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Democrit, precum Thales și încă atîția dintre
iubitorii cunoașterii, era cu totul detașat de dorința
înavuțirii, cum citim în Philon – De providentia
(Filosofia greacă pînă la Platon, vol. II, partea I,
Editura Științifică și enciclopedică 1984, traducere
Adelina Piatkowski): „Democrit, cel de al doilea
filosof [după Anaxagoras], bogat şi stăpîn al multor
avuţii, deoarece se trăgea dintr-o familie renumită,
năzuind din tot sufletul spre o înţelepciune menită
să-l mulţumească, s-a abţinut de la acea nedorită
bunăstare care este îndeobşte caracteristică oameni-
lor josnici şi lipsiţi de ţinută morală. El şi-a însuşit
numai acea avuţie care nu este oarbă şi rămîne con-
stantă, deoarece numai oamenii de bine obişnuiesc
s-o strîngă”. Și tot el, precum Thales, care a
demonstrat contemporanilor că nu capacitatea de a
se îmbogăți este cauza austerității sale, va face la
rîndu-i o pilduitoare demonstrație precum citim din
același op nota lui Plinius: „Se povesteşte că
Democrit, care cel dintîi a înţeles şi a demonstrat
strînsa legătură dintre cer şi pămînt, cum cei mai
bogaţi dintre concetăţenii săi dispreţuiau această
preocupare, după răsăritul constelaţiei Pleiadelor
prevăzînd creşterea preţului la untdelemn (din ce
motive, am spus-o mai înainte, şi vom reveni cu
amănunte mai precise) a cumpărat tot untdelemnul
din ţinut la un preţ foarte convenabil, mizînd pe vii-
toarea recoltă de măsline. Oamenii, care-1 ştiau
sărac, liniştit şi cu gîndul numai la învăţăturile lui,
s-au mirat foarte. Cînd a ieşit la iveală motivul
acestei tranzacţii comerciale şi cifra avuţiilor lui a
crescut vertiginos, Democrit a restituit marfa cum-
părată celor care se căiau că o vînduseră, acum plini
de îngrijorare şi de avide regrete, mulţumit că astfel
dovedise că îi este uşor să facă avere, dacă îşi pune
mintea”.

Tot aici este preluată o notă din Stobaios, edifi-
catoare asupra preferințelor filozofului din Abdera
întru înțelepciune: „Democrit și Platon, și unul și
altul, așază fericirea în suflet. Democrit s-a expri-
mat astfel în scris: «de suflet țin și fericirea și nefe-
ricirea», «fericirea nu constă în a avea turme de vite
nici aur; sufletul este sălașul propriului nostru
demon». Fericirii îi dă numele de εύϑυμία (liniște
sufletească), άρμονία (amonie), συμμετρία (măsu-
ră) și άταραξία (lipsă de tulburare). Și pretinde că
această fericire provine din discernămînt și dintr-o
înțeleaptă selecție a plăcerilor și consistă în tot ce
poate fi mai frumos și mai de folos pentru oameni”. 

Un fragment din scrierile etice ale lui Democrit
este și mai lămuritor. Athena Tritogenia (cea de trei
ori născută) conform învățăturii sale, înseamnă
înțelepciune: „Din gîndirea înțeleaptă se ivesc
următoarele trei lucruri: chibzuința, o vorbire care
ocolește greșeala și îndeplinirea datoriei”.

Una dintre sentențele lui Democrit (notată în
volum cu nr. 191) se merită citată in extenso:
„Liniștea sufletească provine, din măsură în plăceri
și din cumpătare în modul de viață; prea multul şi
prea puținul este uşor să se schimbe unul cu altul şi
de aici să producă mari tulburări sufletului; suflete-
le veşnic zbuciumate, trecînd de la o extremă la
alta, nu sînt nici echilibrate, nici liniştite. Este deci
necesar să-ţi îndrepţi gîndurile la cele cu putinţă şi
să te mulţumeşti cu ceea ce ai la îndemînă, prea
puţin preocupîndu-te de acei pe care-i vedem
înconjuraţi de invidie şi admiraţie şi fără să-ţi aţin-
teşti ochii numai la cele ce fac ei. Este mult mai
bine să iei aminte la felul de viaţă al celor împovă-
raţi de necazuri, reflectînd cu toată seriozitatea la
cele ce au ei de îndurat, ca atunci mult-puţinul pe
care-1 ai să-ţi apară îndestulător şi de invidiat. Nu
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vei mai avea nicicînd de suferit în inima ta rîvnind
la bunuri tot mai multe. De fapt, dacă cineva admiră
pe cei bogaţi şi pe toţi cei care sînt consideraţi de
cei din jur nespus de fericiţi, şi dacă, în orice clipă,
mintea le este numai la aceştia, ei bine, acel cineva
se va vedea nevoit să gonească neobosit după nou-
tate şi chiar să fie ispitit să îndeplinească cine ştie
ce faptă care nu se mai poate drege, una din acele
fapte oprite de lege. De aceea este necesar să nu
umblăm după tot ceea ce vedem, ci să ne mulţumim
cu ceea ce avem noi, comparînd viaţa pe care o
ducem cu aceea a oamenilor care se află în condiţii
mai proaste, şi să ne socotim fericiţi luînd seama la
cele ce au ei de îndurat şi cît mai bine stăm noi decît
ei. Şi dacă tu, cu adevărat, te vei pleca asupra aces-
tui mod de a privi lucrurile, vei trăi liniştit sufleteşte
şi vei îndepărta de tine pe tot parcursul vieţii nu
puţine ispite funeste, cum ar fi invidia, ambiţia şi
duşmănia”.

Hipocrate, marele medic al Antichității, contem-
poran și prieten al filozofului din Abdera, la capito-
lul: Gnoseologie și metodologie hipocratică. A.
Principii generale, nota, cum citim în fragmentul
25 din opul menționat: „De arte 1 (Littré VI, 2)
După părerea mea, a descoperi un lucru încă nedes-
coperit, care lucru, odată aflat, să valoreze mai mult
decît atunci cînd era necunoscut, sau a desăvîrşi un
lucru rămas nedesăvîrşit, iată scopul şi preocuparea
inteligenţei. A vroi însă ca prin meşteşugul vorbelor
necinstite să denigrezi cele descoperite de alţii, fără
a le îmbunătăţi cu nimic, defăimînd descoperirile
celor competenţi în faţa incompetenţilor, nu mi se
pare un scop şi o preocupare vrednică de inteligen-
ţă, ci mai degrabă semnul unui caracter rău sau al
nepriceperii”.

Merită cel puțin încă două sentențe ale lui
Democrit de adăugat: „Nici arta, nici înțelepciunea
nu pot fi însușite dacă cineva nu-și dă osteneala să
le învețe” și: „Iubirea cuviincioasă înseamnă să
năzuiești fără patimă spre tot ceea ce este frumos”.

În ultimul capitol al eseului său Utilitatea inuti-
lului, A poseda ucide… Nuccio Ordine evidențiază
prezența obsesivă a posesiei, care ocupă astăzi un
loc de frunte pe scara de valori a societăţii noastre,
câţiva autori au demonstrat cu strălucire forţa ei
iluzorie şi nenumăratele efecte distructive cărora le
dă naştere în toate domeniile cunoaşterii şi în toate

tipurile de relaţii umane.
Montaigne, în Eseurile sale, în Capitolul XLII,

Cum om cu om nu-i pe-o potrivă (Editura
Științifică, 1966, vol.I, traducere Mariella
Seulescu) nota: „Pentru a gusta bunurile soartei,
toate cîte sînt, trebuie încă avut și simțămîntul lor.
A ne bucura de lucruri, nu a le stăpîni face să fim
fericiți”. Ca sprijin, în afirmația sa, apelează la
Terențiu, care în piesa Heautontimorumenos (Cel
ce se pedepsește singur) unde Chremes, tatăl, la
acuza că fiul i-ar fi nefericit, se întreabă: 

„Și ce nu are, ce-i lipsește din ce numim noi
fericire?

Părinți, prieteni, neamuri, țară înfloritoare,
bunăstare…

E-adevărat că le dăm prețul pe care-l vrem; le
folosim

Cu minte;-nseamnă fericire, iar dacă nu: prăpăd
înseamnă”.

(traducere Nicolae Teică, BPT, 1975).
Și tot gînditorul francez adaugă aici din Epistola

a II-a, Lui Lollius, a lui Horatius, un fragment pe
care îl completăm cu cîteva versuri: 

„Ținta tuturor e banul, o soție cu copii
Și păduri sălbăticite, ca prin muncă să rodească
Dar cui i-e destul cît are, mai mult nici să nu-şi

dorească.
Marea casă şi moşia şi bănetul, şi el tot,
Dintr-un corp răpus de boală fierbinţelile nu

scot,
Şi nici grijile din suflet. Trebuie şi sănătate,
Dacă vrei să-ţi folosească cele multe adunate.
Îl desfată-aşa averea pe cel lacom sau fricos,
Ca pictura un ochi bolnav, o compresă pe gutos
Sau chitara o ureche, ce-nfundată necăjeşte.
Cînd curat nu este vasul, tot ce pui în el se-

acreşte.
Nu rîvni la o plăcere cumpărată cu dureri!
Pofta s-o-nfrînezi, căci lacom eşti sărac chiar cu

averi.
Cel invidios slăbeşte cînd au alţii bună stare”

(traducere Lelia Teodosiu, Editura Univers, 1980,
vol. II).

Și nu uită să ironizeze luxul în favoarea
simplității: „Cine nu așteaptă să-i fie sete nu are
plăcere din băutură. Șotiile panglicarilor ne vese-
lesc, dar pentru cei care le fac înseamnă trudă. Și că
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așa este, vedem principii încîntați că la sărbători se
pot cîteodată furișa și coborî pînă la un fel de trai al
celor de jos și al poporului. Nimic nu-i mai priponi-
tor, mai sățios decît belșugul. Ce poftă n-ar fi scîr-
bită de trei sute de femei la îndemînă, cum le are
Marele Stăpîn în seraiul său? Și cum să fi fost pofta
și cheful vînătorii străbunului său, care nu pornea
vreodată pe întinsuri fără șapte mii de șoimari?”

Îndemnul clasicilor la cumpătare, la măsură a
rămas și va rămîne mereu un îndemn ce se cere
urmat spre buna noastră locuire între pămînteni în
deplină și firească demnitate.

Trei sunt marile teme care au preocupat/preocu-
pă umanitatea, implicit clasicii gîndirii și literaturii
universale: demnitatea, iubirea și adevărul. În
manifestările celor trei domenii, posesia are un
efect nimicitor, totodată, afirmă universitarul cala-
brez, constituie terenul unde gratuitatea și dezinte-
resul se pot exprima în chipul cel mai autentic.

În pledoaria sa întru dignitas homini Nuccio
Ordine apelează la medicul antichității Hipocrate,
solicitat de cetățenii din Abdera îngrijorați de pre-
supusa nebunie a lui Democrit. Citind epistolarul
medicului, constatăm că nebunia aparține locuitori-
lor cetății, iar înțelepciunea filosofului. Democrit,
urcat pe acoperișul propriei locuințe, situată pe o
colină, rîde fără oprire; fapt care determină pe
concetățeni să apeleze la Hipocrate întru vindecarea
filozofului. Doctorul acceptă, refuzînd să primească
răsplată pentru efortul său: „Nici natura şi nici
vreun zeu nu mi-ar făgădui bani pentru venirea
mea, deci nici voi, cetăţeni ai Abderei, nu-mi puneţi
condiţii, lăsaţi-mă să-mi practic neatârnat meseria
liberă. Cei care cer răsplată îşi silesc ştiinţa să se
pună în slujba unui interes oarecare, transformând-
o în sclav [...]. Nefericită e viaţa oamenilor, străbă-
tută ca de o vijelie de goana neostoită după câştig:
o, dar-ar zeii să se unească toţi medicii pentru a
lecui această boală mai gravă decât nebunia, căci
este ridicată-n slăvi, deşi e gravă şi face nespus de
mult rău”. 

În goana neostoită după cîștig, vede cu
îndreptățire medicul o boală mult mai gravă decît
nebunia. Cercetînd motivele cascadelor intermina-
bile de rîs ale filosofului, acesta este clar și lămuri-
tor în răspunsurile date lui Hipocrate. Democrit îi
spune: „Eu râd de un singur lucru, de omul nesă-

buit, lipsit de fapte întemeiate, [...] care cu dorinţele
lui nemăsurate merge până la capătul pământului şi
pătrunde în imensele-i hăuri, topeşte aurul şi argin-
tul şi nu încetează să agonisească, se osteneşte să
aibă tot mai mult, ca să fie tot mai puţin. Şi nu se
ruşinează să se declare fericit, deşi pune oameni în
lanţuri să sape adancul pământului cu mâinile: din-
tre aceştia, unii mor striviţi de pământul ce cade
peste ei, alţii, sclavi pe viaţă, trăiesc în temniţa aia
ca în propria lor patrie: caută aur şi argint, scormo-
nind prin colb şi gunoaie, mută din loc munţi de
nisip, deschid vintrele pământului ca să se îmbogă-
ţească, o pustiesc pe mama noastră glia” (apud
N.O.).

În goana după acumularea de averi tot mai mari
(și cîți nenumărați milionari și miliardari continuă
să nu-și ostoiască setea de înavuțire) nu doar
pustiesc pe mama noastră glie, ci pustiesc cerul și
pămîntul, pustiesc apele și pădurile, ne pustiesc
viața și ne ucid sufletele și trupurile sub iluzia
îmbogățirii fără oprire, cînd știut este, și nu o dată
Evanghelia atenționează, precum la Matei, 6, 19-
20: „Nu vă adunați comori pe pămînt, unde molia și
rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. Ci
adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugi-
na nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură”.
Și încă am putea continua.

Iluzii sunt și rămîn bogăția și puterea, fantome
care obsedează pînă la autodistrugere, pînă la pier-
derea demnității, a calității de om. Elocventă este
pilda lui Solomon: „Un nume (bun) este mai de preț
decît bogăția; cinstea este mai prețioasă decît argin-
tul și decît aurul”(22.1). O pledoarie care argumen-
tează în contra acestei iluzii, a mirajului
îmbogățirii, avem în epistola a LXXVI-a către
Luciliu a lui Seneca. Este pusă în paralel
aglomerația de la luptele de gladiatori față de inte-
resul de a frecventa un filozof. Și-i recomandă:
„Trebuie să înveţi atîta timp cît nu ştii şi, dacă dai
crezare proverbului, atîta timp cît trăieşti. Aceasta
nicăieri nu se potriveşte mai bine ca aici: trebuie să
înveţi cum să trăieşti, atîta vreme cît trăieşti. Acolo
eu totuşi învăţ cîte ceva şi pe alţii. Mă întrebi ce-i
învăţ? îi învăţ că şi un bătrîn trebuie să înveţe. Dar
ori de cîte ori intru în şcoală, mi-e ruşine de speţa
omenească. Ştii că, pentru a ajunge la casa lui
Metronax, trebuie să treci pe lîngă teatrul napolitan.
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Acela, ce-i drept, este înţesat: se decernează, cu o
pasiune fără margini, titlul de cel mai bun flautist;
pe deasupra, un trompetist grec şi un crainic adună
multă lume în jurul lor. Acolo însă unde se caută
omul virtuos, acolo unde se învaţă ce este omul vir-
tuos, foarte puţini asistă şi ei par celor mai mulţi că
n-au altceva mai bun de făcut: lumea le zice oameni
de nimic, nişte pierde-vară. Batjocura asta poate să
cadă şi asupra mea: trebuie să asculţi senin bîrfelile
proştilor şi, dacă ai pornit pe calea virtuţii, trebuie
să dispreţuieşti chiar şi dispreţul”.

Obținerea înțelepciunii cere efort, unul constant
și care își are capătul odată cu stingerea vieții: „Nu-
i mică oboseala și nu-i neînsemnat efortul prin care
o cunoşti. Dar merită să te străduieşti, cînd printr-
însa devii stăpînul tuturor bunurilor. Căci există un
singur bun şi acesta este virtutea. În tot ce e pe pla-
cul lumii n-ai să găseşti nimic adevărat, nimic sta-
tornic”.

Trecînd în revistă calitățile ce disting pe cele din
lumea vegetală de cele din lumea animală, iar la om
lucrul cel mai bun, în viziunea stoicului roman, este
Rațiunea: „Printr-însa el este superior celorlalte
viețuitoare, printr-însa vine îndată după zei. Aşadar,
raţiunea desăvîrșită este binele propriu omului;
celelalte însuşiri îi sînt comune cu animalele şi cu
plantele. Această raţiune, dreaptă şi desăvîrşită,
face întreaga fericire a omului. Prin urmare, dacă
orice lucru este demn de laudă, atunci cînd îşi des-
ăvîrşeşte calitatea proprie lui şi ajunge pîna la limita
impusă de natura sa, şi dacă însuşirea proprie omu-
lui este raţiunea, el este demn de laudă şi atinge
limita impusă lui de către natură, dacă-şi desăvîr-
şeşte raţiunea. Această raţiune desăvîrşită se
numeşte virtute și ea este totuna cu valoarea mora-
lă”.

Rațiunea și fericirea sunt pentru Seneca
intercondiționate, rațiunea împlinită are drept coro-
lar fericirea: „…la om nu interesează ce suprafaţă
de pămînt cultivă, cîţi debitori are, cîţi clienţi îl
salută, cît e de luxos patul în care doarme, cît e de
translucid paharul din care bea, ci cît dc virtuos este
el. Şi este un om virtuos, dacă judecata lui este lim-
pede şi dreaptă şi dacă e adaptată scopului naturii
lui. Aceasta se numeşte virtute, aceasta este valoa-
rea morală şi unicul bine omenesc. Căci dacă
numai raţiunea desăvîrşeşte pe om, numai raţiunea
desăvîrşită îl face fericit; dar singurul bine al omu-

lui este numai acela prin care el devine fericit”.
De folos și învățătură sunt îndemnurile filosofu-

lui stoic și, totodată, mereu actuale pentru că:
„Omul virtuos va face tot ce va socoti că este moral,
chiar dacă aceasta este greu, chiar dacă l-ar păgubi,
chiar dacă l-ar primejdui. Şi invers, el nu va face o
faptă imorală, chiar dacă aceea i-ar aduce avere,
plăcere sau putere. Nimic nu-1 va abate de la ce este
moral, nimic nu-1 va atrage spre ce e imoral.
Aşadar, dacă el va urmări, în toate împrejurările, ce
este moral şi va evita, în toate împrejurările, ce este
imoral şi dacă, în orice act al vieţii lui, va ţine
seama de aceste două principii: «nu există alt bine
decît ceea ce este moral şi nici alt rău decît ceea ce
este imoral», dacă virtutea singură este incoruptibi-
lă şi numai ea se menţine permanent egală cu sine,
atunci singurul bine este virtutea şi ei nu i se poate
întîmpla să nu fie binele; e în afară de primejdia ori-
cărei schimbări. Nechibzuinţa se poate înălţa pînă
la înţelepciune, dar înțelepciunea nu coboară din
nou pîn la nechibzuință”.

Fostul perceptor al lui Nero, din mîna căruia i s-
a tras și moartea, prin îndemnul la pietate față de
zei, indiferent de ce i se întîmplă unui om, numai
spre a-și perpetua singurul bine, valoarea morală,
amenințată de încercările la care a fost supus și Iov,
între alții (și narate în Cartea ce i-a fost dedicată în
Biblie): „Trebuie să admiţi că omul virtuos este de
o desăvîrşită pietate faţă de zei. Aşadar, el va supor-
ta cu sufletul senin orice i s-ar întîmpla, ştiind că
aceasta s-a întâmplat după legea divină din care
rezultă totul. Dacă este aşa, pentru el singurul bine
va fi valoarea morală, pentru că aceasta înseamnă a
te supune zeilor, a nu te tulbura în faţa neprevăzu-
tului, a nu-ţi plînge soarta, ci a accepta resemnat
destinul şi a îndeplini tot ce el îţi porunceşte. Căci
dacă ar exista vreun alt bine în afară de valoarea
morală, am fi mereu mînaţi de pofta de viaţă şi de
pofta de-a avea tot ce uşurează viaţa, lucru intolera-
bil, fără limită şi veşnic rătăcitor. Aşadar, singurul
bine este virtutea, care îşi are o măsură. Spuneam că
dacă lucrurile de care zeii nu se folosesc, de exem-
plu, banii şi onorurile, ar fi bunuri, viaţa oamenilor
ar fi mai fericită decît a zeilor. Mai adaugă acum că,
dacă sufletele desfăcute de trup continuă să trăias-
că, starea lor este mai fericită decît aceea în care se
află atît timp cît sînt afundate în trup. Dacă însă
aceste lucruri de care ne folosim prin mijlocirea tru-
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pului sînt bunuri, urmează că, o dată pierdute, sufle-
tele s-ar găsi într-o stare mai rea”.

Se impune și-i pare binevenită comparația cu
jocul actorilor, care interpretează pe scenă roluri de
regi, de cavaleri și pontifi etc. odată părăsind teatrul
devin aceeași pauperi trăitori cu propria înălțime
morală: „Chiar dacă, printr-o favoare a norocului, s-
ar grămădi cu toatele asupra unui singur om, ele i-
ar fi o povară, l-ar apăsa necontenit şi până la urmă
l-ar strivi. Nici unul dintre ăştia pe care-i vezi
îmbrăcaţi în purpură nu este fericit, precum nu sînt
fericiţi actorii cărora rolul le impune pe scenă scep-
trul şi hlamida: după ce în faţa publicului păşesc
mândri, înălţaţi pe coturni, îndată ce ies din scenă
sînt descălţaţi şi revin la propria lor statură. Nici
unul dintre aceştia, pe care averile şi onorurile îl
ridică la un rang mai înalt, nu este cu adevărat un
om mare. De ce ţi se pare astfel? Fiindcă îl măsuri
cu soclu cu tot. Nu este mare un pitic, chiar dacă ar
sta pe un munte; uriaşul îşi păstrează mărimea,
chiar dacă ar sta într-un puţ”. 

Adeseori aparențele sunt cele după care jude-
căm un om și nu după valoarea sa reală: „Greşeala
în care sîntem şi care ne stăpîneşte este că nu măsu-
răm omul după ceea ce este, ci punem la socoteală
tot ce-1 împodobeşte. Dacă vei vrea să faci o ade-
vărată măsurătoare şi să-l ştii cum este, priveşte-1
gol. Să-şi lepede averea, să-şi lepede onorurile şi
toate darurile înşelătoare ale norocului. Să-şi lepede
chiar trupul. Priveşte-i sufletul, vezi ce fel şi cît de
mare este, dacă este mare dintr-al altuia sau dintr-al
său”.

Cultivînd demnitatea, ne învață Seneca, dincolo
de nesfîrșitele piedici ale vieții, ne salvăm sufletul. 

Scrisă în 1486 și considerată drept un veritabil
Manifest al Renașterii, De dignitate hominis
(Despre demnitatea omului), Cuvîntarea lui
Giovanni Pico della Mirandola, conte de
Concordia, este, precum specifică și subtitlul, un
discurs ce urma să însoțească proiectata dezbatere
într-un veritabil colocviu internațional a lucrării
Raționamente sau 900 de teze propuse spre a fi dez-
bătute în public, la Roma, în anul 1486, dar neac-
ceptate. 

Cauza neacceptării fiind 13 din cele 900 de teze
considerate de papă ca neconforme. Încercările de
a-și apăra opiniile s-au soldat cu excomunicarea sa

în 1487, context în care fuge în Franța, ca în final să
fie salvat grație lui Lorenzo de Medici, drept urma-
re se întoarce în cetatea acestuia, Florența. Născut
pe 24 februarie 1463, la Mirandola, închide ochii la
Florența pe 17 noiembrie 1494, la doar 31 de ani,
fiind otrăvit cu arsenic.

Discipol al lui Marsilio Ficino, cu o sete de
cunoaștere impresionantă, uimește pe contempora-
nii săi, care-l considerau drept omul care știe tot și
încă ceva pe deasupra. Este un adevărat om al
Renașterii. Cele două lucrări sunt publicate la
Editura Științifică în 1991, în traducerea lui Dan
Negrescu.

Pornind de la ideea că omul este o mare
minunăție, filosoful renascentist îl consideră cu
puțin inferior îngerilor, cum spune și David în
Psalmul 8, 4-5. Lui Mirandola îi pare că a înțeles de
ce omul este cea mai fericită ființă și prin urmare
demnă de toată admirația, și mai ales care este
acea condiție pe care și-a ales-o în înlănțuirea uni-
versului, condiție care trezește invidie nu numai
ființelor inferioare, ci și astrelor și spiritelor
cerești. Lucru deasupra oricărei credințe și minu-
nat! De ce nu? Căci tocmai de aceea se spune și se
consideră că omul este o mare minunăție și o ființă
într-adevăr demnă de admirat.

Și-și motivează aserțiunea: „Dar, după termina-
rea lucrării, făuritorul dorea să existe cineva care să
cerceteze cu atenție înțelesul unei atât de mari
înfăptuiri, să-i îndrăgească frumusețea, să-i admire
măreția. Din această cauză, după ce toate celelalte
lucruri au fost duse la capăt (după cum dovedesc
Moise și Timaios), s-a gândit în sfârșit să creeze
omul.

Dar, printre arhetipuri nu mai avea vreunul după
care să plăsmuiască un nou neam; nici printre
bogății nu mai avea ceva ce să-i dea moștenire nou-
lui fiu, și nici printre locuri nu mai avea vreunul în
care să șadă acest contemplator al universului.
Toate erau deja pline; fuseseră toate împărțite deja
ordinelor celor mai de sus, celor de mijloc și celor
mai de jos. Dar, nu i se potrivea puterii creatorului
ca, din cauza ultimei sale creații, să strice cele deja
făcute; nu era înțelept ca din cauza sleirii spiritului
să șovăie în privința unui fapt necesar; nu-i era pro-
priu binefăcătoarei iubiri ca tocmai pe acela care
avea să slăvească generozitatea divină în fața
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celorlalți, să-l silească să o condamne în el. În
sfârșit, preabunul creator a hotărât ca acela, căruia
nu mai putea să-i dea nimic propriu, să aibă ceva
comun dar, cu toate acestea să fie deosebit de fieca-
re în parte. Așadar, a conceput omul ca pe o lucrare
cu un aspect care nu îl diferențiază și, așezându-l în
centrul Universului, i-a vorbit astfel: «O, Adame!
Nu ți-am dat nici un loc sigur, nici o înfățișare pro-
prie, nici vreo favoare deosebită, pentru ca acel loc,
acea înfățișare, acele îngăduințe pe care însuți le vei
dori, tocmai pe acelea să le dobândești și să le
stăpânești după voința și hotărârea ta. Natura confi-
gurată în celelalte ființe este silită să existe în limi-
tele legilor prestabilite de mine. Tu, neîngrădit de
nici un fel de opreliști, îți vei hotărî natura prin pro-
pria-ți voință în a cărei putere te-am așezat. Te-am
pus în centrul lumii pentru ca de aici să privești mai
lesne cele ce se află în lumea din jur. Nu te-am făcut
nici ceresc, nici pământean, nici muritor, nici nemu-
ritor, pentru ca singur să te înfățișezi în forma pe
care însuți o preferi, ca și cum, prin voia ta, ai fi
propriu-ți sculptor și plăsmuitor de cinste. Vei putea
să decazi la cele de jos, ce sunt lipsite de
inteligență; vei putea, prin hotărârea spiritului tău,
să renaști în cele de sus ce sunt divine».

O, supremă dărnicie a Dumnezeului tată, supre-
mă și demnă de admirat fericire a omului, căruia i-
a fost dat să aibă ceea ce dorește, să fie ceea ce el
vrea!”.

Pico della Mirandola consideră ca esențial în
afirmarea demnității omului liberul arbitru, libera
alegere în tot ce făptuiește, îndreptățire de a ne făuri
propriul destin la libera noastră opțiune.

Îndemnul delfic și socratic „gnothi seauton”,
adică cunoaște-te pe tine însuți, ne spune
Mirandola, provoacă și îndeamnă la cunoașterea
întregii naturi al cărei intermediar, precum o veri-
gă, este natura omului. Căci cine se cunoaște pe
sine, le cunoaște pe toate în sine, după cum a scris
Zoroastru mai întâi și Platon mai apoi în Alcibiade.

O veritabilă diatribă provoacă filosofului renas-
centist disprețul față de studioșii întru ale filosofiei,
față de cei care, călăuziți de căutarea înțelepciunii,
au șanse să înțeleagă substanța demnității omului;
atitudine pe care o consideră nefericirea epocii
noastre, care se vede că s-a perpetuat, încă amplifi-
cată astăzi: „Astfel, aproape toate mințile au fost

cuprinse de această fatală și monstruoasă credință
cum că fie nu trebuie să filosofezi, fie aceasta să fie
făcută de foarte puțini. Ca și cum, a avea cauzele
lucrurilor, căile naturii, rațiunea Universului, sfatu-
rile lui Dumnezeu, tainele cerurilor și ale pământu-
lui, toate acestea așezate clar în fața ochilor, nu ar
reprezenta nimica dacă de aici nu ar putea fiecare
să-și dobândească vreo favoare sau să-și procure
vreun câștig concret. Ba mai mult, s-a ajuns acolo
încât, (vai! cât e de dureros) nu sunt socotiți
înțelepți decât cei ce fac din studiul înțelepciunii o
marfă, și astfel putem vedea cum virtuoasa Pallas,
ce se risipește prin darul zeilor printre oameni, este
alungată, condamnată și huiduită; nu are pe nimeni
care să o îndrăgească sau să o ajute, decât dacă,
prostituându-se, după ce a primit prețul de nimic al
fecioarei vestejite înainte de vreme, ea însăși îi
înapoiază în casetă iubitului suma atât de rău
dobândită. [...] Întreaga viață a acestora este pusă
fie în slujba profitului, fie a interesului, ei nu se
ocupă prin sine de însăși cunoașterea adevărului. În
ce mă privește, îmi voi lua îngăduința și nu voi roși
deloc în a mă lăuda pe mine însumi, având în vede-
re faptul că niciodată nu am filosofat în alt scop
decât pentru a filosofa; și nici din studiile și lucră-
rile mele (făcute în veghea nopții) nu am sperat și
nu am căutat vreo răsplată bănească sau vreun alt
folos decât educarea spiritului și cunoașterea ade-
vărului atât de mult dorit de mine, și neîncetat. Am
fost mereu atât de dornic de aceasta și prea iubitor
al său, încât părăsind cu totul grijile personale și
publice, m-am dedicat în întregime contemplării în
liniște: nu m-au putut împiedica de la aceasta,
înainte sau mai apoi, nici defăimările invidioșilor,
nici ocările dușmanilor înțelepciunii. Filosofia
însăși m-a învățat să depind mai degrabă de pro-
pria-mi conștiință decât de judecățile din afară și să
mă gândesc nu atât la a nu asculta ceva rău, cât mai
ales să nu spun sau să nu fac însumi ceva rău”.

În prelegerea sa asupra demnității omului, Pico
della Mirandola înalță un imn celui hărăzit a fi un
contemplator al Universului. Așa cum posesia,
goana nesățioasă după îmbogățire ucide demnita-
tea, dignitas homines, la fel a iubi condus de același
îndemn, posedarea celuilalt, ucide iubirea.

Vorbind despre iubire, o întoarcere la Banchetul
lui Platon se impune cu necesitate, alături de un dia-
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log de tinerețe, Lysis, ambele cu trimitere la relațiile
interumane, la nevoia de celălalt. În Banchetul (sau
despre dragoste), Platon propune, prin intervențiile
celor invitați la sărbătorirea lui Agaton, premiat la
cea dintîi tragedie a sa, stabilirea unei ordini: ordo
amoris, cum subliniază și Constantin Noica în suc-
cinta prefață la dialog (Editura de Vest, 1992, tradu-
cere Cezar Papacostea).

Lysis (sau despre prietenie, gen maieutic)
încearcă, prin desfășurarea dialectică a lui Socrate,
să definească prietenia, în dialog cu Lysis și
Menexenos, cei doi tineri prieteni. Întrebarea adre-
sată lui Menexenos este prilej pentru Socrate de a
pune în balans bunurile lumești cu prietenia, valori-
zînd pe ultima: „Mi se întîmplă, încă de cînd eram
copil, să doresc dobîndirea unui lucru, aşa cum fie-
care îşi doreşte cîte ceva. Unul vrea să capete cai,
altul cîini, altul aur sau onoruri. Faţă de acestea, eu
rămîn indiferent; în schimb sînt foarte avid să-mi
fac prieteni şi mi-aş dori să dobîndesc un bun prie-
ten mai degrabă decît prepeliţa ori cocoşul cel mai
grozav din lume; şi, pe Zeus, mai degrabă chiar
decît un cal sau un cîine. Şi cred, pe cîine, că decît
să dobîndesc aurul lui Darius, aş fi mai bucuros de
un prieten. Într-atît sînt de dornic să am prieteni! Iar
cînd vă văd, pe tine şi pe Lysis, sînt uimit şi vă feri-
cesc că atît de tineri fiind, sînteţi în stare să dobîn-
diţi lucrurile atît de iute şi de uşor, că tu te-ai
împrietenit atît de repede şi de bine cu Lysis, şi la
fel el cu tine. În ce mă priveşte, sînt într-atît de
departe de aşa ceva, încît nu ştiu nici măcar în ce
chip ajunge cineva drag altcuiva, ceea ce tocmai
vreau să aflu de la tine, care eşti un ştiutor. Aşa că
spune-mi: cînd cineva iubeşte pe altul care dintre
cei doi este prietenul, cel ce poartă prietenie sau cel
căruia i se poartă? Ori nu e nici o deosebire? —
Cred, răspunse, că nu e nici o deosebire”. (PLA-
TON, Opere, vol.II, Editura Științifică și enciclope-
dică, 1976, traducere Alexandru Cizek, cu o cuprin-
zătoare „intrpretare la Lysis” a lui Constantin
Noica). 

Cum cercetările asupra prieteniei provocau con-
stant aporii, Socrate propune tinerilor să apeleze la
părerile poeților: „Ei, într-adevăr, ne sînt părinți și
călăuze ale înțelepciunii. Ei arată limpede, fără
îndoială, ce înseamnă prietenia, cînd spun că zeul
este cel care-i împrietenește pe oameni, apropiindu-
i pe unii de ceilalți. Ei spun cam așa, dacă nu mă-

nșel: «Pe cei asemenea mereu zeul unul către altul
îi mînă» și-i face să se cunoască”.

Să ne amintim de Infernul lui Dante. Creatorul
Divinei comedii îl are călăuză pe marele poet latin
Vergiliu, depozitar și cunoscător al înțelepciunii. 

În Republica, între ultimele sale dialoguri,
Platon își va revizui radical opinia asupra poeților,
condamnînd pe Homer și Hesiod din punctul de
vedere al pedagogiei și al eticii, ca, în final, în
Legile, să-i supuie unor reguli dictatoriale, poezia
având strict rol educațional, în caz contrar poeții
fiind alungați din cetate, ca stricători ai virtuții. 

În finalul dialogului le spune celor doi: „Dacă
apropiatul diferă de asemănător, cred că am putea,
o, Lysis şi Menexenos, să definim şi prietenia. Dar
dacă se întîmplă ca apropiatul să fie identic cu ase-
mănătorul, nu ne va fi uşor să respingem opinia
dinainte, că asemănătorul nu-i este de folos asemă-
nătorului său din pricina asemănării. Căci este
absurd să consideri că nefolositorul îţi este prieten.
Vreţi, deci, dat fiind că sîntem ca şi îmbătaţi de dis-
cuţie, să admitem şi să afirmăm că apropiatul este
altceva decît asemănătorul? — De bună seamă.—
Vom putea susţine, atunci, că binele ne este îndeob-
şte apropiat, în timp ce răul ne este străin? Ori că
răul este apropiat răului, binele celui bun, şi că cel
nici-bun-nici-rău este apropiat de cel nici-bun-nici-
rău? — Ei încuviinţară că fiecăruia îi este apropiat
cel de acelaşi fel cu el. Ne-am întors, deci, copii,
iarăşi la părerea pe care mai întîi o respingeam, din
moment ce nedreptul poate fi prieten cu cel nedrept
şi răul cu cel rău, tot aşa cum binele este prieten cu
cel bun. — Aşa se pare. — Dar cum aşa? Dacă spu-
nem că binele şi apropiatul sînt identice, asta
înseamnă altceva decît că binele este prieten numai
cu cel bun? – De bună seamă.”

Și se înțelege, nici acum nu va reuși să defineas-
că prietenia: „O, Lysis şi Menexenos, ne-am făcut
acum de rîs, atît eu, om bătrîn, cît şi voi. Cei de faţă,
plecînd, or să spună că deşi ne socotim prieteni unii
cu ceilalţi, căci eu mă pun în rînd cu voi, n-am fost
în stare în nici un chip să descoperim ce este priete-
nia”.

Spre edificare apelăm la finalul Interpretării lui
Constantin Noica la Lysis: „Ţi-i aminteşti intrînd în
scenă. Cine e mai mare?, întrebase Socrate. Cine
mai de neam, mai frumos, mai drept, mai înţelept?
Pe fiecare treaptă era între ei — acum ştim termenul
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— o formă de familiaritate. Dar mai ştim că fami-
liaritatea aceasta între două fiinţe era, în ordinea
reală, ecoul familiarităţii lăuntrice a fiecăruia cu un
ideal. Căci fiecare dintre cei doi aspiră, trebuie să
aspire, la o împlinire pe oricare din trepte: să se
maturizeze ca vîrstă; să se înnobileze ca viţă; să
sporească în frumuseţe; să cîştige în spirit de drep-
tate şi înţelepciune. Iar ceea ce-i dă celălalt repre-
zintă ca şi un răspuns al lumii la propria sa aspira-
ţie. E toată taina prieteniei, pe care o dezlegi acum,
în jocul acesta dintre un altul decît tine, care seamă-
nă atît de mult cu un tine însuţi în altul.

Erau trepte urcătoare, cele pe care măsura
Socrate prietenia dintre cei doi — de la vîrstă la
valoarea înaltă a înţelepciunii. Dar acum chiar
înăuntrul fiecăreia din trepte prietenia vine să aducă
o creştere. Căci dacă sînt prieteni adevăraţi, atunci
Lysis şi Menexenos se maturizează unul prin altul,
pe treapta vîrstei; se înnobilează unul printr-altul, se
şi înfrumuseţează unul pe altul, aşa cum se spune
despre cîte o fiinţă iubită că devine mai frumoasă.
Iar în materie de simţ al dreptăţii, se vor întări, în
timp ce în înţelepciune se vor desăvîrşi unul pe
altul. Peste tot sînt la acelaşi nivel şi peste tot îşi
sporesc unul altuia nivelul. Imaginea prieteniei este
a vaselor comunicante, în care nu creşte un nivel
pentru că scade celălalt, ci amîndouă nivelurile
cresc”. 

Să rememorăm spusa lui Socrate: „Decât să
dobândesc aurul lui Darius, aș fi mai bucuros de un
prieten”. În Banchetul, dialogul se poartă în jurul
lui Eros, zeul dragostei. Între vorbitori vom afla pe:
Socrate, Agaton, Fedru, Pausanias, Erizimah,
Aristofan, Diotima, Alcibiade. De interes pentru
pledoaria noastră în afirmarea demnității inutilului,
vom cita scurt din Cuvântarea lui Pausanias: „Căci
dacă cineva a răspuns dragostei cuiva fiindcă e
bogat — şi numai pentru asta — dacă apoi presupu-
nem că se înşală şi nu ia banii speraţi, dovedindu-se
că iubitorul e sărac, cu nimic nu este mai mică ruşi-
nea lui. Omul s-arată cum este: gata la orice, slugă
oricui, pentru bani! Asta nu se cheamă lucru fru-
mos. Şi invers, dacă cineva a răspuns dragostei
cuiva pe care l-a considerat om superior, fiind
încredinţat că prin iubirea aceluia va deveni el
însuşi un om mai virtuos; dacă apoi presupunem că
se-nşală şi nu-nvaţă virtutea, din cauză că acela este

un om rău — asemenea amăgire rămîne totuşi fru-
moasă. În adevăr, cel ce-o suferă arată în ce-1 pri-
veşte lămurit că, spre a dobîndi virtutea şi a se des-
ăvîrşi, s-ar strădui cu toată rîvna. Asta-i adevărata
frumuseţe. Astfel, pentru dobîndirea virtuţii este
frumos sa te bucuri de dragoste”. Spre binele dura-
bil este ațintită întreaga forță a iubirii. Nu altfel ne
îndeamnă Fericitul Augustin cu al său: Iubește și fă
ce vrei.

