză EMANOIL
MARCU trece în Veșnicie pe 25 aprilie 2022. Emanoil Marcu a debutat publicistic în revista Cronica, în anul 1970.
Editorial debutează în 1988 cu volumul George Bacovia, Poemă în oglindă /Poème dans le miroir, editura Dacia. Dintre
cărțile de traduceri amintim (selectiv): Cioran, Ispita de a exista; Cioran, Exercitii de admiratie; Cioran, Mărturisiri si
anateme; Cioran, Demiurgul cel rău; Cioran, Caiete I; Cioran, Caiete II; Cioran, Caiete III; Cioran, Caietul de la
Talamanca; J.-K. Huysmans, Liturghia neagră; M. Eminescu, Elégies et sonnets, volum bilingv; Nicolas
Bouvier, Pestele-scorpion; François Furet, Trecutul unei iluzii (co-traducător);Stephane Courtois et all., Cartea neagră a
comunismului; Guy Corneau, Există iubiri fericite?; Pascal Quignard, Vila Amalia; Michel Houellebecq, Particulele
elementare; Claude Anet, Note despre amor; Monica Lovinescu, Cuvântul din cuvinte; Lucian Boia, Occidentul; Eugen
Ionescu, A rupe tăcerea; Jean-Claude Carrière, Povestiri filozofice, Cercul mincinosilor; Marcel Mathiot, Jurnalul unui
amant bătrân. Emanoil Marcu a primit numeroase premii: Premiul Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România,
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (promotia 14 iulie 2002, distinctie acordată de guvernul francez);
Medalia comemorativă „150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu”. Totodată, a primit Bursa pentru traducători
literari a Ministerului francez al Culturii si Francofoniei (1995, 2000, 2005) și a urmat stagii la Collège International des
Traducteurs Littéraires din Arles. Emanoil Marcu a colaborat la revistele Convorbiri literare, Cronica, Dacia
literară, Ateneu, Steaua, Revista 22 , Poesie/ Paris, Cahier Bleu/ Troyes. Colaborator permanent la Revista Hyperion,
Emanoil Marcu a fost membru în colegiul de redacție al revistei. Emanoil Marcu a fost Cetățean de onoare al orasului
Botoșani. Prin trecerea în veșnicie, Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România a pierdut un traducător de excepție și
o voce importantă a literaturii române contemporane.
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Alex VASILIU
Titlul sub care s-au adunat episoadele precedente
poate stimula nedumerirea cititorului în privința lipsei
referirilor de până acum la creația lui George Enescu.
Concentrarea îndelungată asupra culegerilor de folclor
ale lui Bartók și în teritoriile locuite de români, asupra
metodelor sale de lucru (întâietăți pentru etnomuzicologii noștri de la începutul secolului trecut), asupra
modului cum a convertit elementele melodice, armonice, ritmice, subiectele unor colinde în sugestii
nutrind lucrări camerale, simfonice și vocal-simfonice
marcante în evoluția fenomenului muzical modern,
descrierea momentelor istorice din Ungaria, din
România, din Europa la întretăierea secolelor XIX-XX
până în anul 1940 – totul a fost necesar deoarece
numai câțiva specialiști români cunosc etapele dezvoltării etnomuzicologului și compozitorului Bartók. Din
rațiuni politice evidente însă difuz sau deloc explicate,
publicului îi sunt necunoscute motivațiile personale
admirabile pentru apariția unor partituri de referință.
Cum am menționat, nici în 2021, când s-au împlinit
140 de ani de la nașterea creatorului maghiar, aceste
partituri nu și-au găsit locul privilegiat în concertele
camerale și simfonice programate în România, referirile publicistic-muzicologice au lipsit. Măcar demersurile teoretice ar fi trebuit să evidențieze contribuția
lui Béla Bartók la dezvoltarea etnomuzicologiei
românești, la valorificarea tradiției noastre muzicale în
genurile academice, la prezentarea ultimului teritoriu
menționat din creația sa comparativ cu viziunea lui
George Enescu, pe care l-am sărbătorit anul trecut la
împlinirea aceluiași segment de timp trecut de la
naștere. Referirile la Enescu abia în acest episod al
serialului sunt justificate de abundența cercetărilor
românești muzicologice, eseistice și de ordin istoric,
publicate imediat după moartea sa (1955) până în prezent. Dar luminarea concepției enesciene în privința
tratării folclorului ca element motrice al creației de tip
academic este necesară pentru explicarea comparației
dintre Bartók și Enescu.
Diferențele se explică prin climatul psihic-afectiv,
prin caracteristicile instrucției lor muzicale. Enescu a
176

fost un reflexiv, un om pentru care impresiile copilăriei mici au avut impact și relevanță în tot restul vieții.
Cum știm încă din primele clase de școală, el a ascultat
mai întâi lăutarii din satul natal, cel care i-a stimulat
dorința de a cânta la vioară fiind Lae Chiorul. Plecarea
la vârsta de 8 ani pentru a studia la Viena (1888), continuarea instrucției muzicale – compoziție și vioară –
la Paris (până în 1899), marele succes avut acolo și la
București ca solist, ca autor de muzică, totul i-a plasat
traseul în afara cercetării minuțioase, pe teren, apoi în
biroul de lucru a tradiției românești, cu mijloacele specifice etnomuzicologului. Enescu nu a cules folclor
străbătând satele Moldovei natale, nu a notat melodii
și texte în caietul cu portative, nu le-a înregistrat cu
fonograful, nu a avut preocupări de ordin științific în
această privință. Relația sa cu muzica tradițională s-a
bazat pe memoria fenomenală, pe intuiție, pe transfigurarea unor melodii, ritmuri și sugestii muzicale în
germenii dezvoltării ample a textului cameral sau simfonic. Dacă în Poema română opus 1 pentru orchestră, compusă în 1897, când avea 16 ani, în cele Două
Rapsodii pentru orchestră opus 11 datând din 19011902 citatul melodiei populare a fost procedeul referirii explicite la folclor, în următoarele lucrări Enescu a
aderat la principiul acceptat de Bartók și de alți compozitori importanți contemporani lui, optând pentru
prezența implicită a melodiei vechi, inventând în stilul, mai ales în spiritul modelului. Aici s-a concretizat
maniera personală enesciană de compoziție, în care a
fost implicat comentariul pe principiile scriiturii academice pentru două instrumente, pentru formație, pentru orchestră pentru complexul sonor orchestră-corsoliști. Prezența sugestiilor populare românești, a
„replicilor” sale implicite în desfășurarea amplă, complexă, polifonică din Sonata a III-a pentru pian și
vioară opus 25 nr. 3 „în caracter popular românesc”
(1926), în Sonata a III-a pentru pian opus 24 (19331935), în Suita a III-a pentru orchestră opus 27 (19371938), în Impresii din copilărie pentru vioară și pian
opus 28 (1938), în Uvertura de concert pe teme populare românești opus 32 (1948), în Simfonii, în
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Capriciul român pentru vioară și orchestră (1928), în
opera „Oedipe” (1910-1931) – a inspirat, a inoculat
un suflu proaspăt, inedit, cromii, nuanțe armonice tot
mai subtile desfășurării ample în amintitele genuri
cameral și simfonic. Desfășurări ample modelate anterior de romanticul Wagner, de Brahms, de corifeii
francezi Fauré, Franck, Debussy, de contemporanii săi
moderni.
Predilecția lui George Enescu pentru repertoriul
lăutăresc este unanim acceptată de muzicologi (un singur exemplu rămâne tipul de cânt ornamentat din
Sonata a III-a pentru pian și vioară în caracter popular românesc). Predilecția sa se explică prin instrucția
muzicală îndelung acumulată (11 ani la Viena și Paris)
ce a amplificat nostalgia locurilor natale revăzute doar
în scurtele vacanțe din Moldova. Predilecție ce îl situiază pe Enescu în opoziție cu Bartók. Am precizat de
mai multe ori pe parcursul însemnărilor anterioare că
muzicianul maghiar a fost adeptul folclorului sătesc, a
cărui ingenuitate, simplitate și puritate nu puteau fi
atinse în repertoriul lăutarilor, mult permeabil
influențelor orășenești de tot felul, datorate cerințelor
exprimate de clienți. Repertoriu caracterizat și prin
abundența ornamentelor melodice, motivate de cunoscutele orgolii solistice ale instrumentiștilor sau
cântăreților.
Din panoplia tehnicilor muzicii tradiționale
țărănești sau lăutărești, Enescu a preferat, grație tipului
său de sensibilitate, modul de cânt parlando rubato,
despre care DEX precizează că este „liber din punct de
vedere ritmic, în concordanță cu sensul cuvintelor din
text”, deși ritmul mai puțin uniform poate caracteriza
cântarea doinită a instrumentistului solitar. Este un tip
de cânt pe care violoniști, pianiști din spații etno-culturale vest și extra-europene îl pot exprima mai greu,
dar când ajung să îl înțeleagă se bucură de libertăți ritmice, expresive nebănuite.
Asemănările din biografia compozitorilor Béla
Bartók și George Enescu explică unele apropieri de
ordin strict muzical. Amândoi au fost marcați negativ
de cursul situației politice din țările lor, din Europa,
amândoi s-au văzut nevoiți să le părăsească (Bartók
ajungând în Statele Unite ale Americii, Enescu retrăgându-se în Franța, a doua sa patrie). Deși Bartók
încetase mai demult, în 1931, contactele directe cu folclorul ca etnomuzicolog, în privința tratării la vedere a
surselor tradiționale și a recunoașterii în subtitlurile
unor lucrări a zonelor din care a cules melodii, de
atunci până la ultimele lucrări de până în 1945 a privilegiat ritmurile dinamice, comentate simfonic, ce lasă
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impresia deznădejdii, a climatului existențial tragic.
Este ceea ce se poate spune și despre Cvartetul de
coarde opus 22 nr. 2 de George Enescu (1950-1952),
exprimând aceeași stare, însă pe coordonatele specifice concepției sale: reluarea și dezvoltarea temelor
melodice într-un flux unic, intens cromatizat, dialogul
polifoniei cu heterofonia, acumularea treptată (de tip
wagnerian) a fragmentelor de teme melodice contrastante anterior expuse, implicarea întregului flux muzical în ceea ce este considerată una dintre amprentele
definitorii ale stilului său compozițional: starea onirică, visul enescian.
Una dintre concluziile paradoxale privindu-i pe cei
doi creatori este absența aproape totală a muzicii lor pe
scenele românești din motive muzicale și extramuzicale. În afara Festivalului internațional ce-i poartă
numele, Enescu este ocolit de instrumentiștii și
orchestrele românești din cauza dificultății lucrărilor
simfonice, care presupun un antrernament aproape
continuu prin repetiții substanțiale pentru concerte
programate ritmic, dirijori care să dorească aprofundarea marilor creații enesciene. La fel, nu toată muzica
lui Béla Bartók este facilă, nu atrage instantaneu
publicul și interpreții așa cum se întâmplă în cazul
repertoriului clasic-romantic binecunoscut. Dar încă
un motiv al absenței lui Bartók din programele camerale și simfonice ale filarmonicilor noastre rămâne
perpetuarea relației inconfortabile româno-maghiare,
mai mult sau mai puțin evidentă. Încă o modalitate a
persistenței efectului politic în lumea artistică. Oare, în
contextul războiului din Ucraina, muzicienii ar trebui
să ocolească marile creații ale compozitorilor ruși și
sovietici? Mai ales ale celor care au dovedit rezistența
la politicile autoritate, criminale, din țările lor? Unul
dintre foarte rarele exemple de refuz a amestecului
politicului în artă mi se pare acțiunea muzicienilor din
cvartetul de coarde „Gaudeamus”, unicat în România,
formație aflată la finalul prezentării în concert a integralei celor 15 opus-uri de acest tip rămase de la
Dmitri Șostakovici (ultimul program va fi prezentat la
filarmonica din Brașov marți 14 iunie). Prima integrală românească scenică a cvartetelor de Șostakovici în
interpretarea uneia dintre cele mai valoroase formații
camerale românești este un eveniment care își va păstra reverberațiile în timp datorită înregistrărilor profesionale realizate în timpul concertelor. Creația lui
George Enescu și Béla Bartók merită cu prisosință astfel de integrale pe scenele românești.
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Marta VARTOLOMEI
Andrei Tarkovski a fost unul dintre cei mai
influenți cineaști ai erei sovietice și ai întregii istorii
a cinematografiei. În 1976 lucrează alături de frații
Boris și Arkadi Strugatki la scenariul filmului
Călăuza (The Stalker). Printr-un accident, o parte a
peliculei este distrusă la developare, ajungându-se la
difuzarea filmului abia în 1979. Filmele marelui regizor și actor rus au fost aprig combătute de regimul
comunist și deseori cenzurate.
Viziunea asupra lumii a lui Andrei Tarkovski este
rezumată de el însuși prin cuvintele: „Creația este
unul dintre momentele de preț în care ne asemănăm
Ziditorului; de aceea, n-am crezut niciodata într-o
artă independentă de Ziditorul suprem, nu cred într-o
artă fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea,
este rugăciunea mea. Dacă această rugăciune, dacă
filmele mele pot aduce oamenii la Dumnezeu, cu atât
mai bine. Atunci viața mea își va căpăta întregul sens:
acela, esențial, de a sluji”1. Cu altă ocazie, regizorul
rus afirma că filmele lui exprimă „un singur lucru:
manifestarea extremă a credinței”2. În persoana lui
Tarkovski remarcăm un spirit smerit, care își pune
creația și întreaga viață în rolul slujirii lui Dumnezeu.
Pornind de la acest aspect important al vieții lui
Andrei Tarkovski, putem încerca o interpretare teologică a filmului Călăuza, deseori considerat de critici
„greu de înțeles”. Filmul este împodobit cu citate biblice, rugăciuni și alte simboluri (icoane, pești, apă, cunună de spini, contemplări), care dovedesc prezența spiritualizării creștine, fără a uita dimensiunea lor ortodoxă. Această creație cinematografică poate fi considerată o metaforă creștină, prin ea însăși.
Una dintre metaforele principale este cea a Zonei.
Drumul către inima Zonei, cunoscut doar de „cel
curat”, este asemeni drumului către credință: plin de
obstacole și de piedici fatale întâlnite la tot pasul.
Referindu-ne la pasajele biblice întâlnite în derularea filmului, trebuie menționată apariția lor constantă și într-un număr generos, fapt care nu demons178