Tezele, cum le numește filozoful de la Păltiniș,
afirmate în Banchetul platonician, sunt ordonate de
către acesta pe două paliere: „…primele trei purtînd
asupra sferei prieteniei (cine anume sînt prietenii?),
celelalte trei asupra naturii ei (ce este prietenia?).

1. Prieten e cel ce iubeşte: aci, în Banchetul,
concluzia lui Fedon că iubitorul este cel divin.

2. Prieteni sînt amîndoi; teza lui Pausanias că
iubirea cea frumoasă are loc cînd amîndoi tind către
un acelaşi gînd curat.

3. Prietenia e impersonală: teza lui Eriximah că
se poate vorbi despre eros şi la lucruri.

Apoi, pentru natura dragostei.
4. Esenţa prieteniei e de a fi o atracţie între ase-

mănători: discursul lui Aristofan.
5. De a fi o atracţie între opuşi: discursul lui

Aristofan, încă, şi descrierea naturii contradictorii a
Erosului de către Socrate.

6. De a fi ridicarea de la nici-bun-nici-rău către
binele ideal şi familiar nouă: discursul atribuit de
Socrate Diotimei şi ilustrat apoi de aspiraţia către
prietenul ideal şi de funcţia acestuia, după
Alcibiade”. 

De remarcat cum Diotima, femeia din Mantinea,
înțeleaptă și-n cele ale dragostei, dezvăluie lui
Socrate cele patru trepte ale accederii la frumos:
Frumusețea fizică, frumusețea morală, frumusețea
cunoștințelor și frumosul în sine – frumosul abso-
lut: „Cînd prin urmare se ridică cineva de la cele de
jos, prin dreaptă îndrăgire a tinerilor, pînă la acea
frumuseţe şi începe a o întrezări, abia atunci poate
spune că-i pe punctul să atingă ţinta urmărită. Calea
cea dreaptă a dragostei sau mijlocul de a fi călăuzit
în ea, este să începem prin a iubi frumuseţile de
aici, de dragul frumosului aceluia, păşind ca pe o
scară pe toate treptele urcuşului acestuia. Să trecem,
adică, de la iubirea unui singur trup, la iubirea a
două; de la iubirea a două la iubirea tuturor celorlal-
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te. Să ne ridicăm apoi de la trupuri la îndeletnicirile
frumoase, de îndeletniciri la ştiinţele frumoase,
pînă ce-ajungem, în sfîrşit, de la diferitele ştiinţe la
una singură, care este de fapt însăşi ştiinţa frumosu-
lui, ştiinţă prin care ajungem să cunoaştem frumu-
seţea în sine, aşa cum e”.

Finalul Banchetului este un elogiu adus de
Alcibiade lui Socrate, prin care este iluminat idealul
de bine întrupat, implicit al conștiinței de accedere
la bine grație celuilalt.

Nuccio Ordine argumentează în contra iubirii ce
urmărește posesia și care sfârșește prin uciderea ei:
„Îndrăgostitul se dăruiește pe sine din pura plăcere
de a dărui, fără a cere nimic în schimb. Iubirea
autentică devine astfel expresia întâlnirii a două
fiinţe care se îndreaptă liber una către cealaltă. Ceea
ce le uneşte este o legătură dezinteresată, este
valoarea iubirii în sine, capabilă să înfrângă orice
interes particular şi orice formă de egoism”. 

Ilustrative sunt afirmațiile înțeleptului berber
din Citadela lui Antoine de Saint-Exupery (Editura
„Junimea”, 1977, traducere Șerban Florea): „Nu
confunda dragostea cu delirul posesiei, care aduce
cea mai cruntă suferinţă. Căci, în ciuda părerii
comune, nu dragostea te face să suferi, ci instinctul
proprietăţii, care este contrariul dragostei.
Dragostea adevărată începe acolo unde nu mai
aştepţi nimic în schimb. Iar dacă exerciţiul rugăciu-
nii este atît de important pentru a-i învăţa pe oameni
dragostea de oameni, e în primul rînd fiindcă nu
aşteaptă răspuns”. 

Universitarul calabrez, cu îndreptățire, condam-
nă efectele dorinței de a poseda și a-l domina pe
celălalt, prin care iubirea se transformă în gelozie și
apelează la câteva opere literare în care sunt ilustra-
te cu asupra de măsură efectele geloziei provocate
de dorința de a poseda și nu a dărui, cum impune
adevărata iubire, între care Orlando Furioso al lui
Ariosto, nuvela Curiosul nestăpânit (vol. I, Don
Quijotte) a lui Cervantes etc. 

Sf. Apostol Pavel, în Întîia epistolă către corin-
teni, le scrie acestora despre dragoste și bunurile ei:
„1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor,
iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi
chimval răsunător. 2. Şi de aş avea darul proorociei
şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de
aş avea atîta credinţă încît să mut şi munţii, iar dra-

goste nu am, nimic nu sînt. 3. Şi de aş împărţi toată
avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fiu ars, iar
dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. 4.
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoi-
toare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se
trufeşte. 5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu
caută ale sale, nu se aprinde de mînie, nu gândeşte
răul. 6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de
adevăr. 7. Toate le suferă, toate le crede, toate le
nădăjduieşte, toate le rabdă. 8. Dragostea nu cade
niciodată. (13, 1-8).

Nu poate fi o mai înțeleaptă așezare a iubirii
precum o înalță Apostolul Pavel. 

„Virtutea (care, în paranteză fie spus, înnobilea-
ză și iubirea) îmbrățișează și aspiră mai cu dragă
inimă la o răsplată pe măsura ei, mai curând din
tărâmul slavei decât al utilului” (Montaigne,
Eseuri, vol. II). 

În nobila căutare a adevărului, ne vom întoarce
la Lessing, pentru care importantă este necesitatea
căutării acestuia și nu posesia lui: „Valoarea omului
nu constă în adevărul pe care-1 posedă sau pretinde
că-1 posedă, ci în strădania sinceră de a-1 afla.
Fiindcă ceea ce sporeşte capacitatea omului de a se
perfecţiona nu creşte din posesia, ci din căutarea
adevărului. Posesia ne domoleşte, ne face indolenţi
şi trufaşi. Dacă Dumnezeu ar ţine în mâna dreaptă
întregul adevăr, iar în stânga doar dorinţa vie de
adevăr şi mi-ar spune: «Alege!», fie şi cu riscul de
a greşi pe vecie, m-aş apleca cu smerenie către
mâna-i stângă şi aş spune: «Părinte, dă-mi-o pe
aceasta! Adevărul absolut e numai pentru tine»”.
(apud N. O.).

Și tot la G.E. Lessing citim: „Dacă societatea și
eticheta transformă pe oameni în mașini, datoria
poetului e să facă iarăși oameni din aceste mașini”. 

E îndreptățit să realizăm că nu ar prospera, nu ar
fi posibil în lumea dominată de legea profitului fără
anonima glorie și perpetuare a demnității inutilului
în a-și asuma și menține interesul pentru cultivarea
spiritului întru dezvoltarea civilizației și conserva-
rea și augmentarea umanității omului. Gloria și
demnitatea inutilului sunt una cu gloria și demnita-
tea omului.
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Alexandra OLTEANU

CRITICA LITERARĂ AZI

1. Canonul estetic maiorescian continuă să
influențeze destul de mult percepția noastră literară, fie
că dorim sau nu să admitem. Atâta vreme cât apreciem
literatura ca turnesol al tendințelor culturale și discur-
sul critic drept instrument de simptomatologie literară,
maiorescianismul nu poate să apară decât ca tendință
veșnic reactualizată. O cultură aflată pe traiectoria
modernității, așa cum era cea românească în perioada
postpașoptistă, se slujește de principiul autonomiei
esteticului pentru a contracara efectul zdrobitor al
ingenuității receptării, astfel încât literatura eminescia-
nă sau caragialiană au fost absolvite de suspiciunile
imoralității și au intrat sub aripa oblăduitoare a
amoralității, semn că arta nu este condiționată de spira-
la moralei. Nu putem omite că doctrina critică maiores-
ciană este de natură filosofică, vertebrată de principiile
logicii și orientată către evidențierea fenomenelor
generale. Maiorescu scrie o operă de sistem, animată
de criteriul coerenței și omogenității ideatice. Rigoarea
și dogmatismul actului critic sunt și ele dezideratele
inconturnabile ale panoramei culturale a secolului al
XIX-lea, dar supralicitarea lor în postmodernism atra-
ge atitudini divergente. Un critic maiorescian precum
E. Lovinescu reclama actualitatea canonului maiores-
cian în momente în care cuantificarea valorii literare
era amenințată de intruziunea politicului, în timp ce
Eugen Simion sau Nicolae Manolescu caută să explo-
reze fascinația pentru latura autoconstructivă a
personalității mentorului Junimii, consecvent în efortul
de a-și armoniza opera și viața. Cert este că, prin adju-
decarea rolului de întemeietor al discursului critic
românesc, Maiorescu va construi o configurație cano-
nică sortită recurenței, întrucât ea va fi actualizată chiar
și atunci când miza demersurilor va fi contestarea sa.
Discursul critic va fi impregnat de umbra maiorescia-

nismului atâta timp cât aceasta nu îi va obtura evoluția
și capacitatea de a interoga eficiența modelul de la care
se revendică.

2. Critica de întâmpinare este indisolubil legată de
literatura contemporană, întrucât cele două dimensiuni
discursive scontează interesul aceluiași tip de public,
antrenat de peregrinările pe tărâmul ficțiunii sau ghidat
pe cărările subtilităților textelor, descifrate de recepti-
vitatea și îndemânarea criticului. Rolul criticii de
întâmpinare rămâne acela de orientare axiologică, mai
ales într-o perioadă în care diversitatea și multitudinea
opiniilor contradictorii creează confuzie în rândul citi-
torilor care caută să își aleagă viitoarele lecturi în
funcție de popularitatea volumelor în mediul online.
Disociind valoarea estetică a textelor pe baza unor cri-
terii clare, asumate, critica de întâmpinare ierarhizează
producția literară într-un sistem și oferă ocazia obser-
vării mecanismelor selecției în acțiune. Fiecare cronică
își devoalează funcționarea, relevând particularitățile
exercițiului critic și interacțiunile unice cu scriitura.
Valoarea unei opere literare este „negociată” astfel în
cadrul unui proces axiologic cu un climat de
desfășurare prestabilit, asupra căruia planează seturi de
reguli unanim acceptate de critici. Facilitatea vehiculă-
rii informației și supralicitarea triumfului comercial
transformă critica de întâmpinare într-o necesitate
acută, nevoia de orientare axiologică fiind mai accen-
tuată în prezent decât în perioada de avânt a foiletonis-
ticii. Metabolismul literaturii are nevoie de critica de
întâmpinare, și ea o formă de literatură, pentru a discer-
ne, cu ajutorul criteriului estetic, relevanța și valoarea
perenă din vâltoarea mulțimii volumelor care se publi-
că. Efortul critic rămâne unul ordonator și își consoli-
dează autoritatea pe autonomia judecății celui care îl
practică și pe pregătirea sa intelectuală și literară.
Libertatea luărilor de poziție și fidelitatea față de ade-
vărul literaturii îi girează criticului credibilitatea opi-
niilor în fața cititorilor.

1010 CONVORBIRI  LITERARE

1. Cît de actual mai este canonul estetic impus de Titu Maiorescu și perpetuat de marii noștri critici?
2. Care mai este rolul criticii de întîmpinare: și l-a păstrat pe cel de îndrumare axiologică, mai este necesară?
3. Revistele literare patronate de Uniunea Scriitorilor, și nu numai, reușesc să reflecte critic bogăția

aparițiilor editoriale și, totodată, să le diagnosticheze cît mai aproape de valoarea lor literară? 
4. Ce a favorizat diminuarea constantă, după ’89, a spiritului critic, însoțită de retragerea multor critici

foarte activi înainte de Revoluție?
5. Care considerați că ar fi căile de revigorare a criticii, inclusiv a criticii de întîmpinare?
6. Mai are viitor critica literară așa cum s-a afirmat începînd cu Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu?
7. Este critica literară apanajul strict al criticilor literari (deși mai toți criticii nu își refuză practicarea

altor genuri literare, și mulți cu evident succes, precum G. Călinescu, care considera că un critic trebuie să
rateze în mai multe genuri)? Și, în același timp, poeții, generic spus, pot avea spirit critic?

Cassian Maria SPIRIDON
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3. Revistele literare patronate de Uniunea
Scriitorilor beneficiază de prestigiul istoric și de facto-
rul coagulant al tradiției, care au atras dintotdeauna
colaborări ale criticilor importanți, mulți dintre aceștia
debutând în paginile acestor publicații proeminente
care oglindesc viața culturală românească. Autoritatea
aceasta instituțională care caracterizează revistele care
apar sub egida Uniunii Scriitorilor implică totodată și
un strict proces de selecție al colaboratorilor, motiv
pentru care aceștia reușesc să înfățișeze critic diversi-
tatea și bogăția aparițiilor editoriale. Având în vedere
mulțimea covârșitoare de volume care se publică, devi-
ne din ce în ce mai clar că un mănunchi de publicații
culturale nu va putea acoperi o producție editorială de
atât de mari proporții, al cărei ritm de apariție
zădărnicește aspirația unei cartografieri critice globale
și precise. Trebuie să avem încredere că valoarea este-
tică rămâne un invariant care aduce cărțile importante
în atenția criticilor, într-un fel ori altul, iar producția
irelevantă estetic rămâne în subsolul obscurității.

4. Nu cred că putem vorbi de o diminuare a spiritu-
lui critic după 1989, ci, mai degrabă, de o schimbare de
paradigmă. Odată cu liberalizarea, dispar multe dintre
obstacolele existente până atunci în dialogul de idei,
cum ar fi cenzura, producția editorială îmbogățindu-se
într-un ritm alert. După acest moment, critica literară
se diversifică din perspectivă metodologică și popula-
rizează mai multe unghiuri hermeneutice. Spațiul
românesc a devenit din ce în ce mai permeabil la
tendințele artistice devine populare în afara granițelor
sale. Desigur, mirajul politic în capcana căruia cad mai
multe personalități culturale, retragerea și apariția altor
voci literare au modelat în chip definitoriu noul peisaj
cultural și au impus atenției alte tipuri de discursuri cri-
tice față de cele care aveau notorietate înainte de `89.
O risipire a autorității criticii de întâmpinare, cauzată
de forța pe care o poate căpăta o opinie neavizată în
mediul online sau de echivalarea valorii estetice a
volumelor cu succesul comercial, poate îndreptăți
ascensiunea ipotezei diminuării spiritului critic, însă nu
o validează complet. Volumele remarcabile de critică și
istorie literară care au apărut în ultimii ani, bucurându-
se de o receptare elogioasă și de o confirmare a
relevanței lor culturale, contrazic însă această ipoteză a
diminuării spiritului critic. 

5. Consider că o revigorare a criticii, inclusiv a
celei de întâmpinare, este posibilă prin descoperirea și
încurajarea tinerilor critici literari, cărora să li se acor-
de oportunitatea de a-și exersa condeiul în paginile
unor publicații de renume, cu vizibilitate în peisajul
cultural. Recunoașterea importanței criticii, în toate
formele sale, inclusiv cea ce întâmpinare, în metabolis-
mul literar reprezintă o altă cale de revitalizare a

exercițiului critic, care trebuie dublată și de o politică
redacțională deschisă către vocile originale și percu-
tante ale noilor generații de critici. Servind drept seis-
mograf al valorii estetice a literaturii contemporane,
critica de întâmpinare trebuie să se plieze și ea
vibrațiilor și dilemelor obiectului său de reflecție.
Criticul nu se poate refugia în turnul său de fileș de
unde să aibă iluzia verdictului ultim, incontestabil, ci
este nevoit să se adapteze multitudinii de forme și for-
mule pe care le capătă literatura. Iluzia unui sistem
estetic omogen, tutelar, care să ofere măsura tuturor
glosărilor literare, este depășită. 

6. Critica literară patentată în paginile Daciei lite-
rare își menține prospețimea prin deplasarea accentu-
lui dinspre personalitatea scriitorului către opera litera-
ră, or, acesta trebuie să rămână principiul criticii litera-
re, verdictul estetic atribuit scriiturii. Figura scriitoru-
lui poate fi una difuză, atâta timp cât textul său este cel
supus atenției și evaluat artistic. Totuși, critica literară
nu poate fi redusă doar la un principiu director, ea fiind
nevoită să se adapteze tendințelor literaturii, împrumu-
tându-i formele de manifestare și expresia, evoluând cu
fiecare inițiativă de a se autodepăși. Cercetarea feno-
menelor literare nu poate decât să pătrundă în profun-
zimea manifestării formelor artistice prin asumarea și
desăvârșirea instrumentarului dobândit pe calea
tradiției critice. Ascensiunea paradigmei digitalizării, a
studiilor computaționale și a Distant Readingului, în
opoziție sau complementaritate cu practica încetățenită
a Close Readingului probează existența acestei dimen-
siuni permanent evolutive a criticii literare.

7. Critica literară rămâne apanajul strict al criticilor
literari, cu toate că ea poate fi secondată de încercări
literare în toate celelalte genuri. Un prozator, poet sau
eseist poate face face dovada unui ascuțit spirit critic,
oferind un verdict estetic just asupra unui text, însă
doar una dintre dimensiunile creativității sale va preva-
la asupra celorlate. Criticul literar nu este aprioric un
poet sau prozator mediocru, reușitele sale hermeneuti-
ce nu trebuie să eclipsese sau să diminueze ecourile
realizărilor beletristice, însă vocația primară își va
spune cuvântul. Poetul, asemenea tuturor scriitorilor,
posedă spirit critic și înclinare teoretică întrucât acestea
sprijină procesul elaborării artistice, el fiind primul cri-
tic al operei sale. Atunci când un scriitor își încearcă
condeiul în toate genurile literare, imanența unei anu-
mite naturi scriitoricești nu reprezintă un atribut
reducționist, care îi adjudecă o anumită audiență și o
dimensiune discursivă particulară, ci operează o ierar-
hizare a înclinațiilor sale literare.

1111CONVORBIRI  LITERARE
A N C H E T A  R E V I S T E I :  



Angela BACIU: Domnule Norman Manea,
sunt foarte norocoasă și onorată să vă fi cunoscut
și ascultat la una dintre conferințele dumneavoas-
tră, cu mulți ani în urmă, în România. De atunci,
păstrez o amintire specială. Și pentru că de curând
ați împlinit vârsta de 85 de ani, vă rog să îmi
permiteți să vă urez „La mulți ani!”. Unde se simte
Norman Manea „acasă”? unde e „casa” în care
vă scrieți opera?  

Norman MANEA: Indiferent unde mă aflu,
„casa” mea, refugiul meu este limba română. Scriu
în românește și am tot spus-o.

A.B.:. Aveți ritualuri atunci când scrieți?
Există anumite lucruri / obiecte care nu vă lipsesc
atunci când scrieți, sau care vă inspiră? Scrieți în
limba română?

N.M.: Ritualul, dacă ar fi vreunul este concen-
trarea.

A.B.: Pornind de la o afirmație scrisă de dum-
neavoastră: „Exilul a fost însă o traumă privilegia-
tă, întrucât în timp am înţeles şi adaosul pozitiv,
prin urgenţa reconsiderării propriilor gândiri.
America m-a obligat să mă revizuiesc”. Dacă ar fi
să luați acum totul de la capăt, unde ați trăi, cum
ar arăta țara, orașul, strada?

N.M.: Confruntat cu realitatea cotidiană a unei
alte lumi, traversată de exilații de pretutindeni ar fi
nefiresc să rămâi încătușat în propriul trecut; a tre-
buit să reacționez la solicitările prezentului schim-
bat. In 30 de ani în exil m-am schimbat și eu, ici-
colo. Chiar și despărțirea finală de lumea terestră se
anunță în noua variantă: în cimitirul multi ethnic de
la Bard mă așteaptă deja culcușul final lângă Philip
Roth, cum a dorit acesta într-o scrisoare oficială

către președintele colegiului.

A.B.: Despre viața dumneavoastră ați scris și
vorbit peste tot unde ați călătorit, cărțile publicate
sunt mărturii a tot ce ați trăit până acum. V-a fost
greu? Au fost momente când v-ați simțit singur?

N.M.: Într-o viață deja neverosimil de lungă
momentele de însingurare n-ar putea lipsi. Scrisul
însuși este un răgaz în care ești singur cu tine
însuți. Eventual, te adâncești în solitudine și o
forțezi să-ți vorbească, să-ți dicteze hieroglife.

Dacă ar fi să aleg un moment deosebit al fricii
de existență, mi-aș aminti o dimineață de zori de zi
care mă găsea într-o trăsură de la gara Ițcani spre
Suceava, unde mă aștepta mama panicată. Îmi
comunicase în ziua precedentă că tatăl meu fusese
arestat într-un proces inventat, cu acuzații așișderi.
Orașul părea mort la ora aceea, ucis și fantomatic.
Tata se afla deja ca pușcăriaș în faimosul lagăr de
muncă Periprava. Destinul părea definitiv ostil, ca
în ziua deportării noastre În Transnistria. 

A durat un an până la revizuirea procesului și
revocarea sentinței, au apărut între timp și șoapte
despre oficialii uneltitori. Un an greu, eram aproa-
pe de terminarea facultății, la București, disperarea
și spaima mă țineau strâns, captiv.

A.B.: Dacă ar fi să vorbim despre regrete, ce
ne-ați spune? Și ce v-ați (mai) dori să faceți?

N.M.: Sunt rușinat de lipsa proiectelor în pre-
zent. Dar aștept, totuși, apariția noului meu roman
Umbra Exilată la Polirom. Și traducerile, deja con-
tractate. 

Mă cam las deja în voia solicitărilor. Care nu
lipsesc și umplu golurile. Calendarul își păstrează
independența și capcanele. 
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A.B.: Cum arată o zi din viață dumneavoastră?
N.M.: Ieșirea din noapte se produce diferit,

depinde de imponderabile. Ziua pornește de la
cafea cu soția și se încheie de obicei în fața tembe-
lizorului, cum îmi place să-l numesc. Zvâcnirile
zilei sunt încă variate, dar fără cruzimea de mai
ieri. 

Acum mă aflu în paradisul vegetal de la Bard
College, în adierile de toamnă ale incertitudinii...

A.B.: Ați trecut prin atâtea perioade grele,
crize culturale, sociale, politice, cum v-a găsit...
pandemia? Ce s-a schimbat cu noi în această
perioadă? Ce s-a schimbat în dumneavoastră?

N.M.: Speranțele s-au cam scofâlcit, lumea
trece printr-o anevoioasă agresiune microbiană, de
mare eficiență. Aliată cu o generală derută. 

A.B.: V-a însoțit în viață frica, teama? Ce-ați
făcut atunci?

N.M.: Nu sunt credincios, deci iluziile nu-mi
sunt aliate. Dar mă sabotează o anume sensibilitate
și dependență de afecțiune.

A.B.: În călătoriile dumneavoastră ați vizitat
atâtea țări, ați cunoscut diferite culturi și
civilizații, ce loc v-a impresionat cel mai mult? O
amintire proaspătă?

N.M.: Relativ proaspătă, o amintire de la prima
mea întoarcere la București. 

M-a căutat atunci un fost coleg de liceu, Mircea
Prelipceanu, care se mutase la București când tatăl
său devenise profesor la facultatea de teologie din
București. Îmi era recunoscător pentru că îl salva-
sem printr-un truc cuasi comic de la excluderea din
organizația UTM a momentului, de care nici nu-mi
mai aminteam. 

A.B.: Domnule Norman Manea, sunteți un om
liber?

N.M.: După actele Românești și Americane nu
am suferit nicio condamnare, deci aș putea fi con-
siderat om liber dacă ignorăm etnia mea, aducătoa-
re de complicații, la toate vârstele și în toate domi-
ciliile. Le știți sau le bănuiți, deci nu ar fi de insis-
tat, să lăsăm liberă imaginația prietenei din

România care sunteți.

A.B.: La ce lucrați acum? 
N.M.: La un eseu despre Bucovina pentru edi-

tura Grasset, cu ocazia președenției Franței la
comunitatea europeană.

A.B.: Și pentru că vorbeam despre ...prietenii
literare, v-aș ruga să îmi povestiți o întâmplare cu
un scriitor (cine doriți dumneavoastră, în viață sau
nu) o amintire care vă însoțește mereu...

N.M.: Ar fi multe asemenea momente în bio-
grafia unui pământean de peste 80 ani. Aș alege
două. Sunt debutul meu în literatura română și cel
în Germania. Sunt un fel de promovat de poșta
redacției, de vreme ce am debutat în suplimentul
„Povestea Vorbii”, al lui Miron Radu
Paraschivescu, interzis după câteva numere. Textul
se intitula „Fierul de călcat dragostea”...promisese
și o scrisoare entuziastă de la MRP, cel care îl lan-
sase pe Marin Preda.

În Germania, debutul a fost și mai ciudat. Am
primit la un moment dat o scrisoare de la un necu-
noscut, Paul Schuster, care îmi scria și în numele
unui amic al său Dieter Schlesak. Amândoi citiseră
– cum, când – volumul meu pe românește și Paul a
trimis un mesaj elogios lui Heinrich Boll , propu-
nând-o societății Orient-Occidental, prezidată de
Boll care a răspuns pozitiv. Paul mi-a scris o lungă
scrisoare elogioasă, cerându-mi prietenia...

A.B.: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest
interviu și vă doresc multă sănătate și inspirație.
Și, în încheiere, vă rog să transmiteți un gând pen-
tru cititorii acestui interviu. 

N.M.: Corect ar fi să doresc altora ce mi-aș dori
mie însumi:  să pot opera satisfăcător cu surprizele
greu de anticipat ale unui viitor care se anunță
copleșitor în noutățile sale.

(Septembrie 2021)
Interviu realizat de Angela BACIU
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Mă surprinde considerabil că, atunci cînd se scrie
despre Eliade, accentul este aproape exclusiv pe
„latura politică”. Or, e limpede că autorul cu pricina
a fost prea puțin implicat în politică. Personal l-am
întîlnit de vreo două ori și am avut și o vagă, sărăcă-
cioasă corespondență cu dînsul. Ca persoană mi-a
făcut o impresie excelentă: un om simpatic, deștept,
vioi. Opera lui științific-filozofică nu am citit-o inte-
gral: ea mi se pare bogată, erudită, dar nu mi-a stîrnit
interesul. 

Acuma, în ce privește opera literară, lucrurile stau
nițel mai altfel. 

Este vorba de o cantitate scriptică destul de con-
siderabilă, dar de valori amestecate, inegale. O bună
parte din nuvelele și romanele lui Mircea Eliade sunt
pur și simplu ilizibile: Domnișoara Cristina,
Maitreyi, Șarpele și chiar Huliganii și altele. Altele
sunt excelente: La țigănci, Secretul doctorului
Honigberger, Un om mare, și mai cu seamă Pe strada
Mîntuleasa. Eliade însuși aprecia că opera sa cea mai
de seamă este Noapte de Sînzîiene. Oricum – e de
departe cea mai lungă, cea mai cuprinzătoare, cea
mai bogată și multiplă. Să trecem rapid prin laturile
ei.

Roman istoric? Da, în bună parte. Istoric-memo-
rialistic, să spunem. Căci foarte pe scurt, aluziv, întîl-
nim referiri la evenimentele istorice 1937-1948: exe-
cutarea lui Codreanu, rebeliunea legionarilor, războ-
iul din Răsărit, seceta și foametea post-belică, figuri
istorice („Patru Fruncea”– Petru Groza), ocupația
prin forțe răsăritene și instalarea bolșevismului și
încă destule altele. Poate episodul cel mai limpede
este bombardarea Londrei (cum o mărturisește auto-
rul însuși în prefața la traducerea engleză.)

Roman social? Se poate afirma. Întîlnim o lume
pestriță mai cu seamă în România aflată în plina (și
cumplita) tranziție; femei și bărbați. Filozoful profe-
sor de liceu Biriș, Bibicescu: autor de piese de teatru,

dar pururi schimbător în orientări, atitudini și opțiuni
politico-ideologice, eruditul Antim, ofițerul Băleanu,
extremistul Duma (devenit „securist”), apoi Bursuc
(și el de dreapta, de stînga, în cele din urmă cleric).
Ioana si Ileana – cele două iubite ale personajului
principal, Ștefan Viziru, cum și în plus dubioasa
actriță Cătălina. Figurile cele mai interesante sunt
poate Vadastra si tatăl acestuia, învățătorul Gheorghe
Vasile. Vadastra e mincinos pînă la demență: de pildă
ajunge să se deghizeze în uniforma lui Băleanu și să
se considere comandant al țării; probabil încă mai
amuzant este tatăl său, care vinde colecția de artă a
profesorului Antim pentru a cumpăra în schimb seria
completă a „Bibliotecii pentru Toți”, care, crede el,
conține totalul cunoștințelor umane. Super-misterioa-
sa Doamnă Zissu („Zissuleasca”).

Roman filozofic? Admit că n-am înțeles cu totul,
dar e clar că vedem în subtext meditații și dezbateri
despre timp, istorie și veșnicie care macină persona-
jele principale. Se înțelege că acțiunile și comportări-
le oamenilor sunt înconjurate de o aură tainică, nu
totdeauna comprehensibilă. Adăugăm aici „dubluri-
le” și ele greu inteligibile (Partenie/ Viziru, Ioana/
Ileana).

În sfîrșit se cuvine să legăm începutul și sfîrșitul
romanului. Apare și dispare un automobil (existent?
inexistent?). Viziru și Ileana Sideri sunt cuprinși de o
iubire extatică, aproape transcendentă; în cele din
urma ei dispar, explodează. Toate cele narate s-au
petrecut ele cu adevărat, se întreabă cititorul. Sau au
fost numai o halucinație? 

Romanul e prea lung și verbios, dar dincolo de
aceasta rămîne una din marile realizări ale prozei
românești. (Nici Negoițescu, nici Manolescu nu mi se
pare că au fost drepți cu această carte.) Eu l-aș com-
para cu romanele lui George Călinescu pe care le pla-
sez foarte sus în scara de valori a literaturii române.
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În ce constă propriu zis originalitatea unei
exegeze, indiferent dacă în mod indistinct este
vorba de critica sau de istoria literaturii? Cu ce
sporește ea realitatea lumii livrești? Prin ce
rămâne, prin ce se înscrie în memoria ulterioară
a cititorilor săi? Pretinzând a trece Dincolo de
verdictul estetic (Editura Ideea Europeană,
Colecția Istoria mentalităților, Seria de autor
Sorin Lavric, București, 2021), autorul acestei
cărți se sustrage oare criteriilor prin care sunt
judecate producțiile literare curente? Pentru că
el însuși cercetează autorii și cărțile lor în fiecare
dintre recenziile pe care și le antologhează aici,
atunci, prin comparație, cum îl putem aborda
adecvat pe reputatul exeget? În scurtul său
Cuvânt înainte el își denunță, își identifică
opțiunile prezente ca fiind texte pe care le-a scris
incitat de timbrul distinct al spiritului răzbătând
dinspre autor (p. 5). Deci în cărțile analizate este
căutat spiritul lor, nu performanțele formale ci în
primul rând conținuturile ideatice. Ceea ce poate
să însemne nu că s-ar îndepărta de realitatea
operei abordate ci faptul că, ignorându-i epider-
ma estetică, demersul său critic îi sondează rea-
litatea abisală, încărcătura de mesaj. Tocmai în
acest sens și în concordanță cu poziția respectivă
propun ca originalitatea noi producții editoriale
să fie numită substituție. Dacă în matematici ter-
menul numește transferurile de mărimi, un fel de
permutări, în domeniul estetic presupun că el ar
putea să identifice mutarea privirii înspre alte
zone decât cele comune, luarea în cercetare
îndeosebi a unor valori ignorate. În mod curent,
proliferantă critica literară funcționează prin

contaminare, adică există întotdeauna o prejude-
cată a unor ipotetice valori căreia i se atașează în
turmă marea masă a exegeților, nu însă și Sorin
Lavric pentru că el nu doar că îi evită pe cei
răsfățați de critica literară ci în majoritatea cazu-
rilor scrie despre cine nu scrie nimeni altcineva.
Sau în cazul în care abordează teme comune o
face dintr-un punct de vedere acut inedit. Prin
cele două caracteristici autorul iese mult înafara
ierarhiilor oficiale, sfidându-le.

Așadar, prima mare originalitate a acestui
autor ține de alegerea subiectelor cărților sale.
După ce într-un caz precedent a optat să pună la
un loc comentariile sale privitoare la scrierile
celor ce își mărturiseau trecerea prin închisorile
politice din comunism, acum scoate la lumină
un întreg sector literar în cea mai mare parte a
lui scufundat în obscuritate, ignorat de critica
profesionistă. Fiind mai deloc complezent cu
autorii cercetați, pe mulți dintre ei îi extrage din
întunericul în care erau cuibăriți. Dar și atunci
când îi abordează pe unii care sunt celebri, cazul
lui Andrei Pleșu sau cel al lui Livius Ciocârlie,
nu împrumută deloc tonul encomiastic cu care
respectivii și alții ca ei au fost îndeobște măguliți
în serie. Dacă în cazul lor în mod curent este de
rigoare elogiul frenetic, Sorin Lavric îi tratează
cu o răceală de laborator, utilizând distanțarea
terminologiilor cu aparențe scientiste. Căci el
este răsturnător de ierarhii nu atât prin negație
cât mai ales prin aducerea în față a figurilor
obscure. Iar în cazul celor consacrați totuși de
istoriile literare primează unghiul inedit de abor-
dare.
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Așa cum și afirmă despre sine, în primă
instanță Sorin Lavric nu este neapărat critic lite-
rar ci pur și simplu un scriitor care scrie despre
viață, despre oameni, iar cărțile sunt pentru el
doar lentile prin care cercetează lumea și socie-
tatea care o locuiește. Putem astfel observa că
indicația de topografie literară din titlul cărții
sale: Dincolo de criteriul estetic confirmă că
exegeza sa critică are în vedere altceva decât
hedonistica estetizantă, comună criticii literare,
ci chiar viața și oamenii ei. Este ceea ce îi per-
mite autorului să extindă mult aria cercetată și să
includă în raza de observație exegetică și
realități literare mult peste ceea ce ierarhiile ofi-
ciale presupun. Iar atunci când scrie despre
Autorul solipsist (p. 137 și urm.) acuzându-l pe
respectivul că a scris și a publicat un roman
solipsist, nu cumva în grade diferite de evidență
acuza este cea care poate fi adresată oricărei
cărți inclusiv acesteia a lui Sorin Lavric?! În
acest sens luând lucrurile și aplicându-i metoda
chiar lui, vom observa că în spatele atâtor pretin-
se portrete ale cărților și ale autorilor stă un inte-
lectual de condiție ferm conservatoare, fără
ostentație ideologică dar și fără vreo fisură în
susținerile sale. Și el ia în cercetare nu doar
desfășurarea unui text ci îndeosebi viața autoru-
lui, presupuse tribulații ale aceluia,
semnificațiile lor, de natură morală dar și politi-
că.

Sorin Lavric e un diagnostician (adică semio-
log, interpret al semnelor) de forță, fără egal
chiar, posesor al unui instrumentar verbal de
calibru și cu o diversitate considerabilă, astfel
într-un stil lapidar și exact el stabilește că: Alice
Voinescu este o virtuoasă din ambiție (p. 9);
Andrei Pleșu e un iremediabil stilist (p. 12); la
altcineva este identificată o emfază narativă fără
tăiș ideatic (p. 30); și o paradă de dantelărie
licoroasă (p. 31) și altele și foarte multe altele de
aceeași indiscutabilă calitate a scriiturii. Putem
identifica la el mai multe categorii de subiecte
despre care își exprimă prejudecățile proprii. În
primul rând și surprinzător sunt abordați autorii
din clasa celor deja validați de istorie, îngust

literară sau mai amplu culturală, fiind aleși
numai cei despre care exegetul are ceva nou de
spus. Așa este cazul lui George Panu a cărui evo-
care a Junimii este citită în răspăr cu toți aceia
care s-au bucurat exclusiv de anecdotica faimoa-
sei cărți, noul ei exeget dibuind în spatele aces-
teia contrastanta mărturie a unor izbitoare trăsă-
turi cultice (p. 78) ce ar caracteriza celebra
societate ieșeană. La fel procedează și în cazul
lui Iacob Negruzzi al cărui prea puțin frecventat
Jurnal este străbătut (p. 89 și urm.) cu un ochi
proaspăt, atent la detalii din viață și mai puțin
sau deloc la cele de ordin cultural. În totul
remarcabilă este recenzia cărții unui alt autor,
căreia criticii și istoricii literaturii nu i-au acor-
dat atenție, dar din paginile ei Sorin Lavric des-
prinde detalii de istorie semnificative pentru
neștiuta tragedia în sens invers celui bătătorit de
propaganda lumii, din finalul ultimului război
mondial, puse în pagină de Virgil C. Gheorghiu
și extrase aici de recenzent. Vin la rând pontifii
de azi, precum marele romancier Nicolae
Breban (p. 168) vizionat nu prin proza ce l-a
făcut celebru ci printr-un eseu politic; dar și
Virgil Nemoianu citit îndeosebi în cheie morală
(p. 239-248), cu admirație pentru figura fără
egal la noi a intelectualului care se dovedește a
fi. În timp ce cazul lui Eugen Simion, abordat (p.
254-258) doar printr-un eseu al acestuia despre
Ion Creangă, este frecventat numai în măsura în
care îi ocazionează recenzentului deprecieri
puțin convingătoare privitoare la clasicul moldo-
vean, mai mult insinuate decât afirmate direct,
insuficient probate.

Întotdeauna ilustrarea oricărui gen literar se
dovedește a fi una de succes doar atunci când ea
presupune tocmai forțarea limitelor specifice ale
genului respectiv. Pentru că nu este un critic lite-
rar în sensul curent al termenului, Sorin Lavric
este unul prin excelență. Astfel performanța
acestei cărți, în pofida rezervelor pe care autorul
ei le exprimă despre condiția sa, este una de fla-
grantă, paradoxală critică literară, dar ambigui-
tatea pusă în cauză derivă din cultura filozofică
pe care autorul și-o pune în joc cât și din
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informațiile sale despre o clasă de autori care
beneficiază și ei de o pregătire din același dome-
niul al filozofiei. Aici Sorin Lavric este cum nu
se poate mai acasă și uzează de cunoașterea
domeniului. Însă prin toate acestea el nu face
mai puțin critică literară ci chiar dimpotrivă.
Surprinzătorul rezultat se materializează în cele
mai reușite pagini ale cărții, adevărate bijuterii
în care se dezvăluie răsfățul acestuia de artist al
cuvântului. Punctul de maximă performanță
reflexivă, în care se îmbină portretistul, eseistul,
gânditorul, naratorul, este atins în textul întitulat
Dioscurii Filozofiei (p. 163 și urm.), scris cu
rară voluptate, în dozaje atent mânuite,
desfășurând o epică a detaliilor strunită cu
măiestrie, text încântător. Sunt și altele din
aceeași categorie chiar dacă nu au o similară
strălucire artistică. Mai pot aminti în acest sens
Efectul de pelin text dedicat unei cărți semnată
de Constantin Mateescu (p. 32 și urm.), iar din-
tre cele trei recenzii consacrate lui Vianu
Mureșan se detașează mult prima dintre ele, La
limita suportabilului (p. 198 și urm.), ce
dovedește că mai mereu Sorin Lavric este recep-
tiv la mărturiile tari despre viață și mai puțin la
scriitura în sine. Este o caracteristică a
personalității sale că întotdeauna este atras să
scormonească biografiile autorilor, și cât mai
puțin de texte și nu prea fascinat întotdeauna nici
măcar de producția de idei a acelora. Ba chiar,
cel puțin în două cazuri, am impresia că se sub-
stituie celor despre care scrie și pornește pe cont
propriu să dea o imagine a sa ignorând pe cea a
aceluia despre care scrie. Așa se întâmplă cu
portretul pe care i-l face lui Nae Ionescu și des-
pre care bănuiesc că îi aparține în cvasitotalitate
(48 și urm.) și același pare a fi cazul și cu textul
despre Stilul lui Hegel (p. 234 și urm.). Nu am la
îndemână cărțile recenzate pentru a verifica
afirmația dar recunosc stilul acestui autor,
desăvârșit scriitor al unei limbi intelectuale și
extrem de fin scamator al abstracțiilor erudite.