trează altceva decât înclinațiile scenaristului și regizorului către spiritualitatea creștină.
În secvența visului Călăuzei regăsim un pasaj
biblic din cartea Apocalipsei Sfântului Ioan
Teologul, capitolul 6, versetele 12-17, în care
vorbește despre deschiderea celei de-a șasea peceți de
către Miel și distrugerea Cerului și a Pământului:
„12. (...) şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut
negru ca un sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca
sângele,/ 13. Şi stelele cerului au căzut pe pământ,
precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi,
când este zguduit de vijelie./ 14. Iar cerul s-a dat în
lături, ca o carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor./ 15. Şi
împăraţii pământului şi domnii şi căpeteniile oştilor
şi bogaţii şi cei puternici şi toţi robii şi toţi slobozii sau ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor,/ 16.
Strigând munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne
ascundeţi pe noi de faţa Celui ce şade pe tron şi de
mânia Mielului;/ 17. Că a venit ziua cea mare a
mâniei lor, şi cine are putere ca să stea pe loc?”
(minutul 80). Această trimitere la textul Apocalipsei,
transformă conceptul de Zonă într-o metaforă, care
prefigurează sfârșitul lumii. Tot în visul Călăuzei
observăm reprezentări creștine, precum peștele (care
a fost simbolul Creștinismului înainte de Cruce) și
o icoană a Sf. Ioan Botezătorul (parte a Altarului
din Ghent, una dintre cele mai importante opere de
artă ale lumii), pictată de Jan Van Eyck în secolul
XV (minutul 81).
După această secvență, Călăuza parafrazează un
alt pasaj biblic, din Evanghelia lui Luca, capitolul
24, versetele 13-18: „13. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de
Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era
Emaus./ 14. Şi aceia vorbeau între ei despre toate
întâmplările acestea./ 15. Şi pe când vorbeau şi se
întrebau între ei. Şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei./ 16. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să
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nu-L cunoască./ 17. Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare./
18. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către
El: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce
s-au întâmplat în el în zilele acestea?” (minutul 84).
Acest pasaj descrie drumul către Emaus a doi dintre
ucenicii lui Iisus, Luca și Cleopa, care nu îl recunosc
pe Mântuitor după Învierea Sa. Această întâmplare se
petrece la trei zile după moartea lui Iisus, în ziua
Învierii Domnului, conform textului Evangheliei lui
Luca. Cei doi discipoli ai lui Iisus, ale căror nume
sunt omise în discursul Călăuzei, sunt imaginea din
plan imaginar a scriitorului și a profesorului.
Povestea drumului către Emaus sugerează limitele
raționalului și demonstrează două moduri de
cunoaștere: cea a minții și cea a inimii. Iisus a ales să
fie recunoscut prin substanța sa spirituală, decât prin
aparența fizică. După modelul lui Iisus, Tarkovski se
folosește de călătoria temporală a Călăuzei pentru a
ghida spectatorul prin simbolismul sacru către
recunoașterea pur intelectuală.
O altă referință religioasă se regăsește în film în
secvența camerei cu nisip. Ideea biblică evidențiată
în acest fragment este cea a iudeului rătăcitor, damnat
să umble prin lume pâna la a Doua Venire a lui Iisus,
din cauza crucificării Acestuia de către poporul
evreu. „Călăuza: O să trăiți 100 de ani!/ Scriitorul:
Da. De ce nu o veșnicie? Așa, ca Jidovul Nemuritor”
(minutul 105). Această idee este fundamentată de
texte scripturistice, precum: „Să rătăcească printre
neamuri!” (Osea 9: 17).
Rugăciunea, ca simbol și exteriorizare a credinței
creștine, este prezentă în filmul Călăuza, fiind rostită
de personajul principal lângă o fântănă a cărei apă
întunecată este în prim plan: „Fie ca totul să devină
realitate. Fie ca ei să creadă. Fie ca ei să râdă de propriile lor patimi. Pentru că tot ce numesc ei patimă
nu este energia sufletului, ci frecarea sufletelor lor cu
lumea exterioară. Dar, mai ales, fie ca ei să aibă
nădejde și să devină devină neajuorați precum copiii.
Pentru că slăbiciunea e o minune și tăria e un nimic”
(minutul 63). Prin această rugăciune sunt, din nou,
puse în evidență virtuți creștine precum smerenia și
nădejdea, întărite de pasaje biblice precum: ”De
aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi,
în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când
sunt slab, atunci sunt tare” (II Corinteni, 12:10). De
asemenea, se aduce în atenție ideea de patimă, ducân-

du-ne imediat cu gândul la Patimile lui Iisus, primite
de El cu jertfire și încredere neclintită în Tatăl Ceresc.
În secvența camerei cu telefon, se distinge un
moment deosebit de important din punct de vedere al
simbolisticii religioase. Scriitorul își așază pe cap o
cunună de spini, realizându-se aluzia clară a unui
moment culminant al patimilor lui Iisus: încununarea
Acestuia de către romani cu o coroană de spini
(minutul 115). Această imagine, ca imitație a icoanei
creștine, este și coperta DVD-lui filmului.
Apa, ca simbol al botezului, al curățării și al
renașterii, apare într-o imagine reprezentativă, acoperind o bombă nucleară, prin această metaforă vizuală
sugerânduni-se șansa mântuirii, chiar și în spațiul lipsit de speranță al distrugerii.
Soția Călăuzei, care îi oferă acestuia o dragoste
necondiționată în ciuda tuturor dezamăgirilor prin
care a trecut, este imaginea simbolică a „tatălui” din
pilda Fiului Risipitor, expusă în Evanghelia lui Luca,
capitolul 15, versetele 11-32, cel ce iartă greșeala fiului care l-a părășit și îl primește acasă cu brațele deschise. Ea reprezintă, deci, modelul iubirii creștine,
căci Iisus spunea să iertăm „de șaptezeci de ori câte
șapte” (Matei 18:22) și Apostolul Pavel îndemna:
„Fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia,
precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos”
(Efeseni 4:32).
Concluzionând, filmul Călăuza (The Stalker)
este o capodoperă cinematografică realizată de
Andrei Tarkovski, în care acesta își reflectă
concepțiile și credințele spirituale în mod pregnant.
Constatăm că pelicula este împânzită de citate biblice, simboluri spirituale și metafore creștine. Privind
din perspectivă teologică, putem considera întregul
film o alegorie creștină, care cheamă spectatorii la
meditație, la cercetarea adevărului și la mântuire, acesta fiind în același timp și un scop personal recunoscut
de marele cineast soviet, Andrei Tarkovski.
Note:
1. http://www.crestinortodox.ro/parinti/andrei-tarkovsky-filmul-rugaciune-96969.html
2. http://www.eastwestreport.org/articles/ew09310.htm
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Spațiul liric, antologie de poezie românească contemporană din sudul Basarabiei, ediție îngrijită de
Natalia Ursu, Violeta Craiu, Mihaela Dincă, prefața:
Adi G. Secară-Halil, ilustrație copertă: pictură în acuarelă de Anatolie Gherasimov, Editura
Irbis, Ismail, Ucraina, 2021, 156 p.;
Spațiul liric, antologie de poezie
românească contemporană din sudul
Basarabiei, coordonatori: Natalia
Ursu, Violeta Craiu, Mihaela Dincă,
prefață: Valentin Popa, postfață: Adi
G. Halil-Secară, ediție îngrijită de
Rodica Rodean, Editura Pim Iași,
2022, 188 p.
În general, când vorbim de teritoriile smulse
României de U.R.S.S. se pomenesc cel mai adesea
Moldova de peste Prut („Basarabia”) și „Bucovina”,
mai rar cele din Maramureș, Herța ori Bugeac, care
cuprindea, în geografiile vremii, județele Ismail,
Cahul, Cetatea Albă și Tighina. Călătorind în aceste
locuri am putut să simt, fie și o fărâmă, ceea ce trăiesc
românii de acolo. Și de aceea, dar și din motive care
țin de carte, de poezie, și de colaborarea întru poezie
m-am bucurat când am aflat de acest proiect.
Îmi face plăcere, așadar, să am posibilitatea să
aduc în atenția cititorilor revistei noastre această
„antologie de poezie românească contemporană din
sudul Basarabiei”, acest „spațiu liric” alcătuit din poezia a zece autori, în ordinea în care apar în carte:
Vadim Bacinschi (n. 1958), Ion Bâcu (n. 1972),
Eufrosinia Cojocaru (1968), Vera Boinegri (Balica) (n.
1959), Veaceslav Cușter (n. 1989), Valentin Mahmut
(n. 1987) – care locuiește în depărtatul Ecaterinburg,
din Rusia, Vladimir Caraciobanu (1936-2012), Victor
Capsamun (1949-2015), Anatol Manole (1960-2015),
Valeriu Cojocaru (1957-2010).
Selecția textelor, dar și a autorilor, a fost alcătuită
pe baza atât a altor antologii, cât și prin preluarea din
diverse publicații ori din manuscrise care nu văzuseră
lumina tiparului. De folos pentru cititor sunt și datele
biobibliografice și referințele critice cu care se deschid
grupajele poeților, unii (deși sunt majoritatea au participat la concursuri, au apărut în reviste, antologii, cu
volume în România ș.a.) poate mai puțin cunoscuți în
țara noastră, deși pe meleagurile unde viețuiesc sunt
nume semnificative.
Sunt autori din generații diferite, care au stiluri, arii
tematice, moduri de înțelegere a poeziei diferite, de la
apropierea de lirica populară la ziceri ale versului
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venind dinspre poezia clasică și modernă românească
ș.a.. Dar cu toții au ales să scrie în limba română,
reflectând o lume frumoasă, un colț de românitate cu
atâtea caracteristici care o particularizează. Din unele
răzbate glasul vechilor poezii populare (de altfel,
autori ca Vera Boinegri-Balica, Victor Capsamun,
Anatol Manole ori Vladimir Caraciobanu, au primit –
(și) din acest motiv – titlul de „poeți populari”), din
altele credința (iar „poezia fără Dumnezeu este ca o
poezie moartă”, spune „rebelul”, cum se autodefinește,
Veaceslav Cușter, care afirmă că „visul său este
România”), dragostea de casa părintească (Vera
Boinegri Balica), de meleagurile natale, de marii poeți
ai neamului și de părinți, închinăciune stepei
Bugeacului (Eufrosinia Cojocaru). Sau durerea gândului la masacrele românilor ale căror case n-au mai
rămas pe pământul țării, și au rămas așa, din nefericire,
ca acela de la Fântâna Albă. Ori la viitorul românilor
de acolo, de „la capăt de lume,/ la capăt de stele” unde
„bat clopote grele/ și Dunărea-și varsă amarul/ în
veșnicul Pont Euxin”, cum scrie Vadim Bacinschi... Și
toate acestea, deși uneori se simt în sufletele oamenilor
de „acolo” aidoma unor „cuvinte neînţelese de geamătul vremii” – Valentin Mahmut, așezate ca la o
„șezătoare a speranțelor” (Ion Bâcu) sunt, în această
antologie, așternute „pe iarba sufletului din Bugeac”
pentru cititorii din partea aceasta de țară.
Menționăm că ediția apărută la editura Irbis, din
Ismail, a fost alcătuită/ tipărită în cadrul proiectului
„Organizarea și funcționarea Centrului de Informare al
României din Ismail – Ucraina”, derulat de
Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, cu sprijinul
financiar al Secretariatului General al Guvernului –
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, printrun program de finanțare din anul 2021, iar cea de la
„Pim” cu sprijinul financiar al familiei Violetei Craiu.
Încheiem cu un fragment din poemul ecoul
Bugeacului, al lui Ion Bâcu: „după atâta întuneric în
sufletul Bugeacului/ pe străzile rănite se aprind felinarele trecutului/ șiroaie de vremuri se scurg printre
riduri/ cu zgomot istoric(...)/ așază-te drumețe pe iarba
sufletului din Bugeac/ apoi plimbă-te pe roua dimineții
dezbrăcat de amintiri/ să simți cum adâncul apelor
cerșește de la frunzele uscate/ popas dezlipit de
indiferența plecării/ zidește măcar o secundă înarmată
cu poduri de flori/ pe ecoul respins de la naștere/ aici
s-au aprins felinarele/ dar încă e întuneric/ și noaptea
ne cheamă la nevoi”.
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Istoria Moldovei și a Țării Românești, versiunea
română: Veronica Grecu, prefață de Ligia LivadăCadeschi, note de V. Grecu, Cuvânt înainte de L.
Livadă-Cadeschi, Institutul European, Iași, 2011, 198
p.
De pe la mijlocul secolului al
XVIII-lea până spre primele decade
ale celui următor, și mai departe în
timp, pe teritoriul de azi al țării
noastre, cu diferențe de la o regiune
la alta, ritmul schimbărilor devenise mai rapid, prin combinarea unui
complex de factori și de natură
politică, dar și culturală, în oarecare
măsură, și economică, fapt care duce la prefacerea
semnificativă a societății. De altfel, aceasta era în
consonanță cu ce se petrecea pe plan continental, european. Imperiul Otoman era în declin, și asta avea
reverberații și la noi. În urma unei serii de războaie,
până în 1812, a cedat mult în fața Imperiului Țarist.
Dincolo de dezavantajele cunoscute cauzate de politica
rusă, au fost și avantaje, aceste „concesii” au avut unele
efecte benefice și pentru noi, mai accentuate în unele
privințe după 1774, anul semnării tratatului de pace de
la Kuciuk-Kainargi. Principatele rămâneau vasale otomanilor, Imperiul Țarist căpăta „dreptul” de a discuta
la Stambul în favoarea noastră. Au fost anulate de către
Poartă unele biruri, s-au dat unele înlesniri ș.a.
Importantă a fost și obținerea liberei navigații pe
Dunăre (deși e de discutat despre amestecul rușilor, dar
și al celorlalte puteri), astfel Țara Românească și
Moldova căpătau o altă vizibilitate economică pentru
țările puternice interesate în zonă (în afară de Rusia,
Austria și pregnant Franța – în 1797 au fost deschise
consulate franceze la Iași și București). Asta s-a concretizat și într-un număr semnificativ mai mare de
europeni care ajung aici, inclusiv diplomați la Iași și
București. Tot mai mulți occidentali ajung să lucreze
într-un fel sau altul aici, în slujba boierilor, domnilor, se
scriu cărți despre noi ș.a.
Una dintre acestea a fost scrisă de un francez ajuns
secretar al lui Grigorie Ghica, Jean Louis Carra (17421793), Histoire de la Moldavie et de la Valachie avec
un dissertation sur l’état actuel de ces deux Provinces,
1777, publicată la „Jassy, Aux dépens de la Société
typographique des Deux-Ponts”, cu subtitlul
„Memorii istorice și geografice despre Țara
Românească publicate de M. De B.
Opiniile despre autor, și despre această scriere a sa
(„situată la limita plagiatului” – Ligia LivadăCONVORBIRI LITERARE

Cadeschi, Dimitrie Cantemir fiind unul dintre
„preferați”), nu sunt dintre cele mai bune, ci dimpotrivă. Dar, scria Maria Hoban, citată de Ligia LivadăCadeschi, cartea aceasta a lui Carra (el însuși un personaj mai bizar) este singura a acestuia rămasă cunoscută, „pentru simplul fapt că este prima istorie a acestor țări scrisă în franceză”.
Structura cărții (după cuvântul înainte): Epistolă
închinătoare („Alteței Sale Serenissime, Prințul Louis
de Rohan, Episcop de Strasbourg, &c, &c”), Istoria
Moldovei și a Țării Românești, Despre Moldova,
Memorii istorice și geografice despre Țara
Românească, publicate de M. De B***, Cap. 1 –
Așezarea Țării Românești, 2. Descrierea generală a
țării. Clima, 3. Despre guvernare. Despre epoca cârmuirii hospodarilor, 4. Despre veniturile și cheltuielile
Țării Românești, 5. Recensământ al orașelor și a altor
locuri alese din Țara Românească.
Dincolo de cine și cum a fost autorul (care, la 26
mai 1782, a trimis un memoriu ministrului de externe
al Franței, considerând că se cerea înfiinţarea unor
agenții consulare în zona noastră, iar motivele principale ar fi fost politica şi comerţul1), de sursa/ calitatea
în sine a informațiilor, din maniera de prezentare a
celor văzute transpare și felul în care vedea Carra
pământurile noastre, diverse evenimente, personaje. În
ce mă privește, aceste aspecte au fost de interes, poate
în primul rând. Și, nu în ultimul rând, semnalez această ediție în limba română a celei mai cuprinzătoare priviri a unui autor din afară despre Țările Române, cum
arăta „lumea” noastră, felul în care a fost ea percepută
de un francez spre sfârșitul celui de-al XVIII-lea secol.
George Croitoru, Despre VIAȚĂ și despre
ÎNȚELEPCIUNE, aforisme, maxime, cugetări, Editura
Timpul, Iași, 2021, 302 p.
Nu este prima dată când prezentăm în rubrica noastră cărți de
aforisme, maxime, cugetări, antologii ori volume de autor, cum este
cazul acum, astfel că nu mai revenim acum asupra modului cum au
fost abordate de-a lungul timpului,
dar și în ultima vreme la noi în
țară, autorilor, activităților în
domeniu ș.a.. Mai spunem doar că
ne dorim să avem ocazia să mai prezentăm cărți de
gen, și că în revista „Poezia” am publicat și o microantologie a aforismului, având în plan și alte astfel de
„episoade”.
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George Croitoru ne propune un volum amplu, în
care aforismele, maximele, cugetările extrase din operele unor personalități din diverse domenii din țară sau
de peste hotare, din diverse vremuri, la care se adaugă
și proverbe, citate din Cărțile Sfinte, epigrame ș.a. sunt
grupate (după un Argument al său), într-un număr de
secțiuni tematice, despre viață, înțelepciune, credință,
religie, timp, dragoste, fericire etc.
Încheiem succinta semnalare, și cu titlu exemplificativ, cu două citate din această carte: „Cum îți petreci
timpul este mai important decât modul în care îți cheltui banii. Greșelile financiare pot fi corectate, însă timpul trece pentru totdeauna” (David Norris); „Dacă s-ar
plăti prostia,/ Numai cât dai pe o pită/ Ar trăi în
România/ Multă lume fericită!” (C-tin Zgripcea), și cu
un altul din Argumentul cu care autorul deschide această care își dorește să ajungă la îndemâna cititorilor: „O
carte de aforisme, maxime, cugetări, citate, proverbe,
reflecții, fabule, paradoxuri este o mărturie despre forța
și frumusețea cuvântului scris a literaturii”.
Dumitru V. Isac, Monografia comunei Cotnari.
Istorie, viață socială, viticultură, ediția a II-a, postfață
(O monografie necesară) de Vasile Băeanu, Editura
Zona Publishers, Iași, 2015, 220 p.
Cum cititorii noștri cunosc, neam asumat să prezentăm în revistă,
de câte ori ne parvin la redacție,
monografiile
comunelor/
localităților
din
Moldova.
Considerăm acest tip de demersuri
necesare pentru toate localitățile
din țara noastră, cu atât mai mult în
aceste zile de schimbări de tot felul
cu care suntem încercați. În acest cadru se înscrie și
semnalarea acestei monografii „pentru copiii copiilor
noștri”, cum scrie primarul de atunci și de azi al
localității, Vasile Crețu.
Lucrarea cu caracter monografic alcătuită de
Dumitru V. Isac (născut în Cotnari, militar de carieră,
acum trecut în rezervă) cuprinde (după un cuvânt de
mulțumire pentru autor, de Iulia Chifan, două texte de
început semnat de primar și de Dorin Cozan, bibliotecar, Abrevieri): Prezentare generală, Istoria
Cotnariului, Epoca străveche, Epoca veche, Epoca
medie (Evul mediu), Epoca modernă, Epoca contemporană, un Glosar, Elogiul vinului în literatura română
(câteva poeme dedicate vinului, mai ales celui de
Cotnari, semnate de autori ca: Eminescu, Ion BudaiDeleanu, Costache Negruzzi, Alecsandri, Mihai
E D I T U R I
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Codreanu, Al. O. Teodoreanu-Păstorel, George Lesnea
ș.a.), și, în final, postfață și bibliografie. (Reamintim,
am de an, la zilele revistei „Convorbiri literare”, realizăm o antologie dedicată vinului de Cotnari, pe care o
lansăm de fiecare dată (cu excepția anilor de pandemie
„la fața locului”).
O lucrare necesară, utilă, în care doritorii pot găsi
multe informații despre comuna Cotnari, trecutul și
prezentul acesteia, despre oamenii locului, ocupațiile
lor și, desigur, despre vinul de Cotnari. O carte care,
poate, va fi urmată de altele dedicate acestei localități
cu nume de rezonanță nu doar în/ pentru România.
George Coca Lob, Impresii de călătorie. Israel,
Iordania, Palestina, Editura Fadrom, București, 2021,
314 p.
După 1989 românii au putut
călători cu totul altfel în afara țării
și, astfel, au apărut diverse relatări
de călătorie, alcătuite după
înțelegerea autorilor. Unele oferă,
dincolo de impresii, relatate cu mai
multă sau mai puțină cunoaștere a
genului, și diverse informații de
interes. Așa este și cazul acestor pagini scrise de
George Coca Lob, autor cu pregătire juridică, fapt care
se vede și din maniera sa de abordare.
Astfel, dincolo de felul în care scrie despre istoricul
și prezentul locurilor, despre cele văzute în călătoria sa
(descrie, de pildă, și felul în care îi vede „categorial”/
„comportamental” pe ceilalți turiști, fiecare cu preocupările lor, de la vânătoarea de suveniruri la felul în care
se raportează la călătorie în sine, la locurile sfinte, dar
și felul în care s-au comportat funcționarii din țările
văzute, diverși oameni cu el și cu alții din grup ș.a.),
sunt și unele observații care țin de actul de drept, de
legislație. De exemplu, în finalul cărții, sunt mai multe
pagini de legislație iordaniană – Legea stării civile iordaniene, cu reglementările privind căsătoria, desfacerea acesteia și alte aspecte care țin de acestea.
Prin acestea, prin faptul că este vorba despre locuri
de rezonanță pentru creștini, dar și prin maniera în
care surprinde unele detalii din călătorie se remarcă
această carte a lui George Coca Lob.
Note:
1. Stela Mărieş, Supuşii străini din Moldova în perioada 1781-1862, Iaşi, Editura Universităţii ,,Al.I. Cuza”,
1985, p. 17.
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Ioan HOLBAN
„Deci, a fi autentic, trebuie să ai ştiinţa dozării, să
iei din realitate cît trebuie, să scoţi din tine ce te doare,
şi eu asta am făcut, dar din durere să iasă aer curat”.
Cum se vede şi din această mărturisire a autoarei
dintr-un Cuvînt înainte la romanul său recent, După
cincizeci de ani, autenticitatea este miza cărţii, ţinta şi
orizontul în care se modelează proza Anetei Țîru
Pioară; ea îşi scrie romanul nu pe un pact al
verosimilității, cum se întîmplă în proza de ficţiune
(iar autoarea evocă romanele Craii de Curtea Veche
de Mateiu I. Caragiale şi Craii şi morţii de Dan
Stanca, cu personaje care „au vocaţia eşecului”), nici
pe unul al adevărului, ca în proza confesivă („nu mă
interesează ce e autobiografic într-o carte, pentru că
scriitorul e cel mai mare mincinos, iar adevărul minciunilor este deviza în care crede pînă la moarte” scrie
autoarea în acelaşi Cuvînt înainte), ci urmînd un pact
al autenticităţii, realizînd o comunicare pe canale
directe între viață și literatură. În fond, (aproape)
toată proza de azi însoţeşte viaţa, realitatea din ce în
ce mai imprevizibilă, trecută, parcă, în ficţiune, în
cunoscuta sintagmă „viaţa bate filmul”; de aceea, în
După cincizeci de ani, poate fi frapant senzaţionalul,
biografiile personajelor n-au nimic previzibil, rutinier,
epoca e una a destrămărilor şi a agresiunii fiinţei.
Aneta Țîru Pioară consemnează, prin intermediul personajelor sale care îi povestesc viaţa, epoca, comportamente specifice, tipologii, personaje memorabile şi
altele care se uită repede.
Romanul pivotează în jurul unor procedee narative de lungă tradiţie, în special, al manuscrisului găsit;
astfel, povestea stareţului de la Mănăstirea Piatra de
lîngă Buzău, venit de la Nicula, din Ardeal e scrisă în
caietul găsit de Angela, unul dintre naratori, în chilia
acestuia, pentru ca destinul unui personaj emblematic,
Antoaneta, să se afle în caietul găsit în metrou, iar
povestea profesorului Niculescu e citită de Angela,
trecută în corpul romanului, într-o scrisoare-jurnal pe
care profesorul Costea Niculescu din Rîmnicu Sărat o
lasă pentru Marga, colega de liceu și celălalt narator
din După cincizeci de ani. Cele două colege dintr-un
liceu din Rîmnicu Sărat se reîntîlnesc, după cincizeci
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de ani, într-un vagon de dormit al unui tren care le
aduce din Austria în ţară, la Sibiu şi Bucureşti, trec
repede peste surpriza revederii și se așază temeinic în
poveştile lor şi ale altora. Prima parte a romanului e
construită pe trama unui roman poliţist; Angela, ofiţer
de Securitate în vechiul regim, găseşte în arhiva serviciului dosarul clasat al unor sinucideri de la mănăstirea Piatra din Buzău: „Eram în 1970. Cînd am ajuns
la dosarele din 1968, le-am luat la rînd după data clasării, dar deodată numele şi adresa de pe un dosar miau sărit în ochi şi l-am deschis. Era vorba de un călugăr de la mănăstirea PIATRA din judeţul Buzău care
fusese găsit spînzurat în clopotniţă. Căutînd prin dosare am mai descoperit un caz, tot sinucidere prin spînzurătoare şi tot la această mănăstire. Acum era vorba
de femeia care vindea lumînări acolo şi tot în clopotniţă se spînzurase. Sinuciderile au avut loc la trei
zile una după alta. Raporturile de expertiză mi s-au
părut prea succinte şi motivaţia clasificării dosarelor
plină de echivoc, așa că le-am dat deoparte şi i le-am
arătat şefului nostru care venise la noi de aproximativ
un an, iar dosarele fuseseră clasate cu doi ani în urmă.
Am citit și rechizitoriul întocmit de procurorul de caz
şi totul mi s-a părut dubios. Declaraţiile celor din
mănăstire în frunte cu stareţul mi s-au părut incomplete, bîlbîite şi am cerut să repunem dosarele pe rol, să
reluăm ancheta. Am ajuns cu cererea la Comandantul
Miliţiei care mi-a cerut să-i duc dosarele. Le-a răsfoit
şi el şi pînă la urmă l-am convins”. Acesta e traseul
reluării unor investigații pe care Angela le face „sub
acoperire”, intrînd în mănăstire „ca un băieţandru
necăjit de la ţară”, un stareţ otrăveşte două femei întro mănăstire de călugări, sînt drame sentimentale
încheiate în crimă; dincolo de aceste intrigi spectaculoase, proza trimite la ceea ce aş numi saga unor familii din vechiul sat românesc, în care Aneta Țîru Pioară
face o radiografie a epocii, atît în ceea ce priveşte
tipologiile active în România celei de-a doua jumătăţi
a veacului trecut, cît şi în detalii foarte semnificative,
cum sînt explorarea lumii monahale de la Nicula şi
Piatra ori, iată, bucătăria unei gospodării ţărăneşti a
vremii, evocată în tot farmecul arhaicităţii sale.
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Aneta Țîru Pioară ştie să rostogolească poveştile,
logica narativă a romanului e impecabilă, cele două
personaje-narator, Angela Parizianu, comisar M.A.I.
şi Marga Niculescu, avocat, vorbind, iar autorul-martor consemnînd ceea ce va fi fost viaţa, pentru a o
transfera în literatură. Aneta Țîru Pioară îşi organizează romanul pe mai multe paliere narative, foarte
bine construite, oferind o intrigă stufoasă în puncte
bine fixate, prozatoarea excelînd în privinţa artei
povestirii şi a portretului, în primul rînd; tipologii –
prin Mădălina, exprimînd soarta tinerilor care cresc
într-o societate duşmănoasă, dar care au puterea de aşi găsi drumul, Nicodim Ardeleanu alias Gherasim
Iosif, după tunderea în schimonah la mănăstire,
povestea unui profesor regalist, în acel timp, nepotul
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Antoaneta şi legătura
sa cu spaţiul fiinţial ( „ultima mea dorinţă ar fi să mai
ajung odată, să calc pămîntul unde m-am născut... dar
şansele sînt puţine... Am avut o copilărie grea, dar

frumoasă şi mi-e dor de anii aceia cînd eram alături
de ai mei, în acel colţ minunat de ţară, care pentru
mine este axis mundi, este legătura mea ombilicală
cu strămoşii şi eternitatea”), Lizica, Stareţul, Marga
şi Angela – şi întîmplări care: califică fiinţa interioară
a personajului (iubirea dintre o fată de 19 ani şi un
preot călugăr, cu sufletul sfîrtecat între două iubiri,
evenimente dramatice atît de specifice anilor ‘40 şi
‘50, timpul-epocă al „scrisorii-jurnal” pe care o lasă
drept mărturie profesorul Costea Niculescu, de exemplu, cu relaţii de familie mereu tensionate, ca vremea
sau, mai bine, ca vremurile, schimbări imprevizibile
ale oamenilor, cînd relaţiile sociale dictează destinul
indivizilor, dar şi sihăstria într-o pădure din preajma
Mănăstirii Rohia. Sîntem într-o vreme cînd, cum zice
un personaj, destinul „face stînga împrejur”.
Aneta Țîru Pioară este o prozatoare deplin stăpînă
pe mijloacele sale şi, mai ales, fidelă unui program
estetic pe care şi l-a fixat încă de la început.