La sfârșit mă opresc asupra unui detaliu
minim. Străbătând cu atenție scrierea am desco-
perit, în cuprinderea unui text consacrat cărții lui

N. Iorga despre femeile din viața neamului nos-
tru, câteva expresii care, desprinse din context,
i-au fost imputate autorului sub acuza de miso-
ginism. Dar întrucât Sorin Lavric își bazează
afirmațiile incriminate pe documentația din
opera istoricului îmi pare că ar fi fost mai cinstit
din partea vajnicelor amazoane să citeze sub
acuză feministă și umbra sacră a legendarului
istoric. Dacă tot e la modă dărâmarea statuilor,
marele Iorga de ce ar fi exceptat!?

Parafrazând stilul lui Sorin Lavric închei prin
a afirma că, selectându-și cronici tipărite în
paginile prestigioasei reviste România literară,
acesta a publicat o carte drăcesc de bine scrisă.
Prin el literatura noastră se ridică pe o altă treap-
tă, una a intelectualității, a manevrării cu dezin-
voltură a abstracțiilor. Până acum scriitorii
români erau mai mult sau mai puțini rurali, cu el
avem cazul unuia citadin complet și definitiv, nu
doar ca decor lexical ci și ca acces la idee. 
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Un egotic brut își iubește necondiționat ființa, un
egotic sensibil și-o poate detesta. 

*
A.E.: „Pentru X, viața cum o femeie intangibilă.

Pentru Y, cum o prostituată”.
*

Deruta unui vis care nu știe ce să facă cu sine.
*

„Oamenii întreabă mereu «de ce?» Sunt ca turiștii
care stînd în fața unei clădiri se uită în ghidul Baedeker
și, citind istorisirea construcției sale etc. etc., sunt
împiedicați să vadă clădirea” (Wittgenstein). 

*
Scriptor. Nu e totdeauna convenabil să scrii despre

acele lucruri care îți dau simțămîntul că le cunoști
„foarte bine”, asupra cărora ai putea rosti „ultimul
cuvînt”. N-ar trebui să le preferi pe cele de care îți dai
seama că le cunoști relativ, că le poți tatona prin inter-
mediul scrisului? Păstrînd pînă la urmă o marjă evoca-
toare a necunoscutului lor. Aidoma unei uși întredeschi-
se prin care se zărește un fragment al unui multispititor
peisaj îndepărtat la care nu vei ajunge niciodată.

*
Senectute. Renunți deopotrivă la ceea ce poți

renunța și la ceea ce nu poți renunța.*
„Iubire fără gelozie poate exista, dar fără de teamă,

niciodată” (Cervantes).
*

A.E.: „Invidia: perversitatea admirației”. 
*

Moment negru. Dacă te-a dezamăgit viața, nu s-ar
prea putea să te dezamăgească identic și moartea? 

*
„Cărturarul nu «se opune», bineînțeles, nicidecum

tineretului. Dar nu trebuie nici să-l flateze. Nu trebuie
să-l venereze. Rolul său nu este – nu a fost niciodată –
să participe la acest juvenism absurd, prostesc care,
niciodată nu vom repeta-o îndeajuns, a cunoscut cea
mai înaltă favoare la staliniști și naziști. Rușine celui
care, în decembrie ‘86, îngenunchea în fața unui popor
de studenți presupus a fi, ca prin miracol, purtător al

frumuseții, al dreptății, al binelui” (Bernard-Henry
Lévy). 

*
Iubirea exclude curiozitatea. E suficientă sieși. 

*
A.E.: „Timpi morți, cu care nici Dumnezeu, nici

Diavolul nu au ce face”.
*

În tactica scriptorului raportul fie și inaparent dintre
ceea ce există și ceea ce nu există, cu o multitudine de
episoade. Succesul textului e condiționat de această
luptă interminabilă, nu de un prezumat învingător.

*
Dorim culoare, dar să nu uităm că aceasta provoacă

viața cu primejdiile ei, astfel cum pînza roșie din mîna
toreadorului ațîță taurul.

*
Noiembrie 2019. La o licitație Christie’s de la Paris,

un portret al lui Mozart la 13 ani a fost vîndut cu suma
de 4 milioane de dolari. Se cunosc în total 5 portrete ale
marelui compozitor. 

*
„Nimic în lume nu este mai semnificativ, nu redă

mai sensibil misterul existenței decît fața umană.
Problema persoanei este legată în primul rînd de pro-
blema feței. Fața se prezintă totdeauna ca și ceva care
rupe și întrerupe lumea obiectivată, ca o rază scăpată
din lumea misterioasă a existenței umane, care reflectă
existența divină. Persoana intră în comuniune cu per-
soana în primul și în primul rînd datorită feței. [...]
Expresia ochilor nu este obiect, nu aparține lumii fizice
obiectivate; este o manifestare pură a existenței,
apariția spiritului sub o formă concretă. De un obiect nu
poți decît să dispui; cu o față nu poți decît să fii în
comuniune. Ființa persoanei, cum spune pe drept cuvînt
Stern, este o ființă «metapsihologică»” (Berdiaev). 

*
Obișnuința nu duce la plictis, ci la un gen de uitare

de sine, stare confortabilă. 
*

Amintirea. Caracterul mitic al unui fapt care ar voi
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să se mai petreacă o dată, însă nu în viitor, ci în trecut. 
*

Odihnește-ți spiritul cu ajutorul lucrurilor care nu s-
au spus încă. 

*
„Doi analiști americani ai parcurilor tematice au cri-

ticat faptul că, la redeschiderea celebrului parc
Disneyland, încă mai există scena în care Albă-ca-
Zăpada este salvată de prințul ei cu un sărut, conside-
rînd această scenă drept una care nu mai corespunde
vremurilor pe care le trăim. «Sărutul este unul fără
consimțămîntul ei, în timp ce ea doarme, ceea ce nu
poate fi o iubire adevărată dacă o singură persoană e
conștientă de ce se întîmplă», au precizat analiștii.
Scena ar prezenta «ideea demodată că unui bărbat îi
este permis să-i facă orice unei femei». Să nu uităm,
totuși, și că, în numeroase povești, broaștele sunt săru-
tate fără consimțămîntul lor de diferite femei pentru a fi
transformate în prinți… Lor de ce nu le apără nimeni
drepturile?” (Dilema veche, 2021).

*
Senectute. Ți se pare nu o dată că trecutul caută a se

reconstitui, a apărea ca un „nou” trecut, astfel cum se
întîmplă cu coada regenerată a unei șopîrle. 

*
Theatrum mundi. Agasat de faima dobîndită, X și-a

propus cu toată seriozitatea a juca rolul anonimului. Nu
a fi, Doamne, anonim, ci doar a juca un timp rolul aces-
tuia. Un „joc de-a vacanța”. S-a întîmplat cu un autor
sud-american… 

*
Senectute. E posibil și astfel: o fascinantă

inflorescență a ceea ce nu mai există spre a consola
ceea ce mai există.

*
„Viața lui Hristos este, în felul ei unic, dragoste

nefericită: el a iubit viața în virtutea conceptului divin
al iubirii, el a iubit toată omenirea. [...] Dragostea lui
Hristos nu a fost un sacrificiu în sensul uman al cuvîn-
tului și, cîtuși de puțin, a avut următorul sens: el nu s-a
făcut nefericit cu scopul de a-i face pe oameni fericiți.
Nu, el însuși s-a făcut într-o asemenea măsură nefericit
și i-a făcut nefericiți și pe semenii săi, încît, omenește
vorbind, doar acest lucru a fost posibil [...] s-a oferit ca
jertfă numai pentru a-i determina pe cei pe care îi
iubește să fie la fel de nefericiți ca și el însuși”
(Kierkegaard). 

*
Ascetismul de fond al unei iubiri adînci. 

*
A suferi: a te sacrifica. A iubi: a te sacrifica de ase-

menea. 
*

A.E.: „Trăim într-o lume încărcată de dificultăți, cu
puține resurse ale binelui, cu primejdii inaparente, cu
împrejurări „la cotitură” de tot soiul. E ca și cum am
merge cu un automobil pe un drum pe care nu se aplică
nici o regulă de circulație, urmărind o țintă necunoscu-
tă”. Dar credința? „Credința, colega, coexistă de nenu-
mărate ori cu această nu tocmai agreabilă stare de
lucruri. E aidoma unui menaj tensionat”. 

*
„Boala și moartea caută să vină atunci cînd nu le

aștepți, bucuriile caută să nu mai vină niciodată” (pro-
verb arab). 

*
„Emoționant! Povestea șobolanului care a devenit

erou a înduioșat întreaga lume. Magawa a fost decorat
cu o medalie de aur în miniatură pentru serviciile sale
militare. Acest șobolan uriaș cu buzunare african, în
vîrstă de 7 ani, a reușit să descopere 71 de mine antiper-
sonal și 28 de muniții neexplodate în Cambodgia. Este
primul șobolan din lume medaliat cu aur. Practic,
Magawa a reușit să curețe de pericole mortale o
suprafață impresionantă de 141.000 de metri pătrați.
[...] El are o capacitate uimitoare de a mirosi explozibi-
lii, de nouă ori mai rapidă decît orice altă metodă”
(Click, 2021). 

*
Un scop instinctiv al vieții umane, să trăiești în

unele momente peste ceea ce trăiești, ca și cum
gravitația terestră ar slăbi dîndu-ți senzația de plutire.

*
Scriptor. Viața e dramatică pur și simplu pentru că e

viață. Ficțiunea ce o însoțește are însă nevoie de drama-
tismul său propriu. 

*
Senectute. Zădărnicia unor lucruri care sfîrșesc,

zădărnicia unor lucruri care nu sfîrșesc niciodată.
*

„«Bere și vin» [...] Libertatea este cea de care ne
apropiem – ceea ce savurăm în petrecere este intuiția
eliberării. Că în beție, nu numai a îndrăgostiților, ci și a
cerșetorului și a criminalului se ascunde libertatea –
aceasta a arătat-o Baudelaire în ciclul său. Nu uitarea
eliberează. Este mai curînd așa: uitarea vestește apro-
pierea libertății. Uitarea care vine cu bătrînețea ne arată
că esența începe «să se retragă din lumea aparenței».
Multe își pierd importanța. Deși beția nu este decît o
parabolă, ea ne absolvă în timp de evenimentul gol, de
realitatea faptelor. « – Me voilà libre et solitaire!/ Je
serais ce soir ivre-mort;/ Alors, sans peur et sans
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remord,/ Je me coucherai sur la terre». Aceasta rămîne
o parabolă. Și Hölderlin a spus doar: «O dată am trăit
ca și zeii» – și nu mai mult” (Ernst Jünger). 

*
Senectute. Simplitatea ne umple ochii și urechile.

Complexitățile se retrag lent în altă lume. 
*

Nu se grăbește în monologul său suficient, după ce
i-ai telefonat. Închipuie paranteze și paranteze în paran-
teze, intonează vorbele parcă ar păși pe catalige, ca să
nu mai pomenim repetițiile. L-ar mai interesa ce i-ai
mai spune tu? Îl urmărești amuzat.

*
„Ironia este punctul acela straniu în care descope-

rim că tot ceea ce ține de duh e zădărnicie” (Alain). 
*

„Sunt lucruri de mare gingășie, lucruri care țin într-
adevăr de mister; cînd spunem mister nu ne referim în
primul rînd la aspectul de interdicție, ci tocmai la
gingășia, «subțirimea» sensului și naturii acestei bine-
cuvîntări. Discreția se asociază în mod firesc gingășiei”
(André Scrima).

*
„Se crede că obiceiul vopsirii unghiilor a dispărut în

Europa odată cu căderea Imperiului Roman. El a reapă-
rut în epoca Renașterii, cînd s-au întețit contactele
comerciale cu Orientul Mijlociu și India și aristocrația
europeană s-a simțit deosebit de atrasă de acest mijloc
de înfrumusețare. N-a trecut mult și unghiile îngrijite au
devenit un semn al bogăției și distincției. [...]
Fenomenul n-a fost însă pe placul tuturor. În 1877,
Parlamentul britanic a încercat să impună o lege care
cerea ca femeile, indiferent de vîrstă sau rang, să fie
pedepsite dacă folosesc metode amăgitoare precum
«parfumurile, vopsirea unghiilor, [...] dinți artificiali
sau păr fals», în scopul de a seduce bărbații. Dar legea
nu a putut fi impusă” (Formula As, 2021).

*
5 decembrie 2019, Timișoara. Văd un om al străzii

încă tînăr începînd să răscolească o pubelă plină de res-
turi, în apropierea Catedralei. Dar pe neașteptate dintre
aceste resturi țîșnește un pui de porumbel. „Bată-l noro-
cul să-l bată!, exclamă duios sărmanul declasat. Începe
să-și scotocească buzunarele și, scoțînd o bucată de
pîine, oferă cîteva fărîmituri păsării care le ciugulește
cu lăcomie.

Cum să nu vezi Răul cel duplicitar chiar și acolo
unde pare nu mai puțin decît un alibi al absenței sale?

*
Trupul, acea „materie tragică”, după cum o numea

Kierkegaard, exercită asupra spiritului o fascinație ce

decurge din calitatea sa speculară, reflectînd spiritul pe
care-l adăpostește.

*
„Conversație cu Reine Gianoli în legătură cu limba-

jul lui Mozart. Cred că Mozart a acceptat limbajul epo-
cii și n-a fost obsedat de ideea de-a crea muzica viito-
rului. Prin îndrăznelile sale a ajuns totuși un precursor.
Îi spuneam Reinei Gianoli că auzind deunăzi o sonată
de Schubert pentru pian și vioară, sonata pe care o
cunosc încă din copilărie, o luasem drept o sonată de
Mozart. «Nimic mai ușor decît să-i confunzi. Au
aceeași sensibilitate. Schubert este fratele mai tînăr al
lui Mozart.» Beethoven, în schimb, a fost stăpînit de
dorința vehementă de-a crea ceva nou [...] Tema princi-
pală din marea fugă mi s-a părut întotdeauna destul de
ingrată. [...] Aceeași problemă se pune și în literatură,
iar soluțiile variază. Baudelaire a acceptat în bine lim-
bajul timpului său, Rimbaud, nu. Dar cine îl va egala
vreodată pe Baudelaire?” (Julien Green). 

*
„Opera lui Flaubert miroase un pic a plictiseală. [...]

Nietzsche. Ce cred despre el? Că sunt multe litere de
prisos în numele său” (Jules Renard).

*
Senectute. Episoadele existenței atît de variate,

complicate, mobile, cărora te-ai străduit a le găsi un
sens analitic pe măsură, se simplifică, ajung la
naturalețea lor elementară, dureroasă. La firescul a ceea
ce am putea socoti că ar fi chipul unui Destin. Norii
metaforelor se eliberează în ploaie, apele înghețate ale
abstracțiunilor se dezgheață, curg slobode pe făgașul
restului existenței ce ți-a mai rămas. Ești liber în fine
prin însăși suferința a ceea ce am putea socoti că e stra-
tul său originar, postparadiziac. *

„Toți oamenii sunt responsabili unii pentru alții, iar
eu mai mult decît întreaga lume” (Dostoievski). 

*
A.E.: „Micile promisiuni pe care ți le faci de la o zi

la alta, cum o nadă pentru pești în vîrful undiței în care
vrei să te prinzi pe tine însuți”. *

„Tu îți amintești mai bine vocile decît figurile
oamenilor. Pentru că vocile au în ele ceva tangențial,
ceva nelimitat. Văzînd o figură nu te gîndești la voce.
Auzind o voce – care nu e nimic – încerci să-ți închipui
o persoană și cauți o figură” (Cesare Pavese). 

*
Din cruzimile Destinului literar. Să te consideri fără

dubii un mare scriitor fără să fii, să nu-ți dai seama că
ești un mare scriitor deși de fapt ești. 
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În 19801, Eugen Simion publica una dintre
cele mai cunoscute cărți ale sale (patru ediții,
1980, 1996, 1998, 2008), Dimineața poeților. Era
o metaforă pentru caracterizarea paradigmei
poeților dintr-o anumită perioadă poetică a înce-
puturilor, de la Ienăchiță Văcărescu (1740-1797)
la Costache Conachi (1778-1849). La Grigore
Vieru, e vorba de o răsturnare chiasmatică și
ontologică: poet al dimineții. Ceea ce îl pune în
balanță cu Bacovia și cu Miorița, deopotrivă.

Ciobanii complotişti din Mioriţa, măcinaţi de
cea mai rea dintre boli – invidia, se sfătuiesc să-l
omoare pe ciobanul ortoman „Pe l-apus de
soare”. Omorul anunţă intrarea în noapte, după
cum Orfeu o pierde pe Euridice în întunecatul
Hades, ucisă de un şarpe în clipa când fugea spre
a scăpa de Aristeu. Omorul e fumul gros baco-
vian care te-nbăbuşă pe drum, e noianul de
negru, e cenuşiul plumbului. Noaptea este a
Infernului. Grigore Vieru mărturisea că nu are
somn noaptea, se chinuie şi trudeşte eminescian
la metafore, aşteptând zorile. Propriu-zis, acest
chin, această crucificare în noaptea basarabeană
de după 1812 îl călăuzeşte spre dimineaţă, ca
mod de existență împotriva „terorii istoriei”
(Mircea Eliade). Dar el pare că a fost hărăzit să
nu mai aibă visuri şi iluzii. S-a trezit un romantic
fără visuri, ceea ce este o contradicţie în termeni,
după cum ciobanul lui Ion Druţă s-a pomenit fără
oi. Iar un cioban fără oi este iarăşi o contradicţie
în termeni. Ciobanului din Toiagul păstoriei nu i-
a mai rămas decât cântecul din fluier, adică
numai oile din cântec. Un asemenea cântec are şi
Grigore Vieru, unul fără oi, fără țară, deşi are o
Țară. E răspunsul lui, singular, la „teroarea isto-
riei”. 

René Girard spune că „Moartea nu este nicio-

dată decât cea mai rea violenţă care i se poate
întâmpla unui om”2. De aceea, probabil, zice
Vieru, „Viaţa şi moartea sunt două animale care
nu se mai satură niciodată de nimic”3. 

Cum să răspunzi acestei ultime violenţe care
este moartea? În primul rând, să-ţi porţi crucea cu
demnitatea şi forţa interioară a celui care ne-a dat
marea pildă în confruntarea cu maşinăria impe-
rială care-şi pune la treabă slugile mancurtizate.
Să ajungă pe Golgota, iată singura nădejde a celui
slab în faţa forţei brute. Orice slăbiciune îţi poate
fi fatală. Trebuie să-nveţi să mori, robit de gân-
duri şi de suferinţă, ca să poţi renaşte, în zori, ca
un copil: „Peste zi, la fel noaptea, devin robul
gândurilor. În gânduri mă deprim şi mă izbesc cu
capul de toţi pereţii şi de toate zidurile vieţii”. În
robia siberiană, ziua însăși este o noapte a gându-
rilor. A fi adevărat om și artist înseamnă a nădăj-
dui să ajungi viu dimineaţa:

Crezând în marea dimineaţă,
Se duc artiştii-n necuprins.
S-au agăţat mai mult de viaţă,
Dar şi de moarte s-au fost prins. (Se duc arti-

ştii)
Numai cine are Maică (în limbajul vierean,

Țară) poate răzbi spre zori. Copil, se trezea dimi-
neaţa cu toate lăicerile casei pe dânsul, puse de
mama să nu-i fie frig peste noapte. (Acasă).
Întrebat de Jurnalul de Chişinău care este primul
lucru la care se gândeşte dis-de-dimineaţă, răs-
punde: „Ia te uită: sunt viu! Îmi spun şi mă bucur.
Ia te uită: soarele continuă să răsară! Îmi spun şi
mă bucur, dimineaţa trăiesc nişte stări care mă
înalţă deasupra tuturor necazurilor. Atunci sunt
copilul Naturii cu toată fiinţa mea”.

Noaptea, fiinţa poetului e slabă ca a unui
copil:
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Puternic nu sunt
Nu pot fi de faţă
Cu sângele meu
Când sunt rănit.

Nu îndrăznesc
Să calc în picioare
Vipera ce m-a încolţit.
Nu pot până la capăt
Cântecul duce.
Scriind,
Parcă-aş ara cu o cruce.

Dorm iepureşte şi-mi pare
Că nu mai vin zorii.
Îngheţ fără
Lâna alba-a ninsorii.

Tulbure, Doamne,
Mi-ar rătăci sufletul,
Tulbure şi-mprăştiat,
Cocoşul de aur al cerului
De l-aş găsi dimineaţa tăiat.

Puternic nu sunt
Nu pot o casă dura,
O cruce nu pot ciopli. 
Cocorii se duc
Şi nu-i pot opri.
Stelele cad
Şi nu le pot la loc ţintui. (Litanii pentru orgă)
Acesta e poetul, copil neajutorat, şi care ajun-

ge în zori datorită jertfei pe cruce a mamei:
Trudite cât ţara întreagă,
Mânuţele tale de ceară
În noaptea cea neagră,
În noaptea cea neagră
Odihnescu-se prima oară.

Prima oară
Sărut mâinile tale
Din care ierbi vor răsare.
Mi-i plină fiinţa de jale
Ca trupul mării de sare. (Litanii pentru orgă)
Aşadar, mama e jertfa ispăşitoare, ea pare să fi

luat locul pe cruce Fiului. În această noapte
neagră, poetul e cea mai singură fiinţă de pe
lume (se-ntâlneşte, adică, iarăşi cu nefiinţa baco-
viană):

Ca un pom doborât, 
Însuşi graiul
Parcă se aude căzând.
Doamne, atât de singur,
Atât de singur
N-am fost nicicând. (Litanii pentru orgă)
Numai ruga mamei poate aduce zorii:
În zori, mâinile mamei
Se roagă spre Cer, împrospătate
De cântecul privighetorilor. 
Iar jos,
Ţipă de nerăbdare pământul
Obişnuit cu palmele ei. (Rugăciunea din zori)
Dar ruga, fără ispăşirea poetului care e truda,

nu aduce zorii: „Dacă răsăritul soarelui te-a găsit
muncind, înseamnă că nici soarele, nici altcineva
nu-ţi poate lua locul”4. Puterea creaţiei se verifică
în zori: „Dacă am zidi dintr-o dată cântecul aşa
cum puterea dimineţii zideşte dintr-o dată lumina
întregii zile!”5. Un răsărit de soare nu se poate
compara cu nici o carte din lume: „În ziua în care
am admirat un răsărit de soare, pot să nu mai
citesc nici o carte”6.

Grigore Vieru pare să fie cel mai important
celebrator al dimineţii din literatura română:
„Dimineaţa este scula de aur a Creatorului pe
care El a lăsat-o în grija noastră”7. Însăşi Sfânta
Scriptură trebuie să fie opera dimineţii cereşti:
„Dacă lumina dimineţii n-a strălucit pe foile
Scripturii deschise, înseamnă că ea n-a strălucit
nicăieri altundeva”8. Paradisul trebuie să fie o
veşnică dimineaţă şi care coboară pentru o clipă
pe pământ, în zori:

O! Ce frumos pământul e în zori,
Un paradis de flori,
Un rai pe care Domnul – 
El ni-l dete,
Suntem Domnului datori! (Un paradis de

flori, fragment din textul la filmul Tăunul, cu
muzica după Dimitrii Şostakovici)

Sau alt fragment (Toate-s numai dor), cu
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muzică după Mica serenadă nocturnă de Mozart:
Ce dulce-i dimineaţa,
Ce dulce-i dimineaţa,
Sărută-i ochii, faţa,
Sărută-i ochii, faţa!
Să ne bucurăm,
Să ne bucurăm!
Frumoasă, fără preţ e viaţa,
E păcat să n-o cântăm!
În zilele foametei, alinarea venea tot de la

„zvârlugile de lumină” ale dimineţii:
Zvârlugi de lumină
Pe lacrima apei, pe râu
Paşii de frunză ai mamei.
Dimineaţă. Puţină
Ca o mână de grâu
În zilele foamei. (Fără titlu)
Viaţa este, în definitiv, un amestec de noapte

şi dimineaţă:
M-am amestecat cu viaţa
Ca noaptea cu dimineaţa. (Cu viaţa, cu dorul)
Simbolurile purităţii adamice ale dimineţii

sunt lumina şi roua. Ele sunt semnele Învierii de
după călătoria în noaptea neagră:

Iată a căzut pe iarbă roua, – 
Mi-a şoptit un glas preaîngeresc, 
Asta, omule, e vestea nouă,
Bucură-te, spune mulţumesc. (Vestea)
Fondul religios al dimineţii vierene este indis-

cutabil. În Psalmul 100, 10, dimineaţa apare ca
momentul privilegiilor divine şi al justiţiei
umane: „În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii
pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului
pe toţi cei ce lucrează fărădelegea”. În zori, lumi-
na e încă neprihănită, e „ora vieţii paradisiace”9.
Dimineața, spune el într-un aforism, este dumini-
ca zilei. Este cea mai tulburătoare și insolită
apropiere de ceea ce Eminescu a numit starea dؙ
întâi, ca stare preontologică (Constantin
Amăriuței). Așadar, intuiţia poetică viereană a
funcţionat ireproşabil, eminescian, căci poetul a
citit Cartea înaintașului său întreaga viață,
lăsând-o, testamentar (Legământ), urmașilor spre
a isprăvi ce n-a dovedit nici tata. Bucuria de viață
creștină găsește în Grigore Vieru cea mai simplă

și adâncă expresie poetică din literatura română.
Și asta fiindcă el iubește viața ca un copil: „Ca un
copil/ Aștept dimineața,/ Până la lacrimi/ Mi-e
dragă viața” (Ca prima oară). Peste toate, dimi-
neaţa e ora lacrimii cereşti – roua. Astfel, între
elementele imaginarului poetic vierean, apa
dobândeşte cea mai înaltă demnitate ontologică.
Vieru este, neîndoielnic, un excepţional poet al
apei divine, în pura ei naturaleţe, sfinţită, adică,
direct de către Cer.

Note:
1. Subcapitol revăzut și adăugit din vol. Duminica

Mare a lui Grigore Vieru.
2. René Girard, Violenţa şi sacrul, Editura Nemira,

Bucureşti, 1995, p. 38.
3. Nişte gânduri, în „Literatura şi arta”, nr. cit., p. 5.
4. Grigore Vieru, Strgat-am…, p. 408.
5. Nişte gânduri, loc. cit.
6. Strigat-am…, p. 381.
7. Ibidem, p. 372.
8. Nişte gânduri, loc. cit. 
9. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., I, p. 446.

2323CONVORBIRI  LITERARE



Motto:
„Doresc a fi înmormântat la moșia mea Trifești, în

cimitirul bisericii zidită de mine, cu preotul din sat și cu
simplicitatea ce am iubit întreaga mea viață. Pe mormântul
meu doresc să fie sădiți mai mulți lilieci și sălcii.

În punctele de mai sus fiind cuprinsă ultima mea
voință, ce va fi respectată întocmai.

Rog pe soția și pe fiii mei să-mi conserve memoria cu
acea iubire care au avut totdeauna pentru mine și am avut-
o eu totdeauna pentru dânșii și o cobor cu mine în mor-
mânt. Las la toți fiii mei părinteasca mea binecuvântare.
Rog ca să-și aducă aminte de mine acei puțini cărora am
putut face vreun bine și să mă ierte acei cărora am greșit în
șirul vieții mele.

Orașul Iași, iulie în 3 zile, anul 1868.
C[onstantin]. Negruzzi.”

Odată cu monopolul autorității și puterii exercitat
asupra anumitor domenii, vine și responsabilitatea
pentru ele. Lucru valabil și pe tărâm juridic. După
adoptarea Codului Civil din 1864, care organizează
succesiunile conform principiilor Codului napoleo-
nian, importanța voinței testatorilor scade în favoarea
celei a legiuitorului. Vocea statului pune surdină și
încetul cu încetul stinge vocea oamenilor în ceea ce
privește moștenirile. Statul ia în stăpânire și această
trecere. 

Dacă istoria e marele testament lăsat de strămoși
urmașilor spre luminare și sprijin, după cum spunea
Kogălniceanu în Cuvântul de deschidere a cursului de
istorie națională, rostit în 24 noiembrie 1843 la
Academia Mihăileană, atunci se poate spune că testa-
mentele sunt istoria cea mică a țării1. Volumul îngrijit
de Liviu Papuc și Olga Iordache, Urmașilor mei...
Testamente. Vol. V (1609-1926) (Iași: TipoMoldova,
2021) grupând testamente de la mijlocul secolului al
XIX-lea și până în epoca interbelică, ne pune față în
față cu ultimele expresii testamentare ale vocilor
strămoșilor. În loc să citim un text de lege, sec, tehnic,

general valabil, abstract, care nu merge explicit dinco-
lo de el însuși, citim dispoziții testamentare care ne
pun față în față cu oameni: înțelepți, capricioși,
supărați pe rude sau încântați de consorți, bogați sau
săraci, Ortodocși, Catolici sau Mozaici, o întreagă
umanitate peste ale cărei înțelepciuni sau folíi s-a
așternut lespedea antifonată a legii. Succesiunile de
acum se produc în baza unui text impersonal, care nu
mai face nimic altceva decât să distribuie conform
legii procentele de bunuri mobile și mobile cuvenite
unuia sau altuia dintre succesorii legali de diferite
grade. Testamentele adunate în acest al cincilea masiv
volum de Liviu Papuc poate că nu au fost îndeplinite
ca atare, deși în cazul unora se poate verifica și con-
firma că au fost astfel primite, dar au lăsat nu doar
succesorilor imediați bunuri, ci și nouă,
moștenitorilor foarte îndepărtați, un prețios tezaur
cultural. Pe lângă bunuri, transmit și suflet, ceea ce
legea nu poate face.

Astfel, scoaterea la lumină a acestor testamente
confirmă existența unui adevărat sistem freatic de
transmisiune culturală care a influențat proprietățile a
ceea ce se vede în istorie cu ochiul liber. Cu alte
cuvinte, ne-a scos la lumină un adevărat labirint de
nervuri ale continuităților culturale, ale tradiției în
sensul ei cel mai concret, în care odată cu patrimoniul
material se transmitea sau se confirma și  un patrimo-
niu spiritual. 

Testamentele publicate de Liviu Papuc scot la
iveală munca, neobosită, iubirea și respectul reciproc
dintre membrii unei familii, căutarea și încercarea de
a ușura soarta săracilor, bolnavilor și orfanilor și
stăruința și devotamentul față de tradițiile strămoșești.
Făcând acest lucru, Liviu Papuc îndeplinește dezide-
ratul unui alt mare învățat al vremurilor trecute, Artur
Gorovei care, în 1908, publicând memoriile din 1845
ale vechiului boier moldovean Teodor Vârnav, nota în
prefață că autobiografia cu pricina „este unul din
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puținele documente care luminează întunerecul vieții
noastre de la începutul veacului trecut. Cunoaștem, cu
amănunțimi, viața intimă a popoarelor vechi, și mai
cu seamă a romanilor; începem a avea, din ce în ce,
mai multe știri despre traiul altor popoare și mai
vechi, pe când viața străbunilor noștri o bănuim
numai cum a trebuit să fie, pentru că ne lipsesc docu-
mentele cu care sunt îmbogățite alte literaturi”2.

Aruncând, așadar, un mănunchi de lumină asupra
istoriei secolului al XIX-lea (în principal), Liviu
Papuc ne dezvăluie o lume în care românii aveau ceva
de lăsat, în care dăruiau, nu luau. Recentele și zgomo-
tos lăudatele lucrări de istoriografie bazate pe docu-
mente de tribunal referitoare la divorțuri și crime,
departe de a oferi o imagine comprehensivă a lumii
românești, ne oferă o deschidere de unghi ascuțit, care
secționează continuitățile. Nu poți scrie istoria veacu-
lui unui neam doar pe baza documentelor referitoare
la zavistiile lui familiale. Aceste documente sunt rele-
vante, desigur, dar se cer completate cu lecturi din alte
unghiuri. Până când se vor ocupa de aceste documen-
te marii istorici din marile institute publicând la mari-
le edituri, neobositul Liviu Papuc ne oferă acest al
cincilea volum de documente care ne dau o cu totul
altă imagine despre România modernă. Dacă acum
legea împarte impersonal în vreme ce oamenii doar
contestă la tribunal legatele, făcând astfel tristă figură
de păcătoși lacomi, testamentele lui Liviu Papuc ne
arată pe români împărțindu-și avutul cu mai multă sau
mai puțină generozitate, dar mai ales ni-i arată în soli-
locviile lor testamentare, gândind la motivele și sco-
purile pentru care își împart avutul așa și nu altfel. Și
ce aflăm din aceste solilocvii?

Aflăm, în primul rând, că românii, în a doua parte
a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX,
aveau destulă încredere în soliditatea instituțională a
țării lor încât să-și lase averile, în întregime sau
parțial, unor instituții precum Academia Română,
Epitropia Spitalului Sf. Spiridon (cele mai numeroa-
se), Casa Școalelor, Societatea pentru învățătura
poporului român și nenumăratelor biserici, orfelinate,
bolnițe, școli, mănăstiri și asociații de ajutorare care
existau în acea vreme pe teritoriul țării, al Iașului și
Moldovei în acest caz. Românii se puteau bizui pe
faptul că aceste instituții nu vor dispărea peste noapte
– desființate de stat sau falimentate în chip fraudulos
– și că își vor îndeplini obligațiile lăsate prin testa-
ment odată cu banii sau moșiile sau casele.

În al doilea rând, vedem cum românii lăsau
moștenire nu doar bani, ci, în foarte multe cazuri, ros-

turi, moduri de viață, moșii, vii, prăvălii, livezi care se
cereau lucrate sau continuate, asumate. Astfel se per-
petua un mod de viață, nu doar se dăruiau bani spre
părăduire. De aceea, testatorii luau în considerare și
calitatea celor cărora le lăsau moștenire avutul lor,
avut care era, de fapt, o rază de libertate, și în unele
cazuri puneau supraveghetori/epitropi asupra
moștenitorilor care din diferite pricini, a vieții
ușuratice sau a minții greoaie, ar fi putut periclita
moștenirea. Există, mai ales în cazul marilor familii,
și cazuri de intrigi care mânie pe testator și îl determi-
nă să-și schimbe hotărârile inițiale, cum face
Principele Gr.M. Sturdza, care declară în ziarul
Evenimentul din 8 mai 1902 că: „Descoperind plăs-
muirile urzite în preajma mea, pe cât unele de nepu-
tincioase prin nedestoinicie, pre atât de nelegiuite, în
întreaga mea putere de cugetare și voință: Anulez
orice dispoziție testamentară a mea cu data anterioară
acestora”.

În al treilea rând, descoperim marea grijă a româ-
nilor pentru cei săraci, grijă care se manifesta prin
sume de bani lăsate bătrânilor de ambele sexe, tinere-
lor sărace, ca zestre, pentru a se putea mărita, sau prin
donații generoase făcute spitalelor și școlilor destinate
săracilor de la orașe și sate. Grija pentru școală se
manifesta și prin îndemnul de a ridica instituții de
învățământ profesional. Maiorul C. Langa lăsa parte
din casele sale ca local al școlii de arte și meserii din
Iași. De asemenea, se lăsau foarte mulți bani pentru
trimiterea la școală/universitate a tinerilor, din fami-
lie, sat, oraș sau provincia istorică (Bucovina, de
exemplu). Testamentul lui Constantin G. Vernescu are
în vedere întărirea conștiinței naționale la românii din
provinciile subjugate de imperiile înconjurătoare. 

În al patrulea rând, vedem că, în secolul al XIX-
lea, naționalismul nu a luat locul creștinismului, așa
cum s-a sugerat și la noi pe urmele unei istoriografii
de import occidental-marxist, care vede în secolul al
XIX-lea secolul naționalismului ca religie civilă care
ia locul creștinismului muribund. În cazul, românilor
care scriu aceste testamente, cu una sau două excepții,
Ortodoxia și naționalismul se îmbină armonios,
Ortodoxia fiind percepută și în chip teologic, ca ade-
văr și cale mântuitoare, dar și ca element identitar.
Românii lăsau precizări amănunțite atât în ceea ce pri-
vea înmormântările (unii testatori precizează și ora la
care să fie duși la groapă, cei mai mulți refuză „toate
acele pompe zadarnice”, deși accentuează că vor să
fie înmormântați după „religiunea ortodoxă” în care s-
au născut și au trăit), cât și în ce privea alte utilizări
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ale banilor. Biserica și școala sau instituția de cultură
națională sunt ambele avute în vedere de testatori.  

În al cincilea rând, vedem că regula era cea a unor
căsătorii lungi, a unei intimități și complicități
sufletești desăvârșite de timp între soți, datorită cărora
ce hotărăște unul e confirmat și de soțul supraviețuitor
după ani de zile. Soțiile dispun de averile lor sau de
averile lăsate lor de către soți în deplină libertate dar
cu multă iubire și respect față de soții lor. Și soții,
aidoma. Există, desigur, și excepții.

De altminteri, testamentele femeilor, numeroase,
sunt printre cele mai pilduitoare prin spiritul de chi-
verniseală și prevederea care le susțineau viețile și
faptele. Din aceste testamente apar, împotriva oricărui
feminism otrăvitor, admirabile siluete de matroane
române. 

Se vede, din multe testamente, și bunul-simț care
acompania atât bogăția cât și sărăcia pecuniară a mul-
tor români. Sau simțul datoriei, precum în testamentul
lui G. Lucescu, profesor de la Liceul Național care, în
8 septembrie 1898, regretă că moare fără a-și fi dus la
bun-sfârșit misiunea, încredințată lui de ministrul
Spiru Haret, de a întocmi un raport asupra sistemului
francez de învățământ.

Testamentele acestea au avut impact edilitar, au
modelat nu doar oameni, moștenitori știuți sau ano-
nimi, identificați prin mahalalele sărace sau prin sate,
ci și orașul Iași sau alte orașe, Așa e admirabilul tes-
tament al domnișoarei Ludmilla Woïdanowitz, care
are grijă de anumiți copii, de Biserica Romano-
Catolică, căreia îi lasă bani pentru  a întreține elevi la
seminar, dar care lasă și municipalității bani pentru
înființarea unei școli de brutărie, pentru întreținerea
unor spitale și pentru înfrumusețarea orașului. Mai
lasă bani și pentru promovarea, prin Academia
Română, a respectului față de femei.

Testamentele descriu și spații în aer liber sau
domestic, geografii înverzite sau topografii mobilate,
colecții de artă reală sau închipuită, biblioteci, dându-
ne astfel pagini de balzacianism genuin, sui-generis.

Unele testamente ne descoperă și conștiințe aucto-
riale, scriitori confirmați sau în născare, conștiințe
lucide în fața vieții și a morții. Testamentele marilor
ierarhi, cum ar fi Calinic Miclescu sau Iosif Naniescu,
sunt cuvinte de învățătură adresate obștii, ele fiind
scrise cu o clară conștiință pastorală și națională. Nu
lasă moștenire bunuri în privat, ci sunt despuieri de
orice averi și dezgoliri de suflet.

De fapt, testamentele sunt unul din straturile
vechii rânduieli românești, un alt segment al ordinii

lucrurilor,  un alt mod de a structura realitatea de care
modernitatea ne-a văduvit. Că așa stau lucrurile ne-o
demonstrează și invocarea testamentelor în contextul
secularizării averilor mănăstirești. Dincolo de
rațiunile de stat care impuneau recăpătarea controlu-
lui asupra celor douăzeci de procente din pământul
țării stăpânite de mănăstiri, de obiective politice sau
diplomatice cum ar fi retezarea ițelor pe care, prin
intermediul mănăstirilor închinate, marile imperii
înconjurătoare le trăgeau pentru a controla lucrurile în
Moldova și Țara Românească, Mihail Kogălniceanu
invocă în sprijinul secularizării averilor mănăstirești
chiar testamentele. Mănăstirile, afirmă el, nu respec-
tau obligațiile impuse lor de către donatorii pământu-
rilor de care se bucurau. Preluaseră doar drepturile,
fără a prelua și obligațiile lăsate cu limbă testamentară
de generații succesive de strămoși pioși: „Toate averi-
le dăruite de către evlavioșii nostri Domni locurilor de
jos sînt condiţionate. Ţinere de sobor, de şcoli, de spi-
taluri, de case de nebuni, de mese pentru săraci, aceste
sînt principalele condiţii, din care însă nici una nu
s’au ținut de cătră părinţii greci”3.