Cristian LIVESCU
Atent la freamătul cotidian al Iaşului, pe care îl
colindă neobosit, Corneliu Carp se hrăneşte cu istorii
ieşite din comun, îşi caută materia narativă a cărţilor
sale stând de vorbă cu prieteni şi cunoscuţi de tot felul,
pe care îi iscodeşte cu meşteşug să le afle hantisele.
Lacrimile de păcat (2015) este un roman povestit mai
mult pe stradă sau în locuri de promenadă, uzând de o
informaţie abundentă. Autorul se bizuie pe faptul că
înregistrează cu mare uşurinţă ceea ce îi istorisesc
interlocutorii ocazionali, ştiind să transfere totul în
regim epic. Îşi destăinuie astfel dotaţia: „Amintirile
fac parte din averea minţii mele, nefiindu-mi necesar
să păstrez în birou, în bibliotecă sau să car în geantă,
cu mine, acte sau documente, în memoria mea găsindu-se foarte bine întipărite fapte şi evenimente întotdeauna nefalsificate, ca într-o arhivă bine pusă la
punct”. Aşa de pildă, ştiind că Rudi Trandafir, un erudit profesor de filosofie, „soldat vesel şi trist al timpului”, cunoaşte în amănunt destinul unei familii năruite
de un fiu bântuit de grave tulburări neurologice, culminând cu accese abominabile faţă de părinţi, face tot
posibilul să afle meandrele acestor fapte de viaţă
neobişnuite. Acţiunea e întreţinută cu divagaţii clinice
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acerbe, dar atenţia alunecă spre siluetele din jur,
secundare, care se alarmează, observă, intervin,
comentează, oferind nuanţe incitante relatării.
Unda realistă ignoră ficţiunea, promite să nu
inventeze nimic, dispunând de un fond expansiv prolific. Tehnica istorisirii cuprinse în debitul verbal al unui
narator-sursă, stimulat de naratorul formal, cum este
cazul de faţă, nu este nouă, dar Carp o exersează folosind iscusit lecţia sadoveniană prin câteva modalităţi
simple: interacţiunea, localizarea, comentariul fragmentat, implicarea afectivă, stagnarea lirică a discursului, spre a-i conferi culoare şi autenticitate, plus un
noian de aduceri aminte din anii războiului şi de la
începutul comunismului. „Ajuns acasă – spune într-un
pasaj – am constatat că această povestire (a domnului
Rudi, n.) îmi dăduse sentimente care îmi răscoleau
liniştea din adâncul sufletului meu, dar mi-am propus
ca trupul şi mintea să conlucreze în mod corect”.
Întâlnirile cu prietenul Trandafir se soldează de fiecare
dată cu alte şi alte episoade, derulându-se în decorul
de muzeu al Iaşului, în care fiecare colţ, fiecare stradă,
fiecare clădire îşi au amintirile lor, în trecerea năvalnică a timpului. Amănuntele pitoreşti abundă: „Mergem
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pe lângă blocul vechi din colţ, care găzduia acum o
sală a Bibliotecii Centrale, fostă cândva restaurantul
Expres, o autoservire unde pe timpuri se putea mânca
bine şi ieftin – spre strada Lăpuşneanu... Peste drum
fusese o clădire unde funcţionase miliţia municipiului,
transformată apoi într-un bar TBC, Tutun – Bar –
Cafea, unde pe scăunelele şi mesele joase se putea
servi un vin vechi, o cafea bună şi un cognac glazurat
cu zahăr şi lămâie, care aluneca pe gât ca uns... Apoi o
luam în jos pe lângă clădirea telefoanelor, până în
localul fostei berării Bragadiru, cu spaţiul preluat de
Societatea Cultul Eroilor, care deschisese aici cinematograful Mircea; refăcută în 1922, după un incendiu
din anul 1921, a fost redacţia revistei Viaţa
Românească, iar mai târziu Cinematograful
Tineretului. Mergem pe lângă cunoscuta Biserică
Banu, construită prin 1705... Strada se numea uliţa
Cărvăsăriei (!). Urmau grădina Corso, Muzeul Unirii,
restaurantul Iaşul, până la cofetăria Amandina...”. E
vorba de o rută generoasă, „fermecată” parcă, pentru
depănat întâmplări demne de luare aminte. Gazdă primitoare, naratorul îşi întâmpină oaspeţii cu masa întinsă: „...pregătisem o ciorbă rădăuţeană, cu smântână,
ardei iuţi, un ceaun cu tochitură, mămăliguţă şi murături de casă. Căpşunica, şi ea pe masă, era gata pregătită pentru băut”.
Subiectivitatea se lasă în largul ei: atenţia se apleacă periodic dinspre albia fluentă a acţiunii spre cei doi
naratori aflaţi în dialog, fiecare cu trăirile şi animaţiile
uneori groteşti ale traiului cotidian. Se adaugă divagaţiile memorialistice de fundal, nu puţine şi ele, colectate asiduu de autor. Când este pus în dificultate sau
când vrea să-şi măsoare autoritatea, naratorul principal
nu ezită să dea curs argoului de cvartal sau să se dea
drept „agent sub acoperire” (!!) care ştie tot. Relatarea
îşi amplifică freamătul, prin venirea din Canada a unui
personaj încărcat şi el cu „istorii”, îl cheamă Jan
Profir, care nu ezită să-şi încredinţeze familia din ţară,
greu încercată de fiul rătăcit în alienare, chiar naratorului, acesta dispus să o scoată la lumină dintr-o ursită
nefastă. El are astfel prilejul să-şi dezvăluie calităţile
de justiţiar tenace, face ordine şi pune lucrurile la
punct, recuperând inşii aflaţi în dificultate, din ghearele unor îngrijitoare parşive sau ale unor medici cupizi.
Are ce are cu „negustorii de sisteme”, cei care au acaparat cu tentacule de caracatiţă „tot ce este mai de preţ
în ţară...”, medicii devenind simpli „negustori de
vieţi”, care îşi trădează prea uşor profesia. Cartea are
ritm, decurge în episoade rapide, devine un fel de reality show, gen TV foarte apreciat, construcţie serială
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liberă şi nepretenţioasă, care pleacă de la fapte reale,
cu comentarii etice intercalate.
Corneliu Carp (n. 10 dec. 1949) este un personaj
admirabil al Iaşului actual, urbe în care s-a născut şi pe
care o glorifică ori de câte ori are prilejul. Colindă zilnic parcuri, cartiere, terase. locuri de legendă, întâlneşte lume de tot felul cu care intră în vorbă, încinge taifasuri, află multe. În toate aceste incursiuni, cu lungi
popasuri în Copou, îi place să „vâneze” poveşti de
viaţă, pe care le notează atent şi le deapănă apoi la
rubrica „Iaşul meu iubit”, dintr-un cotidian. De formaţie inginer constructor, este convins că povestea
Iaşului de azi e alcătuită din poveştile locurilor şi
locuitorilor ei, unii răbdători cu vremurile, alţii plecaţi
aiurea, pe meleaguri străine, sau duşi din lumea asta,
lăsând în urmă legende ori întâmplări ieşite din
comun. Este nepotul lui Sandu Teleajen (1893-1963,
pe numele real Alexandru Morcovescu), figură boemă,
actor, scriitor şi publicist din mediul Vieţii româneşti,
lăudat de N. Iorga pentru nuvelele sale istorice, cu iz
romantic-patriarhal, o vreme director al Teatrului
Naţional din Iaşi (între 1937-1939) şi patron al unui
restaurant monden celebru, „Grădina Esperidelor”.
Îndemnat de lingvistul Petru Zugun şi de dramaturgul
Ştefan Oprea, care i-au intuit înclinaţia literară,
Corneliu Carp a început să publice în 2014, întâi un
volum de poezie, În jurul meu, apoi unul de proză,
Tăvălugul amintirilor. Au urmat alte câteva cărţi de
proză şi memorialistică – Lacrimile de păcat (2015),
Ziua în care mi s-a sfârşit copilăria (2016), Roua firului de iarbă (2017), De vorbă cu Iaşul meu iubit
(2020), Clepsidra destinului (2021). I-a dedicat bunicului o carte de restituiri, Visul şi umbra unui artist
ieşean (2016). Mai are la activ două volume de poezie:
Colvia de vise (2017) şi Măcar o clipă (2020). A traversat o situaţie teribilă. „O vreme nu am putut scrie,
deoarece blocul în care am locuit a fost aruncat în aer
de conducta de gaz metan de pe stradă, fisurată pe o
distanță de 100 m. Gazul a intrat în subsolul blocului,
parterul fiind distrus total. Eu locuiam la parter. Cei ce
locuiau în fața apartamentului meu au murit pe loc, iar
eu și soția mea am căzut în subsol. În volumul Ziua în
care mi s-a sfârşit copilăria am relatat exact cum s-a
întâmplat. Acea zi nefastă de 1 august 2016”.
Cu multe pagini cuceritoare prin sinceritate, cărţile
lui Corneliu Carp reprezintă un material de viaţă şi un
documentar ilustrativ, lăsate în voia experienţei narative.
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SPIRIDON VANGHELIE – 90
A.D. RACHIERU
„Copilul nu e singur, când ia cartea în mână”
Semnalăm cu întârziere o carte splendidă, bogat ilustrată,
apărută la Chișinău (în 2019, la editura Guguță), ivită prin
osârdia lui Constantin Bostan și dedicată lui Spiridon Vangheli,
„tatăl” literar al faimosului Guguță, un pui de moldovean „care
a cucerit lumea”*. Dar prilejul e fericit; curând, Spiridon
Vangheli va rotunji 90 de ani și această carte-surpriză, rod al
„hectarelor de înregistrări” după lungile taifasuri provocate de
Constantin Bostan (înarmat cu un reportofon), depune mărturie, ca reconstituire biografică și bibliografică. Cei doi, stând
de vorbă cu/ în felurite prilejuri/locuri, deapănă odiseea unei
vieți. Vom afla cum băiețelul „ascuns în sufletul scriitorului”
va fi scos la lumină, adeverind, în timp, profeția lui Grigore
Vieru, cel care, demult, intuise că Guguță, un personaj
național, va fi „un mic Făt-Frumos”. Nu doar al spațiului basarabean de vreme ce, prin 1977, și americanii sau chinezii îi
recunoșteau „respirația universală”. Spiridon Vangheli mărturisea că a avut „norocul” ca eroii săi să fie crezuți de micii cititori. Firește, e vorba de un „noroc muncit”, recunoștea cel tradus în peste 40 de limbi!
Temeinic documentat, punând la cale această fericită provocare, Constantin Bostan îl descoase pe interlocutor: intrăm
în laboratorul de creație, survolăm viața literară din pătimita
Basarabie, cu lupta eroică pentru Abecedar (de pildă), beneficiem de portretele unor scriitori-prieteni (Grigore Vieru, Liviu
Damian, Valentin Mândâcanu, pictorul Igor Vieru) și atâția alți
literați, din toate generațiile. Și, în primul rând, stăruim
asupra copilăriei, familiei („săpând adânc”), satului și a
școlilor prin care a trecut protagonistul. Or, Spiridon Vangheli
este „un scriitor al copilăriei”, purtată mereu în inimă, conchide Constantin Bostan.
Mitul copilăriei, scria și M. Cimpoi, este marele mit al literaturii basarabene. Preţuită acasă (prin audienţă şi tiraje) şi
cunoscută în lume (traduceri), literatura pentru cei mici are un
succes greu de imaginat prin alte locuri în epoca internauţilor.
Copilul, ca homo ludens, recreează lumea prin joc şi îi împlineşte coerenţa, rămânând personajul fundamental al acestei
literaturi. Iar cititorul-copil se bucură încă de bogăţia acestui
fascinant univers.
Ca „ostaş al culturii” (cum l-a numit, inspirat, N. Dabija) şi
pedagog naţional, Spiridon Vangheli (n. 14 iunie 1932, la
Grinăuţi-Bălţi), absolvent al Institutului Pedagogic „Ion
Creangă” (1955) a fost profesor şi redactor. Dar gloria lui se
leagă de Isprăvile lui Guguţă (care începeau în 1967), după ce,
în 1962, debuta cu În ţara fluturilor. Dovedind imaginaţie prodigioasă, vervă narativă, mixând umorul cu duioşia şi gravitatea, tradus în numeroase limbi, S. Vangheli primea, în 1974, la
Rio de Janeiro, Diploma Internaţională „Andersen”, înscriinduse pe lista marilor povestitori ai lumii. Coautor al Abecedarului
(1970, 1990), lansând proiectul unei Cărţi de citire şi gândire
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(clasele I-IV), Spiridon Vangheli propune cărţi de „respiraţie
universală”. Guguţă şi prietenii săi (2 volume, 1994) colecţiona
şi numeroase scrisori primite de la cititorii săi. Cândva Radu,
locuind în „coliba albastră”, apoi ministru al bunelului şi căpitan de corabie, copil universal, aşadar, Guguţă a devenit un
brand. Ca dovadă, Teatrul de păpuşi, o cafenea, grădiniţa de la
Floreşti, îi poartă numele; au apărut insigne, o marcă de îngheţată ş.a. Dar şi avatarii săi (Ciuboţel, Titirică), acest personaj
unic, un arhetip (cf. Maria Şleahtiţchi), fiu al bunei credinţe,
„corectând” lumea, alături de adulţii năstruşnici din Pantalonia
în care, negreşit, mai dăinuie copilul (vezi şi Tatăl lui Guguţă
când era mic, 1999). Măria sa Guguţă, la ora inocenţei, capabil
de mari isprăvi în zona cotidianului, narate poematic, cu
aplomb fantezist închipuie un univers micşorat, „copilărit”
(zicea M. Cimpoi), excelând prin bunătate (vezi cuşma protectoare care „a umplut cerul”) şi pilde de înaltă moralitate.
Segment important, spuneam, preţuit şi prestigios, literatura pentru micii cititori aduce la rampă cu vioiciune şi har, chipuri luminoase, antrenând în spaţiul basarabean nume majore
din tagma scriitoricească. Aceşti autori (lista, foarte aglomerată, ar putea fi deschisă de Grigore Vieru) vin dintr-o copilărie
vitregită, frustrată, conectată unui sincer cult naturist. Şi
Spiridon Vangheli, trăgându-se din familia crengistă manevrează dezinvolt o limbă frumoasă, construind un spaţiu paradisiac, protector, credibil, domesticind fantasticul. Acest Lewis
Carrol al Moldovei (cum l-a văzut Stanislav Rassadin), tradus
în numeroase limbi, dedicat în exlusivitate literaturii pentru
copii, „mai poet” în evocări cu alură basmică, nu uită de „eroii
tăcuţi ai neamului” (vezi, în acest sens, nuvela documentară
Copii în cătuşele Siberiei, 2001). Şi ştie că nu trebuie să ne
jucăm cu idealul de neam, mesaj care răzbate şi din ocazionala
sa îndeletnicire poeticească, destinată foştilor copii.
Călătorind peste mări și țări, Guguță – spunea un poet
(Vasile Romanciuc) – a devenit „un ministru de externe” al
literaturii basarabene. Dar Spiridon Vangheli, chiar „săltat în
nouri”, rămâne un înțelept, știind să-și poarte povara
notorietății. Iar „ghidul” Constantin Bostan știe, la rându-i, să
ne invite în lumea scrierilor sale, admirând isprăvile lui Guguță
său călătorind în „împărăția lui Ciuboțel”. Sau făcând, după
numeroase „înghimpări”, dreptate fetelor, lansând Crăița;
adică o reîntâlnire cu ochii albaștri ai copilăriei noastre și cu
soarta vitregă a neamului românesc din Basarabia, scoțând la
lumină ADN-ul unui popor. Spiridon Vangheli rămâne, scria
Mihai Cimpoi, un mare povestitor al tuturor copiilor „de la opt
la optzeci de ani”; iar cartea pusă la cale de Constantin Bostan,
trăgându-l de limbă pe nonagenar, ne oferă astfel de destăinuiri
„din țara lui Guguță”...
Notă:* Constantin Bostan, Spiridon Vangheli: destăinuiri
din țara lui Guguță, copilul care a cucerit lumea, Editura
Guguță, Chișinău, 2019.
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V I T R I N A
Mircea Platon, Treptele umbrei – Versuri de astăzi
înspre ieri (2021-1994).
Cartea de față cuprinde patru volume de versuri. Primul, România deschisă (2015-2021), e inedit iar celelalte trei,
Cartea străduțelor subtile, 2015, Jocuri
sub ulm, 1999, și Adversus haereticos,
1997, par a fi inedite. Treptele umbrei,
așa cum ne avertizează Mircea Platon
este un fel de monografie lirică a
Iașului. Există și texte scrise în altă
parte sau despre alte locuri, dar în cea mai mare parte este
vorba de texte scrise în Iași, despre Iași. Un Iași geografic
și unul al memoriei mele istorico-afective. Deși poezia scrisă de Mircea Platon nu se poate caracteriza ca o poezie a
metaforelor abundente, a emotivităților deosebite, este o
poezie a logicii, poezie care poate porni de la poemul
Reveriile poetului Phosphorus. La 6 aprilie 1720 și ceva
acest poet constată că: Dumnezeu arde precum o lumânare
și picăturile de ceară care cad sunt lumile. Să fie oare
zadarnică truda de a-ți opri sufletul în loc la orice respirație
a universului? La această întrebare încearcă și poetul
Mircea Platon să dea un răspuns după 300 de ani prin
Reveriile Poetului Phosphorus care sunt, cu discreție, extrase din esența fosforului – iluminator spre/pentru iluminație
(nu spre iluminații!). Poetul Mircea Platon încearcă, și
reușește, să-și construiască poeziile făcând drumul invers
față de cel cu care ne-am obișnuit de-a lungul timpului, și
anume venirea dinspre poezie spre filosofie: el vine dinspre
filosofie spre poezie dând astfel poeziei sale o ținută amplă,
maiestuoasă, asemănătoare unui cavaler teuton, înmănușat
până la coate. El folosește, cu mult succes, cunoștințele sale
ample de filosofie dar și de sociologie, mai ales culturală,
dându-le viață în poezie. Fiecare poem al său este rezultatul
unei culturi filosofico-umaniste de mare anvergură și de
aceea sensurile poetice aduc după sine simboluri, nume și
noțiuni care te trimit la cărți sau la dicționare, dar nu în
detrimentul emoției lirice, ci mai degrabă reușind să răscolească emoția intelectuală. Poezia lui Mircea Platon, în
ansamblu, poate servi ca un dicționar de termeni și personaje venind din antichitate, sau dintr-o filosofie însușită temeinic: Când culorile tac, sbucnește silențiul! spune el, pentru
a constata: La moartea mea să nu-mi închideți ochii, pleoapele ci inima… pentru că așa cum se citește în Revelațiile…:
Din tot vuietul,/ Praful/ Și sângele unei bătălii/ Nu rămâne/
Decât o lespede crăpată,/ Prăvălită în iarbă./Pe ea, acoperit de mușchi, un vers./ Răcoarea unei rune. Filosofic vorbind, poetul nu este câtuși de puțin orgolios ci, mai degrabă,
se mulțumește cu gândul că e perfect dacă din tot ce scriem
rămânem cu... Răcoarea unei rune. Reportajele sale poetice, așa cum, cu modestie, le definește, devin încet apocaliptice, aplatizate de defrișări pentru că ele sunt de fapt niște
trepte ale devenirii umbrei, trepte pe care urcăm asemeni
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C Ã R Þ I L O R
urcușului pe Scara lui Iacob: Obiectivele trebuie să fie clare
și celui care vine,/ Și celui care nu mai poate să plece și trebuie să aștepte să-și/ apere/ Peticul lui de gazon.
Contemporanii este mai mult decât un poem de direcție, e
unul de atitudine socială, tot așa cum sunt multe dintre poeziile din aceste trepte de urcat dar și de coborât pe scara
valorilor: Mulți dintre contemporanii noștri sunt/ Mai pustii
decât muzeele/ Nu au nici măcar un trecut ilustru. Și sunt
mereu deschiși. Cu siguranță că o astfel de poezie, cum este
aceasta scrisă de poetul Mircea Platon, are darul de a deschide porți și spre inimă dar și spre conștiințe, căutând
aspecte care de cele mai multe ori scapă destul de ușor cititorului dedulcit la poezii fără de atitudine, la poezii ușurele
care sunt cu adevărat doar banale reportaje. La Mircea
Platon această haină a reportajului poetic, așa cum își
definește el poemele, au darul de a contura universuri poetice remarcabile și de mare sensibilitate, așa ca în poemul
Orașul și poetul: Zilele i se păreau prea lungi, nefolositoare,
iar nopțile/ I se macerau în apa tulbure, cu năluciri verzui,
a/ insomniilor. Hălăduia pe străzi până când noaptea se/
vestejea, roz, în zare. Trotuarele – cearcăne de asfalt/ sub
ochii artezienelor. Pe străzile dosnice, caldarâmul/ scotea
sonuri de orgă. Poduri de ploi. Dangăt de / clopot. De orologiu. Mecanism nocturn. Suflet uriaș/ care ticăie-n taină.
„Nicăieri”, „niciodată”, „nimic”. Doar aici moartea mirosea a salcâmi. Și avea pagini. Pe aceste pagini de viață își
transcrie, cu talent, Mircea Platon, gândurile lirice.
Luiza Cala, Manuscrisele din inimă, editura Detectiv
literar, București, 2022, 120 p. Prefață
semnată de Emilian Marcu.
Tentativa de identificare, dar și de
definire lirică a Luizei Cala, într-un peisaj
poetic în care inima este drept scut pentru
gândurile și trăirile sale, dar și liant spre
eternizarea sentimentelor, o determină să
scrie cu mult har, aceste manuscrise cu
colțul inimii, caligrafiindu-le cu multă
răbdare. Perimetrul existenței sale și-l fixează într-un areal
extrem de vast, între alfa și omega, după propria-i mărturisire. Așa cum spune într-un alt vers, Luiza Cala încearcă să se
definească în memoria cititorului în Coordonatele sacrului,
pentru că aceste coordonate nu sunt altceva decât acele
Manuscrise din inimă, o adevărată oglinda a sufletului său.
Poeta Luiza Cala își devoalează întreaga gamă a trăirilor
recunoscând că inima este altarul templului său și nimic nu
este lăsat la voia întâmplării atunci când trudești la aceste
manuscrise, zidindu-le cu colțul inimii, treaptă cu treaptă
pentru un templu miraculos, căci, poate fi definită poezia
altcumva decât un templu miraculos? Cotidianul, și aș putea
spune, că uneori chiar banalul, se intersectează cu marile ei
așteptări, dacă: vela albastră este Descalificată prin abandon, așa cum spune într-o poezie a sa, chiar dacă:
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Vecinătatea devenise miracol. Iată că și aici ea vorbește despre miracol pentru că poeta conștientizează că a scrie poezie
nu este altceva decât un adevărat miracol! Ludicul, ironia,
distanțarea de imediat, de cele mai multe ori, conturează o
lume în care te poți întreba, fără teama de a deveni ridicol:
De ce avea Otelo (!) buze groase? În interiorul acestei întrebări manuscrisele capătă o rezonanță cu totul specială. Într-o
mirare a sa, un poem dintre aceste manuscrise, ea spune:
Șoaptele tale/Sunt cuib inimii mele,/ Atingerile tale/
Înmuguresc/ Străfundurile mele,/ Privirea ta/ Îmi încălzește
gândul,/ Pielea ta/ Are gustul meu./ Într-o mirare/ Tu parcă
ai fi eu!/ Poate te-aș locui?, versuri care ne trimit în mod
direct la amplul poem biblic, Cântarea Cântărilor, ca un adevărat simbol al contopirii până la depersonalizare prin jetfire
și jertfelnicie. Predispoziția pentru transformarea iubirii în
artă este una dintre preocupările Luizei Cala, încercând să
transmită ipoteticului iubit că: Rafinamentul erotic/
Trebuința continuă/ A păsărilor care au fost/ Călătoare.//
Pene, fulgi, zări… Pledoaria pentru statornicie în dragoste
este evidentă, pentru că doar așa poți spera la ReNaștere pentru că poeta nu știe, și nici nu dorește să moară. Spre o iubire
ideală se îndreaptă multe dintre manuscrisele din inima ei:
Lebăda albă, cu ultimul cânt,/ Mi-a arătat noua mea zare./
Este puțină răcoare acolo, Multă lumină, sincer/ Și pur./ E
rândul meu să îți spun:/ Îmi pare rău!/ O să vrei să mă ierți/
Ca și cum/ Întunericul poate ierta/ Lumina. Lebăda albă este
în fond simbolul jertfei în contrastul Întuneric-Lumină.
Uneori, parcă furioasă că nu-i este înțeleasă nici iubirea și
nici jertfa ea este predispusă să apeleze la practici șamanice:
Magiile mele/ Erau adresate/ Doar lui, și nu din dorința de a
face rău ci doar pentru a ctitori, pe viitor, un soclu iubirii sale
în care speră să se regăsească și să se reconsolideze întru
ReNaștere. De fapt toate aceste manuscrise din inimă pledează pentru desăvârșirea unei iubiri, cu urcușuri și coborâșuri,
cu suferință și împlinire, așa cum se întâmplă și în viața cotidiană, de care Luiza Cala nu este străină. Prin poemele sale
din această carte ea trimite mesaje subliminale spre o ființă
ipotetică, dar atât de aproape de speranțele în care investește
tot ce are, și anume, iubire: Mâinile tale,/ Doar ele,/ Sunt
cuib liniștii mele./ Neatingerea lor neliniștește. Nu cred că se
putea defini mai bine jertfa pentru iubire decât prin aceste
versuri citate, pentru că mâinile iubitului sunt cuib liniștii și
realizează că neatingerea lor o neliniștește. Rugă, mărturisire, recunoaștere, învinsă și învingătoare, sunt toate acestea
gânduri poetice pe care, cu har, Luiza Cala le transformă în
manuscrisele din inimă și pe care, asemenea naufragiatului
dintr-o insulă pustie, le trimite spre un ipotetic cititor. Luând
formă de carte, aceste mesaje ale sale sunt citite cu sufletul
pentru că au pornit de la inimă și se adresează inimii.
Iosif Roca, Potirul cu amintiri, proză scurtă, editura
ePublishers, București, 2020, 204 p. Prefață semnată ce
Cezarina Adamescu, coperta realizată de Leo Orman și
ilustrațiile lui Viorel Baciu.
Derularea acestor povestiri pare a se desfășura ca într-o
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probă de iluzionism, probă în care eroul
principal scoate la iveală, din acel potir
fermecat, fel de fel de amintiri, care mai
de care mai năstrușnice, care mai de care
mai antrenante, dar toate încărcate de
multă învățătură bazată pe religie și pe
educație școlară, pe memoria faptelor pe
care toți copiii din anumite medii (mai
ales cel rural) le practică știind că nimic
nu este mai important decât petrecerea anilor atâta de scumpi
și atâta de repede trecători, făcând lucruri despre care să-și
amintească, așa cum o face Iosif Roca, cu toată afecțiunea.
Copiii dintr-o localitate din centrul Moldovei, satul Faraoani,
județul Bacău, cei care sunt de-a dreptul fascinați de relația pe
care o au cu moșii, cu bătrânii satului,și prin aceștia cu
strămoșii care au trăit pe acele meleaguri își construiesc viitorul în prețuire și respect față de aceștia. Ghidușii de tot
soiul, cum ar fi furatul cireșelor, furatul sarmalelor fierbinți,
piarderea lui Șosețel, un cățeluș, sau alte și alte tărășenii de
care se făceau vinovați cei mici sunt aduse în prim plan drept
niște întâmplări fantastice, cum de altfel fantastice sunt toate
întâmplările din copilăria fiecăruia dintre noi cititorii. Iosif
Roca transpune ca pe un ecran al memoriei afective scene
încărcare de multă înțelepciune, chiar dacă sunt majoritatea
făcute de copii. Potirul cu amintiri, care este punctul nodal al
cărții, aduce în sat scene pitorești, scene încărcate de multiple
sensuri, făcând de fapt o adevărată radiografie a satului moldovenesc. Substanța cărții este sintetizată în schița Amintiri
din amintiri, schiță în care autorul simte că: Amintiri din primii ani de viață trecute în uitare, parcă pentru totdeauna, au
revenit în forță după zeci de ani. Cu un spirit special pentru a
surprinde detaliile comportamentale dar și de îmbrăcăminte,
Iosif Roca reușește, pe lângă faptele derulate în copilărie să
aducă în fața citirorului, modul de comportare al celor din sat,
îmbrăcămintea, mai ales a femeilor, descriind stariele de sărbătoare dar și pe cele de la muncă. Așa cum spune și Cezarina
Adamescu în prefața sa despre lumea din cartea Potirul cu
amintiri a lui Iosif Roca, care aduce spre lectură Lumea de
poveste a amintirilor rurale, amintiri cu care se adună., și le
adună, autorul în momentele de creație. Autorul de față și-a
propus să reanime lumea satului din Moldova prin povestirile
sale, mai ales despre lumea copilăriei, din urmă cu jumătate
de veac și mai bine, pentru că nu e drept ca aceste dovezi, încă
vizibile și interpretabile, să fie pierdute definitiv, mai ales în
urma dramaticelor prefaceri postrevoluționare, când se știe ce
s-a întâmplat și în mediul rural. Profetul satului, Hramul
văzut din turla bisericii, galena și necuratul, La cosit, Potirul
părinților noștri, Foamea și viața, Ferma 33 Vâlciu, Amintiri
din amintiri, sunt o parte dintre emoționantele și incitantele
povestiri despre copilărie, pe care Iosif Roca le descrie cu
mult har, ca un bun memorialist și un real prozator.
Pătrunzând în această lume, ne mai avertizează prefațatoarea
cărții, Cezarina Adamescu, aproape uitată, ai senzația că personajele și întâmplările sunt reale și, mai mult, sunt puțin și
ale tale. Ele îți devin familiare. Amintirile iscă amintiri. Da,
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chiar acesta poate fi concluzia după lectura cărții Potirul cu
amintiri a lui Iosif Roca, autor foarte înzestrat în a scrie astfel
de cărți, că amintirile iscă amintiri. Și poate că acesta este
unul dintre scopurile pentru care scriem astfel de cărți prin
care ne regăsim pe noi și cititorii se regăsesc pe sine.
Rafila Radu, Malada, Din jurnalul unei muze, editura
Timpul, Iași, 2021, 112 p. Prefață semnată de Diana Vrabie.
Și o Precizare semnată de autoare.
Romanul scris de Rafila Radu nu este
nici pe departe un jurnal în sensul clasic
al jurnalului ci, mai degrabă, o despovărare de gânduri adunate și devenite un fel
de depozit... sentimental. EL moare
brusc. EA rămâne să rescrie în jurnalul
său ceea ce și-ar fi dorit să citească EA în
cartea promisă de Poet: despre tot cum a
fost. Și în asemenea atmosferă a
așteptării, EA mai crede că un miracol va
face să se reântâlnească firesc, așa ca și cum nu s-ar fi
despărțit definitiv, încercând să descifreze limbajul tăcerilor
asbsolute. Micro-romanul Rafilei Radu ar putea foarte ușor să
fie definit drept un jurnal al unei fericiri, o fericită explicită,
din care cititorul își poate alege filele răzlețe, spre a-și recompune o lume a sa, o lume ideală. Aluzia la cererea în căsătorie
formulată de Franz Kafka pentru Felicia Brauer, prin care el
pare că își dorește mai degrabă să fie refuzată acea cerere
decât să fie acceptată este punctul de plecare în romanul/ jurnal scris de Rafila Radu. În fond acest microroman mai mult
un amplu poem în proză în care este reflectată întreaga gamă
a iubirii plămădită din nebunie și spovedanie, din vină și din
teamă, din păcat și jubilație, rușine și slavă, revoltă și gelozie,
de duioșie și mânie, orgoliu și resemnare, furie și umilință,
dar și groază, mândrie, venerație și credință, îndoială, îndoială
și adulație, venerație și tristețe, însingurare și optimism și de
unde răzbate cântecul mișcărilor fără sunet din univers –
remarcă în prefața la această carte, Diana Vrabie, surprinzând
toate trăirile oximoronice, mai ales, răzlețite prin filele de jurnal. Rafila Radu reușește să-și seducă, în mod plăcut, cititorul, prin sinceritatea de care dă dovadă, prin logica imbatabilă
a sentimentelor pe care le exprimă și prin naturalețe. Allena
Maria, eroul acestui micro-roman își începe destăinuirile astfel: Numai atunci se pare că am putea ști ceea ce simte poetul
când o lună mare, rotundă, perfectă, plină, venită aproape de
geam, sfidează, cu liniștea ei, vântul care umflă olanele de pe
case-n toiul nopții și, zgomotos, urcă în vârtejuri colbul prin
ogrăzi… Este o pledoarie pentru cunoaștere a unor sentimente de excepție, pentru că așa cum remarcă undeva: Trăim în
aura creată de puterea cuvintelor. Lăsăm în urmă o viață, o
moarte și trăim altceva. Microromanul eseu și jurnal constituie o bună lectură a unui creator despre o imagine a unui creator, pe vare o realizează Rafila Radu.
Vasile Larco, Un porumbel pe ciutura fântânii, editura
Cronedit, Iași, 2022, 206 p. prefață semnată de Valeriu
V I T R I N A
C Ã R Þ I L O R
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Stancu.
Un lirism discret și mereu cu trimitere la tărâmurile copilăriei scrie și publică
în acest nou volum de poezii, Vasile
Larco, un adevărat aventurier al scrierii în
tipare clasice, respectând cu sfințenia
(vezi Valeriu Stancu, în prefața la această
carte) regulile genului liric, încercând și
reușind să ne reîmprospăteze memoria cu
povești (lirice) de și despre copilărie, despre lucruri și întâmplări care ne-au invadat cândva, cu noblețe, viața și care acum
au devenit, prin contribuția lui Vasile Larco, poet care parcă
se teme să se considere poet, ascunzându-se în spatele unui
veritabil și acid epigramist. Așezând drept motto la începutul
volumului Un porumbel pe ciutura fântânii o spusă a lui
Grigore Vieru: A dispărut cea mai frumoasă pasăre din cerul
copilăriei noastre, ciutura, își include în titlul volumului
această obsesie, lăsând a se înțelege că setea de poezie, de
carte, de lectură, se astâmpără cu apa proaspătă scoasă din
adâncuri de ciutura străveche, iar lumina versurilor este vânturată de aripile de porumbel: Pe ciutura fântânii porumbelul/
Îi ține-n plisc poetului rondelul/ Așteaptă răbdător deacum
gazeluri/ Sonete, noi pantumuri ori pasteluri! Aproape fiecare poem (sonet, fabulă – sonet, pantul, pastel, gazel etc) poartă în esența sa un accent de nostalgie, dacă nu chiar de tristețe,
izvorât, mai ales, din comportamentul unor contemporani,
care în disperețul general, își consolidează conturile în derâdere de cei care s-au jertfit , cu adevărat, pentru binele țării.
Este un adevărat sentiment de revoltă, sentiment care îl determină pe Vasile Larco să scrie: Epigrame scriu de-o viață,/
Lupt cu viciul și dezmățul,/ Tuturor le spun în față,/ Însă nu
lovesc cu bățul.// Lupt cu viciul și dezmățul,/ Ironia prinde
bine,/ Însă nu lovesc cu bățul,/ Omul știe de rușine.//…//
Vreau să-ndrept tot ce nu-i bun,/ Vorba nu-i de spurafață,/ Cu
tărie pot să spun.../ Epigrame scriu de-o viață. El încearcă să
remedieze defectele oamenilor prin aceste ironii și de multe
ori chiar reușește, numai că de cele mai multe ori acele se
îndreaptă către urechi astupate, care nu citesc. Nostalgia este
una dintre trăsăturile fundamentale ale poeziilor lui Vasile
Larco. El este preocupat de Soarta de țăran (O vorbă spun,
acum, că-i foarte clară,/ Când multe nedreptăți prind să seadune:/ Că satul românesc e o comoară/ Din care se tot ia și
nu se pune!) Cât adevăr și în această Nostalgie rurală în care
spune: Ce vremuri mai erau pe-atunci,/ Demult, de care n-am
uitat,/ Când hoinăream prin văi și lunci,/ Prin codrul cel
înveșmântat,/ Ca omul singur, ne-nsurat.// Pământrul era tot
lucrat/ Și nu vedeai parcele goale,/ Purta în spate rod bogat,/
Lipsit era de chimicale,/ Nici hoții nu-i dădeau târcoale. Din
cartea de poezii, Un porumbel pe ciutura fântânii se poate realiza cu multă ușurință o radiografie a satului contemporan, a
destinului său prin timp și peste timp.