Vasile Alecsandri, pe de altă parte, invocă aceste
testamente tocmai pentru a apăra, ulterior seculariză-
rii, anumite surse, mai umile, de venit ale mănăstiri-
lor, făcând apel la sentimentul de pietate față de
strămoși. Alecsandri cerea într-o intervenție din
Camera Deputaților din 19 iunie 1869 respectarea
donațiilor făcute de strămoși mănăstirilor și celor săr-
mani, în ciuda valului de pozitivism utilitarist și de
liberalism economic care amenința vechile rânduieli
ale României: „Domnilor, când am început şi eu
cariera mea am fost orânduit şef la casa milelor, şi am
văzut atunci că pensiile erau acordate la multe familii
scăpătate, dar şi la multe persoane care aveau avere;
însă cutia milelor era destinată numai pentru persoa-
nele cu totul sărace. Cutia milelor este o instituţie de
binefacere, a cărei obârşie se suie până la Domnii cei
mai vechi ai ţării noastre; în vreme ce instituţia pen-
siilor este o instituţie modernă. Părinţii noştri aveau
un obicei creştinesc şi foarte frumos, acela de a dărui
şi a ajuta pe săraci, şi acest obicei, această simţire,
cred că se păstrează şi în inimile strănepoţilor de
astăzi ai acelor străbuni ai noştri. Prin urmare, domni-
lor, se cuvine să respectăm acel obicei vechi al stră-
moşilor noştri, respectând darurile ce ei au făcut, şi să
urmăm acel principiu cu totul românesc că darul nu se
ia înapoi. Domnilor, aceste sărmane călugăriţe, din
care cunosc pe unele, până a nu se seculariza averile
mănăstireşti, se bucurau de oarecare venituri care erau
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legate cu mănăstirile. De la secularizare încoace însă,
acele averi s-au luat de către Stat, şi aceste călugăriţe
sunt condamnate a primi ajutoare foarte minime, care,
dacă li s-ar tăia acum şi acelea, nu numai că ar rămâ-
nea în desăvârşită mizerie, dar ar fi ameninţate chiar
să moară de foame. De aceea, domnilor, chiar dintr-un
simţământ de umanitate, şi pentru respectul părinţilor
noştri, care au făcut aceste daruri acestor sărmane
călugăriţe, şi care daruri nu se urcă la o sumă aşa de
mare încât să merite o discuţie atât de importantă în
sânul Camerei şi să ne facă să pierdem timpul, vă rog
să menţineţi aceste mile şi să nu vă îngrijiţi că se vor
îmbogăţi prea mult din cinci sau zece coţi de şiac,
încât să nu mai merite a li se da aceste ajutoare. Mă
unesc dar cu opinia domnului Kogălniceanu, ca să
lăsăm pe aceste sărmane călugăriţe să se bucure de
milele făcute lor de către părinţii noştri, pentru ca să
nu se zică că copiii părinţilor noştri au venit şi le-au
luat bucăţica din gură”4.

Toate aceste testamente nu sunt acte de desfacere
a unor gospodării, de lichidare a rânduielii, de lichidi-
zare a patrimoniului, ci acte de voință care înrădăci-
nează, care fixează și stabilește o ordine. Ordinea
mare a țării se bizuia pe ordinea mică a moșiei
împărtășite de generațiile succesive ale unui neam,
după cum era conștient Ioanichie, episcop al
Romanului, care, lăsând nepoților moșiile primite din
moși-strămoși și agonisite de dânsul, avertiza la 3
iulie 1758: „Adiverez cu această adivărată scrisoare a
mea pentru toate moșiile ce-am avut și baștină
părințească și cumpărături părințești, și osebite câteva
cumpărăturile mele, și dania ce-am avut de la unii și
alții din rezeși, pentru multe faceri de bine ce-au avut
de către noi, la satele Oprișeștii de sus și Oprișeștii de
jos, și la Urăsa pe Zeletin, și la Mohorăți pe pârâu
Dobrotvorului, la ținutul Tecuciului, și pe aiurilea pe
unde s-or afla cumpărătură de a mele de rezeșie, ori
danie, toate aceste părți de moșie din toate siliștile,
care le-am ales eu cu hotarnici cu toată keltuiala mea,
și le-am stălpit cu pietre, și din cămpu, și din sepătură,
și din siliște, și din pomețiă, și locuri de fânețe, și din
heleșteie, și din tot locul cu tot venitul le-am rănduit
și le-am dăruit tuturor nepoților mei […] de acum
înainte nepoții noștri mai sus numiți, să aibă a lua
aceste moșii la stăpânirea lor, să le stăpânească cu
toții împreună frățește, și în toată viața lor, și după
moartea lor, să rămâie la fiii și nepoții lor, și
strănepoții lor să le stăpânească din neam în neam.
Iară a le vinde, sau a le skimba sau a le dărui să nu fie

volnici, de vreme ce noi cu multă osteneală și keltuia-
lă le-am dezbătut și le-am ales, și le-am lămurit ca să
rămâie de kivernisală neamului meu, ca unde au trăit
părinții, moșii și stremoșii noștri, acolo să trăiască și
să-și pitreacă viiața și celalalt neam de acum înainte,
cât îi va ține D-zeu; iar carele din neamul nostru s-ar
ispiti să vânză, sau să skimbe, sau să dăruiască să facă
strămutare moșiei, unul ca acela să nu fie partnic
daniei mele, ce lipsit să fie din dania noastră, și parte
de moșie a unuia ca acela ce ar călca hotarul poroncii
mele, să fie volnici ceialalți frați a-i lua și partea lui în
stăpânirea lor, și cu totul să rămâie lipsit din
moștenirea daniei mele, și nici la o judecată ascultare
să n-aibă, căci eu cu ale mele, după cum am socotit, și
am voit, într-acesta kip am rânduit, și am așezat pre-
cum mai sus arătăm, și rânduiala noastră să ste nestră-
mutată în veci. Aceasta înștiințăm.” 

„Nestrămutat”, acesta este cuvântul care revine
neîncetat în aceste documente. În pragul morții,
oamenii mai făceau o ultimă sforțare de voință care
era menită a pune rânduială în lucruri. În pragul trece-
rii, trasau linii de netrecut. Garantul nestrămutării era
tocmai fragilitatea celui care desemna pentru ultima
oară ordinea lucrurilor. Din respect pentru oameni,
pentru părinți și buni, moși și strămoși, s-a născut, la
un moment-dat, respectul față de lege. Din lipsa de
respect față de legi arbitrare formulate și impuse de
autorități cu slabă reprezentativitate și aderență la
viața românească, se alimentează și disprețul față de
moși și strămoși. Când vocea strămoșilor nu mai răz-
bate din ordinea legală a unei țări, atunci înseamnă că
domnește dezordinea și că țesătura constituțională a
țării, rânduiala ei, e compromisă. Acest volum de tes-
tamente editat de Liviu Papuc, aidoma întregii serii,
ne ajută să ne venim în fire îndemnându-ne să
reînvățăm a privi drept în ochii strămoșilor.

Note:
1. Mihail Kogălniceanu, Dorințile Partidei Naționale

în Moldova, ed. Mircea Platon (Iași: Timpul/ Convorbiri
literare, 2020), p. 238.

2. Teodor Vârnav, Istoria vieții mele (Autobiografie din
1845) (Iași: Polirom, 2015), p. 7.

3. Kogălniceanu, Dorințile Partidei Naționale în
Moldova, p. 39.

4. Vezi Convorbiri literare: Corpus. Prelecţiuni.
Discursuri, Dezbateri, ed. Liviu Papuc (Iaşi: Timpul,

2019), p. 206.
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Din resorturi „de spirit universal” i-a binevenit,
cu temei istoriografic argumentativ, lui Iorga, să rele-
ve, ca încă de pe la finele secolului al XV-lea și înce-
putul celui următor, semne măcar anticipative de
modernitate, străbătătoare, desigur, de încă „forme
de viață medievală”, la români, dar și sensibilizate,
pe fundalul „moștenirii” eroice și culturale a lui
Ștefan cel Mare, de „zarea renascentist-umanistă”.
Prin atingeri cu acea „zare”, „literatură <la noi> era
și atunci”, dacă, cum aprecia Iorga, așa ceva
„înseamnă vădirea impresionantă a ceea ce se ivește
în anume momente din viața omenească și cere
neapărată rostire”. Se „vădea”, cum tot Iorga aprecia,
în ținută concluzivă pentru cel de-al IV-lea volum,
Cavalerii, al sintezei sale de istorie națională, „un
nou Bizanț, cu influențe gotice, dar și cu pecetea
măsurii și armoniei noastre”. Sub frontispiciu monu-
mental de „nou Bizanț”, reflectant de raze
renașcentiste bătătoare înspre Orient, Iorga a și con-
siderat „timpurile moderne românești” cu probante
„semne dintâi” cam de prin secolul al XVI-lea. Ca
orientativă pentru „buna înțelegere” a cuprinsului
volumului V (Vitejii) al „marii sinteze” ar putea fi
recunoscută, chiar și sub ochi „hipercritici”, sentința
de erudit-autor că respectivul secol a fost unul „de
istorie modernă, față de evul mediu ce fusese până
atunci”.

Semnalarea de „înnoiri de vremi” s-a regăsit în
unele titluri de capitole ale volumului acoperitor de
mai ales a doua parte a secolului al XVI-lea, titluri
precum: Boierime peste domni, Domnii români și
chestia ardeleană, Aventurile Renașterii politice în
țările noastre, Traducerea <în română a> cărților
sfinte, Un început de influență grecească, O undă de
influență franco-italiană, O Dacie de paritate,
Românii neliberi în preajma întemeierii monarhiei...
Sub asemenea titluri, chiar și sub altele din cuprinsul
aceluiași volum, și-au aflat rost expresii care mai de

care orientativ-sentențioase, de felul: „a ajunge, a
stăpâni, a folosi și mai ales a străluci, acesta este
scopul” <vitejilor parcă încercați de sindromul
Principelui machiavelian>; „atunci aceeași necesi-
tate de concentrare a vieții creștine în aceste locuri
vor aduce tentativa lui Despot-Vodă, spiritul
Renașterii adăugându-se la instinctul dacic pentru a
impune [...] creațiune politică”; „strămutarea <de
început> în aceste țeri a acelei aristocrații bizantine,
de curând înviate care crezuse un moment că din
Bizanț poate domina și la Dunăre”; „o nouă viață, cu
pronunțate tendinți naționale, se ridica și dincoace
<de Dunăre>, din adâncul mulțimilor care până
atunci nu știuseră decât să muncească și să lupte”;
„din atingerea deasă și îndelungată cu Ardealul,
domnii români au trebuit să se aleagă cu o conștiință
de mândrie, de putere [...], chiar de maiestăți”;
„toată lumea creștină de dincolo de Dunăre, care se
afla nu numai supt stăpânirea politică a sultanului,
ci și supt cea morală a acestor surogate de împărați
care sunt domnii noștri”; „meritul tipăriturilor
românești, care încep un nou capitol din istoria scri-
sului în limba poporului [...], căci nu pleacă de la
domni, ci, fie și cu ajutorul străinilor și supt scutul
lor, din setea de înțelegere a neamului însuși”;
„odată cu stingerea în ambele țeri <Moldova și
Valahia> a vechilor dinastii [...], legătura medievală
ea însăși, care se prelungise așa de mult, dispărea”;
„după ce apusenii veniseră cu Despot în Moldova,
cu Henric de Franța în Polonia, ridicând lumea de
acolo împotriva acestei invasii de străini [...],
oameni din Răsărit, urmărind visurile lor,
ambițioase, alergau spre acele ispititoare curți de
unde se puteau câștiga ajutoare și chiar intervenții
diplomatice pentru atingerea unor ținte mărețe”;
„spiritul romantic de care se însuflețise acest secol
culmina în dorința unei lupte sfinte”; „prin el <i.e.
Mihai Viteazul> s-a restabilit nu numai o Dacie de

2828 CONVORBIRI  LITERARE

Gheorghe CLIVETI



hegemonie românească, dar și toate legăturile cu
acele ținuturi din Sud-Estul european pe care nici o
schimbare a vremilor nu le putea rupe din legături
firești cari se formaseră și desvoltaseră în curs de
două milenii”; „se ridica [...] peste «vitejie» [...] un
sentiment al domniei în ea însăși [...], deschizând un
nou capitol din istoria românilor”; „vitejia care
murea, <încât> un întreg capitol de ev mediu se
încheie astfel, și pentru totdeauna”; „asociația daci-
că se risipea”; „prin sistemul unirii dinastice de la
sfârșitul secolului, al XVI-lea [...], în forme ca ale
Apusului, de strictă ordine de stat, <se> inaugura în
ambele țeri <Moldova și Valahia> un regim [...] care
e al monarhiei moderne [...], aceasta înseamnă [...]
o altă despărțire în istoria românilor”.

Asemenea expresii, cu sublinieri ale mai tuturora
„de autor” și poate cumva selectiv, dar nu și aleatoriu
extrase, aici, din cuprinsul unui întreg volum, reflec-
tă, ele însele, o anumită ritmicitate a semnelor de
început al modernității românești. Erau semne de
înmugurire, nu însă și de înflorire a „timpurilor noi”.
Relevarea a măcar ramurilor înflorinde și-a aflat,
prin date, noțiuni și comentarii asupra acestora, ros-
tul de chiar „miez textual” în volumele VI
(Monarhii) și VII (Reformatorii) ale „marii sinteze”
de Istoria Românilor. În mod necesar succint, s-ar
binecuveni, întru primordială înțelegere a acelei rele-
vări, să fie de reținut că Iorga a considerat domnia
drept factor principal de crescendă confirmare a
„curgerii istoriei noi”, de chiar condensare a
înțelesurilor de așa ceva. În actele sau cuvintele mai
curând de autointitulare a domnilor deveninzi, fieca-
re după proprii aptitudini, monarhi, decât pe temeiul
desemnării lor de sultani, cu prețul unor umilitoare și
costisitoare oficii „de supușenie” față de aceștia, au
putut fi decelate și măiastru-istoriografic valorificate
însemne de specific românesc, altfel spus, de deja
înregistrantă „bună tradiție politică românească”, ale
modernității. La chiar debutul capitolului I,
Monarhia în luptă cu patriarhalismul boieresc,
„sună”, pe ton de înalt adagiu, pentru întregul volum
VI al sintezei, notația că „monarhia românească,
întemeiată, ca și celelalte forme monarhice moder-
ne, prin înceata dezvoltare a împrejurărilor, iar nu
printr-un act constituțional, se vădește formată în
acești ani de după Mihai Viteazul, când se ridică
personalitatea, în parte occidentală, a lui Radu
Mihnea, și prin scăderea rolului boierilor care până
atunci lucraseră după placul lor, sub deosebitele

firme domnești. Actele de donație [...] nu se mai pre-
zintă de obicei pe pergament, cu pecete atârnândă,
purtând lista, într-o formă de ierarhie perfectă, a
boierilor mari; ajungea, pe o bucată de hârtie,
însemnarea într-un colț a marelui logofăt și a pisa-
rului; pecetea, pusă peste hârtie, e mică, uneori
chiar numai aceea de inel: «Domnul a spus» sau
«așa am poruncit Domnia Mea». Se vorbște în
cuprinsul documentului de sfat [...], dar fără vreo
înșirare de nume decât în cazuri deosebit de solem-
ne, ceea ce ne ajută a reconstitui divanurile.
Iscălitura, largă, dominatoare, se adaugă și, uneori,
cu cerneală de aur; ea e împodobită cu iscălituri de
caligraf. Către domn se întrebuințează acuma for-
mule de închinare, necunoscute până acum” – tot și
toate, precum cele sus-notate, întru vădirea „pașilor”
spre monarhia absolută, după „tipic românesc”, cu
însemne de modernitate, marcate, la Iorga, de inter-
sectarea „influențelor” dinspre „schimbătoarea”
lume „orientalo-constantinopolitană” și „Occident”
prin mai ales Polonia, monarhie pe care, „tezistic”,
doar istoriografia marxistă avea să-i atribuie califica-
tivul de factor „suprastructural” al „feudalismului
dezvoltat”.

Dintre domni, și Ieremia Movilă („... adevărat
prezident al boierimii sale”, apoi, „în mijloc de secol
XVIII, Matei Basarab și Vasile Lupu, iar spre finele
aceluiași secol și începutul celui următor, Șerban
Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu au ilustrat
„ceva imperial în [...] forme mărețe”, „cazul”
Dimitrie Cantemir „însingurându-se”, aureolabil, dar
și amendabil, prin practica domnească, cea cărtură-
rească acoperindu-i-se, mai ales după 1711, de „glo-
rie de aur”. „Cursul” monarhiei „înconjurate de pres-
tigiul de <ceremoniale> pompe” s-a tot întărit ori
confirmat de-a lungul secolului al XVII-lea, supor-
tând sau contracarând, „pe de o parte, amintirea
vechilor lupte pentru tron la munteni, iar, pe de alta,
statornica hotărâre a moldovenilor de a-și alege și, la
întâmplare, de a-și depune și izgoni domnii”. Într-o
„înaltă buclă” a acelui „curs” s-au ilustrat domnitorii
Matei Basarab și Vasile Lupu, „atât de deosebiți prin
originea și rosturile lor, <încât> nu se puteau înțelege
niciodată”. Rivalitatea și conflictul armat între cei
doi domni, unul „de Țară” și celălalt însușitor de
nume semantic greco-bizantin „de Vasile”, au vădit,
sub repercusiuni ale „noului sistem de echilibru
european” filtrate, cu detașare „ca din interes propriu
de putere”, înspre București și Iași, de principele
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Ardealului, Gheorghe Rakoczi al II-lea, stingerea
practicilor „tipice” secolului al XVI-lea de „Dacie de
hegemonie... ungurească ori românească” sau de
„Dacie de paritate”. De „nefiltrat”, pentru principele
ardelean sau, și mai puțin, pentru domnii de la
București și Iași au fost repercusiunile asupra „celor
trei țări” ale revigorării puterii Habsburgilor, ale
„ambiguităților” Poloniei și, peste toate, ale semne-
lor de relansare a ambițiilor otomane către Europa
Centrală; „Vasile, care nu ridicase nicio clădire când
era boier, s-a apucat, îndată după instalarea sa, de
lucru, cu meșteri răsăriteni și sași”; în ctitoriile „vasi-
liane” se vedea „o influență răsăriteană care, dată
fiind bizantinizarea «monarhiei» moldovene, n-avea
nevoie să treacă pe la munteni”; strălucita ctitorie
Trei Ierarhi atesta „iubirea pentru ornamentație [...],
tendința spre pompos [...], întrebuințarea aurului, de
gust răsăritean [...], imperial, într-un cuvânt”; „cu
totul altfel se lucra [...] în Țara lui Matei”; prin ctito-
rii se ilustra, acolo, „domnul de Țară [...], de rudă
bună și întru neam adevărat”, cu detașare față de
practica lui Vasile de „a închina la Locurile Sfinte
clădirile sale”, contrapunându-i-o pe cea de „liberare
a lăcașurilor <ctitorite „basarabește”> de orice legă-
turi cu Orientul [...], liberare închisă în hotarele
dreptului românesc”; ca însemn de „națională”
modernitate, apărea preocuparea lui Matei, „de a
căuta de locuri istorice, <de> numele trecutului”,
îndeosebi la Mănăstirea Dealu și printr-o ctitorie „pe
locul oaselor morților de la Călugăreni”; în privința
tipăriturilor, „curentul”, sub Matei, „a fost la înce-
put slavon”, pe când, sub Vasile, amprenta greceas-
că, „de Bizanț”, era vădită de un „nou curs”, detașant
față de „slavona îndătinată”; prin traduceri de cărți
bisericești și „de curgeri juridice”, sub fiecare dintre
cei doi domni, mai ales, după 1640, din greacă,
„limba <română> însăși, silită să urmărească aseme-
nea <noi> formule, câștigă [...] ceea ce n-ar fi putut
culege dintr-o lungă dezvoltare a literaturii origina-
le”; rolul lui Petru Movilă, mitropolit la Kiev, a fost
benefic pentru „mersul” tipăriturilor, la Târgoviște
sau Govora și la Iași.

„Campania calvină”, demarată, în Ardeal, prin
Catechismul... de la Bălgrad, și-a aflat replica orto-
doxă, de „nouă ținută”, în Pravila de la Govora și
mai ales în valul de scriitură și tipărituri ridicat la
Iași de mitropolitul Varlaam, prin care „s-a făcut, dar
[...], revoluția cărții românești în Moldova lui Vasile
Vodă, cel care nu vorbea bine românește”;

Răspunsul varlaamian împotriva catehismului calvi-
nesc s-a pliat „dorinței” mitropolitului cărturar „de a
face un sobor al ambelor țări”, la Iași – „săbor
dintr՚amândoao părțile, din Țeara Românească și
din Țeara Moldovei” –, „lucru nemaiîntâlnit în isto-
ria noastră” de până atunci; „răspunzând Cazaniei
muntene de la 1642 [...], prin concurență” făcută
„domeniului slavonesc”, de tipărituri bisericești sub
Matei, Varlaam „a dat”, la Iași, într-o „măreață
înfățișare”, Cartea românească – „în graiul moldo-
venesc, care n-a cunoscut niciodată forma munteană
degenerată, de rumân și «rumânește»” – de
învățătură dumenecale peste an și la praznice
împărătești și la avânți mari; în spirit de limbă româ-
nească, cu „graiuri”, dar pe fond „unitară”, „a dat”,
mitropolitul Simion Ștefan, la Bălgrad, Noul
Testament, prezentând „acest titlu de latinitate” și
prefața orientată de „principiul așa de sănătos [...]
«că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia
sânt buni carii îmblă în toate țărăle; așia și cuvintele
acelea sânt bune carele le înțeleg toți»”; în același
spirit, „bizantinul imperial” Vasile Vodă, „văzând nu
fără invidie tipărirea la munteni a unei cărți de
pedepse” și „beneficiind” de „cunoașterea” de latină
și greacă la Școala de la Trei Ierarhi, „dădu sarcina
de a se alcătui o Carte românească de învățătură de
la pravilele împărătești și de la alte giudeațe [...] di
în multe Scripturi tălmăcită di în limba ilenească pre
limba româniască”; întru culminarea „la munteni a
cărții de pedepse” avea să vadă „lumina tiparului”,
sub Matei, Îndreptarea legii cu Dumnezeu, care are
toată judecata arhierească și înpărătească de toate
vinile preoțești și mirenești, Pravila Sfinților
Apostoli [...] acum de întâi prepusă toată de pre
ellineaște pre limba rumânească; se confirma, prin
cărți bisericești, „de învățătură” sau „de pedepse”
adevărul „drag” lui Iorga despre „lucrul literar pe
baza grecească”, a cărui aură „imperială”, din
Moldova, a fost „adusă și sub Matei” de Udriște
Năsturel.

În sensul „înălțării” limbii române începea să se
binevadă „cronistica”, prin chiar nuanțe moderne de
istorie la Grigore Ureche. „Monumentul literar al
epocii”, datorat primordial vornicului, peste „revi-
zuiri” de text, „la care a fost supus vreo douăzeci de
ani după <originala> redactare [...] de un Simion
dascălul, venit din Ardeal, și de un călugăr Misail,
întrecea cu mult tot ce se putuse înjgheba la munteni
pentru cutare parte din lupta pentru scaunul dom-
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nesc a lui Matei Vodă, <și avea> cu totul alt caracter
decât acela al unei opere de liniștită prezentare a
împrejurărilor. Cronica lui Grigore Ureche nici n-ar
trebui să se numească astfel, cum nu va fi vrut nici
autorul, fiindcă de fapt e o lucrare de istorie, de isto-
rie oarecum erudită și critică, puind alături mărtu-
riile vechilor anale slavone cu izvoarele latine și
polone chiar, care atingeau trecutul moldovenesc, și
căutând să ajungă la cunoașterea unui adevăr care
interesează prin el însuși”. De neapărată relevare i-a
fost lui Iorga faptul că Ureche „afirma, cu tărie, ca
punct de plecare și ca element de mândrie” întru
viguroasă „îndătinare” istoriografică românească,
„ideea romană” („de la Râm ne tragem [...], de la
Râmleni ce li zicem Latini”), temelia însăși „de un
singur început [...] al neamului”; că, tot vornicul căr-
turar, cu „școală bună” în Polonia și cu îndestulă
„învățătură” de viață de boier „trecută” prin intrigi și
dispute proxime ori incluse „orânduielii de curte
domnească a trebilor”, dar și înalt ilustrată prin vor-
nicia Țării de Jos și calitatea de „divanit”, a căutat și
a reușit să dezvăluie, în virtutea argumentației istori-
ce, cum și de ce neamul său s-a văzut, între timpuri,
viețuitor „de țări” distincte; că, în aceeași virtute, a
dezvăluit „trecerea prin vremi” de la „Domnia «ca o
căpitănie», fără statut ereditar”, la „Domnia [...] de
bună așezare”, iorghian „monarhică”; că, tot același,
„binevoitor de treburi” și pe ton moralizator-politic,
în spirit de „noi vremi”, a trasat un fel de cod de înal-
tă conduită a aceluia care, ajungând să fie „Domnul,
adecă matca, pre nime nu vatămă, ce toate de
învățătură<-i> ascultă [...], pentru că acela ce
poftește să se teamă de el atâta norod [...], trebuiește
și acela să se teamă de toți”.

Ca de specială referință, pentru a evidenția nota
de modernitate a istoriei lui Grigore Ureche, a consi-
derat Iorga detașarea vornicului cărturar de „păcatul”
de a fi fost „cronicar de curte” sub Vasile Vodă sau
„scriptor” legitimant de „partid boeresc”. A și rămas,
pentru viitorime și în aprecierile iorghiene, „de
neînțeles cum o domnie ca a lui Vasile, cu dorința
acestuia de a se cunoaște pretutindeni bogăția, pute-
rea, influența, fundațiile, n-a fost înfățișată într-o
operă de istorie”, pe care însă Vodă, „amestecat în
atâtea uneltiri și tulburări”, ar fi supus-o fără îndoială
„voinței lui”, inclusiv spre „a dispare” unele „însem-
nări” ce „monarhic” i s-ar fi părut „deranjante”. Nu
i-a fost dat „monarhiei bizantine” a Moldovei să-și
aibă „bizantinul” său autor de istorie, fie ea și „secre-

tă”. În deplină însușire, de crezut, a adevăratei meniri
ca istoric, Ureche s-a apucat asiduu de scris după ce,
în 1647, i-a încetat vornicia de trei ani a Țării de Jos
a Moldovei. Și deși nu a istorisit-o, a recunoscut fie
și indirect „măreția” domniei lui Vasile Vodă, când,
după trecerea ei, deplângea, în „predoslovia la
letopisețul său”, «scăderea» Țării „care se vede<a>
că au venit”. Cum tot într-o „scădere”, de orizont mai
larg decât cel al Moldovei sale, i-a fost dat „să vadă
isprăvirea erei religioase de înțelegere cu catolicii
<prin mai ales Polonia> contra calvinilor” și să note-
ze, plin de spirit, despre „ruptura definitivă a celor
două Biserici («<ca și cum> Răsăritul cu Apusul n-
ar hi fost logodna lui Hristos»)”.

Evidențiindu-i „elementele” de noutate pliabile
spiritului românesc de veac al XVII-lea și lămurin-
du-i, fie și pe ton cam sentențios, diverse „date,
nume și împrejurări”, Iorga a putut fi destul de con-
vingător și în a-i apropia, cu „expertiză” de istoric
„de meserie” și de istoric literar, operei lui Grigore
Ureche aura de monumentalitate. „Așa cum ne-a fost
transmisă”, nota concluziv savantul „polihistor”,
acea operă „e una din cele mai însemnate din faptele
trecutului nostru (subl. în text – n. n.s., G.C.), vred-
nică să fie pusă alături de cele mai mândre clădiri și
de cele mai îndârjite lupte. Pentru întâia oară un
boier, dintre aceia care, cum am văzut prin scrisorile
lor politice, erau în stare să judece pe domni și să
arate direcțiile care și se păreau a fi mai bune, a
întins, plecând de la constatări și necazuri ale vremii
sale, opera de critică asupra întregului trecut al țării
sale, care i se părea că trebuie cunoscut celor de pe
lângă dânsul. În stare să apropie, să ciocnească și să
îmbine mărturiile deosebite, el s-a dovedit că poate
să le și împace într-o singură expunere, sigură și
curgătoare. Crescut latinește, el a avut prin modelele
clasice pe care le cunoștea din școală instinctul ce
trebuia pentru a preface o limbă – pe care în
prefețele muntene, fie și a unui Udriște Năsturel, om
învățat, am văzut-o așa de zgremțuros de nesigură –
în fraze topite dintr-o dată, fără ca disciplina să se
prefacă, așa cum vom vedea-o la Dimitrie Cantemir,
într-o silă și originalitatea într-un capriciu. E tot
atâta marmură tare în aceste povești ale domnilor ca
și în solida înjghebare pe veci a bisericii celor Trei
Ierarhi”.
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Pentru a contura un tot întreg va trebui să distin-
gem caracteristicile fiecărui deceniu în parte, cu ele-
mentele comune și, în același timp, cu sincope, rupturi
iremediabile. Primul deceniu al Independenței, cel mai
turbulent, se distinge prin primele alegeri democratice
ale unui Soviet Suprem al unei republici socialiste,
transformat peste noapte în Parlament al
Independenței. Anume în acest Parlament, cu precăde-
re, în baza platformei politice a Frontului Popular, deși
aflat în minoritate, se pun bazele noii statalități: legife-
rarea simbolisticii de stat (tricolorul, stema, Ziua
națională a limbii române, anularea sărbătorilor comu-
niste și recunoașterea sărbătorilor creștine);
recunoașterea printre primii din lume a Independenței
Lituaniei; respingerea Tratatului unional; instituirea
formelor noi, anularea sărbătorilor comuniste și
recunoașterea sărbătorilor creștine, evocatoare ale stă-
rii semiprezidențiale de guvernare; primele Poduri de
Flori; declararea Suveranității; Hotărârea de condam-
nare a Pactului Ribbentrop-Molotov, a PUTCH-ului
militar moscovit; interzicerea partidului comunist și a
simbolisticii comuniste, apoi repunerea lui în drepturi;
proclamarea Independenței și a Imnului de stat
Deșteaptă-te, române, apoi anularea lui; căderea suc-
cesivă a guvernelor cu reprezentare pestriță; semnarea,
fără a consulta Parlamentul, de către președintele sta-
tului a Tratatului de constituire a Comunității Statelor
Independente la 21 decembrie 1991; recunoașterea
Independenței Republicii Moldova în cadrul ONU, la
1 martie 1992, și imediat declanșarea războiului trans-
nistrean; semnarea Acordului umilitor de încetare a
focului cu Federația Rusă, instigatoarea războiului;
procesele anevoioase de elaborare a noii Constituții, a
Codului Funciar și a Legii privatizării; stabilirea pri-
melor Ambasade occidentale la Chișinău etc.

Ideea Unirii, totuși, m-a măcinat obsedant toți
acești ani de căutare febrilă a căilor optime de dezvol-
tare și un alt prilej mai bun pentru promovarea ideilor
mele nu putea fi decât Simpozionul științific

Integrarea economică a Republicii Moldova cu
România, desfășurat la Chișinău în zilele de 7-9
decembrie 1992 sub egida Academiei de Studii
Economice din Moldova (ASEM) și Institutul
Național de Cercetări Economice al Academiei
Române (INCE). 

În discursul meu la deschiderea Simpozionului
„Etape, sisteme și priorități ale integrării moldo-
române” m-am axat pe relevarea necesităților de
convergență economică în cheia dinamicii integratoare
europene, pe dezvoltarea cooperării sectoriale mixte;
pe liberalizarea și intensificarea fluxului comercial
transfrontalier; crearea uniunii vamale; formarea pieței
comune; monetare și sociale, vizând aspectele cadrului
instituțional al integrării, prioritățile și dificultățile
complementare. Garanția sigură pentru realizarea
acestor obiective o vedeam în „Încheierea urgentă a
Tratatului de fraternitate și integrare între RM și
România, tratat care urma să desăvârșească procesul
și să prepare „terenul” pentru o eventuală reunificare
a teritoriilor românești din fosta URSS cu România, ca
un obiectiv strategic firesc al lichidării consecințelor
Pactului Ribbentrop-Molotov” (Materialele
Simpozionului științific Integrarea economică a
Republicii Moldova cu România, ASEM, Chișinău,
1993, p. 9).

Ei bine, a fost o simplă expunere de prezumții teo-
retice și nu am înțeles, nici până astăzi, reacția
disproporționată și bolnăvicioasă a președintelui repu-
blicii, care, în istorica sa declarație în Parlament, de la
24 decembrie 1992, a aruncat, pur și simplu, în aer
firavul echilibru parlamentar, a solicitat un referendum
în problema neunirii cu România, „pentru a pune
capăt speculațiilor unioniste”, atacând, în paralel, și
Sfântul Sinod de la București „pentru lipsa de stimă
față de conducerea Moldovei… prin reoficializarea
Mitropoliei Basarabiei în componența Patriarhiei
române”! Reproduc din Declarație: „Întru „grabnica
desăvârșire a marii integrări” se pronunță și unii dem-
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nitari ce sunt obsedați mai curând de propriile ambiții
și interese, uitând că mai există și poporul, care trebu-
ie întrebat și ascultat” (M. Snegur, Labirintul destinu-
lui, vol. 2, p. 369).

Parlamentul fierbea ca un stup de albine. Imediat s-
a formalizat o listă de 174 de deputați în frunte cu
Nicolae Andronic, consilierul dlui președinte, care
cereau votarea unui referendum în problema neunirii.
După ce am moderat ședințele incendiare și am respins
în câteva rânduri solicitarea hazardată, mi s-a acordat
vot de neîncredere, iar Grupul 174 a blocat activitatea
Parlamentului, urmând ca, după 3 luni de blocaj,
Parlamentul să se autodizolve. Precum se vede, toate
săgețile erau îndreptate asupra celui ce suportase până
atunci toate „șocurile” parlamentare. Fără un suport
adecvat, grupul Frontului popular, reducându-se de la
130 până la 30 de persoane, eram forțat să-mi dau
demisia. Pentru a înlătura orice interpretări și acuze
„colegiale”, accentuez că am fost ultimul, sub presiu-
nea circumstanțelor, care și-a depus demisia, stopând
criza parlamentară de 2 luni și anulând cu un an anti-
cipatele.

Derivat din acest miniputch local, Congresul de
resuscitare a moldovenismului ca linie politică oficială
„Casa noastră – Republica Moldova”, împreună cu
conflictul transnistrean („V-am provocat special răz-
boiul din 1992 ca să nu vă uniți cu România”, declara
în 2002, la Chișinău, președintele Dumei Ruse,
Ghenadie Selezniov) – toate aceste acțiuni concertante
au descurajat definitiv marile proiecte unioniste.

Începea era moldovenismului histrionic, de la
vămile euroasiatice până la cele euroatlantice…

Repunerea în drepturi a partidului comuniștilor sub
bagheta magică a președintelui Petru Lucinschi, recu-
lul comunisto-agrarian, în bloc cu interfrontiștii;
Congresul moldoveniștilor Casa noastră – Republica
Moldova și alunecarea lui Mircea Snegur în brațele
agrarienilor, apoi votarea noii Constituții cu anacroni-
cul articol 13 „Limba de stat a Republicii Moldova este
limba moldovenească funcționând pe baza grafiei lati-
ne”; votarea de către guvernarea agrariano-interfron-
tistă a „Legii privind statutul juridic special al
Găgăuziei (Gagauz-Yeri); concesionarea pachetului
majoritar al Gazoductului republican către
„Gazprom”; scurta guvernare proeuropeană a liberalu-
lui Ion Sturza, sacrificată de aceeași comuniști-
interfrontiști cu ajutorul „mâinilor curate” ale „patrio-
tului” Iurie Roșca – astfel, primul deceniu al
Independenței sucombă definitiv și pentru multă
vreme în băltoaca roșiatică a celor bătuți cu secera și

ciocanul…
* * *

Deceniul doi, de exhibare a dispozițiilor
antiromânești și antieuropene, sfârșește simbolic odată
cu revoluția TWITER, arderea declarației de
Independență și începutul guvernării ambigui, pline de
țâfne și războaie intestinale, a Alianțelor pentru
Integrare Europeană…

Deceniul trei, zguduit de convulsii și ambiții oli-
garhice, se poate mândri cu o singură realizare notorie:
semnarea și ratificarea Acordului de Asociere și Liber
Schimb cu Uniunea Europeană, la care a contribuit și
umila mea persoană, dar bazele puse parcursului euro-
pean de „poveste cu succes” sunt compromise cu
același zel prin furtul miliardului și concesionarea
frauduloasă a Aeroportului Internațional Chișinău.
Guvernarea marionetei Kremlinului, încununată de
„Kuliokul” mitologic, în sensul luării de mită este,
categoric, lipsită de relevanță istorică. Finalul apoteo-
tic al acestui deceniu, cu victoria Maiei Sandu și a par-
tidului condus de ea, vine să reanime ceea ce părea o
cauză definitiv pierdută. 

O experiență inedită în confruntarea mea cu siste-
mul local al lui Themis a fost pe la mijlocul deceniului
trei a firavei noastre independențe… 

După un periplu de doi ani pe la toate instanțele de
judecată chișinăuiene, între 18-19 ianuarie 2016,
Curtea de Apel Chișinău desfășoară expres, tocmai în
lipsa unui guvern constituit trei ședințe-fulger în dosa-
rul „Ex-deputații PLR contra Guvernului Republicii
Moldova în cazul concesionării ilegale a Aeroportului
Internațional Chișinău”. Apropo, avocatul beneficiaru-
lui AVIA-Invest, prezent în instanță era nimeni altul
decât actualul deputat al Partidului ȘOR Denis Ulanov,
aflat acum sub acuzare de fraudă și spălare de bani!

La vremea respectivă, în condițiile „statului captu-
rat”, când Agenția Proprietății Publice ca structură a
Guvernului, Curtea de Apel și beneficiarul tranzacției
ilegale AVIA-Invest făceau corp comun împotriva
reclamanților, era mai mult decât previzibilă respinge-
rea Apelului nostru către instanță, după cum s-a și
întâmplat. Subsemnatul, ca oponent principal, am
intervenit în finalul penibilului spectacol, punctând
următoarele: „Atunci când mi-am depus semnătura
sub Declarația de Independență, pe care o vedem aici
atârnată în sala de judecată deasupra capetelor
Dumneavoastră, noi, semnatarii ei, am avut în vedere
inclusiv constituirea unui stat de drept în care toți sunt
egali în fața legii și demnitarii de stat, și funcționarii
publici, judecătorii, procurorii– în aceeași măsură cu
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cetățenii simpli. Am avut în vedere că datoria judecă-
torilor este, în primul rând, să apere interesul
național, să nu admită ori chiar să comită delapidări
ale bunului public, să nu folosească principiul
inamovibilității drept paravan pentru afaceri oneroa-
se, pentru transformarea instanțelor în anexe de car-
tel; să stârpească flagelul corupției și să facă dreptate.
Am asistat, din păcate la o distorsionare gravă a aces-
tor deziderate de început ale statului, de aceea nu-mi
rămâne decât să-mi exprim regretul pentru propria
mea semnătură depusă pe Declarație. Inutilă, precum
se vede. Știind atunci la ce se va ajunge, cu siguranță
că nu aș mai fi semnat-o!” (19 ianuarie 2016).

E de reținut aici că regretul nu a fost doar al meu,
ci și al mai multor oameni de bună-credință care nu
mai sunt printre noi…

Cât privește Aeroportul, lucrurile au rămas baltă,
ca și mai înainte, la nivelul anului 2016. Ca și mai
înainte, când nu doar subiectul concesionării ilegale a
fost preocuparea noastră, dar și pe urmele proaspete
ale mașinațiilor în jurul Băncii de Economii a
Moldovei soldate încă din toamna anului 2013 cu fur-
tul miliardului. În plenul Parlamentului, la 3 octombrie
2013, am contestat soluția propusă „de majorare a
capitalului social al BEM prin emisia suplimentară de
acțiuni (care) se considera optimă pentru redresarea
situației”. Iar periplul lui Hamlet prin instanțe, după
care să constate că „ceva e putred în Danemarca” l-am
început direct de la Curtea Constituțională a
Moldovei! Înalta instanță condusă de eminentul jurist
în drept constituțional Alexandru Tănase a acceptat
mai întâi sesizarea noastră, în prealabil sistând, prin
decizia CC din 10 septembrie 2013, Hotărârea
Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 privind concesio-
narea Aeroportului, ca mai apoi, prin nu se știe ce vră-
jeli jurisdicționale, jurații Înaltei Curți să fie atinși pe
un cap de autism și n-au mai auzit văicărelile noastre
ridicole referitoare la atingerea și vulnerabilizarea unui
obiect strategic, de maximă importanță pentru patri-
moniul național și pentru asigurarea, de facto, a
Independenței Republicii Moldova!