Emilian MARCU
PA N O R A M I C E D I T O R I A L
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În perioada 12-14 mai 2022 a avut loc cea de-a XXVIa ediției a Zilelor Revistei Convorbiri Literare.
Manifestările au debutat joi, 12 mai 2022, la sediul Filialei
Iași a Uniunii Scriitorilor din România. „Mă bucur că suntem din nou împreună. Am avut doi ani când, din cauza
pandemiei, nu ne-am întâlnit față în față, organizând
edițiile on-line. Reîntâlnirea cu dumneavoastră e un prilej
de bucurie”, a precizat Cassian Maria Spiridon, director al
Revistei Convorbiri Literare. Cuvinte de salut au adresat
Pompiliu Crăciunescu (Timișoara), Ioana Diaconescu
(București), Ion Hadârcă (Chișinău) și Ștefan Borbely
(Cluj), care au vorbit de importanța revistei Convorbiri
Literare. „Dată fiind situația actuală, am răsuflat ușurați că
am scăpat de pandemie, dar am dat de altă belea, noi ne
consolăm cu activitățile noastre spirituale. Aici ne regăsim,
aici este vocația noastră convorbiristă, ne oblojim sufletele
cu Convorbiri Literare”, a precizat scriitorul Ion Hadârcă.
În continuare, directorul revistei,Cassian Maria Spiridon a
făcut o scurtă trecere în revistă a istoricului Convorbirilor
literare, prezentând numere ale revistei din 1919 și din
seria Alexandru Tzigara-Samurcaș. „În timpul primului
război mondial, Bucureștiul era sub ocupație iar revista șia încetat apariția. Primul număr după eliberare apare în
ianuarie 1919, director al revistei fiind Simion Mehedinți.
Articolul de fond semnat de acesta se intitula «Altă jumătate de veac». Adevărul este că în a doua jumătate de veac
a fost iarăși întreruptă, de această dată de cel de-al Doilea
Război Mondial, mai bine zis de ocupația sovietică de
atunci care a interzis apariția revistei pe motiv că era o
revistă reacționară. Mehedinți povestește și se gândește
cum va fi la 100 de ani. La 100 de ani nu s-a sărbătorit, însă
la 130, 140, 150 ani noi am avut șansa de a sărbători aceste
momente importante pentru viața revistei Convorbiri
Literare. În numărul din ianuarie 1919, Iacob Negruzzi își
începe serialul lui cu «Amintiri din Junimea». În 1923,
Simion Mehedinți anunță că nu poate duce mai departe
revista Convorbiri, iar din ianuarie 1924 revista este preluată de Alexandru Tzigara-Samurcaș”, a menționat Cassian
Maria Spiridon, făcând astfel trecerea către simpozionul
Alexandru Tzigara-Samurcaș (1872-1952), director al
revistei Convorbiri Literare (ianuarie 1924 – februarie
1939).
Alexandru Tzigara-Samurcaș (1872-1952), director
al revistei Convorbiri Literare (ianuarie 1924 – februarie1939)
Alexandru Tzigara-Samurcaș, de la a cărui naștere s-au
împlinit 150 ani, director al revistei Convorbiri Literare
(ianuarie 1924-februarie1939), a fost membru al societății
literare Junimea, deținând funcții la Școala Națională de
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Arte Plastice, la Universitatea din București și, în cele din
urmă, la Universitatea din Cernăuți. În timpul tinereții, a
fost secretar al regelui Carol I. Apropiat de familia regală,
a lucrat și ca director al Fundației Universitare Carol I,
unde a înfiinţat o mare colecție de diapozitive pe sticlă.
Samurcaș a devenit cunoscut în 1906 ca fondator al
„Muzeului Național”, nucleul actualului Muzeu al
Țăranului Român, însă a fost implicat și în amenajarea și
păstrarea fondului de artă Theodor Aman. „În ianuarie
1924, Tzigara Samurcaș preia revista Convorbiri Literare și
încearcă să o mențină pentru că, spune el, situația financiară a revistei era una «pe muchie de cuțit». El subliniază, de
exemplu, că Revista Fundațiilor Regale era foarte bine premiată și susținută financiar, însă Convorbiri Literare... tot
timpul trebuia să moară, dar nu a murit!”, a subliniat
Cassian Maria Spiridon. Despre istoria revistei Convorbiri
Literare a vorbit și Mircea Platon, redactor-sef. „Cred că
primul ei director, Iacob Negruzzi, a fost și cel mai simpatic, pentru că Simion Mehedinți și Tzigara Samurcaș au
fost niște oameni destul de ciufuți, uneori chiar nesuferiți.
Dacă citim memoriile lui Tzigara Samurcaș vedem că, la
fel ca și Simion Mehedinți, era îngrijorat de ideea că nu i se
face dreptate, că nu i se recunosc meritele la cât de mult
luptă el pentru ea. Iacob Negruzzi era mult mai nonșalant.
A dus revista în spate, fără a se plânge atât de mult. Însă,
trebuie recunoscut că revista a continuat să existe și datorită
acestor oameni. Ei au făcut posibilă apariția revistei nu
doar în epoca lor, ci și mult după epoca lor. Dacă Iacob
Negruzzi ar fi mers pe ideea: Hai să facem din Convorbiri
literare o gazetă politică, ea probabil că ar fi dispărut. Dacă
Tzigara Samurcaș nu ar fi rezistat politicii, cântecelor de
sirenă ale extremismului anilor 1930, care reușise să stabilească un cartier și la Convorbiri, probabil că după interzicerea Convorbirilor din 1944 ar fi fost imposibil ca revista
să reapară. Tzigara Samurcaș a avut înțelepciunea de a
recruta la revistă oameni cu opinii politice dintre cele mai
diverse. Dar a rezistat tendinței de a împinge revista în zona
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aceasta exclusivă a dreptei. Rezistența lui Tzigara
Samurcaș mi se pare formidabilă și cred că el a salvat revista pe termen lung”, a explicat Mircea Platon. La rândul său,
Liviu Papuc, redactor la Convorbiri Literare, a amintit despre calitatea de profesor universitar la Cernăuți a lui
Tzigara Samurcaș, despre albumul realizat în 1925 la Paris.
„Tzigara Samurcaș a păstrat un echilibru la Convorbiri literare”, a conchis Liviu Papuc.
Antologia Biblioteca Revistei Convorbiri Literare
2021. A urmat de lansarea Antologiei Biblioteca Revistei
Convorbiri Literare 2021, ediția XX, care îi cuprinde pe:
Ioan Ouatu, Vasile Burlui, Mihai Gheorghiu, Menuț
Maximinian, Aurelian Sârbu, Valentin Talpalaru, Radu
Florescu, Aurel Ștefanachi, Mihaela Grădinariu, Nicolae
Petrescu Redi, Ion Potolea și Constantin Gherghinoiu.
Diplomație Culturală la Convorbiri Literare