* * *
Cu multă amărăciune, dar sine ira et studio trebuie

să vorbesc aici și despre inexplicabilele descurajări și
atitudini bucureștene circumspecte, care au tăiat elanul
anilor 90 și ne-au cultivat, cu rare excepții, sentimentul
abandonului…

Pentru exemplificare, aduc câteva mostre destul de
elocvente și frecvente, în același timp, în anumite

medii politice, elitiste, publicistice, deci aflate pe dife-
rite paliere ale societății românești. Iată, de pildă, răs-
punsul publicistului și antropologului Vintilă
Mihăilescu la întrebarea, cum vede ideea unor ONG-
uri privind unirea României cu Republica Moldova:
„Pot să le înțeleg afectiv, dar nu pot să le împărtășesc
efectiv: politic – adică realist – acest lucru nu mai este
posibil. Iar dacă ar fi posibil politic, ar fi dezastruos
economic. Singura „unire” posibilă a fost și rămâne
aceea culturală, de comunicare și împărtășire a unei
moșteniri comune, dimpreună cu diferențele istorice
acumulate și de-o parte și de alta, și care ne
îmbogățesc și pe unii, și pe ceilalți” (Vintilă
Mihăilescu. Pentru Marea Unire chiar s-a luptat…
publicat în ziarul Adevărul, 13-15 aprilie, 2018, p. 15).
Deci, „diferențe care ne îmbogățesc”? Vai și amar de
asemenea îmbogățire!

Alt exemplu, din culegerea de eseuri ale Editurii
Humanitas cu un generic mai mult decât grăitor: „VIN
RUȘII! 5 perspective asupra unei vecinătăți primej-
dioase”. Se întreabă, alarmant, Sabina Fati, „Ce s-ar
întâmpla dacă, prin absurd (sic!), Bucureștiul ar intra
în jocul unionist și ar prelua Republica Moldova cu tot
cu Transnistria (cu toate că acest teritoriu de după
Nistru nu a aparținut niciodată României) fără accep-
tul marilor puteri occidentale?

S-ar trezi dintr-odată cu forțe de ocupație rusești
pe teritoriul său, cu o minoritate ucraineană de aproa-
pe jumătate de milion de oameni și cu 360.000 de ruși.
Autonomia Găgăuzia și Transnistria, unde este garată
Armata a 14-a a Rusiei, vor rămâne două găuri negre
prin care totul va putea fi destabilizat. Economia și
așa destul de șubredă își va pierde complet echilibrul,
iar mașina de spălat bani rusești se va extinde încet-
încet până la București. (…) O graniță instabilă care
poate arunca țara într-un conflict scurt, dar complicat,
va face România un stat eșuat, incapabil să-și admi-
nistreze frontierele. Militarii ruși sunt maeștri ai pro-
vocărilor, și nici NATO, nici marile capitale ale
Europei nu vor să asiste la un scenariu de acest fel; de
aceea unirea României cu Republica Moldova nu e
încurajată” (Op. cit., 2018, p. 77-70).

Controversatul istoric Lucian Boia, vorbind de
românii etnici, totuși, ca o „națiune bine sudată” are
rezerve doar într-o privință: „Excepție face, poate,
Basarabia, supusă, în două reprize, unei politici agre-
sive de rusificare, cea de-a doua, în era sovietică, încă
mai apăsătoare și mai eficientă decât cea dintâi; în
consecință, românii basarabeni par să se fi redefinit
ca națiune moldovenească distinctă de națiunea româ-
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nă (deși, și în această privință, istoria e în desfășurare
și rămâne de văzut ce va aduce viitorul)” (Lucian
Boia. În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontie-
re, minorități. Buc., Ed. Humanitas, 2017, p. 96). „Par
să se fi redefinit” sau i-au redefinit? Bine că aici măcar
mai „rămâne de văzut”…

Vorbind despre scandaloasa direcție de busolă fixă
a cozii calului lui Suvorov deasupra Focșanilor și des-
pre „faza lansării proiectelor podurilor de flori de
peste Prut, de pe malul de vest spre est (?! – n.n.), o
formă ce putea fi încadrabilă etapei de escaladare a
provocărilor” (272), Ioan Talpeș, fostul consilier al lui
Ion Iliescu și șef al Serviciului de Informații Externe,
în stilu-i caracteristic insinuos-bombastic, dezvăluie,
în mai multe pagini din recentele sale memorii, cauze-
le obiective și suspicios-subiective ale atitudinii
Bucureștiului față de Republica Moldova la vremea
febrilei afirmări identitare a acesteia: „Republica
Moldova era considerată la Moscova – aveam să mă
conving, din discuțiile la cel mai înalt nivel, inclusiv
din anii 2002-2003, ocazionate de primirea la
președintele Rusiei, dl Vladimir Putin – drept un stat
inclus în geografia protecției nemijlocite a spațiului
strategic rus, orice intruziune asupra statutului
internațional al Moldovei fiind apreciată drept o
amenințare la adresa Moscovei. Bucureștiul – dacă
dorea și aștepta să aibă liniște – trebuia să respecte
preempțiunea Rusiei în Republica Moldova (subl.n.)
sau, dacă totuși dorește reunificarea, să accepte aso-
cierea la polarizarea estică dominantă de Federația
Rusă” (Ioan Talpeș. Exercițiul România. De la războ-
iul rece la dezinformarea globală. Buc., Ed. Militară,
2019, p. 406).

Nu departe de atitudinea circumspectă a serviciilor
speciale era și atitudinea altui consilier prezidențial în
probleme de politică externă – Ioan Mircea Pascu,
deplasat la Moscova pe 9 februarie 1991, probabil în
vederea pregătirii controversatului Tratat româno-
sovietic (peste capetele Chișinăului). Lamentându-se
că „în plan politic nu este pusă încă la punct o
„interacțiune autentică” cu Uniunea Sovietică”,
I.M.P. își exprimă îngrijorarea că „nu trebuie făcut
nimic care să complice poziția conducerii sovietice,
personal a lui M.S. Gorbaciov” și etalează un opti-
mism prudent că nimeni nu poate împiedica existența
unor relații foarte bune între România și
R.S.S.Moldova în condițiile în care „ei vor rămâne în
componența URSS, de care ei sunt sudați de o lungă
istorie” (subl.n.), iar la urmă se desolidarizează ca Sf.
Petru, afirmând cu tupeu că „frații nu trebuie să locu-

iască în mod obligatoriu în același apartament”
(subl. n.) (Citat după comunicarea dr. Constantin
Corneanu Relațiile româno-sovietice/ ruse de la des-
tindere la încordare (1990-2017), 14 decembrie 2017/
AESGS în presă, Articole, Geopolitică, Istorie, Relații
internaționale – la Conferința Internațională Relațiile
Româno-Ruse: trecut, prezent și perspective, 13-14
dec., 2017, INST/Academia Română).

În fine, alți doi actori importanți, implicați în opera
de descurajare a tendințelor unioniste basarabene, au
fost chiar președintele României, Ion Iliescu, și minis-
trul de externe, Adrian Năstase, prin semnarea, în pri-
mul rând, a Tratatului de colaborare, bună vecinătate și
prietenie dintre România și URSS, în aprilie 1991,
adică după Declarația de Suveranitate a Republicii
Moldova și respingerea, la 14 martie, a
Referendumului sovietic privind semnarea unui nou
Tratat unional! Este inimaginabil, cum se putea claca
în asemenea grad, chiar în ajunul prăbușirii deja previ-
zibile a urss-ului! Lucrurile par a se limpezi, dacă luăm
în calcul și comentariile oficialilor din acea perioadă.
„Referindu-se la relația cu spațiul dintre Prut și Nistru
(să reținem, „relația cu spațiul”! – n.n.), ministrul
român de externe va declara că există două niveluri de
analiză: unul emoțional, istoric și cel politic, al
responsabilității guvernamentale (…). Poziția noastră
e aceea a deschiderii supapelor”! (C-n Corneanu,
sursa citată). Deci, asta era hiba! Existau niște supape
care, din când în când, trebuiau deschise! La fel cum,
periodic, ele se și închideau… Am simțit organic
lucrul acesta, mai ales, în timpul Podurilor de Flori,
ignorate de înalții demnitari dâmbovițeni, și a
PUTCH-ului de la Moscova, în timpul întâlnirilor
guvernului din exil cu șefii statului român, dar aceasta
este o altă istorie…

* * *
Pe la mijlocul anilor 90, naivii de noi întâmpinam

entuziasmați și credeam orbește în influența magică a
oricărui sol poposit din occident, dinspre atotputerni-
cele instanțe europene. Așa am cunoscut-o pe rapor-
toarea pentru Republica Moldova în Parlamentul
European, dna Josette Durrieu, care, iată recent,
împreună cu prof. Florent Parmentier și-a lansat, la
Chișinău, un elegant volum de memorii-interpretări
Republica Moldova la răscruce de lumi (Chișinău, Ed.
Cartier, 2021, 156 pag.). O carte care merită toată
atenția pentru cine dorește să știe ce s-a întâmplat cu
noi în toți acești ani de independență eșuată.
Caracteristicile politice sunt vii, spirituale și veridice:
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„Președintele? Un om de la țară, având o construcție
fizică solidă, inginer agricol la fermele de stat, mem-
bru al Partidului Agrar, prezentându-se „indepen-
dent”. Mircea Snegur este un nomenclaturist clasic, pe
care partidul l-a plasat mereu în posturi de mare res-
ponsabilitate. În 1990, Snegur era secretar general
(sic!) al Sovietului Suprem al Republicii Sovietice
Socialiste Moldovenești, înainte de a deveni președinte
al Republicii Moldova” (Op. cit., p. 49).

Și despre celălalt președinte: „Bărbat elegant, doc-
tor în filozofie (marxistă – n.n.), fost nomenclaturist
PCUS, ex-ambasador la Moscova, care a rămas întot-
deauna un prorus, Petru Lucinschi devine președinte
al Republicii Moldova din 1997 până în 2001” (77).
La răscrucea mileniilor, în anul 2000, îmi amintesc
chiar de o discuție destul de încordată cu doamna
Raportor, pe subiectul schimbării formei de alegere a
Președintelui statului, de la alegeri directe, de către tot
poporul, la alegerile prin Parlament pentru care opta
doamna Raportor, alegeri prin care, cu ajutorul
„creștin-democratului” Roșca, au fost aduși la putere
comuniștii. În același segment, cu aceiași autori, demi-
terea Guvernului Sturza în ajunul posibilei admiteri a
Republicii Moldova în Consiliul Europei, în rând cu
statele baltice, cred că a fost un eșec rămas și pe
conștiința distinsei Raportoare! 

În linii generale, autoarea – Raportor pentru
Republica Moldova de-a lungul a circa două decenii în
PE – stăpânește realitățile evocate, demonstrând buna
lor cunoaștere participativ-afectivă, expusă într-un stil
alert, simplu și eseistic, în maniera tradițiilor literare
franceze: „Sclavia sexuală la porțile Europei” – cifrele
sunt înfiorătoare. În 2008, 60.000 de femei dintr-o
populație de 3.600.000 de locuitori… Estimare oficia-
lă! Moldovenii par să fie gata de orice pentru a scăpa
de o situație disperată… Dar victimele prostituției sunt
tinere, vin din mediul rural, cu siguranță sărace, ine-
vitabil naive… una dintre filiere trece prin Dubai!
Oare poliția și sistemul judiciar sunt la curent?
Desigur… Așadar, sunt complici ai traficanților? Sunt
convinsă de asta, și le-am spus-o direct, sus și tare,
unor oficiali de la cel mai înalt nivel. Ce mi-au răs-
puns judecătorii sau procurorii? Nimic” (89). Cum s-
ar zice, mulțumim și de-atât. Dacă numai la asta se
rezumă rolul unui Raportor de asemenea rang, atunci e
clar de ce suntem acolo unde suntem! Adică, veșnicii
cerșetori la răscrucea lumilor!

O lectură mai atentă a memoriilor lui madame
Durrieu ne pune în față cu toate alte preocupări, care
depășesc, se pare, statutul unui raportor european. În

contextul sărbătoririi Centenarului Unirii Basarabiei
cu România, bunăoară, autoarea fixează cu îngrijorare
vădită că: „Acțiunile „unioniștilor” s-au înmulțit, sti-
mulându-i totodată pe susținătorii „statalității”.
Potrivit ultimelor sondaje, „unioniștii” ar reprezenta
22,2%, iar „stataliștii”, 68,8%... Astfel, „Națiunea
Moldovei” își afirmă coeziunea”. Deci, asta era preo-
cuparea majoră!

Cu toate că experți avizați în materie îi atrag atenția
asupra altor probleme stringente – Transnistria, exodul
uman, furtul miliardului, corupția endemică în justiție
și în majoritatea instituțiilor statului („Moldova, stat
capturat”, a spus Thorbjørn Jagland, secretar general
al Consiliului Europei”) (107), autoarea insistă asupra
ideii fixe de „stat moldovenesc” și „popor moldove-
nesc”: „A „schimba soarta” Moldovei înseamnă în
primul rând a construi statul moldovenesc”. „Este o
creație artificială” (14), spune Robert Badinter, care
provine din Basarabia țarilor, și nu din Moldova.
Badinter nu crede că această țară are viitor: „Republica
Moldova nu-i sustenabilă din punct de vedere econo-
mic”. „Ba da, este!”, afirmă îndărătnic avocatul „mol-
dovenismului”. Vom trăi și vom vedea. Surpriza noas-
tră este să aflăm, dincolo de merituoasa atenție ce ne-
o acordă, că urechile „moldovenismului” cresc nu
numai de la Moscova, dar și de la Paris, prin osârdia
insistentă, de peste două decenii, a harnicului Raportor
pentru Republica Moldova la PE din partea
socialiștilor francezi, distinsa madam Josette Durrieu!

La fel de contradictorie a fost și cunoașterea
prestanței unui alt sol european – Stephan Fule, comi-
sarul european pentru vecinătate și extindere în anii
2010-2014, politician ceh, absolvent al Institutului de
Relații Internaționale din Federația Rusă! Memorabilă
rămâne întâlnirea liderilor AIE de la Bruxelles, de la
29 octombrie 2013, în ajunul semnării Acordului de
asociere cu Uniunea Europeană, importantă țintă stra-
tegică pentru atingerea căreia eu personal am riscat
atunci totul. Am fost atunci, după încheierea audienței,
contrariat de Declarația finală pentru mass-media a
înaltului Comisar, care a afirmat derutant: „Într-ade-
văr, nici Vilnius, nici Asociere și nici măcar UE nu tre-
buie să reprezinte scopuri în sine…” La o atenționare
mai apăsată: „S-a stabilit că transparența oricărei pri-
vatizări viitoare va fi de o importanță crucială”, am
reacționat pozitiv și prinzând un moment discret, i-am
vorbit înaltului Comisar despre privatizarea ilicită a
Aeroportului Chișinău și despre tendințele oligarhice
din AIE-2, solicitându-i o întrevedere separată pentru a
elabora eventual niște acțiuni mai energice de stopare
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a declinului. Nicio reacție, carul rămânând în aceeași
baltă…

Pentru restabilirea echilibrului, trebuie să apre-
ciem, totuși cu recunoștință misiunea nobilă a
majorității ambasadorilor acreditați la Chișinău: SUA,
România, Polonia, Suedia, Marea Britanie, Germania,
Italia ș.a. care au contribuit enorm la menținerea sta-
tus-quo-ului de stat independent și la salvarea cursului
european al Republicii Moldova. Fostul ambasador
polonez Bogumił Luft, în cartea sa de evocări Românii
în goană după happy-end (Ed. Polirom, 2015) nu are
dubii în ceea ce privește identitatea etnică și lingvistică
a românilor basarabeni, dar fixează cu amărăciune
noile clivaje apărute după proclamarea Independenței
noastre: „Și unii, și alții (de o parte, scriitorii, artiștii,
„oamenii îndărătnici” aflați în căutarea adevărului,
pe de altă parte – nomenclatura sovietică) printr-un
efort comun au contribuit la apariția Republicii
Moldova independente, în anul 1991, atunci când
Uniunea Sovietică se dezmembrase. Pentru mulți din
prima categorie, acesta urma să fie doar începutul pe
calea unei noi uniri cu România. Au avut parte de o
decepție – autoritățile postcomuniste din România [...]
le-au răspuns cu fermitate că singurul lucru pe care-l
pot face pentru ei este asigurarea sprijinului politic
pentru suveranitatea basarabeană! (Op. cit., p. 23).
Trecem peste definiția improprie de inexistentă „suve-
ranitate basarabeană”, suveranitatea fiind proclamată
de RSS Moldovenească, dar apreciem înalt susținerea
Excelenței Sale în drumul nostru anevoios către
Happy-end!

* * *
În sens mitologic, ce se întâmplă, de fapt, în

momentul proclamării Independenței? Se aruncă pe
foc blestemul de basm al pielii de broască de sub care,
minunea-minunilor, dulce răsare dezrobită de vrăji
Ileana Cosânzeana în așteptarea mirelui Făt-Frumos!

Ei bine, concurenții, adică potențialii miri (altă
minune!), se înfățișează tocmai trei deodată! Unul vine
de peste Nistru, călare pe tanc și rotind deasupra capu-
lui biciușca federalizării.

Altul, de la Bruxelles, este cel mai oneros și mai
pretențios, veșnic înaintând acorduri de asociere, par-
teneriate estice și condiționalități drastice, inadecvate
ca atare canonului nupțial. 

În fine, iată-l și pe făt-frumosul nostru cu cântecul
pe buze: „Basarabie frumoasă,/ de trei ori ai fost
mireasă/ Și ți-aducem pețitor, pețitor,/ Mândrul nostru
tricolor…”

Cu tot dragul pentru șlagărul care, la începutul ani-
lor 90, inflama mulțimile din piețe și săli de concert,
dar el conține minimum două neadevăruri: „de trei ori
mireasă” n-ai cum să fii conform datinii creștine.
Apoi, în martie 1918, anume Republica Democratică
Moldovenească, Basarabia – în paranteze, a inițiat
Sfânta Unire, fiind înfășurată în tricolor și pe buze cu
imnul Deșteaptă-te, române. 

Spre regret, mai curând decât pețită, Basarabia de
trei ori a fost trădată: Prima oară – la Berlin, în 1878,
a doua oară, în iunie 1940, cedată fără nici un foc. Și a
treia oară, în urma Tratatului de la Paris din februarie
1947!

Astfel încât, mereu hărțuită și buimăcită
geopoliticește între est și vest vreme de 30 de ani, biata
Basarabie-mireasă, cea suverană și independentă din
povestea de succes, riscă să rămână până la urmă fată
bătrână, părăsită și flămândă, în bordeiul său uitat din
vatra Flămânzenilor…

* * *
Până la urmă, istoria celor trei decenii ale

Independenței moldovenești, cu numeroase istorioare și
istorii de palat, tinde să se rezume la istoria a trei
președinți nomenclaturiști și doi românofobi, care s-au
perindat pe scaunul suprem, dar și prin alcovul șubred
al comunității sărmanilor independenți. Pe aceeași undă
se înscrie scurta istorie a unui premier, care n-a primit
„nici un carandaș românesc”, dar și rușinoasa istorie a
unui premier îngâmfat care putea avea totul, dar s-a ales
cu golul răsunător dintre pereții închisorii…

Despre istoria unui oligarh proxenet dat în căutare
internațională, împreună cu alți doi specializați în
laundromaturi și reidere bancare nu cred că are rost să
mai facem vorbire. În ansamblu, au existat și există
mai multe calificative ale Independenței Republicii
Moldova: incertă, ineficientă, neputincioasă (deși puti-
nistă!), oligarhică, interdependentă, declarată, depen-
dentă și chiar eșuată…

Când zicem „stat capturat” înseamnă că îl echiva-
lăm cu un stat independent capturat. Cum ar veni
lucrul acesta? E un nonsens evident. Cea mai inge-
nioasă formulă a lansat-o colegul nostru, poetul
Arcadie Suceveanu, la cei 25 de ani ai Independenței.
(In)dependența (i)reală se numește eseul Dumisale
publicat în Revista literară. O formulă intertextuală
care poate fi citită în orice direcție: independența i-
reală, independența reală, dependența i-reală și
dependența reală. Paradoxul butadei rezidă în faptul că
orice variantă este la fel de (i)reală!
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Târâș-grăpiș, tinzând către spațiul paradiziac al
Europei cu mai multe viteze, statul independent al
Republicii Moldova s-a mișcat într-un mod cu totul
straniu, aș zice chiar improbabil, după teoria
einșteiniană a probabilității: de la „povestea de succes”
la stat capturat, mafiot, falimentar, cu noile tendințe
către „vremuri bune”. Deocamdată, această mișcare
statică de 30 de ani îmi amintește de vechiul banc des-
pre cele patru viteze ale moldovenilor: încet, încetișor,
pe loc și deloc! Și când te gândești că era necesar de
făcut doar un singur PAS!

În pofida marii stagnări independente, cele trei
decenii de exod meandric în cercul interriveran închis
în zona de tampon a Estului cu Vestul, după alegerile
prezidențiale din anul trecut și cele parlamentare anti-
cipate din 11 iulie curent, se întrevede, totuși, lumina
mai clară de la capătul tunelului. Este timpul ca acel
fatidic Fortune plango vulnera (Plâng rănile Fortunei)
din latina vulgata a poemului simfonic Carmina
Burana să se transforme pentru noi într-un triumf fast
în sensul bun al renașterii ireversibile, cu o dinamică
politică predictibilă, o economie sustenabilă, un stat
sănătos vaccinat împotriva corupției și o societate civi-
că unită în jurul valorilor democrației, libertății și res-
pectării drepturilor omului. Componenta europeană cu
apropiata de noi dimensiune românească vor completa
firesc și vor asigura ieșirea definitivă din zona gri sau
din capcana istoriei în care am fost sortiți să ne naștem,
să trăim și să ne urmăm steaua destinului.

Deci, via Europa, Bruxelles, dar nu peste frăția
Bucureștiului. Aidoma marelui înaintaș ardelean
Onisifor Ghibu, autorul volumului de evocări De la
Basarabia rusească la Basarabia românească zicem
și noi, în spiritul ctitorilor Unirii de la 1918 că acesta
este unicul nostru traseul providențial: De la
Basarabia moldovenească la Basarabia românească!
Or, anume acest traseu este în buchea și în spiritul
Declarației de Independență, votată și semnată de noi
la 27 august 1991: re-venirea la matrice „în spațiul
istoric și etnic al devenirii (noastre) naționale”!

Așa precum profețea încă tânărul Mihai Eminescu,
cu exact 150 de ani în urmă, la 15 august 1871, cu pri-
lejul omagierii, la Putna, a domnitorului Moldovei
Ștefan cel Mare și Sfânt: „și istoria lumii cugetă – deși
încet, însă sigur și just”. Suntem siguri că istoria va
cugeta just și ne va face dreptate. Doar să ne urmăm
drumul crucii și să urcăm neabătut spre Mântuirea
noastră ca Neam, reunit și împăcat pe vecie cu sine…

23 august 2021
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Dulcea povară a drumeţului

Singurătate în tranzit este un jurnal de călătorie
surprinzător, atipic, oricum, neobişnuit pentru
scrii torul şi cititorul român al literaturii de gen; în
primul rînd, că lătoria (şi jurnalul ei) se desfăşoară,
în cartea lui Vasile Datcu, pe un vapor, pe mările şi
oceanul din preajma Europei. În literatu ra noastră,
doar Vasile Alecsandri cu a sa Călătorie în Africa
şi, între contemporani, constănţeanul Constantin
Novac, în cărţi precum Vară nebună cu bărci
albastre, Oameni, furtuni, vapoare, Plutind avan
pe marea cea adîncă, Fericit cel care, ca Ulise ori
Povestiri arogante. Întîmplări pe Siutghiol, au
scris jurnale la bordul unor nave care străbat mări,
oceane, lacuri; ceilalţi scriitori (şi citi tori) sting
dorinţa călătoriei pe mare, de obicei, la bordul unui
yacht care pluteşte la cheu, pe saltea, în legănarea
leneşă a valu rilor, primind de la chelneri oacheşi
băuturile verii sau, cu un bu get mai restrîns, pe
scaunele vreunei şalupe care dă ocol staţiuni lor de
pe litoral. Dar, poate, visul marii călătorii ar putea
să vi nă şi în blînda leneveală de la bordul yacht-
ului, cine ştie? Româ nii, scriitori şi cititori, nu s-au
născut mari navigatori, precum spaniolii, portu-
ghezii, italienii (genovezi şi veneţieni), olandezii,
britanicii, francezii, nordicii: au stat cuminţi, în
codrii noş tri, departe de vapoarele, furtunile şi
oamenii mării.

Astfel, cu Singurătate în tranzit, Va sile Datcu
se alătură celor doi-trei scriitori români (l-am uitat
pe Radu Tudoran din Cu toate pînzele sus), care au
călătorit cu va porul şi au scris un jurnal ori un
roman în cabina şi pe puntea acestuia; „sentimen-
tal sadea”, cum îşi spune, suflet „neîmpăcat cu
secolul”, Vasile Datcu se urcă (el ştie cum) pe un

vapor care pleacă din Brăila prin anii ’80, jurnalul
fiind datat 12 ianuarie 1985”, pentru a ajunge la
Newport, pe coastele Angliei, avînd, însă, drept
ţintă principală Anvers şi Bruxelles, în Belgia.
Traseul vaporului lui Vasile Datcu aprinde, stimu-
lează imaginarul cititorului rămas pe uscat: Brăila-
Tulcea-Sulina-Bosfor-Istanbul-arhipelagul gre-
cesc-Marea Ionică-Sicilia-coastele Spaniei, cu
Bilbao, oraşul lui Unamuno şi al „sentimentului
tragic al vieţii”- Gibraltar-Tanger (unde va fi ajuns
şi Alecsandri) – Oceanul Atlantic, „al naibii de
plictisitor”- coaste le Portugaliei, cu Pessoa,
Camoes, Leixoes şi Porto – Pas de Calais – Anvers
(Antwerpen, „această Florenţă a nordului”) –
Olanda-Newport, cu malurile sale albe; o călătorie
în care diaristul are timp să consemneze istoriile
nostime ale echipajului, cu maimuţele din Bra zilia
sau cu o beţie cruntă în Portugalia, de exemplu,
fixînd atmos fera specifică unui echipaj de navă,
profilul unei comunităţi mici, dar semnificativă
prin calităţile/ defectele sale – o comuniune de
suflete. Dar Vasile Datcu nu este un turist, nu
merge la shoping (în anii ‘80? de unde valută în
Brăila, atunci?), el face o călăto rie (aproape) senti-
mentală şi nu vrea să livreze un jurnal convenţio-
nal („lumea e sătulă de astfel de falsuri ce nu ser-
vesc nimănui şi nu vreau să-i mai urc şi eu cu încă
puţin nevoia de a se ruşina”,scrie autorul); fin
cunoscător al artei şi un subtil exagerat în do -
meniu, Vasile Datcu îşi urmăreşte metafora obse-
dantă: Belgia, Olanda, Rubens: „În faţa casei lui
Rubens e multă lume. Mereu multă lume. Numele
lui atrage permanent oameni de pe toate continen-
tele în speranţa obscură că aici, în locul unde a trăit
acest uimitor artist, vor găsi ascuns în vreun
ungher nebănuit marele secret al reuşitei absolute.
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Existenţa lui atinge miracolul şi de n-ar fi fost, ai fi
zis că totuşi împlinirea globală umană ţine întot-
deauna de resorturi ce-i scapă omului, mai bine zis
nu o poţi trăi pe acest tărîm. Dar miracolul există,
iar faptul ca atare tulbură conştiinţele. Rubens
reprezintă cea mai exemplară existenţă umană din
cîte ştiu şi lucrul ăsta nu i se poate ierta aşa de
uşor; a avut bani, viaţa şi-a trăit-o ca un prinţ,
admirat de femei, iubit de prieteni, o viaţă socială
suculentă şi vastă; ambasador, pictor de geniu,
palate, călătorii, primit de regi ca pe un egal de-al
lor, pictor al Caterinei de Medicis, două căsnicii
fericite, frumuseţe fizică, spirit pătrunzător, vastă
cultură. Pînă şi pentru un zeu este prea mult. Și
atunci vizi ta în casa lui poartă întrînsa însemnele
unei rugăminţi secrete adresate cerului. Lumea
vine aici sperînd că astfel va decodifica se cretul.
Chiar dacă mulţi ştiu că cifrul se află în noi. Ăştia,
mai subţiri la spirit caută doar metode de a depista
fisurile. Cînd tot spectacolul vizitării s-a terminat,
cînd obosit şi înfrînt reiei trotuarul ca pe singură
convingere fermă, atunci de-abia realizezi că de
fapt ai comis un lucru plăcut, ce-ţi va furniza multă
vreme amintiri cu care vei stîrni pizma prietenilor
de acasă. Casa lui Rubens a devenit un loc la fel de
internaţional ca şi birourile băncilor de schimb”.

Pînă la ţintă, însă, la sufletul fla mand pe care îl
va fi fixat „secolul artei ogivale”,marea pictură
născută atunci, aflată, cu spațiul, într-o relație de
geneză reciprocă, în asemănări, deloc forţate, cu
spaţiul blagian de la noi („Aici, în deschiderea fără
oprelişti a spaţiului ajungi la pictură tot atît de fi -
resc cum pe plaiurile româneşti ajungi la doină”).
Căutarea lui Rubens, a sufletului flamand reprezin-
tă, iată, obsesia clipelor mele de însingurare:
„Înainte de toate îmi doream nespus să văd chiar şi
din tren cîmpia flamandă, primitivă şi sălbatecă,
obsesia clipelor mele de însingurare cînd, tîrziu în
linişte, mă risipeam pe cîte o reproducere după
Ruisdael sau Rubens şi nu puteam dezlipi visul de
adîncimea cerurilor, jocul ambiguu al perspectivei,
pîlcurile de copaci tăiaţi din nişte codri obosiţi,
acolo în contorsiunile solu lui, ameţit de mişcarea
beată a rădăcinilor fundamentale, unde omul apare
ca o pată vişinie, inimă nesupusă bătînd la unison
cu super bul mecanism al universului, vroiam să

confrunt obsesia cu originea ei, să o descătuşez din
binemeritata pedeapsă de a rămîne atîta vreme cap-
tivă într-o lume eternă – peisajul flamand. Mai
ştiam de ase menea că pe lîngă Mechelen (Malines)
există un castel care făcea deliciile lui Rubens,
unde venea adesea şi picta”. Pînă la întîlnirea cu
„obsesia” de pe cîmpiile flamande, călătorului îi
stă bine cu drumul: prin Bosfor, cu stîncile sale
pustii, golfurile minuscule şi vîntul care „aleargă
prin turnurile despletite ale cetăților moarte”, în
arhipelagul grecesc, intuindu-i misterul („piatră,
soare, val, mare, spumă, arbori pitici şi o inefabilă
perdea de ceţuri translucide”), Sicilia, cu „sufletul
zeilor morți prin necredinţă în acest triunghi de
piatră”,cu nimbul însoţitorilor lui Ulise, al sufletu-
lui grec „venit aici tocmai ca să poată muri”,insula
Pantelaria, „un vulcan aflat în vacanţă”, Gibraltar,
ca un bolovan enorm care „seamănă mai mult cu o
mamelă culcată decît o coloană”, Tanger, cu istoria
sa „ciudată”, civilizaţia comerţului la Anvers,
babilo nia obiectuală din anticariate, cetatea Steen,
o discotecă şi iluziile în tranzit de acolo, realitatea
dramei omului modern care pierde sacrul, vitrinele
de Crăciun de la Newport, clădirile din Bilbao ase-
meni sufletului însuşi al spaniolului etc. Dincolo
de expertiza profesională a exegetului artei fla-
mande, cu explorări deloc obosi toare, scoase din
limbajul „specios” şi aduse la îndemîna cititorului,
Vasile Datcu este, cum s-a văzut, un sentimental
sadea care se emoţionează în faţa turnului unei
catedrale (“E ciudat cum îţi poate vorbi un turn de
catedrală chiar şi la cea mai mică adiere. Sen -
timentul e copleşitor şi doar sîngele cald ce aleargă
înţepînd trupul în mii de puncte face ca fiinţa să nu
se simtă cu totul strivită sub pădurea ameţitoare de
sfinţi, scene biblice, păcătoşi, crengi de piatră,
frunze, ferigi, bolţi, arcade, suliţe, arce intersecta-
te, muguri desfăcuţi. Un frison mistic traversează
relaţia ascunsă din tre părţile intime ale pietrei”), se
uimeşte în faţa capodoperei lui Rubens,
„Coborîrea de pe cruce”, îşi „pierde” ateismul într-
o catedrală din Anvers, cum, la fel, Napoleon spu-
nea că, la Chartres, ateii s-ar simţi nelalocul lor,
regăseşte pe figurile dintr-un bar atmosfera şi per-
sonajele din tablourile flamanzilor, pictează, el
însuşi, portretul antologic al unui „moşneag” în
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barul Gatsby din Newport, are revelaţia, în peleri-
najul prin muzeele belgiene și olandeze, a existen-
ţei în simultaneitate a nevoii de sacru şi a ne voii de
profan, cîte şi mai cîte, într-o călătorie cu vaporul
ca o mie şi una de nopţi prin marile muzee, unde
Vasile Datcu scrie un jurnal cît un raft de albume
cu arta flamandă.

Dar Vasile Datcu e (şi) un proza tor, cu o frază
fermecătoare, amplă, adunînd informaţii şi, deopo-
trivă, portrete, intrigi, stări care fac miezul unui
roman autografic, scris iată, pe puntea vaporului.
Sînt, înainte de toate, sclipiri ale imaginarului,
semnale ale prezenţei şi dorinţei de a se exprima,
pe care prozatorul le transmite direct în jurnalul
său, cînd vorbeşte despre „zgomote ascunse în
taina pietrei”, povestind istoria unui „mare maestru
al barocului”, despre „fantomele aciuate în decre-
pitudinea pietrei”, pe coasta Spaniei, „şoaptele
strigătelor” la Brouwerhuis, magia coloanelor la
muzeul retrospectivei James Ensor; strălucesc,
însă, în paginile prozatorului descrierile furtunilor
pe mare, amintind de Didahiile lui Antim
Ivireanul; în Biscaya, de exemplu: „Teama nu reu-
şeşte încă, în aceste clipe de naştere a furtunii, să
înlocuiască sentimentul de măreţie, care te stăpî-
neşte cînd priveşti vîltoarea cumplită a mării. Ai un
ciudat sentiment de superioritate în faţa naturii cu
toate că miile de suflete ale celor dispăruţi în cimi-
tirul ăsta ţi-ar putea oricînd de pune mărturie împo-
triva acestor gratuităţi. Dar moartea aici are altă
dimensiune decît oriunde pe uscat. Nu ţin să-i aflu
dimensiunea. Deşi cu fiecare val, ea se conturează
mai bine. Ar fi suficientă o defecţiune de un sfert
de oră la motorul principal şi peştii ne vor servi ca
hrană proaspătă la cină. Oceanul urlă. Rafale cu
smucituri de valuri, fără nici o direcţie bombardea-
ză nava din toate părţile. Noaptea se lasă brusc,
cerul venind peste mare iar marea urcînd că tre cer.
O ciudată forţă antigravitaţională ridică imense
coloane de apă urcîndu-ne şi pe noi odată cu ele
pentru ca o clipă mai tîrziu să fim trîntiţi înapoi
într-un zgomot lugubru, amestec de plescăieli,
scîrţîituri, bubuituri, vibraţii”. Aici, spun esteticie-
nii, se naşte sentimentul sublimului, pentru ca,
după aceea, să se vadă arătările unor oameni epui-
zaţi după 13 zile fără apă, „nişte oameni preisto-
rici, cu ochii tulburi, cu vorba din ce în ce mai puţi-

nă, cu gesturile aproximative”. În sfîrşit, proza lui
Vasile Datcu din Singurătate în tranzit este aceea a
spaţiului identitar; vizita într-un muzeu din Anvers
evocă legătura cu Brăila şi a ce rămas acolo, dealu-
rile domoale ale Bălţii Albe, monumentul soldatu-
lui necunoscut din Bruxelles îi aminteşte figura
bunicului care „a murit, pe unde va lîngă Oituz, în
celebra bătălie din războiul neamului, tot ca soldat
necunoscut”, așa cum catedrala Notre Dame au
Petit Sablon îi evocă „barba bunicului din partea
mamei, albă, regească şi unică nu prin ea însăşi cît
prin aura ce i-o conferea chipului de o imen să
bunătate şi înţelepciune”, un tablou de De Chirico
e, parcă, unul cu copilăria din sat a autorului, în
grajdul regal din Haga pare că se aude freamătul
copitelor „cailor lui tata”, cu scene de mit dintr-o
copilărie „nu cu totul cufundată în noapte”, în
cimiti rul unei biserici din Portugalia, diaristul
regăseşte atmosfera unei înmormîntări „într-un
cimitir de munte de la noi”, la Porto, bîntuie „stafia
lui Blaga” şi se petrece „un dialog mut cu strămoşii
pe care-i ştiu din balade”, mersul pe jos în exces e
stimulat de „icoana lui Panait Istrati ce a făcut dru-
mul Parisului pe jos” şi de drumul „făcut de tata,
de la Don pînă acasă cu piciorul”: în fluxul acestor
amintiri, apar, adesea, metafore obsedante ce revin
pe canale ale subconştientului: ca la Haga: „Rămîn
să mulţumesc, niciodată îndeajuns, cailor, vîntului,
nopţilor cu lună plină, ploi lor repezi de vară, salcî-
milor ce-mi ascultau în tăcere cîntecele strigate,
mai puţin din nevoie interioară cît de frică, pentru
că era seară şi eu singur cu caii şi vacile..., colbului
pe care-l ri dicam după mine tîrşîind picioarele prin
praful unde nu lăsam nicio piatră adormită…”.

Fără a urmări, ca atîţia „drumeţi” ro mâni,
„ciocnirea civilizaţiilor”, între splendoarea con-
strucţiilor, artei occidentale şi „bucuria primară” a
„cîmpurilor cu miros de porumb uscat şi iarbă înal-
tă aplecată de vînturi”, Vasile Datcu îşi duce, ase-
meni melcului cochilia sa, ceea ce el însuşi numeş-
te dul cea povară a drumeţului: „Drumeţul cară cu
el, ca pe o dulce povară, traista peticită cu imagini
ale primei copilării pe toate drumurile şi tot timpul
nu face altceva decît să adune şi să compare”.
Acesta e călătorul, împăratul zdrenţăros cu traista
peticită, din cartea admirabilă a lui Vasile Datcu,
punct de reper în literatura de călătorie de la noi.
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Magia lumii de dincolo

Mihail Gabriel Badea reuneşte într-un volum
masiv, de aproape şapte sute de pagini, tipărit la
TipoMoldova, trei romane, Persoana de legătură,
Arta călătoriei cu tre nul, Parcul Carol, „un fel de
romane”,cum spune un personaj, în fapt, texte cu o
apăsată componentă eseistică în orizontul filoso-
fiei, avînd, poate, un reper în proza lui Mircea
Horia Simionescu, cel din Ingeniosul bine tempe-
rat; personajele din Persoana de legă tură şi nara-
torul din Arta călătoriei cu trenul sau Parcul Carol
vorbesc/scriu o proză de idei, centrată pe un dialog
socratic între un maestru şi un ucenic, care urmă-
resc, în întîlniri săptămînale, dezbaterea unor teme
prestabilite și comentariul unor subiecte din
„bibliotecă” şi, deopotrivă, din viaţă, pentru a dez-
lega misterul unor întîmplări din (i)realitatea ime-
diată, ca, de exemplu, cabala şi libertatea absolută
a cuvintelor, constatînd confiscarea lor „de cîte
unii care au cumpărat cîteva, obţinînd exclusivita-
tea folosirii lor pe Internet”. Persoana de legătură
este un roman al condiţiei umane de aici şi acum,
al omului ca fiinţă a intervalului, suspendată între
contrarii (teluric şi cosmic, sus şi jos, înainte şi îna -
poi, angelic şi demonic, lumină şi întuneric), stri-
vită de propria neputinţă de a-şi depăşi starea, fără
acces la transcendența pe care nu o înţelege, nu o
pătrunde cu mintea şi nici cu sufletul pen tru că a
uitat rugăciunea şi, atunci, se refugiază în lumile
virtuale: narator, personaj şi cititor stau acasă, în
faţa unui device care livrează prin e-mail noul for-
mat al existenţei lor: privesc, ascultă, simt, rezo-
nează în interiorul unor acţiuni recreate electronic.
Căutarea lumii virtuale pare a veni după ratarea
celei din textul care, conform convenţiilor, expri-
mă realul; subintitulat „romanul” unei corespon-
denţe e-mail”, Persoana de legătură se deschide
într-o ţesătură de texte, ascunzînd miezul vieţii
care va fi fiind în intrigă, profiluri de personaje,
tipologii, timp-epocă, atmosferă etc.: Mihail
Gabriel Badea îşi acoperă romanul într-un hăţiş de
texte – o prefaţă de Louise Dănceanu, unde se afir-
mă faptul esenţial că autorul „e un simplu instru-
ment al poveştii care se exprimă pe sine, întrupîn-
du-se”, un motto din Herman Hesse, care îi califică

şi îi confirmă demersul romanesc, fixînd rolul
esențial al vederii secunde, eliminînd din ecuația
cunoașterii „omul mărginit” care „nu dă crezare la
tot ce ochii nu-i adeveresc” („Ci ne călătoreşte-n
depărtare/ Adesea vede lucruri ce-l uimesc./
Acasă-apoi le spune cu glas tare/ Și-ai lui, ca min-
cinos îl dojenesc./ Căci omul mărginit nu dă creza-
re/ La tot ce ochii nu-i adeveresc./ Deci, cei neştiu-
tori, eu nu m-aştept/ Să creadă în cuvîntul meu cel
drept”) și cuvintele de pe o bandă desenată de
Matei Șerban, „imaginată de Stanilav Grof ca afiş
pentru cursurile sale de «Respiraţie holotropică»”),
la care se adaugă o Introducere a autorului, unde
acesta explică reţeta romanului „ce se reformulea-
ză mereu”, regene rînd timpul prin scriere.

În acest orizont, romanul nu mai e o re-prezen-
tare a realului sau a realităţii secunde a imaginaru-
lui: el simulează viaţa, dă naştere unui hibrid, com-
binînd textura tex tului cu trăitul pe digitatul dis-
tanţării şi, mai nou, al separării. Să spunem că e o
întreagă literatură în expansiune cu aceste teme; în
teatru, de pildă, un spectacol în regia lui Tudor
Nicorici, du pă Hikikomori de Holger Schober:
„Hikikomori e o persoană care se izolează în pro-
pria locuință şi întrerupe relaţiile sociale pentru o
perioadă de mai mult de şase luni. Hikikomori nu
face nimic. Este un tînăr ca oricare altul – are
nevoie de prieteni. Și de o priete nă. Dar
Hikikomori nu face nimic. Hikikomori stă închis
de opt ani de zile într-o cameră din apartamentul
mamei sale şi nu face nimic. Ştie sigur că nu e bun
de nimic. Aşa că şi-a construit un avatar di gital
prin care poate trăi toate experienţele sociale pe
care viaţa printre oameni i le-a refuzat. Sau cel
puţin să nu se mai simtă atît de singur. Hikikomori
se îndrăgosteşte de Rosebud – o fată de pe Internet.
Adevărul ajunge să se confunde, însă, cu ficţiunea,
iar Hikikomori este incapabil să facă distincţia din-
tre cele două și se afundă în propria poveste pînă
cînd realitatea îl loveşte în faţă”. Și exemplele se
pot înmulţi, exponenţial, fiinţa angajîndu-se într-o
călătorie, cu mare viteză, spre o altă lume, pără-
sind-o pe aceea trăită în urmă, în uitare pentru că,
nu-i aşa?, nici cărţi, nici documente ale memoriei
colective nu vor mai fi; semnificati vă este
ilustrația-suport a cărţii, cu reproduceri după
lucrări ale „maestrului Ioan Nemţoi”, avînd drept
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protagonişti un robot şi, pare-se, o imagine a unei
„mumii” aflate într-o cadă de baie, care par a spune
nişte versuri, în aparenţă, ciudate, dar, în fapt, foar-
te bine ţintite: „Tu vrei un suflet/ Eu un trup/ Mai
vrei şi sensul, visul/ Eu atît!”. După ce va fi trecut
prin filtrul hăţişului de texte care deschid romanul
lui Mihail Gabriel Badea, cititorul trebuie să intre
şi să treacă proba labirintului din co respondenţele
pe e-mail şi comentariile maestrului şi ucenicului;
e-mail-urile/ trimise de „ea”,în fapt, mai multe
„ea”,conturînd ceea ce aş numi formula generică a
feminităţii în Persoana de legătură, muzician la
Filarmonică, cu zile şi nopţi dense (“Sunt foarte
obosi tă, repetiţia de dimineaţă de la Filarmonică,
repetiţia apoi pentru concertul de miercuri, predat
un proiect la arhitectură despre pridvor în stilul
brîncovenesc, arhitectură bisericească intre 16 şi
18 şi din materialele listate de tine, mulţumesc încă
o dată! Repetiţie la Ateneu pentru concertul de
miercuri concert cu Nelson Messe de Haydn la
Ateneu! În jurul orei 22 acasă, servit cina o supă la
plic şi piure, vroiam să termin o lucrare, dar nu mai
rezist... Mîine trei repetiţii pentru concertul de
miercuri... şi concertul de stagiune de la Ateneu
seara...”,scrie pe un e-mail „ea” de la Filarmonică),
încercînd să facă faţă „principiului
masculin”,maestrul, care îi propune tot felul de
subiecte – cabala şi muzica, prietenia şi dragostea,
întrebări complicate gen „de ce privind în trecut,
primul sentiment e tristeţea?”,o lucrare pentru un
masterat despre „Ana liza heideggeriană a fenome-
nului morţii” şi o alta, despre textele de analiză a
operei lui Moshe Idel despre Abulafia, inefabilul
care nu poate fi împărţit în segmente, graţia în rela-
ţia interumană, exegeză biblică şi „poeme cabalis-
te”,cu referinţe culturale, unele, savante, care sufo-
că miezul epic, oricît de firav, din Persoana de
legătură, artistul şi epoca sa („Totul îmi suna ca un
fel de artă pentru artă, e drept, în sensul pozitiv al
expresiei, dar din nefe ricire aceasta nu poate aco-
peri teancul de facturi venite din cele mai variate
direcţii şi care trebuiesc neapărat plătite. Și acum
pluteşte pentru mine misterul: cum se poate trăi,
avînd un salariu mediu pe economie, la un nivel ce
implică permanenta schimbare de toalete, cosmeti-
ciană, coafor, plătit pianist... dacă nu ai un spon-
sor?”) – textul cristalizează o poveste de dragoste

–„el”, 60 de ani, „ea”, 33 –, făcută din artefacte,
fără sînge şi carne, cu perso naje pe care le identifi-
că „o filozofeală care nu se mai termină ni ciodată”:
un roman de dragoste, trăit/scris pe un stick, pentru
un cititor, persoana de legătură, care povesteşte
cartea scrisă pe e-mail unor oameni ce preferă să
asculte o poveste decît să o citească: „Îţi dai seama
cum era pe vremea cînd nu apăruse tiparul, iar des-
pre cărţi se ştie mai mult că există decît să fie văzu-
te? Cînd auzeai că a fost scrisă o carte ai fi avut
prea puţine şanse s-o gă seşti, mai degrabă pe cine-
va care a citit-o şi ţi-ar fi povestit-o. Căutai persoa-
na de legătură, altfel n-ai fi avut şansa aflării ce lor
scrise în ea, iar acum cînd şi cărţile se «clonează»
în mii de exemplare ne mai mirăm că dispare citi-
tul... Lumea preferă s-ascul te o poveste, dar a dis-
părut şi ea după ce a fost luată în derîdere”.

Povestea de dragoste din Persoana de legătură,
amintind, pe alocuri, de aceea din corespondenţa
lui Eminescu cu Veronica Micle (prin „ea”,parcă
vorbeşte Veronica din amintita corespondenţă şi
din Bălăuca lui E.Lovinescu, în deriziunea trecerii
timpului, a modificării paradigmelor şi limbajului:
„Iubi țel, mi-a plăcut întrevederea, îţi stă bine tuns,
aveai o mină radi oasă şi-ţi venea bine vestimenta-
ţia. Amicul biolog avea o figură boemă şi cu şep-
cuţa așezată puţin într-o parte. Mîncărica de fasole
este perfectă și «ușoară» Am vorbit puțin și cu
mama și Ni., aeroterma este la datorie. Îmi fac
patul, spun rugăciunea și dorm. În acatis tul de
astăzi ai fost prezent. Mi-e puțin somn. Îmi amin-
tesc cum spuneai sîmbătă noaptea de starea aceea
plăcută de somn, care te cuprinsese, la Nucşoara...
Apropos, e-mail-urile tale n-au denumiri, dacă le
doreşti să fie identificate după ceva anume, pentru
o scriere ulterioară, va fi puţin complicat, nu prea
mult... «ursuleţii cu fustiţă și cu bermude s-au
dus deja la culcare…»), se prăbuşeş te în rutină, în
pustia lui Cain, a omului Cabalei ori în corespon -
denţa cu o altă „ea”,o prietenă din copilărie, cu un
„coleg din America”, „o prietenă”, maestrul Ioan
Nemţoi, asumînd, uneori, niş te alegorii adevărate
care restituie epoca, prima copilărie de la
Ștefăneşti şi Colibaşi, cu legendele locului şi des-
tinele de atunci, cu deviza „era o pace, dar care
totuşi nu făcea bine la nimeni”. Persoana de legă-
tură e, în fond, povestea alienării, a năruirii vieţii
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omului în limpezimea de cristal, albastră, a lumilor
virtuale, în pericolul mărturisit, care „vine cînd
începi să trăieşti după imaginile construite în
minte”.

Arta călătoriei cu trenul este ro manul unei
călătorii într-un vagon „plin de idei şi vise”, într-un
tren cu totul special („Însă, trenul acesta se dorea
unul cu totul special, mergea după gîndul fiecăruia,
fără a-l afecta pe-al celui lalt, astfel formîndu-se în
jurul lor o reţea extrem de flexibilă, neîngrădită de
ceva, parcă singură stabilindu-şi regulile de func -
ţionare. Deşi călătorii umpluseră compartimentele,
trenul mergea pentru fiecare în parte, în direcţia
unde fiecare îşi doreşte, cu o distributivitate maxi-
mă şi o disponibilitate de necrezut. Chiar da că sunt
o mie de călători, ei pot fi satisfăcuţi în totalitate,
ireproşabil. Pe vremuri a mai existat un tramvai
numit dorinţă, dar cîţi călători pot încăpea într-un
tramvai?!...”), unde oamenii fac „dizertaţii”, prinşi
în dinamica unor secvenţe cinematografice, cînd
trenul e atacat de călăreţii cazaci ai lui Ceapaev;
spre deosebire de Persoana de legătură, persona-
jele din Arta călătoriei cu trenul par a exprima
tipologii (Tînăra cu cercel în nas, „o frumuse ţe
sportivă”, Tînărul cu cercel în ureche, antisistem –
„Dacă i-ar sta în putere ar desfiinţa totul, dar ce să
pună în loc? Era aproape convins că şi ciclul acesta
se terminase şi tocmai sosise vremea să fie dărî-
mat, concasat, să se ia de la-nceput, fireşte du pă
cum considera el. Sosise timpul pentru ca apele să
fie despărţi te deşi nu era prea lămurit ce-o să fie
sus şi ce-o să fie jos” –, Domnul cu ochelari, prag-
matic, cu „unele convingeri ferme, sădite adînc de
educaţie”, Domnul cu chelie şi cu barba aranjată,
Doamna mai în vîrstă, cu un portret remarcabil, în
tuşe ferme, din cîteva linii, Doamna elegantă cu
părul strîns în coc, Domnul cu şapca de apaş: călă-
toria cu trenul lui Mihail Gabriel Badea este una
fantomatică, în infernul fiecăruia sau cu mocăniţa
din memoria Doamnei mai în vîrstă, fiecare călător
din vagon fiind ocupantul unui alt uni vers spre o
dimensiune paralelă, cu traversarea Pămîntului
prin in teriorul lui, la limita literaturii S.F.: ceilalţi
călători, cei de pe culoar sînt oligofrenii trenului
digital, pe care Mihail Gabriel Badea îi fixează
într-un discurs sarcastic, într-un asalt demolator:
„Pe holul dintre compartimente stăteau şi alţi călă-

tori, cu structuri diferite şi dacă cineva ar fi putut
urmări deodată toate dialogurile cum se derulau,
păreau legate printr-o trăsătură comună: oligofre-
nia, pentru că şi dialogurile convenţionale par să-i
aparţină. Prima caracteristică a unui oligofren este
aceea că nu ştie ce se întîmplă cu el, după aceea vin
şi celelalte care-i încununează definirea. Dacă nu
mănîncă seminţe el trebuie să vorbească pentru a-
şi da seama că este în viaţă, altfel nu se percepe.
Oricum asemenea personaje pot fi «îndrumate» cu
uşurinţă, ce s-ar mai face marii manipulatori fără
ele?! Norocul «lansatorilor de idei» că de obicei
acestea constituie osatura oricărei societăţi indife-
rent cît de avansată ar fi. E de ajuns să zgîndări
puţin şi reacţia în lanţ se şi porneşte, pe urmă însă,
trebuie să te chinui s-o opreşti. Se ştie că nu e indi-
cată stîrnirea maselor, dar depășirea problemei cu
opritul unei astfel de reacţii aproape sigur se reu-
şeşte prin crearea unei alteia, căci, se ştie: «cui pe
cui se scoate!»”. 

Trenonauții din Arta călătoriei cu trenul se
regăsesc în lumea misterelor din mijlocul
Bucureştilor, în Parcul Carol, unde protagonist e
solomonarul, figură esenţială a orizontului mito-
poetic românesc, din protoisto rie, în imagini hiper-
realiste într-un Bucureşti ce pare banal, cu o geo-
grafie neinteresantă: iată noua regulă a celui care
pătrunde în Parcul Carol: „Întîi vezi solomonarul
apoi vezi şi demonii”.

Romanele lui Mihail Gabriel Badea, experi-
mentale, de avangardă, vin dintr-un imaginar fas-
tuos.

Visul românității întregite

Din vremea tinereţii, care se pierde, desigur, în
negura timpurilor, nu am citit cu atîta plăcere, în
re laxare şi pasiune, chiar, scăpat de „robia” fişelor
de lectură, un roman istoric atît de bine scris cum
e Visul Măriei sale (Editura Timpul, 2021) de
Andrei Breabăn; am crezut mereu, citind multă
macu latură, că lecturile din Mihail Sadoveanu
(Fraţii Jderi, Neamul Șoimăreștilor, Zodia
Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă, Creanga de
aur, Nicoară Potcoavă), Walter Scott (Ivanhoe,
Quentin Durward), Al. Dumas (Cei trei muşche-
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tari, Contele de Monte Cristo, După 20 de ani,
Regi na Margot), H.Sinkiewicz (Potopul, Prin foc
și sabie) vor fi epui zat un capitol de istorie literară;
cu doar cîteva romane rezisten te în timp ale Danei
Dumitriu (Prinţul Ghica) ori Ştefan Agopian
(Tobit, Tache de catifea, Sara) şi atîtea eşecuri care
s-au înşirat de la începutul veacului trecut, cînd
N.Iorga cerea prozatorilor români să scrie despre
domnitorii români, eroi ai Evului Mediu, iar E.
Lovinescu fixa, în a sa Istorie a literaturii române
contimporane, faptul că toată proza scrisă la
îndemnul lui Iorga e doar o „literatură cu haiduci”,
pînă la, să zicem, romanele despre daci şi traci ale
unor autori obscuri sau mai vizibilul Zăpezile de-
acum un veac de Paul Anghel era evident că roma-
nul istoric a intrat între ghili mele, specia fiind
compromisă, într-o vreme tulburată (şi) de reto rica
protocronismului: în ceea ce sociologii numesc tri-
umfalism pozitiv (dacii, tracii, eroii, pămîntul
românesc, noi sîntem români „de două mii de ani”
etc.) sau, altfel, în triumfalism negativ, în bășcălie,
parodie ca ricatură, după 1990.

În acest context, fie şi sumar conturat, un
roman precum Visul Măriei Sale este un semn bun
care, poate, vesteşte resetarea speciei. Parafrazînd-
o pe Ana Blandiana, dacă, pentru demnitari, con-
tează anii între care au domnit, pentru oamenii
obişnuiţi contează anii între care au trăit; la capi-
tolul Ştefan cel Mare, Dicţionarul înregistrează
„domn al Moldovei (1457- 1504), fiul lui Bogdan
II”: în romanul lui Andrei Breabăn, „atletul creşti-
nătăţii” de mai tîrziu e doar Ştefan, un adolescent
pribegind prin lume, trimis de mama sa, Oltea, să
înveţe meşteşugul armelor, însoţit de boierul
Vlaicul, pe la condotierii italieni, apoi, pe Muntele
Athos, cu gîndul trecerii în călugărie la Mănăstirea
Zografu, la Constantinopol, la jumătate de an după
cucerirea cetăţii lui Constantin de către Mahomed,
pe la Cetatea Albă, Chilia, la curtea lui Iancu de
Hunedoara: timpul-epocă al romanului lui Andrei
Brea băn cuprinde cîteva luni din iarna-primăvara
anului 1454, un segment din, cu vorba lui
Sadoveanu, anii de ucenicie ai domnitorului. Visul
Măriei Sale e construit pe trama unui roman „de
aventuri”, punctînd episoade documentate sau
imaginate din biografia lui Ștefan cel Mare; fra-
pante sînt fraza sadoveniană, în curgerea ei molco-

mă şi atît de expresivă („Era în ziua de 6 a lunii
gerar din Anul 6962 de la Facerea Lumii (6 ianua-
rie 1454). O zi mohorîtă, cum de altfel sunt cele
mai multe în această perioadă a anului, cu cerul
acoperit de nori cenuşii mînaţi de briza Mării
Marmara peste Cornul de Aur, care scaldă cu apele
sale liniştite ţărmurile pe care era înfipt de mai
bine de un mileniu măreţul oraş construit de Cons -
tantin cel Mare, menit să fie centru al Răsăritului
lumii. Vreme îndelungată Cetatea cea Sfîntă şi-a
împlinit menirea pentru care a fost zidită, în jurul
ei gravitînd ca pe o orbită nenumărate neamu ri ale
Europei. Dar intrigile interne şi prietenii din jur au
devo rat-o în timp atît pe dinăuntru cît şi pe dinafa-
ră astfel că, în ur mă cu cîteva luni, vestita cetate a
devenit o pradă uşoară pentru turci, fiind ocupată
în 29 florar 6962 de tînărul lor padişah,
Mahomed”) şi, mai ales, forţa de prezentificare a
istoriei, a oamenilor, cu viaţa, destinul şi frămîntă-
rile lor, încît, în scrisul lui An drei Breabăn, aceştia
pare că s-au născut a doua oară, primind „duh” de
la autor. Andrei Breabăn e, asemeni
Arhimandritului de la Mănăstirea Zografu, un
văzător cu duhul; prin acest filtru, autorul recom-
pune scene istorice, cum sînt acelea ale uciderii lui
Bogdan, tatăl lui Ştefan, la nunta de la Reuseni, de
către fratele său, Petru Aron („Visam în fiecare
noapte cum cade capul tatei de pe butucul pe care
a fost pus, ca să se rostogolească apoi ca o chiatră
pînă la gard, de unde privea tocmai spre mine
vrînd parcă să-mi spună ceva”, mărturiseşte Ştefan
al lui Andrei Breabăn boierului Vlaicul), ziua
instalării, la Constantinopol, a Patriarhului
Ghenadie Scholarios de către Mahomed, cu o
remarcabilă reconstituire a atmosferei şi decorului
epocii, ale ceremoniei, descrisă în amănunt, cu o
do cumentare fără cusur şi o mare forţă de evocare
(„Mitropolitul Heracleei începe împreună cu epis-
copii din Sinod ceremonia de hiroto nire după tra-
diţie, în cîntările dumnezeieşti ale corului de călu-
gări din biserică preluat de cei de afară, ale căror
ecouri ajungeau pînă la Cer. Cînd liturghia se apro-
pie de sfîrşit îl unge cu mir şi îl conduce la scaunul
de Patriarh al Constantinopolului. Aici îi pune pe
piept crucea pastorală şi îi aşază pe spate mantia
patriarhală aflată în altar, binecuvîntîndu-l ca Întîi
Stătător al Bisericii creştine a Constantinopolului,
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titlu păstrat chiar dacă oraşului i-a fost schimbat
numele în Istanbul. A fost una din condiţiile puse
de Ghenadie pentru a primi să fie Patriah, obţinută
după îndelungi ne gocieri cu sultanul. Un drept
anume minor, în realitate de dimensiuni epocale,
păstrat pînă în zilele noastre, menit să ducă spre
eternitate numele lui Constantin cel Mare, cel ce a
zidit Sfînta Ceta te”), întîlnirea lui Ştefan cu boierii
moldoveni la Istanbul, de la care află o „cronică” a
stării Moldovei sub Alexăndrel şi Petru Aron,
scena întîlnirii cu Maria de Mangop, incursiuni în
istoria, tocmai trecută, aceea a lui Aexandru cel
Bun, bunicul lui Ştefan, contextul istoric, cruciada
creştinilor contra creştinilor, tot fe lul de tablouri
de epocă lucrate în filigran; evocările istorice sînt
făcute de Andrei Breabăn fără ostentaţie şi fără
excese retorice ori de documentare, instructive şi
bine scrise; iată: „După ce au scăpat de piraţi, gale-
ra condusă de Hâmid Rayis şi-a continuat drumul
spre Caffa, cetate aflată pe ţărmul Crimeei. La fel
ca şi al te oraşe şi cetăţi aflate pe malul de sud-est
al peninsulei, Caffa era stăpînită de genovezi, care
au smuls-o de la Imperiul Bizantin în anul 6712
(1204), în timpul celei de-a patra cruciade creştine
cînd, în loc să se îndrepte împotriva păgînilor, cru-
ciaţii au ocupat Constatinopolul și au împărţit între
ei Bizanţul. Renumit centru comercial, în Caffa se
făceau cele mai mari schimburi comerciale între
Orient şi ţările europene, aici venind negustori de
pretutindeni. Se spune că la Caffa era cea mai mare
piaţă de sclavi din toată lumea, unde se putea vinde
şi cumpăra orice, fără să te întrebe nimeni de unde
ai bunurile sau robii. Fiind o cetate bogată, la fel ca
su ratele ei din apropiere care împreună formau
Gazaria genoveză, Ca ffa era rîvnită de micul regat
aflat ceva mai spre apus pe malul su dic al Crimeei,
cunoscut sub numele de Principatul de Theodoro,
cu reşedinţa la Doros sau Mangop, cum îi spuneau
păgînii, rămăşiţă a vechiului Bizanț, stăpînit de
urmaşi ai unor vechi dinastii imperiale”.

Andrei Breabăn nu reconstituie şi ni ci nu des-
crie în cartea sa, ci, cu spusa lui Gala Galaction,
rechea mă trecutul; Cetatea Albă, unul dintre cele
mai mari porturi la Ma rea Neagră după Caffa,
unde „tătari, genovezi, veneţieni, traci, greci,
armeni, evrei şi tot felul de alte neamuri trăiau în
bună înţelegere cu moldovenii, care formau marea

majoritate a orașului”, Chilia, că reia „cei din
vechime” îi spuneau „Gura Lupului”, spectacolul
caravanelor de mărfuri, de la Cetatea Albă spre
Lvov, cum e aceea a lui Gică al lui Chioru, masa la
un negustor din Kalamita, care „pune să se taie în
cinstea venirii lor doi porci şi doi viţei de un an;
după ce îi frige în curte, la jar, aduce la masă un vin
roşu şi gustos, proaspăt scos de la zămnicele împă-
răteşti”, tablouri impresionante de epocă, cum e
acela al lui Iancu de Hunedoara lîngă Ştefan al
Moldovei desenate, în emoţie autentică, bine stru-
nită, însă, dar, mai cu seamă, portretele bine făcu-
te, păstrînd detaliul psihologic şi culoarea epocii,
fiind un adevărat vehicul al acesteia: se reţin, în
această ordine, portretele stareţului de la
Mănăstirea Zografu, al lui Vlad Drago, fratele de
cruce al lui Ştefan ori al Doamnei Oltea, mama lui
Ştefan cel Mare, venind, în proza lui Andrei
Breabăn, cu imaginea dintr-un celebru poem:
Cetatea Neamţului e, aici, castelul lui Iancu de
Hunedoara.

Cînd arhivele tac, vorbeşte imagina rul prozato-
rului: rugăciunea lui Mahomed în „Sfînta Sofia”
(si non e vero e ben trovato, cum spun genovezii
din roman), miezul oştirii lui Ştefan, care se face
cu nişte călugări fugiţi în Moldova după căderea
Constantinopolului, timpul petrecut de Ştefan pe
Muntele Athos, la Mănăstirea Zografu, întîlnirea
viitorului domnitor cu noul Patriarh, cît o lecţie de
istorie pe care o primeşte Ştefan, cînd îşi află viito-
rul hărăzit, măreţ, al „apărătorului creştinătăţii”,
felul în care Ştefan este iluminat prin „întîlnirea”
în vis cu Sfîntul Gheorghe, dar, mai ales, visul
românităţii care se cristalizea ză în întîlnirile lui
Ştefan cu Iancu de Hunedoara şi Vlad Drago, pre-
tendentul la tronul Valahiei, reprezintă ideologia
romanului, cum îi spune M. Zéraffa. Visul Măriei
Sale, din care puteau lipsi ultimele pagini (un
mesaj prea direct, parazitar, după o vizită a au -
torului la castelul lui Iancu) este un roman istoric
unic în litera tura noastră contemporană, care se
citeşte repede, cu folos pentru „conservatorii”,dar,
mai cu seamă, pentru „progresiştii” de azi. À bon
entendeur, salut!
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Ianuarie 1901

Luni 1 / 14 ianuarie. Cer senin, soare, zăpadă enrom
de multă, termometrul, R -5°. La 10½ dimineața mă duc
la Te Deum la mitropolie, la care asistă regele și
principele Ferdinand. – Am fost și, după Te Deum, am
trecut cu toții la mitropolit, unde a citit întâi el regelui o
urare de anul nou, apoi eu, în numele Consiliului de
Miniștri (Carp fiind absent la Berlin), apoi C. Boerescu
ca prezident al senatului, B. Delavrancea, și ca vice-
presedinte al camerei și ca primar al capitalei, în sfârșit,
C. Schina, primul-prezident al curții de casație. La toți
aceștia ne-a răspuns regele din viu grai, pe urmă s-au
ciocnit pahare de șampanie. La 12½ eram acasă. Dar
dimineața am scris articolele O pentru Enciclopedia din
Sibiu, ca să încep anul acesta cu ceva activitate. – Seara.
Au prânzit astăzi astăzi la noi Negruzzeștii și Zoé
Bengescu cu fiică-sa Mimi (Marie-Madeleine). I-am adus
vorba despre prințesa Maria, și ea mi-a mărturisit acum
(peste un an și jumătate) că atunci, la Davos, a venit din
însărcinarea reginei să mă-ntrebe dacă sunt de părere să
divorțeze Ferdinand și că părerea mea că infidelitățile nu
sunt neobicinuuite la curți suverane și că – în orice caz,
dacă Ferdinand se împacă cu prințesa lui, ceilalți n-au să
se amestece, a fost comunicată regelui și reginei. Acum
vine bine această părere, fiindcă regele a devenit foarte
indulgent cu prințesa Maria – după părerea Juchi: în urma
cererii împăratului Rusiei. Am mai aflat că, pe când tata
prințului Ferdinand, prințul Leopold e slab ca totdeauna,
mama, prințesa Antoinetta (de Portugalia) nu poate suferi
pe prințesa Maria, că de altminteri ea prefera din toți
copii ei pe Ferdinand. Regele e cu atât mai caracteristic
în indulgența lui actuală pentru prințesa Maria, cu cât a
avut în mână scrisori de ale ei către sora sa Victoria de
Hessa, în care el, regele, era tratat de „Tomei, bătrâna
maimuță, pe care o detest”.1

Marți 9 / 22 ianuarie 1901. De atunci, aceeași vreme,
aceeași zăpadă; dimineața, când -8° R, când -2° R, azi la
8 ore dimineața e -4° R, senin. La bobotează (6 ianuarie)
am fost la ceremonia sfințirii apei (era de față regele,
prințesa Maria cu prințul Carol și prințesa Elisabeta),
aruncarea crucii de lemn în Dâmbovița (erau vro 5
oameni îmbrăcați în cămăși țărănești în apă) și frumoasa
defilare a trupelor. – Azi se întoarce Carp din Berlin –

Viena, unde cea mai distinsă primire. Impăratul Wilhelm
II i-a dăruit portretul cu o inscripție manu propria.
Impăratul Franz Josef l-a făcut Marea Cruce a Ordinului
Leopold2 și i-a dat un prânz cu marii dignitari ai imperiu-
lui. Se vede că Carp trece de adevăratul purtător al Triplei
Alianțe, după moartea lui I. Brătianu! – Dar vro înlesnire
finanțiară de la Berlin? Măcar un conto-curent de vro 10
milioane la Disconto-Gesellschaft? Nimic! Inutilă
călătorie!

Se așteaptă moartea reginei Victoria a Angliei, lovită
de un atac de apoplexie (81 – 82 ani, de aproape 64 ani
regină!). – Și fiică-sa, împărăteasa Victoria a Germaniei,
e pe moarte... cancer. – Biata regina Angliei! Moare în
mijlocul penibilelor peripeții ale războiului cu holandezii
(burii) din Transvaal în Africa de Sud, care tot ține de mai
bine de un an, pe care ea nu l-a vrut și la care a împins
Anglia speculația ambițioasă, dar și finanțiară, a lui
Chamberlain, Cecil Rhodes etc.

Astăzi3, marți 9 / 22 ianuarie 1901, la ora 6½ sara, a
murit regina Victoria a Angliei.

Sâmbătă 13 / 26 ianuarie 1901. Aceeași vreme.
Senin, pe strade încă grămezi de zăpdă. Azi la 7½

dimineața, -4° R, ieri, -8° R. – Ieri a plecat Jacques
Negruzzi cu Marie și Natalie prin Predeal la Abbazia,
alaltăieri bolnavul (tuberculoză la oase?) Blanc cu Irinița,
fetița Marie-Louise și bona ei (madeleina a rămas la
Marie Berindei) prin Vârciorova la Viena, consultare în
24 ore (!), apoi 1 lună Beaulieu, 2 luni Monte-Carlo.

Vineri 19 ianuarie / 2 fevruarie. De câteva zile, mai
cald. Se topește zăpada. Dimineața, +½° R. Peste zi, +5°
R.

Azi la senat, de la 9 – 11 sara, întuneric a majorității
pentru leagea de impozite a lui Carp. Pe la 9½ intră Take
Ionescu, primit cu aplauze demonstrative, îndată după el
intră G. Gr. Cantacuzin, primit și mai cu aplauze. Apoi se
deschide ședința de C. Boerescu. (Sunt foarte mulți
senatori și deputați, nu popii, lipsește și general Manu și
Panu, dar sunt Bădărău, Jean Lahovari etc.). Vorbește
întâi P. Carp ¾ ore, arătând ce vrea cu impozitele directe
(adevărată bază a siguranței finanțiare a statului, pe când
cele indirecte te părăsesc tocmai la vreme de nevoie), și
ce concesiuni poate face comitetului delegaților camerei.
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Apoi vorbește ½ oră Take Ionescu, „jonglând”4, nu ca
opozant sistematic, dar în contra patentelor, pentru o mai
mare reducere proporțională a lefurilor (4, 6, 8%) a
funcționarilor etc. Aplauze demonstrative, excesive de la
Bădărău, N. Economi etc. Apoi Cantacuzin ¼ oră, ca un
șef de stat către mandatarul său Carp. Mai mult în sensul
lui Take Ionescu.

Carp enervat (răcit), cu impresia că acești 2, având
majoritatea lor în cameră, vor acum să-l umilească, cere
scurt ca să se aleagă în cameră toți 7 delegații, acolo se va
decide.

Impresie: cădere! Copii de pe la Capșa „fabulează”
deja despre un nou minister Cantacuzin-Manu-Jean
Lahovari-Take Ionescu-Bădărău-Skuly!! Prostii de aceste
le debitează mai ales senatorul Boldur-Iepureanu etc.

Duminecă 21 ianuarie / 4 fevruarie. Azi aceeași
vreme, dimineață +10° R, peste zi +5° R. Tot mai e multă
zăpadă în grădina mea.

De la 10½ la 12 ore a.m., Consiliu de Miniștri.
Vorbim de situație. Bună vorbire a lui Carp, ca aceeași
majoritate care anul trecut a votat (contra justei prevestiri
a lui Carp, C. C. Arion și Costinescu) scandalosul buget
1900-1901 al lui Take Ionescu, care va lăsa un nou deficit
de cel puțin 18 milioane (cu închipuitele venituri de 245
milioane, cheltuieli de 238 milioane, stupid sau șarlatan
afirmatul excedent de 7 milioane!! și escamotarea cu
articolul 6 din acea lege de la 31 martie 1900, care
vorbește de articolul 135 din legea contabilității (bonuri
de tezaur), fără a limita sume, cum cere legea!).

Luni 22 ianuarie / 4 fevruarie. Dimineața la 8 ore,
+2° R. Plouă, negură. Zăpada dusă de pe acoperișe; mai
este în grădină.

Marți 23 ianuarie / 5 fevruarie 1901. De la 10½ la
12½ a.m., Consiliu de Miniștri la rege, Carp în felul lui
agresiv și iritant cu regele care când se înroșea, când „
râde forțat” 5. Regele zicându-i întruna că trebuie să fie
mai suplu, că trebue să cedeze, că și el, regele a cedat de
atâtea ori. Iar Carp, întrerupându-l: „Aici majestatea
voastră s-a înșelat”6, și apoi, văzând că regele se roșise de
supărare jeratic de supărare, a scăldat-o cu vorba
frumoasă: „În rest însă, Majestatea Voastră poate să
cedeze, pentru că ea e permanentă și ea are un viitor, în
timp ce noi, ceilalți miniștri, nu avem decât un prezent”7

Ieri, luni, scena neplăcută între Carp și Comitetul
delegaților pentru legile de impozite, al cărui președinte,
general Manu, își varsă acum toată ura în contra lui Carp,
împiedicând discutarea efectivă a legilor. Ceilalți delegați
sunt: Jean Lahovari (asemenea dușmanul nostru), Tache
Ionescu, care inspiră toată campania, Bădărău de la Iași,
ciracul lui Triandafil care e acum și el în contra lui Carp,
Michel Cantacuzène și dr Pallade (numai acesta singur

pentru noi).

Mercuri 24 ianuarie / 6 fevruarie. Aniversara Unirei,
serbare națională, toate prăvăliile închise. Ziua întreagă
alegere pentru a aranja lucrurile. Intriga politică
Cantacuzin – Tache Ionescu etc., inspirată de credința că
la răsturnarea noastră ar mai veni ei la minister, și nu
Sturdza, începe a se distruge prin teama ce se răspândește
că, din contră, după noi nu pot veni decât liberalii.
Întrevederi pentru concesiuni mutuale între Cantacuzino
și Nicu Filipescu, P. Missir și Tache Ionescu,
Marghiloman și Cantacuzino. Iese la iveală că
Cantacuzino a mai fost ademenit și prin gândul de a face
pe fiul său, Michel, deputatul (bărbatul lui Marie
Tescanu), ministru. Pentru asemenea mizerie se
periclitează statul și partidul în momente așa de grave! –
Bună conduită a lui Nicu Filipescu, C. Olănescu și Ionaș
Grădișteanu, care se solidarizează cu Carp. „Epoca”,
foaia lui Nicu Filipescu, are un articol foarte tare în contra
intriganților. La mine, spre seară, Arion, Lupu Costache,
Missir, Mitică. Missir a vorbit cu inteligentul Tache
Ionescu, care-i zice: la o scară de 10 puncte, guvernul mă
clasează pe mine cu numărul 5, dar eu cred că merit mult
mai sus; înțeleg să fiu redus la 0 dacă mă vor putea
nimici, dar eu vreau să fiu ridicat mai sus decât 5. De
altminteri, după impresia lui Missir, hotărît să se înțeleagă
cu Carp, pentru ca mai târziu! să intre în minister.

Joi 25 ianuarie / 7 fevruarie. Vreme destul de caldă,
dar cam umedă și seara negură deasă, termometrul peste
zi, până la R +9. – Astăzi era, de la 10½ la 11½,
obicinuita mea oră de lucru la rege. Dar, înainte, pe la 10
ore, a venit la mine Marghiloman pentru a-mi spune că
primește Tache Ionescu și Cantacuzino impozitele lui
Carp (urcarea fonciarului și taxa de mână moartă, noul
impozit complementar, impozitul mobiliar și o parte a
patentelor), dar că, în privința unei părți din sporirea
patentelor, să cedeze Carp; asupra acestora vine și Carp și
rămâne ca să se explice în definitiv cu Tache Ionescu
astăzi la cameră, iar mai întâi pe la 2 ore să trecem în
senat legea Băncii, învingând rezistența acelor 2 (din 5)
secțiuni, în care fratele lui Tache Ionescu și alte codițe ale
lui au împiedicat alaltăieri, prin descomplectare, alegerea
delegațiilor.

De la 10½ – 11½, la rege. Regele mereu intim cu
mine, vorbind totdeauna nemțește; zicând despre actualul
împărat al Germaniei că este „fanfaron, însă nu mă
impresionează deloc, deși ar dori-o foarte tare”8 etc.

Pe la 1½, Nicu Filipescu la mine, ca să-mi spuie că și-
a călcat pe inimă și a fost astăzi, el însuși, la Tache
Ionescu, care i-a confirmat cele spuse lui Missir, dar cere
numaidecât acea mică concesiune de la Carp. 

Eu la 2 ore la senat. Insist, împreună cu Jacques
Lahovari și cu Marghiloman, ca cele 2 secțiuni să-și
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aleagă delegați și-i aleg, dar cu bilete scrise, și ies 2
codițe Tache Ionescu, fratele său Constantin Ghiță Ioan și
Robescu. Dar în sfârșit, legea trece și este chiar astăzi
sancționată de rege și semnată de Carp și de mine. 

Eu, de altminteri, de la senat la minister, unde urmez
întruna cu pritocirea administrației, fiindu-mi greață de
tot amestecul în deznodarea intrigilor.

Anicutza, friguri și cu teama ei de câteva luni de a lua
chinină, e dezarmată în fața răului. Și eu cu ceva cerc la
cap, picioare tăiate probabil asemenea friguri, ceva
chinină.

Vineri 26 ianuarie / 8 fevruarie 1901. Azi dimineață,
între 11 și 12, ultimul consiliu la Ministerul de Interne,
sub prezidența lui P.P. Carp, care și-a scris înaintea
noastră demisia și a dus-o regelui.

– Ieri Carp nu s-a putut înțelege cu Tache Ionescu, cu
care a convorbit în camera prezidentului, și – asupra
interpelării lui Delavrancea – de declarat în cameră, de
altminteri în mod foarte conciliant, pentru adversarii săi
din partid, că nu mai pate sta la guvern.

În urma acestora, eu îmi cer de la Ministrul Cultelor
(încă C.C. Arion) următorul prim și probabil ultim
concediu, de când sunt profesor la Universitatea
București.

„Domnule Ministru,
Am onoare a vă ruga să binevoiți a-mi acorda un

concediu de 4½ luni, cu începere de la 4 fevruarie a.c.
Mă ocup de o lucrare asupra istoriei noastre

contimporane, pentru care îmi trebuie mai multă liniște
și, de altminteri, cererea de față este singura solicitare de
concediu ce mi-am permis a o adresa ministrului de 16
ani, de când sunt profesor la Universitatea din București.

Primiți, vă rog, Domnule Ministru, încredințarea
înaltei mele stime

T.M.
Profesor de Filosofie la Facultatea de Litere din

București, Str. Mercur 1

Sâmbătă, 27 ianuarie / 9 fevruarie. Aceeași vreme cu
negură și ploaie. Ceva ploaie, termomnetrul R +3°.
Dimineața am mai lucrat la minister. Înainte de minister,
Jean Miclescu, Teodor Rosetti, P. Missir și Carp la mine.