Ziua de vineri, 13 mai 2022, a debutat la Casa cu
Absidă, Sala „Mihai Ursachi” cu simpozionul: Diplomație
Culturală la Convorbiri Literare, după care a avut loc lansarea cărților: Diplomație Culturală la Convorbiri literare,
Partea I – Serbările de la PUTNA(1871) și BEILIC (1875),
Partea a II-a Iraclie Porumbescu – Scrieri. „Anul trecut,
când s-au împlinit 150 de ani de la Serbările de la Putna,
subiectul a fost tratat superficial, scăpându-se din vedere că
esența, nașterea acestei sărbători a fost la Convorbiri
Literare. Că junimiștii și convorbiriștii au fost cei care au
sprijinit această sărbătoare. S-a publicat cuvântarea lui
Xenopol, cuvântare care a fost avizată de Maiorescu,
Alecsandri și Negruzzi. Serbarea de la Putna din 1871 a
fost organizată de junimea academică, motivându-se marcarea a patru secole de la sfințirea Mănăstirii Putna ”, a precizat Cassian Maria Spiridon. La rândul său, Liviu Papuc a
spus că nu putem trece indolenți pe lângă exemplara manifestare a spiritului generației tinere de acum 151 de ani,
făcând, totodată, o scurtă trecere în revistă a evenimentelor
de acum 151 de ani. „La Putna, în urmă cu 151 de ani,
studențimea română din țară și din provinciile istorice ocupate de Habsburgi a organizat o manifestare cu ocazia aniversării a 400 de ani de la întemeierea mănăstirii lui Ștefan
cel Mare. Poate n-ar fi rău să reîncepem să ascultăm de
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bătrânii noștri. Ei au ridicat din genunchi o țară. Și ne-au
explicat clar și răspicat cum se poate face acest lucru. De ce
elitele noastre actuale fac, punct cu punct, exact opusul?
Ce credeți că se întâmplă? Unde credeți că va ajunge
națiunea română în acest fel?”, se întreabă Mircea Platon.
Preotul Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian
Porumbescu, unul dintre primii scriitori români din
Bucovina a fost implicat în Sărbătoarea de la Putna. Liviu
Papuc a prezentat câteva din faptele generoase ale acestuia, precizând că Iraclie Porumbescu punea în aplicare ceea
ce propovăduia prin scris și prin viu grai. „Dacă a emis
aserțiunea că soluția progresului este înființarea de școli
poporale, prin care lumea satelor să acceadă la cultură și
bunăstare, ei bine, el înființează o astfel de școală la Șipot”,
a explicat Liviu Papuc.
PREMIILE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE
De la ora 18, la Casa cu Abisdă, Sala „Mihai Ursachi”,
a avut loc festivitatea de acordare a premiilor anuale ale
revistei, precum și a Premiului Naţional „Iacob Negruzzi”
pentru cea mai bună revistă literară și a Premiului Naţional
pentru Critică „Titu Maiorescu”. Scriitoarea Mihaela
Grădinariu a făcut Laudatio pentru Premiul Opera Omnia
si Premiul Naţional pentru Critică „Titu Maiorescu”.
Cassian Maria Spiridon a amintit că Premiul Național „Titu
Maiorescu“ pentru critică literară și Premiul Naţional
„Iacob Negruzzi” au fost instituite în 2017. Laureații
Premiului Național pentru Critică „Titu Maiorescu” sunt:
Nicolae Manolescu (2017), Eugen Simion (2018),
Gheorghe Grigurcu (1019), Ion Pop (2020), Theodor
Codreanu (2021), Adrian Dinu Rachieru (2022). Premiul
Naţional „Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literară a fost acordat, din 2017, următoarelor reviste: Familia
(2017), Literatura și arta (2018), România Literară (2019),
Memoria (2020), Contemporanul (2021), Ateneu (2022).
Prezent la Iași, Varujan Vosganian a subliniat importanța
revistei Convorbiri Literare și a premiilor oferite. „Mă
bucură faptul că aici, la Iași, Convorbiri literare au vocația
unei reviste a limbii române, pentru că laureații sunt din
întreaga țară. Iașul este capitala cultutrală a întregii
Românii. Am privit cum cei premiați erau mirați că luau
premiu. Nu se știa dinainte cine va lua. Această stare nobilă
de impredictibilitate de aici, de la Iași, îmi dă sentimentul
confortabil că, totuși, nu-i nimic pierdut în Uniunea
Scriitorilor”, a cocluzionat Varujan Vosganian, prim
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România.
PREMIILE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE
acordate la ediția a XXVI-a a Zilelor revistei:
Premiul pentru Debut: CIPRIAN ROMANIUC (poezie)
Premiul pentru Critică: POMPILIU CRĂCIUNESCU
Premiul pentru Eseu: LIVIU PETCU
Premiul pentru Proză:
CARMELIA LEONTE, IOAN ȚICALO
Premiul pentru Poezie: STELORIAN MOROȘANU
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Premiul „I.E. TOROUȚIU”
pentru contribuția la afirmarea valorilor Junimii:
BOGDAN MIHAI DASCĂLU
Premiul „IOAN STRAT”, pentru excelență
în managementul cultural: ION MILICĂ
Premiul „AL. TZIGARA-SAMURCAȘ”, pentru opera
sa de antropologie culturală: MIRCEA CIUBOTARU
Premiul de Excelenţă: ȘTEFAN BORBÉLY
Premiul Opera omnia: IOANA DIACONESCU
Premiul Naţional „IACOB NEGRUZZI”
pentru cea mai bună revistă literară:
ATENEU, director CARMEN MIHALACHE
Premiul Naţional pentru Critică „TITU MAIORESCU”:
ADRIAN DINU RACHIERU

POMPILIU CRĂCIUNESCU: „Convorbiri literare” continuă să fie ceea ce a fost încă de la începuturi:
fast topos de plăsmuire și trans-misiune culturală

CIPRIAN ROMANIUC: Este un premiu pe cât de
neașteptat, pe atât de onorant

Este un premiu pe cât de neașteptat, pe atât de onorant.
Mai întâi de toate, pentru că scrisul de poezie pentru mine
e o chestie destul de recentă. Ideea mi-a fost să am câte o
poezie pentru fiecare tablou pe care l-aș fi prezentat într-o
expoziție de pictură din vara lui 2021. Acela a fost începutul. Apoi mi-am adunat (tot!) curajul și am trimis câteva
dintre creațiile mele poetice la redacția revistei Convorbiri
literare. Continuarea a fost că în numărul din octombrie
2021 am avut surpriza să debutez în revistă, apoi, la scurt
timp, la Editura Timpul, cu volumul A – subiectul și obiectul premiului de față. Aș compara – firește, destul de prozaic –, efectul acestui premiu pentru mine cu cel al unei
mari găleți de apă peste o plantă firavă ce sunt eu... în ale
scrisului de poezie. Iată-mă așadar, acum, cu pioșenia ce se
cuvine momentului, alăturând și eu, ca un arc peste veacuri,
un vers la cel dintâi rostit în Univers, se pare, de Adam, la
vederea Evei: „Iată os din oasele mele și carne din carnea
mea”... Așa simt și eu, cu privire la volumul A, volumul
meu de debut: iată, simțire din simțirea mea... Urmează să
confirm. Sper să o fac... Mulțumesc juriului, mulțumesc
redacției revistei, mulțumesc domnului Cassian Spiridon
pentru că mi-a citit poeziile și mi-a acordat credit.
Mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să fiu prezent alături de
adevărații profesioniști ai scrisului, în seara aceasta, la o
manifestare cu o asemenea încărcătură.
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Într-o „patrie a vieții” în care „noua ignoranță” proliferează planetar, revista „Convorbiri literare” continuă să fie
ceea ce a fost încă de la începuturi: fast topos de plăsmuire
și trans-misiune culturală. Într-adevăr, făcând o singură
politică, aceea a culturii, în dublul sens dobândit de acest
termen prin Herder și Humboldt, actualul său director
Cassian Maria Spiridon și echipa redacțională – Mircea
Platon, Marius Chelaru, Dragoș Cojocaru, Liviu Papuc –
se regăsesc pe aceeași orbită cu ctitorii revistei. Iată de ce,
în calitate de laureat al Premiului pentru critică, acordat la
ediția a XXVI-a a Zilelor revistei (mai 2022), îmi exprim
aderența deplină la „continuitatea în inteligență” astfel conturată, singura pavăză împotriva insurgențelor entropice
care ne bântuie „patria vieții” sub masca globalismului
„mântuitor”. De altfel, mărturie stă însăși revista, prezență
vie în pofida pripoarelor și aluviunilor istoriei mai vechi
sau mai noi. Modesta mea contribuție pe tărâmul hermeneuticii literare este totodată un omagiu adus acestei faste
continuități.
LIVIU PETCU: Vă aduc cordiale mulțumiri pentru
premiul pe care mi l-ați acordat

Vă aduc cordiale mulțumiri pentru premiul pe care mi
l-ați acordat! Pentru mine înseamnă nu numai o
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recunoaștere a pasiunii și a muncii de până acum în domeniul literaturii, ci și o responsabilizare în a le continua,
epectatic, pe amândouă.Dragostea mea pentru literatură se
manifestă în două mari direcții. Prima ar fi aceea a dragostei pentru literatura patristică sau a Sfinților Părinți ai
Bisericii, literatură ce se constituie într-un adevărat „obelisc al frumuseții”, căci scrierile acestea au un farmec propriu care incită la a fi citite, aprofundate şi studiate. Părinţii
Bisericii au pus începutul unor culturi naţionale ca cea
armeană, cea georgiană, cea gotă, cea coptă, cea slavă. Unii
dintre ei au creat alfabete în limba ţării lor, au tradus Biblia
şi opere aparţinând unor scriitori patristici cu renume, compuse în diferite limbi. Uneori ei s-au constituit în echipe de
traducători care au transpus în limba lor mari bogăţii de
gândire, evlavie şi literatură rituală elaborate de alte popoare creştine. Câteodată ei scriu istoria propriei lor ţări, cum
e cazul cu atâţia istorici armeni, ca Faust de Bizanţ, Lazăr
de Farpi, Moise din Corene etc., sau cu Grigorie de Tours,
autorul primei istorii a francilor. Literatura patristică a
influenţat serios literatura Evului Mediu, care, în diferite
privinţe, nu e decât o sistematizare sau un comentariu al
celei patristice, mai ales în Răsărit. Părinţii au influenţat
substanţial şi unele literaturi moderne ca cea franceză, germană, rusă, italiană, engleză, scandinavă etc. În al doilea
rând, pasiunea mea se manifestă și față de literatura română, mai ales prin prisma misiei mele de traducător din limbile clasice (greaca veche și latina), întrucât, un bun traducător nu traduce doar dintr-o limbă, ci și într-o limbă, altfel
spus, în cazul traducătorilor români, e imperios să cunoască
limba și literatura română, pentru un limbaj elevat și pentru
armonia frazelor frumos cizelate. Vă mulțumesc încă o
dată, cu emoție, pentru acest premiu și vă asigur de stima și
de prețuirea mea!
IOAN ȚICALO: Viață lungă celei mai importante
reviste literare din Moldova