Carp9 smintit, după ce vreo 6 zile în urmă zicea:
„Sunt un jucător frumos, am pierdut partida, mă retrag la
țară, renunț la politică”, îmi zice astăzi, înaintea lui
Missir: „Tu vorbești de vânzarea casei, dar mai așteaptă
vreo 4 luni, în 3-4 luni voi fi din nou chemat la guvern.
Cursa finanțiară e mare. Sturdza (rău vĕzut în cercuri
finațiare la Berlin) nu o va putea duce, regele va trebui să
abdice, cum i-am și zis în ultima întrevedere, va veni
Ferdinand, care mă va chema pe mine. Așa a vorbit noul
cancelar Bülow cu prințul Ferdinand la Berlin,

plăngându-se și de enorma greșeală a lui regelui că a
împiedicat ideea lui Carp cu pipe-line de petrol ce trebuia
concedat americanilor (Rockefeller) de la Standard Oil
Company uniți cu Disconto” – Când ne spunea Carp
asemenea lucruri acum 8 luni, parcă era o revelațiune;
astăzi le primesc ca aiurările unui nebun. –

D-lui Ministru de Culte
La adresa dv seria B Mo 798 din 27 ianuarie a.c., mă

grăbesc a răspunde că, după o hotărâre luată în Consiliul
Facultății de Litere, s-a însărcinat domnul agregat
Radulescu-Motru cu lecțiunile de Logică, iar pentru
cursul de Istoria Filosofiei contimporane, în urma
lecțiunilor meleorale de până acum, rămâne ca studenții
să lucreze diferite teme în scris, pe care le voi cerceta eu
însumi, cu tot concediul obținut, și pe temeiul cărora le
voi da notele examenului anual în decursul lunei iunie,
după cum am făcut și în anii școlari trecuți, în
conformitate cu art. 32 al Regulamentului facultății
noastre.

Mulțumindu-vă pentru acordarea concediului cerut,
vă rog, Domnule Ministru, să primiți încredințarea îneltei
mele stime.

T. M.
București, 27/1 1901.

Note:
1. Ultimele șapte cuvinte în limba franceză în manus-

cris. Textul continuă în limba română.
2. Ultimele cinci cuvinte în limba germană în manus-

cris. Textul continuă în limba română.
3. Propoziție însemnată marginal cu două linii. 
4 Cuvânt în limba franceză în manuscris. Textul conti-

nuă în limba română. 
5. Ultimele două cuvinte în limba franceză în manus-

cris. Textul continuă în limba română.
6. Ultimele cinci cuvinte în limba franceză în manus-

cris. Textul continuă în limba română.
7. Ultima frază în limba franceză în manuscris. Textul

continuă în limba română.
8. Ultimele unsprezece cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.
9. De aici, până la scrisoarea adresată Minstrului de

Culte, textul este însemnat marginal cu creionul.

JURNAL, Volumul V: 1901. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.
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Ceea ce șochează în nota cu care deschid aceste
noi pagini din povestea cunoscută și necunoscută a
lui Vintilă Horia este tocmai noutatea informației.
Semnatarul ei, care de altfel îi aduce elogii ca scriitor,
un bun prieten de demult și coleg de breaslă, este
ofițer operativ de Securitate, nu „simplu” informator.
Este adevărat că Arhiva fostei Securități este un
necurmat izvor de noutăți surprinzătoare și oricîte
pagini am parcurge, „surprizele” nu se sfîrșesc nicio-
dată. Așadar, un cunoscut și apropiat încă din anii
studenției, atît de apropiat încît s-au întîlnitde-a lun-
gul vieți în intimitate, în familia pe care i-o cunoștea
încă dinainte de căsătorie. Mare lucru și prietenia! Să
fie ea un sentiment real din moment ce arată adesea
obrazul celei mai cumplite trădări? Intrînd în rînduri-
le activului „cu epoleți” ai Securității, prietenul din
studenție raportează cu dezinvoltură scriind pagini
multe despre această personalitate a culturii.
Delațiuni, calomnii care l-au transformat pe Vintilă
Horia în țintă sigură aflată în bătaia puștii.

În orice caz, la 6 ianuarie 1981, se hotărăște închi-
derea DUI al celui ce fusese urmărit fie după numele
în clar, fie cu nume de cod de obiectiv „BANU”, și
deschiderea altui DUI cu numele de cod de obiectiv
„VIRGILIU”. De altfel, se hotărîse așa încă de la
sfârșitul anului 1980. Schimbarea numelui de cod de
obiectiv al lui Vintilă Horia este dictată de noi teme
și represalii ale Securității asupra scriitorului în
dorința cea mai fierbinte de a-l folosi și eventual în a-
l transforma într-unul dintre „instrumentele” de pro-
pagandă a culturii României Socialiste. De altfel, un
raport semnificativ este acela în care informatorul
„MIHAI” caută să-i smulgă lui Vintilă Horia
informații legate de punctul lui de vedere asupra cul-
turii române contemporane, în eventuala folosire a
scriitorului în propaganda, în străinătate, pentru

Nicolae Ceaușescu. Opinia categorică a lui
Vintilă Horia se va rezuma într-o categorică,
unică frază: „În România comunistă nu mai
poate apărea creația autentică”. Lămurirea lui
Vintilă Horia va fi dificilă, mai degrabă inexis-
tentă. Se va încerca dirijarea lui, prin mijloace
mai mult sau mai puțin silite, spre „ceea ce tre-
buie” pentru ca în cele din urmă să se hotăras-
că „punerea[lui] sub tutelă intelectual -politi-
că”. Se hotărăște, deocamdată teoretic, publi-
carea lui în țară, ceea ce, pentru Securitate, ar
însemna și crearea unei rupturi între scriitor și
Monica Lovinescu, între Europa Liberă ca tri-
bună a adevăratei culturi din România sub dic-
tatură. Aceste presiuni pe care le resimte
Vintilă Horia din partea autorităților din țară îl
fac să refuze și mai categoric venirea în țară,
chiar ca turist. Și în aceste documente, de altfel
ca pe tot parcursul paginilor dosarelor Vintilă
Horia se desprinde, exprimată de altfel dese ori, dure-
rea scriitorului de a fi socotit la nesfîrșit legionar.

Grija perpetuă pentru bătrînii lui părinți aflați
într-o Românie tot mai scufundată îl frămîntă în mod
permanent. Iată că și din acest fragment de viață atît
de personal și dureros, Securitatea va încerca să-și
tragă foloasele preconizînd insistent, prin informatori
mai degrabă, a-l atrage în probleme legate de istoria
și cultura românească prin intermediul părinților
cărora, în schimb, să li se acorde sprijinul „organe-
lor”.

În sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, este de interes
știrea reînființării Societății Academice Române în
vederea „menținerii creației literare de valoare
națională a emigrației”. Pe drept cuvînt, îngrijorarea
activului Securității este pe deplin îndreptățită.
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* * *
UM 0544 Strict Secret
6 XII 1980 Exemplar nr.1
N O T Ă 
Privește pe VINTILĂ HORIA din Spania
Este cel mai mare scriitor și ziarist român în

viață1. Originar din Oltenia, VINTILĂ HORIA sau pe
numele său anterior VINTILĂ CAFTANGIOGLU, a
studiat literele și dreptul la Universitatea din
București și s-a consacrat de timpuriu scrisului2. A
colaborat la [publicațiile] Front Literar, Meșterul
Manole (unde a fost redactor împreună cu Ovid
Caledoniu), Gîndirea, România literară de sub condu-
cerea lui Cezar Petrescu și alte reviste literare ale vre-
mii. Primind o bursă de studii pentru specializare în
străinătate, a plecat prin 1941-1942 la Viena și a
rămas în Occident.

După război a trăit mai mulți ani la Paris, unde a
scris cele mai bune opere ale sale, în frunte cu roma-
nul său „Dieu este ne en exil” (Dumnezeu s-a născut
în exil), pentru care a primit Premiul „GONCOURT”.
Dar, după aceea, în urma scandalului provocat de
acest premiu, VINTILĂ HORIA s-a stabilit la Madrid
unde i s-a oferit o catedră universitară3. Paralel cu
activitate de profesor de literatură universală. El
desfășoară aici o susținută activitate de publicist. Ca
adept al ideologiei pe care a îmbrățișat-o încă din anii
tineri4, VINTILĂ HORIA atacă, ori de cîte ori are pri-
lejul, pe Santiago Carillo5 și partidul acestuia.

Pe VINTILĂ HORIA l-am cunoscut în anii
studenției, la București, în redacția ziarului Dacia,
unde trebuia să lucrăm împreună. Dar ziarul n-a putut
să apară iar noi ne-am despărțit. VINTILĂ HORIA a
trecut la alte redacții, iar eu ca să-mi asigur existența
a trebuit să meditez odraslele bogătașilor. Din cînd în
cînd îl opream pe stradă ca să-l felicit pentru poeziile
sale și mai ales pentru versurile inspirate de dragostea
sa pentru Olguța, fata doctorului Teohari, care avea să
devină soția sa. Au trecut, apoi, ani mulți fără să-l fi
întîlnit. L-am revăzut abia în 1979 cînd am făcut o
călătorie în Spania. I-am telefonat și apoi, dînd curs
invitației, i-am făcut o vizită în apartamentul său din
Madrid.

Cu toate că este un tip rece, glacial, VINTILA
HORIA s-a încălzit și am discutat împreună mai
multe ore despre literatura universală și despre politi-
ca actuală a Spaniei pe care VINTILĂ HORIA o con-
sideră deplorabilă, înfeudată comuniștilor din Franța
și din Statele Unite ale Americii. În sfîrșit, după ce am

luat cina oferită de Dona Olga, ne-am despărțit cu
speranța de a ne revedea la Madrid, dacă și cînd va fi
cu putință.

Propun ca nota să fie predată Sectorului III6

* * *
H O T A R Î R E7

deschidere – închidere
Avînd în vedere existența, în cadrul acestui com-

partiment a unor materiale privind pe Horia Vintilă
precum și necesitatea păstrării lor în scopul exploată-
rii, am hotărît deschiderea dosarului acțiune informa-
tivă sub numele conspirativ „VIRGILIU”.

Data – 6 ianuarie 1981
Întocmit de,
Lt.col.[semnat indescifrabil]

* * *
21 ianuarie 1981
C O P I E Strict Secret
Sursa „MIHAI” (document olograf)
N O T Ă asupra lui HORIA VINTILĂ
Discuțiile de anul acesta s-au învîrtit – la sugestia

mea – mult mai mult în jurul culturii române, în gene-
ral, a ceea ce se face pentru propaganda ei în străină-
tate, a ceea ce gîndește el despre problema aceasta8.

Prima opinie favorabilă este că, ajungînd la pres-
tigiul de necontestat în Spania, HORIA VINTILĂ nu
ascunde că este român, ba mai mult, propagă ideea de
România. (Un articol semnat de el în „EL ALCA-
ZAR” ziar de dreapta, dar foarte citit, nu doar în
mediile de dreapta sau guvernamentale ci și în cele
snoabe, intelectuale se intitula „Un gînd pentru
România” în care se atrăgea atenția celor peste 300 de
milioane de vorbitori de limbă spaniolă că spațiul
românesc prin istorie și dezvoltare unlterioară tempe-
ramentală se înscrie în spațiul mai larg hispanic. Într-
un alt articol scris întru comentarea lui Ortega y
Gasset, îl amintește cu prețuire, chiar dacă în polemi-
că, pe filosoful român C. NOICA și una din cărțile
sale publicate în țară). 

A doua opinie favorabilă, cu toate convingerile
sale anticomuniste9, este convins că singura atitudine
normală de român stabilit în străinătate este, după ce-
ți spune părerea personală politică, să militeze activ
pentru cunoașterea ființei istorice și spirituale
românești, pentru apărarea integrității sale.

Din păcate ori orgoliul ori lipsa de valoare, ori cea
de orientare, fac ca H. VINTILĂ să nu fie atras mai
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activ și mai pe ce poate da el în acele publicații
românești10 ca majoritatea artiștilor care își închipuie
că se pricep la politică, face afirmații gratuite, subiec-
tive. Într-un alt articol scria că, printre altele, în
România comunistă nu mai poate apărea creația
autentică (subl.mea – I.D.). Cînd i-am adus aminte de
elogiile pe care mi le-a adresat pentru cărțile apărute
în România semnate de [Ștefan] Bănulescu, [Ștefan
Augustin] Doinaș, [Romulus] Vulpescu, C. Noica și
alții, s-a fîstîcit. Și trebuie, evident o atentă tutelă
intelectual – politică, care, înțelegîndu-i subiectivis-
mele și orgoliile, să-l ducă ușor către ceea ce trebu-
ie(subl.mea – I.D.).

Mi-a spus – și eu cred că este „oful” lui cel mare
– că a fost contactat în cîteva rînduri de persoane
semioficiale care i-au propus să fie publicat în țară,
dar care, lipsite de tact, ori făceau această propunere
în legătură cu „Dumnezeu s-a născut în exil” cerîndu-
i să schimbe titlul și să renunțe la cîteva pasaje. El a
refuzat categoric. Vrea să fie, însă, publicat, în țară. I
se pare normal, însă, să i se facă propunerea de către
un editor și nu el (subl. mea – I.D.) să vină cu propu-
nerea. Cred că ar accepta să viziteze și țara odată car-
tea apărută. Nu este necesar să i se publice cea con-
troversată. Are romane de dragoste, altele bazate pe
un ușor onirism parapsihologic inofensiv. Un specia-
list ca Valeriu Rîpeanu11 s-ar putea orienta și face,
cred eu, o propunere utilă.

Există ideea că ar face parte din Opus Dei12.
Certe sunt relațiile lui foarte strînse cu marile

personalități ale dreptei spaniole și italiene, din rîndul
intelectualității13.

Una din cele două fiice ale sale (Ileana, cred) este
și ea gazetar la ABC (colaboratoare). A participat la
conferințele de presă ținute la Madris de către „exil”:
Korne, Goma, Penescu. Probabil că ea fiind, a și scris
ceva despre asta, dar după plecarea mea.

Publicarea și venirea lui în țară ar fi un evenimet
pozitiv și o breșă și mai profundă între el și gruparea
extremistă din jurul lui Ierunca – M. Lovinescu –
Europa liberă14.

Cred că nu este lipsită de interes nuanța „reli-
gioasă” a dreptei politice căreia îi aparține. Este din-
tre aceia care a apreciat politica de păstrare a
tradițiilor culturale vechi prin lăcașurile religioase
de la noi din țară și printre acei care socotesc că ca
o greșeală prea „accentuată” politica ateistă a statu-
lui (după opinia lui ca și a lui M.Eliade, aceasta
deservește și ideile de continuitate). Desigur că i-am

explicat că, de fapt, sunt două fenomene deosebite.
Nu l-am convins (subl.mea – I.D.).

ss/”MIHAI”

* * *
26 06 1981 
SCRISOARE EVIDENȚĂ NR.21
privește pe HORIA VINTILĂ
(document olograf)
În conformitate cu cele stabilite în șantier15 a fost

consultat scriitorul HORIA VINTILĂ, rezultînd
următoarele:

În situația sa personală au intervenit schimbări în
sensul că drept recunoaștere a îndelungatei sale
activități universitare și scriitoricești, a fost numit co-
rector al Universității ALCALA de Henares din
MIDIA16.

S-a arătat nemulțumit de faptul că de trei luni de
cînd a intervenit el, nu s-a rezolvat încă cererea nepo-
tului său COCORESCU din Cîmpina. Faptul că nu i
s-a făcut o „favoare” prin urgentarea rezolvării aces-
tui set, l-a dus la concluzia că autoritățile ceahlăene17

nu și-au schimbat încă atitudinea față de el. În acest
context a amintit de propaganda nefavorabilă care i s-
a făcut în perioada premergătoare acordării premiului
GONCOURT, cînd – spunea el – a fost făcut fascist,
legionar, criminal etc. Totuși, s-a consolat, în sensul
că este conștient că acest gen de activități nu puteau
fi dispuse decît de consilieri movileni18 care practic
controlau și conduceau țara. Dar deși consilierii
movileni au plecat, a afirmat studentul19, față de el au
rămas cu aceeași [atitudine], în sensul că exceptînd
cîteva cărți cu caracter filosofic-idealist în care este
combătută ideologia materialistă, marxistă, restul
romanelor sale sunt inspirate din istoria veche și
medievală a țării noastre. Însă aceste cărți nu numai
că nu au fost publicate în țară dar nici măcar o recen-
zie de cîteva rînduri nu au fost publicate. Din această
cauză el pentru cititorul movilean20 și cultura ceah-
lăeană21 nu reprezintă nimic.

Referindu-se la [text neinteligibil] să ruleze la
televiziunea midiană22 a propus ca după romanul său
„Dumnezeu s-a născut în exil” să se facă un film
serial care să surprindă perioada de la Burebista pînă
la retragerea romană care este tratată în carte și el să
asigure prin corespondenții săi prezentarea serialului
la televiziunea midiană. În acest context a adus critici
activității atașaților noștri culturali, afirmînd că
aceștia nu își fac datoria în ce privește combaterea
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propagandei siliste bucieșene23. Astfel a afirmat că în
perioada 1940-1944 cînd era atașat cultural la
RODNA24 și VIDRA25, deși avea numai 25 de ani și
MUSSOLLINI era aliat cu HORTY, într-un an de zile
a reușit să-i scoată pe bucieșeni26 din universități de
la ziare și radio și să-i combată cu mijloace create de
ei. Și astăzi el se consideră un antisocialist și cît va
trăi el în universitatea în care lucrează, bucieșenii nu
vor ridica nici măcar un deget. În acest context ține
regulat la universitate conferințe pe teme istorice,
ultima ținută la începutul acestei luni tratînd despre
epoca lui MIHAI VITEAZUL. A afirmat că i-a plăcut
foarte mult filmul MIHAI VITEAZUL și și-a expri-
mat [mirarea] cum acest film a scăpat de cenzură în
sensul că în finalul lui apare mama lui MIHAI într-o
biserică rugîndu-se pentru sufletul fiului său.
Rezultînd că nu este informat despre realitățile ceah-
lăene27, i s-a explicat că nu există cenzură și că astfel
de scene apar în aproape toate filmele istorice.

Deși cu nostalgia locurilor natale, identificîndu-și
suferințele sale sufletești cu ale scriitorului OVIDIU,
personajul principal al romanului său „Dumnezeu s-a
născut în exil”, deocamdată „din mîndrie” nu dorește
să vină nici măcar ca turist de sector28.

A mulțumit pentru cărțile și cadoul oferit de ope-
rator29 și în schimb a dăruit un roman de-al său. A
afirmat că va citi cărțile și le va recenza pe cele mai
valoroase în ziarele AVANGUARDIA30 și EL ALCA-
ZAR31. A solicitat și alte cărți referitoare la scriitorii
tineri din țara noastră.

S-a stabilit o nouă consultare pentru VH/RO, cînd
i se va explica cauza pentru care cererea nepotului său
nu a fost rezolvată, respectiv faptul că logodnica
acestuia nu a depus nicio cerere la autorități și se va
acționa pentru influențarea sa de a nu da curs cererilor
insistente ale nepotului de a-i face public setul, expli-
cîndu-i-se că față de astfel de seturi (căsătorii)
autoritățile au dovedit totdeauna înțelegere și mai ales
că în acest set este vorba de căsătoria a doi cetățeni
ceahlăeni32.

Semnat indescifrabil

* * *
UM 0682 Strict Secret
04.11 1981 Ex.nr.2
N O T Ă
O sursă a unității noastre, după ce a contactat dife-

rire elemente din emigrație, ne semnalează următoa-
rele33:

VINTILĂ HORIA se consideră „nedreptățit” de
autoritățile române, care îl acuză pe nedrept că a fost
legionar. Susține de asemenea că lucrarea sa
„Dumnezeu s-a născut în exil” a fost interpretată
incorect în țară, argumentînd că aceasta nu atacă în
niciun fel regimul din țară și că ea „ar putea vedea
lumina tiparului și la București”.

A mărturisit că îi este dor de țară și că îl îngrijo-
rează situația părinților săi. A și izbucnit în plîns,
spunînd „Ce caut eu aici? Sunt român și locul meu
nu e aici!” (subl.mea – I.D.).

Sursa a apreciat că VINTILĂ HORIA poate fi
atras treptat pe poziții apropiate de țară și folosit în
lupta pentru combaterea iredentismului și în alte pro-
bleme legate de istoria și cultura românească. O cale
în acest sens ar fi stabilirea unor relații cu el prin
intermediul părinților săi, cărora să li se acorde sprijin
în unele probleme cotidiene34.

TRAIAN POPESCU se menține pe poziții legio-
nare, însă are o atitudine „corectă” față de istoria și
cultura țării. S-a arătat dispus să publice – contra cost
– unele lucrări. Sursa a sugerat subiecte cum ar fi:
demascarea lui Ion Rațiu, a celor de la „Europa libe-
ră”, a fostului rege Mihai, precum și unele lucrări cu
caracter antiiredentist.

* * *
UM 0199 Strict Secret 
08.11 1981 Ex.nr 3
N O T Ă
Din contactele avute de sursă cu diferiți legionari

din Spania și R.F.G. a rezultat o preocupare marcantă
din partea conducerii organizației de legionari de a
exercita, în forme noi și prin persoane mai puțin com-
promise, controlul asupra emigrației române.
Acțiunile sesizate pînă în prezent apar îndeosebi în
domeniul culturii și artei, a circulației ideilor social –
filosofice, domenii cu un caracter aparent mai depoli-
tizat.

1. Pe linia semnalării anterioare referitoare la
acțiunea inițiată prin VINTILĂ HORIA de
reînființare a Societății Academice Române (subl
mea – I.D.), a rezultat:

În R.F.G. Vintilă Horia a avut discuții cu
Monseniorul Bîrlea și Sporea de la Europa liberă.
Vintilă Horia a obținut acordul de principiu al lui
Bîrlea, șeful Bisericii Unite din R.F.G. pentru
reînființare Societății. Din spusele lui V. Horia
discuțiile nu au fost ușoare și se pare că acordul a fost
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dat în mod condiționat, Bîrlea fiind încă supărat de
atacurile la care a fost supus din partea legionarilor în
perioada cît a fost președintele Societății Academice
Române.

La vremea respectivă Bârlea fusese atacat de
legionari și acuzat că a permis colaborarea la revistele
Societății Academice a unor persoane din România,
că pactizează cu guvernul întrucît a făcut o vizită în
România și că publică în sprijinul tezelor promovate
din țară.

Se pare că V. Horia a trebuit să-i dea asigurări
ferme că această situație nu se va mai repeta.

A rezultat de asemenea că în ideea de reconstituire
a Societății, Bîrlea ocupă un loc important dat fiind
legăturile sale cu Vaticanul, filieră utilă prin aportul
de prestigiu și protecție politică, cît și pe plan finan-
ciar.

Cu Sporea, H. Vintilă nu a avut probleme, respec-
tivul exprimîndu-și imediat acordul în calitatea sa de
fost șef al Secției pentru R.F.G. al Societății
Academice. S-a convenit racolarea de membri în
toate mediile și asigurarea unei coloraturi politice cît
mai diverse. Pentru a sublinia caracterul democratic
și apolitic i s-a recomandat lui Sporea atragerea unor
cetățeni de origine evreiască.

Despre reînființarea Societății Academice
cunoșteau și acționau în consecință inginerul Roșca
din Barcelona, legionar, Ciril Popovici, fost critic de
artă și comentator la postul de radio spaniol în limba
română, în prezent pensionar, ambii destul de intimi
cu Horia Vintilă.

În anturajul celor mai sus menționați, sursa a con-
statat prezența lui RADU ENESCU35, de circa 60 de
ani, originar din București, plecat din țară prin 1947,
de formație juridică, fost pînă nu de mult profesor dse
filosofie la facultatea Catolică din Buenos Aires –
Argentina.

Din discuțiile avute nu a rezultat dacă R.Enescu a
fost sau este înregistrat la legionari. Afișează ideile
unui liberal creștin cu nuanțe clare de „noua dreaptă”
(un termen elegant pentru a nu li se spune neo-
fasciști) este agreat de legionari și la rîndul său nu
vorbește decît la superlativ despre V.Horia și
[D.D.]Roșca, este adeptul convins al ideii de
reînființare a Societății, poziție care nu pare deloc
spontană ci rodul unei convenții prealabile.

De la Radu Enescu am aflat că tatăl său a fost con-
damnat în țară drept criminal de război, că este în pre-
zent căsătorit cu o peruviană, are un băiat, locuiește în

Madrid și are un frate în București – arhitect la socie-
tatea „Carpați”. El însuși afirmă că a fost în România
în urmă cu 3-4 ani cînd și-a întîlnit toate rudele.

În ce privește activitatea oficială a Societății
Academice a rezultat că aceasta ar urma să se
organizeze astfel încît să fie „depozitara și promo-
toarea creației literar-artistice de valoare
națională a emigrației” (subl.mea – I.D.). Ea trebuie
să dispună de o editură care să difuzeze atît creația
literară cît și cea muzicală și plastică, să poată organi-
za întîlniri, simpozioane sau chiar congrese care să se
ocupe atît de chestiunile de specialitate „dar să poată
discuta și marile probleme ale neamului”.

Sursa a convenit cu H.Vintilă să ia parte la pro-
cedura de constituire a Societății Academice
Române36 și au rămas în relații de corespondență.

2. SPANACHE din R.F.G. intenționează și el să
creeze un „Cerc de studii social-creștine” în cadrul
căruia alături de legionarii notorii NOGACEVSCHI,
VĂLIMĂREANU, preotul POPA și alții ar vrea să
atragă și din cei neangajați și să-i dea astfel reprezan-
tivitate și un caracter aparent democratic. Ideea nu
prinde, Spanache fiind prea cunoscut ca legionar.
Simpla sa prezență în conducerea unei asociații face
să devină evident cui servește. Nu este exclus să
caute, însă, un alt „inițiator” dacă dorința celor ce plă-
tesce este să răspundă criteriului de reprezentativita-
te.

N.N. 
Propunem ca nota să fie trimisă spre exploatare la

U.M. 0282 și U.M. 0225

Note:
1 – Constatare care figurează în multe rapoarte și note

ale Securității. Valoarea scriitorului cît și faima lui în lume
nu putea fi negată și nici omisă aprecierea lui.

2 – Studii universitare de litere, filosofie și drept.
3 – După 1945, V.H. se stabilește, inițial, în Italia unde

trăiește la Assisi și Florența. În 1948 emigrează în Argentina
(1948-1953) unde crează revista Noutăți despre Argentina și
România și lucrează ca profesor de literatura română la
Facultatea de Litere și Filosofie din Buenos Aires. Trăiește la
Madrid între 1953-1960, la început cu bursa acordată de
Institutul Cultural Hispanic, apoi ca funcționar, reporter și
profesor numit la Școala Oficială de Jurnalism din Madrid.
Stabilit la Paris între 1960-1964 (în 1960 va fi încununat cu
Premiul Goncourt pentru romanul Dumnezeu s-a născut în
exil), se va întoarce la Madrid în 1964 unde exista o comu-
nitate românească avînd ca vîrfuri intelectuali de marcă ca
George Uscătescu și Alexandru Busuioceanu. Aici colabo-
rează la multe și importante publicații spaniole (ABC.YA, El
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Alcazar, Semana, Estafeta literaria, Indice, Revista de litera-
tura, Tercer programa) și din alte țări (Ecrits de Paris,
Antaios din Stuttgardt). Se va integra profund în viața cultu-
rală a Spaniei și devine cetățean spaniol în 1972. Va fi pro-
fesor de literatură la Universidad Complutense din Madrid

4 – O acuzație nefondată. Vintilă Horia a fost toată viața
un anticomunist convins, fără să îmbrățișeze ideile de extre-
mă dreaptă.

5 – SANTIAGO [JOSE] CARILLO [SOLARES]- 1915 –
2012, om politic spaniol, lider al Partidului Comunist
Spaniol ]ntre 1960 – 1982. A lansat ideea eurocomunismului
la 2 martie 1977. După legalizarea Partidului Comunist în
Spania de guvernul Adolfo Suarez, Carillo a fost ales în
Congresul Deputaților din Spania, Camera Reprezentanților
a Parlamentului Spaniol ca deputat din partea districtului
Madrid.

6 – Informatorul în acest caiz este un apropiat, coleg de
scris, veche cunoștință a lui Vintil[ Horia. El formulează
Nota pe post de informator, dar din moment ce propune ca
nota să fie „propusă sectorului III” al instituției din care, cu
siguranță, făcea parte.

7 – Hotărîrea de închidere a dosarului de urmărire infor-
mativă a lui Vintilă Horia sub numele de obiectiv BANU nu
înseamnă încetarea urmăririi sale informative. În același
timp i se deschide un nou DUI, în care scriitorul primește un
nou nume de cod de obiectv, „VIRGILIU”, pentru a fi urmă-
rit în altă speță decît fusese urmărit în dosarul care va nece-
sita închidere.

8 – La sugestia informatorului, acesta va provoca
discuții cu Vintilă Horia despre propaganda culturii române
în străinătate, pentru a sesiza punctul de vedere al acestuia
pe tema zilei în Romînia aflată sub dictatura lui Ceaușescu,
căruia i se construia încontinuu o propagandă ca „celui mai
iubit fiu al poporului”.

9, 10 – În epocă, pentru oportuniști și politruci, a fi anti-
comunist era o gravă eroare de conduită politică.

De aceea este socotită o gravă greșeală de viziune poli-
tică atitudinea obiectivă lui Vintilă Horia față de dezastrul
țării aflată sub dictatura comunistă.

11 – VALERIU RÎPEANU – n.1931. Critic și istoric lite-
rar, editor. A fost timp0 de 18 ani director al Editurii
Eminescu. A inițiat și coordonat colecții(de ex. Biblioteca de
filosofie a culturii românești). 

12 – OPUS DEI – în română Lucrarea lui Dumnezeu –
este o instituție a Bisericii Catolice, o prelatură personală
creată în scopul de a adăuga mai mult la munca de evanghe-
lizare a bisericii, la răspîndirea în viața zilnică a chemării
universale la sfințenie. Prelaturile personale sunt structuri
ierarhice ale Bisericii Catolice alcătuite din laici și preoți sub
ascultarea unui prelat

13 – Probabil un nou comentariu în afara realității.
Afinitățile lui Vintilă Horia cu personalitățile culturaledin
Italia și Spania s-au dezvoltat pe baza comunei preocupări și
aspiratii ale vîrfurilor intelectualității la cele mai înalte culmi
ale împlinirii spirituale prin artă și educație, nu pe o platfor-

mă politică ce le-ar fi fost comună
14 – A intrat în legendă frica lumii politice de la

București față de analizele și demascările precum și de
afirmațiile pertinente și emisiile radiofonice asupra literatu-
rii de valoare din România și a românilor din diaspora, nume
cu adevărat demne de un loc înalt pe firmamentul literelor
universale. Europa liberă, ca tribună a rostirii adevărului în
numele esteticului și împotriva politicii totalitare din spațiul
românesc al lungii dictaturi, în fapt, împtriva ostracizării
culturii române, este din ce în ce mai mult o amenințare pen-
tru edificiul artificial înălțat pe baze politice șubrede. De
aceea, orice personalitate care „scăpa” în Vest și se adapta
rapid, prin valoare proprie, la comandamentele adevăratei
culturi, trebuia îndepărtată rapid de periculoasa și vocala
Monica Lovinescu care transmitea pe calea undelor, pretu-
tindeni în Occident, cum ar fi arătat, liberă, cultura, supusă
îngenuncherii, dintr-o țară din lagărul socialist.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – Odată cu
acest nou DUI deschis intră din nou în vigoare pentru secu-
ritatea aplicarea cifrului pe text. Vor apărea denumiri de
neînțeles pentru neinițiați. „Șantier”este folosit în text în loc
de ședință de lucru. „MIDIA” ține locul substantivului ce
desemnează SPANIA, iar „autorități ceahlăene” înseamnă
autoritățile românești. Este vorba de intelectuali spanioli
cînd citim „consilieri movileni”, „studentul” înlocuiește
„scriitorul”, cînd citim „cititorul movilean” aveam de-a face
cu „cititorul spaniol”, iar „cultura ceahlăeană” nu este dacît
„cultura românească”. „Televiziunea midiană” va fi „televi-
ziunea spaniolă”, „propaganda silisto buceșiană” va fi pro-
paganda de partid și de stat comunistă și socialistă,
„RODNA” și „VIDRA” vor fi ROMA și VIENA,
„bucieșenii” vor fi comuniștii.

27, 28, 29, 32 – De asemeni, „realitățile ceahlăene” vor
fi realitățile românești, „turist de sector” va fi turist străin,
„operator” înseamnă editor, „cetățeni ceahlăeni” înlocuieste
expresia cetățeni români, 

30 – AVANGUARDIA – corect – LA VANGUARDIA –
cotidian spaniol fondat în 1881. Tipărit în spaniolă și, înce-
pînd cu 2011, și în catalană. Este principalul ziar al
Cataloniei.

31 – EL ALCAZAR – zIar spaniol de dreapta apărut în
Spania între 1936 - 1988

33 – Sursa este și de data aceasta un apropiat al lui
Vintilă Horia, poate chiar un prieten de demult. 

34 – Sub forma unor ajutoare materiale pe care să le
acorde părinților lui Vintilă Horia în țară, Securitatea vrea
să-l oblige, mai devreme sau mai tarziu, să le rămînă dator. 

35 – RADU ENESCU – (1925-1994). Critic literar,
redactor-șef adjunct al revistei Familia între 1966-1987.

36 – SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNĂ – este o
academie care a luat naștere pentru intelectualii români din
exil. A fost fondată la Roma, unde a funcționat 13 ani.
Secretarul societății a fost italienistul Mircea Popescu.
Filialele acestei societăți se află în Germania din 1958. Are
o arhiva de scrisori și patru secții.
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*
București, 26 ian[uarie] 1969

Dragă Teodore,
Am citit cu bucurie rândurile de pe ilustrata dumi-

tale de Crăciun și cu o încântare pe care ți-o poți închi-
pui, lunga și frumoasa scrisoare din 31 decembrie. A
fost ca și cum aș fi sosit și eu, împreună cu
d[umnea]ta, în marele oraș și l-am fi cutreierat
împreună.

Îți mulțumesc din inimă și te rog, când vei mai
avea un pic de răgaz, să mai îmi scrii, dându-mi
noutăți despre munca d[umi]tale.

Pe aici, pe la Institut, noutăți nu sunt prea multe.
Mi-a spus odată Al. Dima că ți-ai cerut prelungirea la
Paris, ceea ce m-a bucurat, având astfel certitudinea că
ai găsit mult material în legătură cu teza d[umi]tale de
doctorat și că ești hotărât să faci toate sacrificiile pen-
tru a te putea întoarce în țară cu un rod științific cât
mai bogat. I-am spus și directorului toate acestea.

De curând, am avut la Institut ședința de analiza

muncii, în plen. În prealabil, am avut și o ședință a
conducerii, cu același obiectiv. În raportul asupra sec-
torului său, Paul Cornea a menționat că, în urma ple-
cării în străinătate în ultimele zile ale anului analizat,
1968, și a d[umi]tale și a lui Stancu Ilin, nu are la înde-
mână nici rapoartele și nici lucrările amândurora.

Propunându-se să vi se scrie în acest sens, eu am
luat cuvântul și am propus ca, în ceea ce te privește pe
dumneata, având în vedere că nu ai mult timp de stat
la Paris și fiecare clipă e prețioasă pentru lucrul
d[umi]tale acolo, să nu ți se ceară să finisezi lucrarea
înainte de a te întoarce în țară, ci numai să trimiți un
scurt raport de activitate pe 1968.

Cred că ți-a scris Paul Cornea în acest sens, deoa-
rece propunerea mea a fost acceptată întocmai de către
conducere, în ședința prealabilă.

Noi am început să lucrăm la tema 1969, legăturile
literaturii noastre cu folclorul. Te-aș ruga să te intere-
sezi dacă există pe acolo lucrări despre această legătu-
ră în ceea ce privește literatura franceză am chiar alte
lucrări (evident în limba franceză!) despre alte litera-
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Biografia profesorului, istoricului și criticului literar, folcloristului, traducătorului și excepționalului cercetător și căr-
turar Ovidiu Papadima (1909-1996) ar trebui imperios reinvestigată întrucât există încă multe necunoscute ce se impun a
fi clarificate.

Autor al unor cărți și contribuții fundamentale privitoare la relațiile folclorului cu literatura română, Ovidiu Papadima
s-a impus încă din perioada când susținea cronica literară la Revista Fundațiilor Regale, una dintre cele mai importante
publicații literare.

Este depozitarul unuia dintre cele mai valoroase fonduri epistolare, așa cum mărturisește în una dintre epistolele ce se
publică acum.

În calitate de cercetător principal la Institutul de istorie și teorie literară al Academiei Române a dialogat cu aproape
toți colegii și confrații săi din cercetare.

Elocvente, sunt în acest sens, cele două epistole inedite pe care le trimite lui Teodor Vârgolici (1930-2019), la Paris,
unde cerceta materiale și documente privitoare la biografia și opera lui Dimitrie Bolintineanu, care va fi subiectul tezei
sale de doctorat.

Informațiile din aceste epistole sunt prețioase și contribuie, astfel, la întregirea studiilor și cercetărilor referitoare la
legăturile culturale și literare româno-franceze.

Epistola trimisă poetului, publicistului, traducătorului și memorialistului Petre Pascu (1909-1994) conține unele pre-
cizări privitoare la moravurile unor reviste literare de odinioară.

Această epistolă este, de fapt, un zguduitor document de istorie literară, în care Ovidiu Papadima, cu o anume noblețe,
se confesează unui confrate atent la mișcarea literară contemporană.



turi europene în tangență cu folclorul.
Despre perioada de care urmează să te ocupi

d[umnea]ta, aceea a romantismului, este evident că
există lucrări. Ne interesează aici în primul rând meto-
da de lucru și organizarea internă a acestor lucrări și
apoi concluziile la care ajung autorii lor, în ceea ce
privește fazele procesului de apropiere sau îndepărtare
de folclor a literaturii citadine.

Încolo, pe aici zăpadă îmbelșugată precum vei fi
auzit, semn al unui an mănos, și câte un pui de geruleț
sănătos, ca pe la noi.

Înainte de a începe scrisoarea, am vorbit la telefon
cu doamna d[umi]tale. Era bine sănătoasă numai nițel
îngrijorată că n-a mai primit scrisoare de la d[umnea]

ta în ultimul timp.
Îmi spunea că s-a interesat la Academie de mersul

cererii d[umi]tale de prelungire, dar că lucrurile merg
acolo încet. Să sperăm că se va rezolva cu bine. Mă
voi interesa și eu la prima ocazie.

În privința ziarului lui Gănescu, te rog să mă ierți,
dar probabil ți-am indicat titlul greșit. Exact este Le
Coursier du Dimanche, l-am găsit menționat în 1858,
în „L’Etoile du Danube“ a lui Kogălniceanu.

Apropo, dacă ai putea nota cu această ocazie, care
dintre periodicele românești, și cu deosebire cele din
epoca luptei pentru Unirea Principatelor, există în
colecții complete în bibliotecile mari ale Parisului? De
asemenea, te rog mult.

Exista, în anii 1894-1898 la Paris, o publicație
Bibliographia physiologica, despre care am numai
mențiunea că ar fi scoasă de savantul fiziolog român
Jean Atanasiu, în colaborare cu celebrul psiholog fran-
cez Charles Richet.

Dacă ai putea copia exact frontispiciul acestei
publicații și titlurile în pagini sau contrepagini ale
copertei unde e menționat Jean Atanasiu.

Cu vii mulțumiri,
Ovidiu Papadima

[Monsieur Teodor Vârgolici, Hôtel Richelieu–
Masarin, 51 rue de Richelieu, Paris, 1-er, France;
Expeditor ~ Ovidiu Papadima, Strada Aviator
Sănătescu, nr. 38, București, 33, Roumanie].

*
București, 17 febr[uarie] 1969

Dragă Teodore,
Am primit atât scrisoarea dumitale din 6 februarie

cât și salutările trimise prin doamna Tatiana Nicolescu.

Îți mulțumesc călduros, îndeosebi pentru cele din
urmă.

Pe de altă parte, atât eu cât și Ion Lupu îți mulțumi
pentru datele pe care mi le-ai comunicat în legătură cu
activitatea ziaristică a românului Gr. Gănescu în 1858.
Deoarece noi la „Bibliografia analitică“ nu trebuie să
comunicăm toate bogatele date pe care mi le-ai trans-
mis, și bine ai făcut, ca să știm despre ce e vorba, sunt
de părere să le valorificăm sub forma unui articol sem-
nat de dumneata.

Chiar așa cum ne-ai relatat în scrisoare, numai cu
titlul adăugat: Un gazetar român la Paris, în timpul
realizării Unirii Principatelor: Grigory Ganesco, în
„Revista de istorie și teorie literară“, la rubrica „Texte
și documente“.

Ar fi un prim indiciu concret al rezultatelor șederii
dumitale de acum, în Franța. L-am tehnoredactat eu
astfel ca să aibă forma unui articol.

În legătură cu această ședere, mă bucură vestea că
ai obținut prelungirea până la 21 martie. De aici, mi-a
spus Al. Dima, că s-au dat avizele favorabile, din par-
tea Institutului, pentru această prelungire. Îți urez suc-
ces și spor la muncă și rezistență financiară cât mai
lungă.