Student fiind la… Sorbonica (așa îi ziceam noi
Institutului Pedagogic din Suceava, primul rector fiind
Constantin Cipraga), am aflat prin 1964 de la doi profesori
– Mihail Iordache, critic literar, și scriitorul bucovinean
Traian Chelariu – despre existența revistei Convorbiri literare. Ambii ne-au vorbit în termeni elogioși despre revistă,
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ceea ce m-a determinat s-o caut de fiecare dată. Peste ani,
în 2001, aceeași prestigioasă revistă m-a onorat cu un premiu la concursul „Porni Luceafărul…”, în cadrul secțiunii
„Interpretare critică a operei eminesciene”, pentru lucrarea
Dorul eminescian. Nu bănuiam atunci că peste alți ani va
veni și un premiu pentru proză. Și iată, după câteva surprize
neplăcute ale vieții, a venit una din cele mai agreabile, cât
pe ce să mă dărâme! Din fericire, am rămas, totuși, în
picioare. Viață lungă celei mai importante reviste literare
din Moldova și, bineînțeles, Zilelor „Convorbirilor literare”! Gratitudine juriului!
CARMELIA LEONTE: Romanul meu s-a născut
din dorința de a vedea lucrurile altfel

Îmi îngăduiți, sper, să vă numesc așa bazîndu-mă pe
convingerea că numai un sentiment de prietenie v-a determinat să-mi oferiți acest premiu, ca un credit în alb pentru
ceea ce voi scrie de acum înainte! Romanul meu s-a născut
din dorința de a vedea lucrurile altfel și cred că, dacă ați fi
fost personaje în această poveste pe care am numit-o
Văzătorul, m-ați fi surprins prin felul de a vedea!
Dincolo de glumă, vă sînt recunoscătoare nu neapărat
pentru premiu, nici pentru bani (din dorința de a preîntîmpina invidiile, voi spune că nu e vorba de o sumă care să mă
propulseze în protipendada orașului), ci pentru simplul fapt
că v-ați gîndit la mine. Și nu e chiar atît de simplu acest
fapt, ci încărcat de sens și valoare.
Pentru aceasta vă mulțumesc!
STELORIAN MOROȘANU: Este o onoare nevisată
primirea premiului pentru poezie al revistei
„Convorbiri literare”!
Este o uimire și, totodată, o onoare nevisată primirea
premiului pentru poezie al revistei „Convorbiri literare”!
Mulțumesc directorului acesteia, Cassian Maria Spiridon,
mulțumesc redacției și juriului!
Participând la simpozioanele pregătite în cadrul acestor
zile ale revistei, la lansările unor cărți care adaugă
substanță culturii române, mă gândeam că peste un secol, la
aceleași mese, la simpozioane și lansări asemănătoare, va fi
omagiată vremea și realizările acestor Convorbiri literare,a
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acestei echipe redacționale, a acestor contemporani făuritori de frumos și sens; și, chiar dacă astăzi m-ați premiat și
pe mine – nevrednic de povara a peste 150 de ani de lucru
întru spirit –, sper și cred că acest lucru se va întâmpla –
firesc și MERITAT!
BOGDAN MIHAI DASCĂLU: Convorbiri literare
duce mai departe sentimentul de adevăr în cultură și
luptă pentru valorile ei

Mă simt onorat de acest premiu, nu visam să-l primesc,
astfel încât surpriza este cu atât mai mare. Vin din
Timișoara, nu am fost niciodată în frumosul oraș Iași,
această Florență a României, dar, paradoxal, sunt de peste
20 de ani aici, pentru că de peste 20 de ani mă ocup de Titu
Maiorescu traducându-i, transcriindu-i Jurnalul, astfel
încât am avut parte de toate străzile ieșene, de multitudinea
de autori, de pleiada de personalități ieșene. Din 2017 am
început o colaborare cu revista Convorbiri literare și atunci
am venit, de fapt, pentru prima dată în Iași, pentru că am
apărut în paginile faimoasei reviste.Titu Maiorescu spunea
că nu se poate clădi o națiune pe un fundament de neadevăr.
Parafrazându-l, aș putea spune că nu se poate zidi cultura
pe un fundament de neadevăr. Consider că revista
Convorbiri literare duce mai departe sentimentul de adevăr în cultură și luptă pentru valorile ei.
ION MILICĂ: Bilioteca și Convorbirile rămân
legate una de alta
Premiul pe care îl primesc astăzi este dovada că la
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Convorbiri literare nu doar scriitorii, ci și cititorii primesc
premii. Este extraordinar să fiu astăzi aici, sunt atât de
mulți oameni buni și frumoși pe care i-am citit de-a lungul
timpului, încât uitându-mă în sală nu aș ști de unde să încep
cu recunoștința. Rămân recunoscător pentru acest premiu.
Vă mulțumesc frumos și iau acest premiu ca un semn că
Biblioteca și Convorbirile rămân legate una de alta.
MIRCEA CIUBOTARU: Primirea acestui premiu
este o surpriză foarte mare

Eu am venit aici ca să admir și să-i aplaud pe literați, pe
oamenii cu talent. Eu nu-mi recunosc niciun fel de talent.
Sunt colaborator sporadic al Convorbirilor literare și primirea acestui premiu este o surpriză foarte mare. Vă mărturisesc că este al doilea premiu, după o diplomă de merit,
din clasa I, cred, pe care îl primesc.
ȘTEFAN BORBÉLY: Mulțumesc juriului pentru
premiul care mi-a fost decernat
E o mare bucurie să se gândească cineva la tine, de la
Iași. Mulțumesc juriului pentru premiul care mi-a fost
decernat. Vreau să vă mărturisesc că aștept în fiecare lună
cu nerăbdare apariția revistei Convorbiri literare. De fiecare dată când o primesc, las totul deoparte și o citesc cu mare
interes. E o revistă consistentă și îmi doresc și pe viitor să
rămână la fel.
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IOANA DIACONESCU: Premiul Opera Omnia
încununează talentul și vocația celui ce-l primește în
împlinirea lor integrală

De-a lungul vremii Premiul Opera Omnia a onorat
lucrarea măiastră a vieții celor mai valoroși artiști din
lumea întreagă. El încununează talentul și vocația celui
ce-l primește în împlinirea lor integrală. S-a întâmplat, dea lungul anilor, să cadă o umbră de melancolie asupra acestei investituri esențiale precum și prejudecata că, odată
acordată, ea valorifică lucrarea încheiată a vieții. Eu, dimpotrivă, socotesc că acest premiu este acordat pentru
recunoașterea întregii opere socotită de excepție în integralitate, după o carieră strălucită, unui artist de orice fel. Abia
după acordarea acestei investituri se poate începe o nouă
lucrare a vieții care poate încununa o întreagă viață dăruită
artei. Mulțumesc juriului pentru Premiul Opera Omnia
acordat cu ocazia Zilelor Convorbiri literare, ediția 16.
CARMEN MIHALACHE: Este un premiu foarte
valoros, și noi, ateneiștii, suntem recunoscători
confraților noștri ieșeni
Am simțit o mare bucurie când mi s-a înmânat acest
premiu, venit din partea unei reviste de importanța
covârșitoare a Convorbirilor literare, înființată la Iași,
acum 150 de ani, de Societatea Junimea. Este un premiu
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foarte valoros, și noi, ateneiștii, suntem recunoscători
confraților noștri ieșeni, de ilustră descendență literară, că
ne citesc cu atenție și ne apreciază, ne onorează gestul lor
și le mulțumim din toată inima. Nu mi se pare chiar întâmplător faptul că Ateneului i s-a decernat acest Premiu
Național „Iacob Negruzzi”, pentru că eu am ținut seama
întotdeauna de sfaturile pe care cărturarul le-a primit de la
tatăl său, scriitorul Costache Negruzzi, când a pornit la
drum ca redactor-șef a ceea ce avea să devină renumita
revistă Convorbiri literare, pe care a condus-o timp de 28
de ani. „Este necesar”, spunea bătrânul domn, „să ai o echipă solidă și tânără”. Iar eu am avut șansa de a forma chiar
această echipă, aducându-i în redacție pe toți ateneiștii (cu
excepția lui Ștefan Radu) de astăzi, pe profesionalismul
cărora mă bizui. Apoi l-a sfătuit pe fiul său: „să fiți și să
rămâneți independenți, ca să evitați lingușirea”. Iar noi nu
ne-am înregimentat/afiliat niciunei tabere, grupări,
bisericuțe, nu facem prozelitism, partizanate, nu servim
nicio ideologie. Slujim doar cultura română, după modestele noastre puteri, și facem doar politica valorii. Cu spirit
critic, descurajând veleitarismul, impostura. Înainte de
toate, însă: „să aveți ce spune și să știți cum să spuneți, simplu, fără maimuțăreală, adică fără literatură inutilă”, suna
sfatul următor, la fel de bun, de util ca toate celelalte. Și de
actual! Am mereu asta în vedere când cer de la autorii articolelor idei clare și stil viu, direct, publicistic.Cea mai mare
dorință a mea este să ne apropiem cât mai mulți cititori,
pentru că ei sunt factorul cel mai important din viața oricărei gazete, să le oferim multă informație de calitate, opinii
critice, să trezim și să menținem interesul pentru cultură, în
cele mai diverse și semnificative manifestări ale sale.
ADRIAN DINU RACHIERU: Importanța acestui
premiu este copleșitoare
Importanța acestui premiu este copleșitoare. În primul
rând că poartă numele lui Titu Maiorescu, ctitorul criticii
noastre, cel care rămâne legislatorul, spiritus rector, pedagog național și câte altele. În al doilea rând că mi-a fost oferit de o revistă prestigioasă, nu oricine se poate lăuda că a
luat un premiu al Convorbirilor literare. Vă mărturisesc
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sincer că, pentru mine, opțiunea juriului nu este o surpriză.
Meritam de mult... Juriul a cumpănit îndelung și a ales
drept. Povara acestui premiu, din această clipă, va cântări
enorm. Povara premiului mă va urmări, fiindcă Titu
Maiorescu a avut un rol ctitorial, s-a ivit într-un ceas astral
al literaturii române (...) Pentru fiecare vine un moment de
glorie. Un poet ne avertiza că doar copilăria e glorioasă. Ei
bine, momentul meu de glorie a venit, s-a și evaporat, a trecut... Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături
de mine, să mulțumesc juriului, lui Cassian Maria Spiridon,
în special, pentru că păstorește o revistă fanion, o revistă cu
program, o revistă cu „ușile deschise”, cum bine s-a spus.

PARTENERI:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA –
FILIALA IAȘI
SPONSORI:
SC COTNARI SA
PALAS IASI
UNIVERSITATEA APOLLONIA IAȘI
EDITURA DOXOLOGIA
WINEGUT T&D ROADE ȘI MERINDE SRL IAȘI

Material de Ana PARTENI
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Ana PARTENI
Joi 28 aprilie 2022, la Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu” din Piatra Neamţ a avut loc simpozionul „Ediţiile
Mihai Eminescu”, cu prezentarea unui proiect de anvergură
al Editurii Tipo Moldova din Iaşi de retipărire prin reproducere a tuturor ediţiilor dedicate operei lui Mihai Eminescu,
începând cu aceea realizată de Titu Maiorescu, din 1884. Au
vorbit cu acest prilej criticul şi istoricul literar Nicolae
Georgescu, cunoscut pentru exegezele sale asupra biografiei
şi operei marelui poet, scriitorii Aurel Ştefanachi, directorul
Editurii Tipo Moldova, Ilie Marian, Doina Rizea Georgescu
şi Cristian Livescu. A fost elogiat proiectul amintit, menit să
aducă în atenţie contribuţia câtorva generaţii de editori şi
filologi la restituirea fidelă şi promovarea operei eminesciene. O expoziţie cu apariţiile recente ale seriei a argumentat
cu succes tema simpozionului.
Joi, 5 mai 2022, la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Galați a avut loc o ediție specială a Salonului Literar „Axis
Libri”. În cadrul evenimentului au fost lansate două antologii:
„Spațiul liric – Antologia de poezie românească contemporană din sudul Basarabiei”, Ed. Pim, Iași, 2022, Antologia
bilingvă „Ecoul Bugeacului”, Ed. Ibris, Ismail, 2022 și volumele de poezie „Inima Vinului Verde” și „La masa lui
Fernando”, de Violeta Craiu. Cărțile au fost prezentate de:
criticul literar Marius Chelaru, redactor la revistele
„Convorbiri literare” și „Poezia” din Iași, prof. univ. dr.
Valentin Popa; scriitorul Sterian Vicol, scriitoarea Mihaela
Dincă și prof. Petru Iamandi. Invitați speciali ai evenimentului: prof. univ. dr. Tatiana Șevciuk de la Universitatea
Umanistă de Stat din Ismail și Natalia Ursu, administrator
Centrul de Informare al României la Ismail, Ucraina. În
cadrul acțiunii, au susținut recitaluri de poezie: Violeta Craiu,
Angela Baciu și studenți din Ucraina de la Universitatea
Dunărea de Jos din Galați. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași și revista „Convorbiri literare”.
Joi, 12 mai 2022, volumul Condeie regale în Convorbiri
literare, autor Aurora CIUCĂ, Editura Timpul, Iaşi, 2022 a
fost prezentat în cadrul SALONUL INTERNAŢIONAL DE
CARTE ALMA MATER LIBRORUM, organizat de
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Cartea a fost
prezentată de prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Prorector
al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Duminică, 15 mai 2022, la Darabani, județul Botoșani,
scriitorul și criticul Victor Teișanu și-a lansat la cea mai
recentă carte a sa, Viața pe rafturi. Cartea a fost prezentată
de Lucia Olaru Nenati, Nicolae Corlat și Aurel Ștefanachi.
Victor Teișanu este membru al Uniunii Scriitorilor din
România. Născut la Darabani (jud. Botoșani) în 15 septembrie 1950, Victor Teișanu a debutat în 1965 în revista ieșeană
Cronica. Debutul editorial are loc în 1989, în antologia
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Intonații, la Editura Junimea din Iași.
Joi, 19 mai 2022, la sediul Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Iași a avut loc lansarea volumului de poezie Cartea parabolelor, autor Cristina Chiprian. Este un
volum liric, având deschideri către filosofia condiției umane
și către opere emblematice ale culturii contemporane, din al
căror substrat general-uman s-au născut „parabolele” lirice.
Volumul a fost prezentat de Valeriu Stancu și Paul Gorban.
Moderatorul acțiunii: Cassian Maria Spiridon.
Festivitatea de acordare a premiilor Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România pentru cărțile apărute în
anul 2021 va avea loc pe data de 11 noiembrie 2022.
Scriitorii interesați pot depune cărțile spre jurizare la sediul
USR – Filiala Iași, str. Grigore Ureche 7, până la data de 15
septembrie 2022.

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 deja cunoscută Cărțile săptămânii,
președintele filialei ieșene Cassian Maria Spiridon prezintă
cărțile autorilor pentru luna aprilie 2022:
Nicolae Petrescu Redi – Lacrimi cu periscop, editura
Timpul, aforisme, traduse în arabă, sârbă, spaniolă
Iorgu Gălățeanu – Pe-o alee a suferinței, editura CronEdit
Vasile Larco – Un porumbel pe ciutura fântânii, editura
CronEdit
Aurora Ciucă – Condeie regale în Convorbiri Literare,
editura Timpul
Dan Petrușcă – Despre iubire și alte nimicuri, editura
Limes
Vlad Scutelnicu – Poeme instant, editura Junimea
Cătălin Mihai Ștefan – Arborele oras, editura Casa de
Pariuri Literare
Val Mănescu – Menghina cu elice, editura Timpul
Alexa Pașcu – Iubiri zbuciumate, editura Timpul, Vis spulberat, editura Timpul;
Ionel Bostan – Despre „Tristul destin al căpitanului Marin
Ion” din Regimentul 14 Dorobanți, editura TipoMoldova
Ionel Bostan – Soldat pe frontiera de vest, editura
TipoMoldova
Daniel Corbu – Manualul Bunului Singuratic, editura
Cartea Românească Educațional
Violeta Craiu, Natalia Ursu, Mihaela Dincă – Antologie de
poezie românească contemporană din sudul Basarabiei, editura PIM
Constantin Oancă – Euridice, editura InfoRapArt, Ochiul
lui Homer, editura InfoRapArt, Muntele, cugetări despre
credință, editura Princeps Multimedia.
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
A venit tîrîș-grăpiș vara, sastisită de ținut sub obroc,
îngînînd din Topîrceanu: „Primăvară cui ne lași…” Iar
noi, sub narcoza tratamentului cu flori de tei ori salcîm,
încercăm să mai bleștim o vorbă despre revistele care ne
sunt date lunar spre dedulcirea noastră de lector improvizat și subiectiv. Vorba lungă (care nu prea cred că o fi
semn de sărăcie cum ne deșteaptă proverbul…) își are
rostul și timpul ei, așa că purcedem spre Sălaj, la Caiete
Silvane. Ne-a reținut atenția o carte despre care cu
siguranță se va scrie, Manualul vânătorului de Poeți,
semnată de poetul Nicolae Coande și apărută mai an la
Editura Hoffman din Caracal. O selecție făcută de un
poet și un critic literar avizat, care se întinde de la 1939
la 1986. Mai precis de la Cristian Simionescu la Radu
Nițescu. Scrie Viorel Mureșan, autorul recenziei: „Dar
să nu uităm că Nicolae Coande este în primul rând poet,
și nu unul oarecare. Munca sa a fost ghidată de autonomia estetică, cea care de la Kant purcede și, potrivit ei,
valorile estetice trebuie considerate în sine, despărțite de
orice implicații sociale, etice, ori psihologice. Manualul
vânătorului de Poeți mi se pare o revelație”. Alte numeroase invitații la lectură sunt girate de Imelda Chința
(Traian Ștef – Sacoul demodat), Menuț Maximinian
(Delia Muntean – Poezia de lângă noi). Facem și un
popas liric în grupajul semnat de Costel Stancu, cel care
ne avertizează: „lăsați poetul să doarmă cu capul pe
masă/ nu îl treziți va cere un pahar cu vin/pentru el și un
os pentru cîinele pe care/ tocmai îl visa apoi o să vorbească/ de nobila cerșetorie a scrisului de/ cioburile strecurate sub cearșaf noapte de/ noapte…”(xxx) Numărul
de primăvară al revistei (volumului!) Poezia, are ca
temă Poezie și voință. Pretext pentru Cassian Maria
Spiridon să facă o doctă și motivată bibliografic trecere
prin autori și cărți tematice de referință, de la
dicționarele care descifrează sensuri și lămuriri, la antichitatea lui Platon și Aristotel ori la filosofia germană și,
evident, la autorii români. O amețitoare sarabandă de
poeți care te fac să apeși pînă la fund pedala
subiectivității, așa cum facem și noi, citînd, de pildă, din
poemele Cristinei Scarlat: „Învăț engleza cu Dickinson.
Joi, 6 ianuarie 2022, Iași. Învăț engleza cu dickinson
viața pe un peron unde trenuri de mult nu mai vin de
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mână cu quijote mă țin și insist să învăț engleza cu dickinson viața pe un peron unde trenuri de mult nu mai
vin”, sau din cele ale lui Emilian Marcu: „Ca sunetul
unei viori în deșert,/ Ca lumina ploii de toamnă/ Te arătai acolo, la marginea lumii.// Pașii tăcerii măsurau începutul,/ Începutul călătoriei spre plus infinit,/ Nefiresc de
suav/ În amiaza de toamnă/ Abia împlinită, abia scormonind pașii tăcerii”. (Către inima poeziei…) Aruncăm o
privire și pe segmentul dedicat criticii și istoriei literare
din care vă sugerăm articolul dedicat lui Vasile
Alecsandri sau eseurile semnate de Dragoș Cojocaru,
Daniel Andronache, Diana Dobrița – Bîlea sau Virgil
Diaconu. Un nou număr din Bucureștiul literar și artistic cu versuri de actualitate ale lui Coman Șova. „Se proiectează un Nero,/ armatorii proiectează un Nero,/ cu
toată nerăbdarea lui în sânge,/ un robot Nero/ care să
aprindă focul/măcar o oră, un sfert de oră,/ pentru a
vedea/ce vâlvătaie/ va face din lume/ o amintire//
Pentru… Nimeni” (Sfidare). Doi scriitori de referință:
Ovidiu Dunăreanu și Ion Gheorghe prezentați din perspective diferite, una contemporană, cea a prozatorului
pontic de către Florentin Popescu și cea a „unui poeta
vates modern” cum o apreciază Constantin Cubleșan. O
reverență față de memoria lui Nicolae Dabija făcută de
Dan Puric și o poftire în istoria noastră literară și a
doamnelor care au marcat-o. În acest număr, o amplă
prezentare a Elenei Văcărescu și epocii sale în care a
fost apreciată și premiată inclusiv de Academia franceză. Iată un fragment dintr-un poem cu încărcătură testamentară: „Iar dacă îți devin străină/ Și cântecu-mi de
început/ Grăirea n-a ales, divină,/ A plaiului ce m-a născut.// Seninul dulce grai în care/ Lin ruga, buzele-mi
șoptesc,/ O, patrie, putea-vei oare/ Să-mi ierți păcatul
meu firesc?” (Patriei mele) Următorul popas este la
Satu Mare, la Poesis. Alte repere de lectură, alte propuneri, printre care cele făcute de Gellu Dorian care ne
recomandă poezia Mirunei Mureșanu, mai proaspătă
debutantă (1994), dar „cu un parcurs poetic remarcabil”
în ultima vreme, cu exemplificări din Aproapele meu
Dumnezeu. Ștefan Vida Marinescu, care se oprește asupra antologiei lui Ion Pop, Ferestre sau popasul critic al
Mariei Orha Zotta asupra cărții lui Tucu Moroșanu,
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Amoruri second hand și bahice efluvii. Denisa Crăciun
și Slavomir Gvozdenovici ne oferă traduceri din lirica
portugheză și polonă iar Alexandru Zotta, o cheie de lectură a teatrului scurt scris de Matei Vișniec. Noi ne
oprim la generoasele grupaje de versuri, din care selectăm, subiectiv, cele semnate de Crisula Ștefănescu:
„Mai trec prin amintirea ta/ din când în când?/ Și mai
surâzi în gând/ la câte-un gest de-al meu/ de -odinioară?/
Stafie gura mea/ când altă gură tu săruți,/ o simți sub
gura ta,/ o rană vie?” (Mai trec prin amintirea ta?). Din
Ramuri am ales unul din gîndurile lui Gheorghe
Grigurcu: „Din surprizele vieții. Lucruri minore ce-ți
dau senzația unor obiecte grele pe care nu le mai poți
urni din loc, în mai mare măsură decît lucrurile cărora le
acorzi o anume importanță”. Și, nu puteam rata ancheta
revistei pe tema Americanismul în cultura română. La
cele patru întrebări cu trimitere la dominația în cultură a
curentului pro – american, cum s-a reflectat contactul
intelectualilor români cu cultura americană, în ce măsură aceasta i-a influențat, și care ar fi primul lucru de spus
unui tînăr care întreabă de ce e America diferită, au răspuns Dragoș Paul Aligică, Codrin Liviu Cuțitaru,
Mircea Mihăieș, Ion Bogdan Lefter și Gabriel Nedelea.
Iată extrase din răspunsurile invitaților: „După aproape
un secol, complexul de superioritate al românilor (ca
europeni vechi) față de americani nu a dispărut, deși șia modificat formele de manifestare, în funcție de noul
context politic și – cu un clișeu politologic postmodern
– geostrategic ”. (C.L. Cuțitaru) „Civilizația modernă și
contemporană globală contemporană la care suntem
acum parte este rezultatul unei chintesențe care a fost și
continuă să fie forjată în tradiția anglo – americană și –
începând tot mai mult cu a doua parte a secolului 20 –
în cultura americană”. (D.P. Aligică) „Americanismul și
americanizarea sunt doar ultimul val al unor invazii pe
care le-am suferit. Ceea ce înseamnă că suntem o
națiune tânără, flexibilă și primitoare…” (Mircea
Mihăieș). Tribuna ne invită prin Mircea Arman la un
pelerinaj cu rezonanțe contemporane în filosofia elenă:
Imaginativul poietic rațional materialist grecesc la
Leuccip și Democrit – o anticipare a imaginativului
poietic științific european. Cu prelungire tangențială în
cel de-al doilea episod al serialului lui Viorel Igna:

Noțiunea metafisică de participare la Sfântul Toma din
Aquino. Și, pentru că nimic din ce este al filosofiei nu ne
este străin – parafrazînd anapoda o spusă arhicunoscută
– vă invităm și la lectura proaspetei Filosofia lui
Habermas, monografia filosofică semnată de Andrei
Marga. Unul dintre marii noștri exilați, Alexandru
Ciorănescu, este evocat și invocat de Ani Bradea, a cărui
repatriere prin valorile culturale lăsate fiind absolut
necesară. Iar noi ne delectăm, pe final, cu versurile lui
Marcel Mureșeanu: „Mi-a rămas numai numele,/ tot
ceea ce era trecut sub el s-a șters./ Ia-i cuiva chipul, fața
trupului/ și i-ai luat fața, chipul sufletului!/ Vom uita să
ne citim în ochi, vom uita/ regulile astrologiei privirilor,/
ale tremurului buzelor, ale surâsului”. (Despre mine și
despre voi) Un ultim popas la Expres cultural de unde
se aude – a cîta oară – revolta lui Gellu Dorian față de
gestul incalificabil al autorităților locale care au deturnat
cel mai mare premiu național pentru poezie prin preluarea moral ilegală a siglei și trimiterea lui în consecință,
în zona manifestărilor de periferie. Cum o situație aproximativă s-a ivit și la Tg. Jiu, la Festivalul „Tudor
Arghezi”, se pare că un virus anticultural, fără șanse de
vindecare, își face cuib în societate. Dar noi hai mai bine
despre poezia lui Nichita Danilov ajuns la ceas aniversar
să pomenim, citînd din grupajul generos publicat de
revistă: „Eram generația în blugi,/ generația mereu tînără,/ îmbătrînită în rele./ Țin minte ca și acum,/ într-o
seară de toamnă/ am venit acolo vreo trei patru,/ slabi,
gârboviți, înarmați ca de obicei/cu sticle de votcă și
bere/și lemne pentru focul de tabără;/ atunci, nu fără
mirare, am văzut lume/ adunată în jurul locului sacru;/
câțiva ziariști și reporteri înarmați/ cu camere de filmat,
reflectoare/ și aparate foto, precum și mulți oameni de
ordine”. (Idolul). Suplimentul Zigurat – după titlul unui
volum de poezii al lui Corneliu Sturzu, dacă nu mă înșel
– îl are în centru pe Gabriel Chifu și poezia sa, într-un
amplu eseu semnat de Ioan Holban. Pentru cei care l-au
cunoscut pe boemul, excentricul Eugen Andoni, al anilor ’70-’80, o veste bună: arhiva prozatorului a ajuns în
posesia Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” și va urma,
desigur, un drum mai lin spre publicare.

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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CURIER DE AMBE SEXE

Nicolae SAVA

„Este a doua scrisoare pe care v-o trimit. La prima miați dat un răspuns încurajator dar nu mi-ați publicat nimic
în revistă. Dacă și de data aceasta se va întâmpla la fel voi
înțelege că trebui să renunț la a vă mai trimite versuri. Sunt
Alexandra Micu, studentă, București” – Alexandra, de
regulă noi dăm răspunsuri încurajatoare corespondenților
noștri. Trebuie ținut seama că ele nu sunt pentru aceștia
decât îndemnuri spre seriozitate, studiu mai aplicat, efort
de ameliorare a scrisului etc, nu și verdictul de talent ieșit
din comun. Nu mai știm ce ți-am răspuns atunci, dar ceea
ce ne-ai trimis acum ne obligă să regretăm că te-am încurajat. Dacă nu vei citi mai multă poezie clasică și contemporană românească dar și din cea străină tradusă la noi, dacă
nu vei stărui mai mult pe text, nu vei putea trece de acest
prag important în fața căruia te afli. Cât despre hotărârea de
a ne mai trimite sau nu versuri, aceasta îți aparține.

Claudia, cele șase pagini de proză trimise sunt scrise destul
de îngrijit. Există însă pericolul să nu te înțeleagă cititorul
îndeajuns deoarece folosești cam des unele cuvinte ale
căror sens nu-l stăpânești pe deplin. Nu căuta cuvinte alese,
folosește-le pe cele care îți vin la prima inspirație. La o
recitire le mai poți schimba. În general, însă, tu ai
predispoziție spre amănunțime analitică în exces, ceea ce
duce la întreruperea fluxului epic pentru o durată prea
lungă din lungimea povestirii. Prevăd deja că în paginile
viitoarei tale cărți despre care ne vorbești nu se întîmplă
mare lucru, caz destul de nefericit. O carte în care nu se
întâmplă nimic nu e proză, ci altceva (eseu, analiză psihologică etc). Pentru o mai exactă părere dar și despre o eventuală evoluție (în bine) a scrisului tău, poate ne mai trimiți
un fragment (de aceleași dimensiuni) din ceea ce ai mai
scris.

„Nu am trimis niciodată poeziile pe care le scriu la o
revistă literară din țară. Despre revista Convorbiri literare
am aflat încă din liceu, de aceea am destule emoții acum
când vă scriu. Contez pe bunăvoința și îngăduința dumneavoastră. Trimit în ataș doar patru poezii scrise mai recent.
Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Mă numesc Valeriu
Albu și sunt student la o facultate clujeană, dar nu la cea de
filologie” – Nu are importanță la ce facultate îți faci studiile, Valeriu, important e ceea ce trimiți spre revistă. Din
păcate, ceea ce ne-ai trimis nu întrunește nici cea mai simplă condiție de publicare: „Când tristețea de piatră/ mă
înconjoară, închid inima de piatră/ și fruntea mea se preface/ senină și rece într-un cuptor de lumină/ iar ochii tăi
albaștri devin atât de triști/ încât nu pot citi nimic în ei./
Atunci zîmbesc și plâng, sperând”. Lecturi cât mai multe,
Valeriu! Indiferent dacă vei mai continua să scrii sau nu.
Calea spre noi rămâne, totuși, deschisă.

Un mail primit de la Sorin Crișan are în ataș aproape un
volum de versuri, dar nici un cuvințel despre autor.
Presupunând că cel care le-a scris este și expeditorul mailului îi răspundem acestuia. Din cele peste 30 de texte am
ales câteva versuri din care transpar reale semne de talent:
„Fericirea cerului albastru/ o desenez pe coala albă cu
mâna/ îmi scriu bucuria de a fi cu tine diminețile/ număr
zilele trecute/ aștept mugurii să-mi plângă de bucurie”.
Așadar, așteptăm ca autorul acestui volum (mult prea stufos
și cam grăbit) să revină cu ceva mai edificator talentului
său pentru o eventuală antologie a Curierului nostru.

Lucruri slabe, improvizații grăbite, superficiale, ar fi
răspunsul nostru la ceea ce ne-a trimis și Mirela Nichifor
din Suceava. În aceeași categorie valorică se află și textele
primite de la Ion Velniciuc din Bârlad, Teodor Vamanu din
Galați, Ion Stoleru din Iași, Clara Serafim din Ploiești și
Ana-Maria Surduc din Dorohoi. Rugăm pe toți
corespondenții noștri să nu ne trimită în atașul de mail mai
mult de zece pagini de text, fie că sunt versuri sau proză.
„Vă trimit câteva pagini de proză care se vor a fi un
început de roman pe care îl voi termina zilele astea. Nu am
mai publicat în reviste literare, de aceea aș vrea un răspuns
clar: ar trebui să mai continui cu scrisul sau să-mi văd de
alte treburi? Vă rog, dacă nu e cu supărare, să-mi
răspundeți la pseudonimul Claudia. Vă mulțumesc” –

„Mă numesc Mihai Ștefan și vă propun un grupaj destul de consistent, zic eu, de poezii. V-am mai scris exact
acum un an un mail la care am atașat câteva poezii. Atunci
mi-ați publicat doar două strofe din una dintre poeziile trimise cu îndemnul să mai trimit. Nu v-am urmat sfatul pentru că pur și simplu nu am mai scris. În această primăvară
am mai „comis” însă niște poezii. M-aș bucura dacă răspunsul va fi, de această dată, mai încurajator. Cu mulțumiri
și urări de bine pentru viitoarele sărbători ale Paștelui” –
Mulțumim pentru urări. Nu știu ce vârstă vei fi având,
Mihai, dar scrierea asta de poezii din când în când, cu
pauze mari și dese, nu e de bun augur pentru cineva care se
află la început de drum. Iar ceea ce ne-ai trimis acum nu
este deloc convingător: „Acolo este suferința/ când totul se
transformă-n fum/ dar ne ajută iar dorința/ căci noi urmăm
același drum./ Gustat-am clipe minunate/ dar am trăit și
spre-a muri/ trezitu-ne-au eterne șoapte/ și-am început iar a
iubi./ O clipă dragostea te arde/ iar alteori te chiar îngheață/
căi mai ușoare nu sunt alte/ că e doar una, scumpa viață”.
Înțeleg că nu prea scrii, se și vede. Dar tu, de citit, citești?
Că nu se prea vede...
V A R I A
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