Eu și cu Ion Lupu mai facem un mic apel la dum-
neata, tot în legătură cu Bibliografia periodicelor. Te
rugăm să cauți să vezi periodicul intitulat
Bibliographia physiologica, apărând la Paris în anii
1894-1898.

După câte știm, printre colaboratorii ei a fost și
savantul român Ioan Atanasiu (Athanasiu), întemeie-
torul fiziologiei moderne românești. Ne-ar interesa
când apare numele lui în această revistă și cât timp se
menține (câți ani a colaborat? de când până când?).

Dacă apare cumva numele lui pe frontispiciul
revistei, pe foaia de titlu a colecției vreunui an al ei,
eventual printre redactorii ei, de copiat numai aceste
anunțuri.

Cât privește faimosul Ed. Piquet și evoluția pasto-
ralei, s-ar putea ca el să fie Piget (cu G., G). Acolo l-
ai căutat? în orice caz, eu la București am avut cartea
în mână și am făcut extrase din ea, pe care le-am revă-
zut acum.

Ele fiind însă scrise pe hârtie de ziar (pe verso unor
corecturi de la Revista Fundațiilor) care absorbea cer-
neala, scrisul nu e astăzi prea descifrabil, ceea ce mă
face să cred că numele ar putea fi și Pigeret.

Dorindu-ți multă sănătate, rămân al dumitale,
Ovidiu Papadima
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P.S.
Multe salutări lui Al Bistrițeanu, Emil Turdeanu,

Ion Dodu Bălan, dacă ai ocazia să-i întâlnești.

[Monsieur Teodor Vârgolici, Hôtel Richelieu–
Masarin, 51 rue de Richelieu, Paris, 1-er, France;
Expeditor ~ Ovidiu Papadima, Strada Aviator
Sănătescu, nr. 38, București, 33].

*
București, 13 sept[embrie] 1977

Iubite prietene Petre Pascu,
Azi ți-am citit încă odată scrisoarea din 7 septem-

brie. A fost pentru mine o emoționantă delectare.
Lunga dumitale scrisoare e o veritabilă operă de
memorialist și comentator cu duioșie și umor al vieții
literare, e o bijuterie!

Îți mulțumesc din inimă pentru ea și pentru cele ce
scrii despre mine acolo și despre interviul meu din
numărul de 1 septembrie al revistei „Orizont“. Mi-a
povestit și Stan Velea, la telefon, cum i l-ai arătat.

E adevărat ce spui, nici eu nu prea am motive să-i
laud pe cei de la conducerea acestei reviste.
Dimpotrivă. În decembrie anul trecut, când George C.
Bogdan i-a comunicat lui Ion Arieșanu intenția de a-
mi solicita acest interviu, Arieșanu i-ar fi spus lui
George C. Bogdan: „Papadima a făcut mult pentru
bănățeni“, dă-mi-l și-l vom publica într-un număr din
ianuarie [1977].

Citez din memorie, n-am mai stat să caut scrisoa-
rea lui Bogdan în cutiile mele păstrez o corespondență
enormă, încă de pe când eram elev de liceu.

Rezultatul l-ai văzut. Interviul a apărut după opt
luni. Și cu destule tăieturi, nu prea mari, e drept.

Era, iarăși e drept! – destul de mare pentru forma-
tul revistei. Dar, vorba lui George C. Bogdan, s-au
publicat acolo altele mai mari.

Când l-am întâlnit pe Arieșanu la Conferința
Uniunii Scriitorilor și l-am întrebat ce e cu întârzierea
publicării interviului, a dat vina pe... cutremur. La
observația mea, că acest tratament mă doare la vârsta
mea și mă doare şi pentru comilitonul meu de vârstă
George C. Bogdan, scriitor onest și harnic istoric al
Banatului.

Mi-a promis că interviul va apare în iulie și că-mi
va trimite două exemplare din numărul respectiv. A
apărut în septembrie, har Domnului! – iar exemplare
n-am primit nici unul. Abia am găsit vreo două la
chioșcurile din București.

Și Bucur Țincu mi se plângea deunăzi de un trata-
ment similar la „Orizont“ și care îți poți închipui cât de
bine îl ajută moralmente, la infirmitatea care îl face
acum să sufere atâta, cu stoicism, aș putea spune: cu
eroism, venind în cârji să studieze în Biblioteca
Academiei.

El trimite din când în când acestei reviste relatări
despre unele cărți apărute, mai ales din domeniul isto-
riei literaturii. Așteaptă luni întregi și când apar le
vede trunchiate, deși el nu face risipă de vorbe și ține
seama de dimensiunile reduse ale revistei.

Îmi scrii că ar fi bine să-mi reiau „reînvestitura“ de
critic literar. Îndemnuri de acestea am primit multe de
la prieteni; și de la mai puțin prieteni chiar reproșuri:
unele comunicate deschis, onest, altele multe răbuf-
nind pe ascuns, în „neprietenii“ manifestate te miri
unde!

Mi s-au făcut și solicitări care mă onorau: de la
Marin Preda, acum un deceniu, când conducea „Viața
Românească“, era de față și Ion Vlasiu; de la Aurel
Rău pentru „Steaua“, mai de curând; de la „Informația
Bucureștiului“.

N-am putut să le onorez așa cum aș fi voit, deși aș
putea considera aceasta ca o datorie față de literatura
contemporană. Dar nu mai pot. Lucrările mele de isto-
rie literară și folcloristică mă absorb cu totul, așa cum
până în vara lui 1975 m-a absorbit munca mea de 26
de ani la Institutul de istorie și teorie literară.

Și ceea ce e mai grav, o știi și dumneata, e flebita
mea, care îmi interzice să stau multe ore la masa de
scris. Aceasta mi-a redus mult timpul și puterea mea
de muncă la scris, ca să nu mai vorbim de vârsta mea,
care se îndreaptă spre 70 de ani (în 1979).

Mă mulțumesc să citesc literatura prietenilor și a
neprietenilor, dacă e demnă de interes.

Dar m-am lungit la vorbă și a venit ora odihnei la
orizontală, cu piciorul mai sus, deși e încă miezul zilei
abia

Cu veche prietenie,
Ovidiu Papadima

[Petre Pascu, membru al Uniunii Scriitorilor,
Strada Negustori, nr. 19, Sectorul 3, București, Codul
7000; Expeditor ~ Ovidiu Papadima, Strada Aviator
Sănătescu, nr. 38, București, Codul 71324].

Notă:
Originalele acestor epistole, necunoscute, se află în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
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În urmă cu jumătate de an, când am organizat și
am inventariat Arhiva Aurel Dumitrașcu, atât cât a
mai rămas din ea, niciunul dintre noi nu se mai
aștepta să apară mari revelații. La drept vorbind,
nici nu prea ar mai fi avut cum, având în vedere că,
oficial, timp de 31 de ani, aceasta a fost „pusă în
valoare“ de editorul „oficial“, Adrian Alui
Gheorghe. 

În tot acest timp s-au publicat antologii, un
volum cuprinzând „integrala poeziei“, vreo cinci
volume de corespondență cu prietenii apropiați ai
lui Aurel Dumitrașcu, teza de licență (publicată în
tiraj extrem de mic și aproape necunoscută de
cercetători) și, ce este cel mai important, două ediții
masive de jurnal al poetului. Ce ar mai fi putut fi
spus în plus?

Cu toate acestea, după cum se va vedea, surpri-
zele abia începeau.

S-a dovedit, întâi de toate, că faimosul „Fond
Aurel Dumitrașcu“ (cele „12 volume impresionan-
te“ manuscrise, documente, fotografii) pe care fostul
director al bibliotecii „G.T. Kirileanu“ susținea că l-
a creat la Biblioteca din Piatra Neamț încă de acum
6-7 ani, nu a existat niciodată1. Niciodată, așadar,
cercetătorii și iubitorii scrierilor lui Aurel
Dumitrașcu nu au putut, cum li s-a promis, să atingă
și să studieze paginile semnate de poetul din Sabasa.

Apoi am avut neplăcuta surpriză să descoperim
că absolut toate volumele semnate de Aurel
Dumitrașcu și publicate după 1990 au fost cenzura-
te. De la volumele antume de poezie (reeditate tot
în varianta cenzurată deși există, inclusiv în Arhiva
noastră, variantele integrale ale poemelor) și până
la volumele de corespondență și jurnal, toate au fost
cenzurate masiv de editori (toți „prieteni“ ai lui
Aurel Dumitrașcu). 

Nu ne-a mirat acest fapt, ba chiar ne așteptam la
el, atâta timp cât până și biografia poetului, întoc-
mită de același editor și preluată, mai apoi, în mai

toate dicționarele și volumele dedicate lui Aurel
Dumitrașcu, conținea erori de neconceput (dacă ar
fi amintim aici doar faptul că poetul din Sabasa nu
s-a născut în satul natal, ci în Piatra Neamț și nu a
debutat în revista „Tomis“, ci în mult mai cunoscuta
revistă „Luceafărul“, datorită lui Geo Dumitrescu).

Am considerat așadar că a venit timpul să refa-
cem, din ceea ce a mai rămas și avem la dispoziție,
adevărata operă a lui Aurel Dumitrașcu și, pentru
început, am întocmit o corectă fișă biografică ce a
stat la baza fișei Wikipedia creată de noi.

Apoi am pus bazele site-ului
www.aureldumitrașcu.ro, o adevărată enciclopedie
online Aurel Dumitrașcu, pe care l-am lansat în ziua
de 16 septembrie, când se împlineau 31 de ani de la
dispariția lui Aurel Dumitrașcu dintre noi. 

Nu în cele din urmă am început catalogarea și
transcrierea tuturor documentelor și manuscriselor
ce mai existau în arhiva familiei și doar ajunși în
acest punct am înțeles că Arhiva Aurel Dumitrașcu
abia de acum se va face cu adevărat cunoscută. 

Fiindcă, în ciuda celor care susțineau până acum
că „tot ceea ce era de spus despre poetul din Sabasa
s-a cam spus și s-a cam publicat“, după cum se va
vedea și în paginile ce urmează, există încă o foarte
mare Arhivă inedită (poeme, corespondență, pagini
de jurnal) ce așteaptă să fie pusă în valoare.

O facem și cu această ocazie, respectând princi-
piul de bază al Arhivei noastre: publicarea necenzu-
rată a celui mai important și vertical poem optze-
cist.

Notă:
1. Vezi filmarea „Aurel Dumitrașcu – 60“:
https://www.youtube.com/watch?v=h6kLtUA2WwQ

&t=2410s, minutul 29.58
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AUREL DUMITRAȘCU

POEME 

STRESS1

– Oboseala din mine
s-a cuibărit ca un struț
uit de timp
drumurile și iubirile
am început să confund
pătratul cu sfera
și copiii îmi par mai înalți
mai urâţi.
Ușile Universității se deschid
în mine
ca niște reclamații lipsite
de argumente
și decanii mă fluieră
ca să vadă
dacă mă-ntorc să-i privesc,
la poștă o ardeleancă
îmi scrie adresa ei în palmă
și înaintea plecării
o rog
să-mi telegrafieze adresa mării
ce miresme
a mai învățat
ce-a făcut la examene.

XXX2

– Când scriu în orașul acesta gri.
cu mașini de cenușă
și bilete piperate
străzile îmi trec pe sub tălpi
ca niște zboruri de muște
și puștii îmi cer bani
pentru înghețată,
îmi uit toate actele
prin anticariate
și doamnele acelea care
n-au auzit de Ezra Pound
și de Maiakovski
mi le vând pe sub mână
ca pe niște ediții rare;
ar mai rămâne
un lucru
care până acum nu s-a repetat:
să țin în Piața de Flori

discursuri despre elefant
și fasole

XXX3

– Buzele ei
aveau ceva necugetat de sublim
plecau prea curând
înspre mine
ca un gest de imperator
și-mi lăsam mâinile pe lângă șolduri
să atârne
ca niște rufe [pe sârmă]
ea scotea câte o țigară din aceea
ieftină și împrumutată
zicea s-o împărțim studențește
așa cum împărțeam nopțile

într-o dimineață
n-am mai găsit-o lângă mine
o vază plină de creneluri
mă privea
ţinând în brațe garoafe
o recunoșteam
: știam că e EA.
golul din jur

(La) frumosul supliciu4

E (drept) să spui
să-mi dai foc într-o zi
numai în ciuda ploilor
e drept că-s slab și subțire
ca o punte pe care trec numai crinii
nu pot nega faptul
că nu-ți deschid întotdeauna ușa
pentru că scriu poezii
și tu ai ceva devorator – ca o molie ești
e drept c-o să mă duc în Sud
să văd ce mai fac nisipurile
și lebedele
dar în ciuda tuturor relelor
eu te rog
să mă aștepți pentru supliciu
mâine
tot pe mine

Pe un fluviu5

– Pe un fluviu din Sud
trece o corabie
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cu visele poeților
și-n porturi se-oprește corabia
să ia
doar țigănci
care vând flori și ciuperci otrăvitoare
se asistă la nașteri spontane
la aplecare de sălcii
și pe catarge
razele lunii aşezându-se
putrezesc,
nu există direcție 
pentru această corabie
malurile se schimbă și ele
încurcând întrebările despre iarbă
……………………………………………..
undeva există totuși un estuar
plin de fluturi
acolo se-ntîrzie câte un veac
se pleacă
după ce se zămislesc statui

XXX6

– Aud țipete de copil
în cireșele amare 
dar nimic nu se vede
nimic
doar imensitatea frunzelor
care-și spun
întrebări despre groază.
Țipete de copil se aud în cireșe
și obrajii tăi
se îmbujorează tăcuți
acuzându-te parcă
pentru presupusul exil
n-aș putea totuși
să te părăsesc vara
întotdeauna
o șansă se mai dă
celui condamnat
la nesfîrșita iluzie
– iubire neroditoare

XXX7

– Din lut se ridică albi porumbei
numai când îl privești tu
ascunzând astfel aerul
că suportă respirația bombelor
ca o talpă de cizmă Pământul

umilit e de frumoșii nerozi
teii se bucură de dezordine
și uită să înflorească
au mai rămas de convertit
speranțele.
După aceea
o șansă comună
se va oferi
ca o fecioară
adusă din Indii
: Sfârşitul. 

XXX8

– Aici ploile cad
de parcă totul
s-ar jertfi pentru
umezeala perpetuă
casele se înalță
pe frunze de nufăr
și mâinile întinse
spre umerii cuiva
sunt niște aripi
care încearcă să-și amintească
despre origine
aici fiecare cuvânt
este o fântână de rouă
buzele tale
sunt un cer de purpură
și mă lași
să-l visez pe Icar
când te uiți la mine
ca la o binecuvântare
a chinului

Note:
1. București, 21 iulie 1978
2. București, 21 iulie 1978
3. București, 21 iulie 1978
4. București, 21 iulie 1978
5. Pe Dunăre, vasul „Banat“, brațul Sulina, 22 iulie

1978
6. Vasul „Banat“, 22 iulie 1978
7. Vasul „Banat“, 22 iulie 1978
8. Vasul „Banat“, Gorgova, 22 iulie 1978
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EPISTOLE
Borca, 1 aprilie 1980

Bună seara, Geo Dumitrescu!

Între două lișițe care-mi primenesc sângele, între
două ploi care redefinesc faptul că în fiecare om exis-
tă un imperiu de cuvinte ostile, între două cărți
îngâmfate, vă mai scriu. E o seară-n care-s și
nemulțumit. S-ar putea să vă par chiar impertinent în
ton. Dar nu doresc decât un lucru: să încerc să fiu
drept. V-am mai scris, rugându-vă să nu mă mai
publicați la „colțul“ Dumneavoastră1. Spuneam
atunci că vă voi mai trimite poeme, nu pentru a și
publica ceva din ele. O fac acum. Și nu pentru a lua
în serios și tot ce veți spune despre calitatea lor. Nu
vreau nici să teoretizez, nici să vă par lipsit de res-
pect, dar sunt sigur că undeva în Dumneavoastră nu
acceptați decât așa-zisa Dumneavoastră „frondă“,
sunt sigur că „valul ‘80“ vă lasă cam rece, există ceva
(simt și din răspunsurile pe care le dați unora care vă
scriu; cineva mă sfătuia să nu citesc niciodată „poșta
redacției“!), nu rea-intenție, ceva care (instinctual?!)
vă face să negați orice valoare a unor texte „à
rebours“ ale ultimilor tineri, cred că sunteți puțin
nedrept (deși nu vă exprimați în mod public aceste
presimțibile opinii) cu sensibilitatea aparent
împrăștiată a celor care nu mai pot scrie ca înainte. 

Ați fost mereu un om foarte interesant pentru
mine, chiar muțenia Dumneavoastră poetică pune pe
gânduri, dar încep să fiu puțin nemulțumit (și, des-
igur, aceasta n-are nici o importanță!) de inerția anu-
mitor „sfaturi“ pe care le dați anumitor poeți care vă
scriu numai pentru că vă știu de partea NOULUI în
poezie, dezamăgiți apoi de inaderența la orice e nou.
Nu vreau să spun că sunt de partea incongruenților, a
celor care, însușindu-și o tehnică mai mult sau mai
puțin suprarealistă, „nasc“ tot felul de monstruozități
pe care le numesc poezie, nu-s de partea celor care
cred că poezia e o șură în care poți îngrămădi de
toate, cât mai multe, în favoarea derutei, a
perplexității, dar vreau să spun că este
nemulțumitoare o anumită „undă“ didacticistă, care
cuprinde multe din răspunsurile pe care le dați celor
care vă scriu. Și oare-s toți atât de netalentați pe cât
par?! Oare-s așa mulți „neșcoliți“ și lipsiți de gust?!
În acest caz, cred eu, rubrica aceea n-ar avea rost.

Vă spun sincer, tonul ușor revendicativ al acestei
scrisori e datorat și răspunsului pe care-l dați lui

Adrian Alui Gheorghe2. Nu știu ce poeme v-a trimis,
cât de rudimentare erau, dar mi se pare absolut
nedrept să-i spuneți atâtea lucruri nedrepte, să-i dați
atâtea sfaturi. Pentru că nu-l cunoașteți!
Dumneavoastră spuneți că scrie prost! De acord, dacă
vreți! Veți spune că-s „de vină“ poemele trimise; cali-
tatea lor vă poate spune cu cine aveți de a face. Dar
acest băiat (POET) n-a terminat școala pentru că lipsa
părinților l-a obligat să se angajeze, știți, el n-ar fi
putut vagabonda ca Dimitrie Stelaru pe străzile unui
oraș plin de „revoluționari“ de ocazie. S-a angajat, își
termină studiile, va fi și student. Are gust rudimentar,
spuneți! Doamne al altora, dar ce bine ar fi să citească
toți ce citește el! Nu – deloc de acord cu părerea
Dumneavoastră despre „cultura“ lui, despre „gustul
artistic“ al lui! Sunt sigur că greșiți!

În fond, fiecare are cultura lui, atât cât e, gustul
lui, atât cât e, abundența „sfaturilor“ Dumneavoastră
mi se pare nedreaptă! Numai un dobitoc nu ar ști că
un poet există doar având o solidă cultură! Noi știm
toate aceste lucruri, le știu, cred, și unii din agramații
care vă scriu. Nu cred că poeții au nevoie de vreo
dădacă. Dacă cei tineri scriu la o redacție, unui poet,
n-o fac (cei adevărați) pentru a li se da sfaturi, pentru
a fi neapărat publicați, poate că o fac numai pentru că
ei mai cred în curajul poeților care au… post.

Nu vreau să vă par meschin, stima pe care v-o
port rămâne, indiferent ce-mi veți răspunde (desigur,
marca Dumneavoastră, cât mai caustic și
„desființător“), dar în cinci ani de când citesc absolut
număr de număr rubrica Dumneavoastră, constat că,
într-adevăr, absolut niciun POET n-a plecat din colțul
acela. Nu întâmplător atât de mulți vorbesc ironic
despre calitatea textelor celor pe care-i încurajați,
deși nu cred că au dreptate. Realitatea e că în acel colț
se publică numai o anumită „marcă“ de poezie
(„marca Geo Dumitrescu“?!), iar dumneavoastră, așa
cum v-am mai spus (și sper că nu mi-ați luat-o în
nume de rău!), nu „pariați“ cu adevărat pe niciunul
din cei pe care i-ați „vorbit de bine“ de atâtea ori. N-
aș vrea ca toate aceste cuvinte să vă pară altceva
decât ceea ce sunt: o părere despre oameni și poezie. 

Veți spune că e o răbufnire a unor neputințe, un
„spirit de gașcă“ mediocră, etc., etc.

Asta nu are nicio importanță. Poate că numai
POEZIA e importantă. Citesc și aflu că poezia lui
Stelaru (și cât de mult suntem alături de el! – noi, cei
fără „geniu“!) vă plăcea mult, etc. Oare calitatea tex-
telor unora din „valul ‘80“ nu se ridică peste cele ale
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lui Stelaru – pe care Dumneavoastră le
apreciați?! S-ar putea să existe o evoluție a gus-
turilor, dar valoarea nu poate fi o modă. Am
tupeul să cred că nu scriu prea rău, deși merue n-
o să fiu mulțumit de aproape nimic. Oricum, eu
cred că n-am s-o duc tare mult, se pre că-ntr-ade-
văr am „paișpe cancere“, dar mi s-a părut
nedrept, în seara aceasta, ce spuneți despre un om
deosebit; aș vrea ca această scrisoare să nu-I facă
vreun rău, aș vrea să nu știe niciodată că v-am
scris aceste rânduri. Vorbesc de Adrian Alui
Gheorghe. Și, cred, de toți cei care nu-s
„mediocri“, „fără gust“, „fără școală“, ci POEȚI,
mai buni, mai răi, dracu’ știe!

Virgil Mazilescu, Ion Mircea, sunt sigur, vă par
pseudo-poeți! Noi credem că, de fapt, sunt doi mari
poeți. Oare „dezordinea“ din unele poeme ale unor
tineri este neapărat mediocritate fiindcă-s tineri?! Dar
nu mai putem scrie ca Dumneavoastră, ca Păunescu,
ca Augustin Doinaș, ca M.R. Paraschivescu, ca Ioan
Alexandru, etc. Nu contestăm valoarea acestor poeți,
dar simțim altfel anumite lucruri, nu le putem spune
„în metru antic“, povestind sau „făcând“ textele.
Scriem! Atât doar! Nici măcar nu ne intresează ce se
alege de noi! Dar credem că nu scriem maculatură, că
scriem în spiritul sfârşitului de veac tulbure, nebun!
Nu mă fac purtătorul de cuvânt al ultimilor poeți
veniți, sunt alții mai talentați și autorizați, nu vreau să
dau explicații, dar nu-mi place un anume didacticism
care nu vrem să se instaleze în cei pe care-I iubim și
stimăm! Ar trebui să fiți tot pe baricadă, desigur nu ca
Păunescu, dar mai aproape de cei care vă seamănă; și
care nu-s chiar deloc mediocri, cum ni se par uneori
(poate de neplăceri și singurătate!)

Nu vreau să cred că n-aveți nicio stimă pentru, de
exemplu, poezia „echinoxiştilor“! Nu-s un locuitor
care a aderat la o mișcare, așa, într-o zi, neavând ce
face, dar trăiesc în acest timp, nu vreau să țin (vorba
lui Céline) „discursuri viermilor“.

Vă trimit câteva poeme! Orice răspuns, pe orice
„temă“, vă rog (dacă nu cer prea mult, după cuvintele
acestei epistole!), sub pseudonimul (nu suport acest
cuvânt!) DAUREL.3

Vă doresc o primăvară curată! Și liniște!
Dincolo de unele neînțelegeri de ocazie, 
cu aceeași stimă,

Aurel Dumitrașcu
P.S. Mulțumesc! Voi pleca în Ardeal!

Aurel

*
Borca, 7 febr. 1982

Bună, dragule!
Nu fi supărat că abia acum pot să-ți scriu! Nu mă

simt mai bine decât în zilele neroade din ianuarie. O
insațietate psihică ce m-a neomenit cu totul. Acum
câteva zile mă-ndoiam și că mai pot trăi. Acum mi-e
totuși mai bine decât atunci.

La București a fost minunat, ca de obicei. Mi-am
petrecut mai toate zilele cu Madi Marin, tocmai îi
apăruse și cartea (cu totul remarcabilă!). D.R. era la
Cluj. Nu s-a întors până am plecat eu. Nichita era-n
spital. Nici cu dumnealui n-am reușit să mă văd. Spre
normala-mi mâhnire. Sunt multe de spus despre
ducerea la București, despre cei cu care m-am întâl-
nit. Am fost și pe la domnul Bălăiță. Sper că el nu este
între ipocriți și că, în sfârşit, cartea mea va lua drumul
aspru și așteptat al cititorului.

Am fost și pe la Ion Gheorghe! Era nervos,
Păunescu fusese scos din pagină. I-am dat și poemele
tale, însoțind gestul de câteva cuvinte de încredere în
favoarea ta. Poza n-a vrut s-o ia, a zis că-s suficiente
poemele. Nu știu ce va face, poate că te va băga-n
pagină! Dacă nu l-aș fi prins în dimineața aceea cu
nervi, l-aș fi întrebat mai clar dacă te va publica sau
nu. Sper să-i mai pot vorbi de tine!

Trecând la nerăbdarea ta, la nevoia-ți de certitu-
dini, va trebui să-ți spun că nu te amăgești scriind și
că vei câştiga împotriva anonimatului numai dacă nu-
ți propui să câştigi ceva prin scris. Pentru că un poet
nu câştigă nimic! Și cred că ți-am mai spus asta. Dacă
ți-e frică de suferință, de „nebunie“, de cărți, de sin-
gurătate – nu vei reuși! Dar dacă simți că ești în stare
să faci lumea mai frumoasă prin ceea ce ai de spus,
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atunci trebuie să CREZI și să nu cedezi. Mi-amintesc
vorbele lui Hjalmar Söderberg: „Dar cel ce va deveni
poet nu e altceva decât batjocura lui Dumnezeu și a
lumii până când va ajunge recunoscut și celebru“. Și
ți le spun, iată, și ție! Nordicul acesta avea dreptate
când spunea aceste cuvinte.

Aș putea să-ți mai spun că eu, de exemplu, am tri-
mis doi ani în șir poezii pe la toate revistele (și-ncă la
dese intervale!) până mi-am văzut prima poezie
publicată. Și a fost mai bine așa! Pentru că am învățat
cât e de greu să scrii și că arta cere perseverență și
încredere în tine însuți.

„Coada“ de la „poșta redacției“, de care-mi
vorbești cu teamă parcă, e ceva necesar. Orice ți-ar
spune pe moment cei care-ți vor răspunde, va trece
niște timp și vei ajunge să le dai dreptate, chiar dacă
la început nu le-ai dat dreptate! Nu uita că mulți din-
tre cei care țin „poșta redacției“ pe la reviste sunt
oameni demni de toată încrederea, uneori poeți de
frunte ai literaturii noastre (Geo Dumitrescu,
Constanța Buzea, Ioanid Romanescu, de exemplu).

Poți trimite cam aceleași poezii pe la mai multe
reviste, astfel îți vei da seama din răspunsurile lor, cât
se contrazic și câtă dreptate au. Învățăturile, vei
vedea, îți vor prinde bine! În unele cazuri, poți aminti
printre rânduri că-mi ești prieten (lui Geo și
Constanței, de exemplu). Asta nu te-ar dezavantaja.
Eu am încredere în textele tale, dar, ți-am mai spus, la
urma urmei totul depinde numai de tine, de cât de
bine îți vei scrie fiecare poem!

Semnează cu numele tău, fără pseudonim!
Trimite-i și lui AL. CISTELECAN la revista „FAMI-
LIA“, STR. ROMANĂ, NR. 3, ORADEA, COD.
3700. Sunt abonat! Acest critic pe care se poate
conta, publică pe mulți și răspunde onest!

Trimite și Constanței BUZEA, la revista „AMFI-
TEATRU“, STR. SCHITU MĂGUREANU, NR. 9,
SECTOR 7, BUC., COD. 70761.

Și alege textele cu poezie, nu șocante!
Trimite-i și lui N. Prelipceanu la revista „TRIBU-

NA“, STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 1, CĂSUȚA
POȘTALĂ NR. 28, CLUJ-NAPOCA 1, COD. 3400.

Și la „Convorbiri literare“ (pe numele lui Ioanid
Romanescu) și lui Geo Dumitrescu din nou.

Am încredere! Te poți și grăbi în acest sens! Cu
trimisul!

Eu am mai apărut în CRONICA numărul din 22
ianuarie. Dar nu l-am văzut nici acum.

Aflu că „Săptămâna“ a reluat câteva din acele

versuri la „Versurile săptămânii“. Am acolo „prie-
teni“, desigur! Dar nu mă deranjează deloc una ca
asta.

Tocmai am primit de la Liviu Stoiciu a doua lui
carte, excelentă, ca și prima! Și mă bucur mult pentru
el!

Toate cele bune!
Al tău,

Aurel

*
29 noiembrie 19844

Da, așa îmi placi!
Te prefer enervat și supărat, justițiar împotriva

opiniilor mele de scandalagiu (dar nu „mofturi de
scriitor“, te rog!; așa poate spune un activist cultural,
nu noi – care știm că trăim… nespus de bine!), chiar
așa ușor teatral-arogant, dar nu mulțumit cu ceea ce
faci în singurătate, „diplomat“ și nesolidar. Nu zic
întâmplător „nesolidar“. Pentru că reproșurile mele a
propos de povestea cu Radu5 nu porneau decât de la
această lipsă de solidaritate. Știi bine că nu sunt ran-
chiunos și nici cabotin (poate doar lipsit de tact,
uneori; în acest sens am descoperit ceva din modul de
a fi al lui Anton Holban – cel puțin după ceea ce spun
cei care l-au cunoscut!), ca să nu mai precizăm că
solidaritatea nu e o chestiune de parlamentare, e ceva
spontan. Mă deranjase nu faptul că l-ai refuzat, ci că
i-ai și explicat de ce. Puteai să-i spui „Da, bătrâne,
stai acolo!“. Și după aceea să-ți dai seama că ai pro-
blemele tale – de scris , amor, liniște, etc. De aceea
am zis că nu ești solidar. Niciunul dintre noi nu uităm
de noi înșine în parte. Mi se pare, însă, că nu trebuie
să facem pe filosofii când unul dintre noi e-n dificul-
tate. Îmi recunosc tentațiile sociologice și uneori sunt
curios cum vom arăta peste mulți ani!?

Știu mai bine decât alții cât te-a epuizat amărăciu-
nea neieșirii cu carte încă, deși este pentru oricine de
domeniul evidenței că trebuia să ai deja o carte publi-
cată. Și fără nicio ipocrizie, amărăciunile tale m-au
marcat întotdeauna. Asta în concordanță cu…
indiferențele tale din ultimii ani! Există un nivel la
care eu nu gafez în prietenie, iar contra-replicile tale
în acest sens nu salvează nimic. Așa-zisul meu
bolșevism în răspăr, vulcanismul, așa-zisa limbuție
de pustnic nu există în virtutea teatralității sau a dan-
dysmului. Dacă fac scandal, știi bine, o fac numai
pentru că nu suport să mă las alterat. Putem spune
foarte multe, ba chiar cu talent, dar nu-mi vine să
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cred că sentimentul solidarității este o problemă este-
tică, ci morală. Apoi, nu te supăra!, nu pot uita o zi în
care îmi explicai pe un vas că în cazul unui război tu
te-ai ascunde, ai căuta spatele frontului, etc. Evident,
niciunul dintre noi nu știe cum ar reacționa în fața
morții posibile, dar cred că e ceva-n neregulă (în
caracter?!) dacă o durere generală ni se pare o che-
stiune de gimnastică… verbală. Nu conta că e Radu
sau pepelea, era unul dintre cei ai scrisului, un neaju-
torat ca și noi. Că Radu e încă un naiv în sens estetic,
un nedirecționat, că puștismele lui ne deranjează
uneori – asta e altceva. Nu vrea să spun că ești vino-
vat de ceva. În fond, n-ai decât să-ți procuri și o pușcă
și să tragi în oameni, dacă tu așa consideri, înaintând
teribilisme ce nu te prind, gen: „refuz, sunt al dracu-
lui, egoist“. Pentru că nu e vorba de temperamente în
acest caz, Adriane, ci numai și numai de un lucru:
solidaritatea. Aș putea să-ți dau câteva exemple cu
tine și poate că n-ai mai fi atât de sigur că gestul tău
a fost justificabil în vreun fel!

Vrând să fii îngăduitor și persuasiv, am sentimen-
tul că ai înaintat o prostie în următoarele „versete“:
„Am o perioadă mai mare de când am renunțat la
alcool. Asta a presupus o întoarcere la o stare inițială
de tăcere, timiditate și (chiar) demnitate“. Te joci cu
cuvintele, cu… seriozitatea. Ce pot să înțeleg eu din

aceste vorbe: că numai când ești beat – deci ușor
inconștient – puteai să fii prietenos, hazos și solidar?!
Iartă-mă, te rog, dar decât să ne vedem o dată pe lună
și tu să te retragi pisicește, prefer să bei din nou și să
nu mai filozofezi în acest fel. Te retragi ca să citești!
Hai să fim serioși! De ce nu mă retrag și eu să citesc
atunci, și ceilalți!

Despre acel „textual «porc»“ e bine să mai medi-
tăm! Eu sunt convins că nu trebuie ca cineva să fie
mereu porc pentru a fi numit porc. Îți dau un exem-
plu: la sindrofia aceea Vânători – casa Sadoveanu,
Chioaru6 + Radu and Maria au fost lăsați în ploaie în
Vânători, pur și simplu nu li s-a permis să urce în
mașină de către găgăuțul acela de Brăescu7 + mora-
listul Alupului8, fiindcă nu erau locuri la Sihla (sau
ceva-n genul ăsta) și pentru ei. Timp în care în auto-
buz erau o grămadă de tovarăși care n-aveau nimic cu
„Sadoveniana“. Timp în care, și asta mi se pare
deosebit de urât, Daniel9 asista la această scenă peni-
bilă din… autobuz! N-a coborât! E vorba tot de soli-
daritate, desigur! Și poate că e vorba și de porci!

Daniel a venit duminică seara la mine! Pe tine nu
te-am mai chemat pentru că eram supărat pe tine și
pentru că profesoara aceea preferase la un moment
dat să vină numai el. Daniel mi-a spus în a doua seară
despre „lăsarea de la Vânători“. Chipurile, avea
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remușcări că n-a coborât! Ca să vezi! N-am putut
dormi în noaptea aceea de indignare!

Tu ce ai de zis?! Voi spune acel haimanalâc celor
de sus de la județ, îl voi căuta pe Amza Săceanu!
După ce ani de zile s-au folosit de noi, sunt în stare să
ne umilească precum pe niște pârliţi. Aștept un studiu
al tău despre solidaritate! Cred că ar fi interesant ce
mai poți să spui!

Nu ți-am cerut morală de scriitor, ci doar să fii
moral față de cei care pretinzi că-ți sunt prieteni.

Povestea refuzului tău! Atât timp cât tu crezi că n-
ai greșit, că ai procedat camaraderește, nu mai avem
ce discuta pe tema respectivă! Nu vreau să vorbesc
despre golurile de caracter, dar mai gândeşte-te! Nici
măcar nu-ți fac vreun reproș! Îmi permit un dialog.

Voi continua să spun că Radu e mult mai bun
decât mulți dintre noi! Ca OM! Poezia e o problemă
personală pentru fiecare. 

„Nu oblig pe nimeni «să mă suporte» ca prieten,
nici nu mă agăț de nimeni cu aceleași pretenții֧“. Mai
recitește o dată aroganța absolut neprincipială (de
data aceasta) a acestor cuvinte. Dacă i le-ai fi scris lui
Chele, da, poate! Poate că nu ai ales exact plicul în
care trebuia să le strecori. Amneziile astea ale tale
seamănă cu scuipatul. Dăm vești despre rahat altora!

Salutări!
Aurel

P.S. Faptul că ți-am trimis cartea10 din București e
logic! Știam că vin încoace peste o zi și că ne vom
întâlni aici. Că nu am avut bani să vin la Tg. Neamț
sau P. Neamț – asta e altceva!

Poți fi sigur că nu m-am bucurat de ea pe cât mă
așteptam (deși-mi place și așa cum e!), și că nu mă
interesează foarte tare cum va fi primită. Am citit-o
de câteva ori și știu că nu mi se poate pune la îndoială
vocația, că această carte are un sunet al ei, că e un
evident început de poetică. Un lucru nou, totuși, în
sufletul meu: mă simt mai echilibrat, eliberat de un
plâns. Și pe 21, de ziua mea, n-am mai fost trist: am
sentimentul că nu am trăit degeaba până acum. Sigur,
nu mă justific. Îmi caut de treabă.

Ți-am trimis cartea prin Daniel! Până acum n-am
trimis-o decât la câţiva. Nici nu mai am cărți. Poate
că vor veni la P. Neamț.

Aurel

Note:
1. Este vorba de rubrica „Atelier literar – poșta

redacției“, semnată de Geo Dumitrescu în revista
„Luceafărul“.

2. În numărul 13 (935) din 29 martie 1980 al revistei
„Luceafărul“, Geo Dumitrescu scria despre textele expe-
diate de Adrian Alui Gheorghe: „Încercarea cu «respirația
mai largă și diversificarea» dă, deocamdată, rezultate
lamentabile (efect, fără doar și poate, al unei pregătiri
școlare insuficiente, al unui orizont de cultură precar, al
unui gust artistic neformat, rudimentar, etc.). Desenul a
devenit stufos, dezordonat, confuz, s-au înmulțit «vorbele-
n vînt», în dodii, «făcătura» de eprubetă, trucajele și mimă-
rile fără acoperire, găunoase, în doi peri (gen «cenușa
ațipită a brizei de primăvară» – ?! – sau «vișinii care sparg
ferestrele de emoție», etc., etc.). Nu putem cita, din păcate,
nici o pagină mai ca lumea și nu mai are rost să vă dăm sfa-
turi – știți foarte bine ce-avețl de făcut (...dar anii trec, cum
zice poetul...). Pe viitor, texte dactilografiate.“

3. În numărul 16 (938) din 19 aprilie 1980 al revistei
„Luceafărul“ Geo Dumitrescu îi va răsunde lui DAUREL:
„Scrisoare plină de probleme (firește nu se pot dezbate aici
în acest spațiu restrîns). Reținem starea de fervoare intelec-
tuală și frumoasele planuri (din care sperăm să nu lipsească
și de loc inexpugnabilul „mare hop!“). Felicitări pentru
succese și promisiuni. E, într-adevăr, o veche și mare
tristețe să nu-i putem ajuta mai mult (în sensul în care ne
sugerați) pe tinerii cu adevărat talentați care frecventează
acest „atelier” (am încercat, fără prea mari rezultate și,
firește, nu vom renunța). Desigur, frecventează „atelierul”
numai cine (și atâta vreme cât) simte nevoia, simte că-i este
sau îi poate fi de folos. Rostul acestei rubrici și ambiția ei
n-au fost niciodată de a-și păstra cu orice preț co-
respondenții și, cu atât mai puțin, de a-i „dăscăli” până ce
ies la pensie!... Mâhnirea despărțirii (de unii) e compensată
cu surplus de bucuria de a-i vedea zburând de-a binelea pe
cont propriu... Vom mai discuta, eventual, despre celelalte
(proiectul reuniunii din vară ?...) când veți avea drum prin
București.

4. Răspuns la scrisoarea expediată de Adrian Alui
Gheorghe la 28.11.1984. Vezi volumul „Frig“, pg. 431-432,
editura „Charmides“ 2014. Scrisoarea lui Aurel Dumitrașcu
nu a fost inclusă în acest volum.

5. Poetul Radu Florescu.
6. Scriitorul Dumitru Chioaru.
7. George Brăescu - profesor, publicist, promotor cul-

tural, profesorul de istorie şi etnolog.
8. Scriitorul Horia Constantin Alupului Rus, director al

Centrului „Carmen Saeculare“.
9. Poetul Daniel Corbu.
10. Este vorba despre volumul de debut „Furtunile

memoriei“, semnat de Aurel Dumitrașcu.
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Bogatele și incitantele însemnări memorialistice
ale cărturarului nemțean G.T. Kirileanu (13 martie
1872 – 13 noiembrie 1960), distins bibliotecar al
regilor Carol I și Ferdinand I (1909-1930), destoinic
autor de cuvântări regale și fundamental editor al
scrierilor lui Ion Creangă, ne oferă și interesante măr-
turii despre sfârșitul Reginei Elisabeta. Un sfârșit
marcat în ultimii ani, la nivelul slujbașilor, colabora-
torilor și apropiaților Coroanei României, atât înain-
te, cât și curând după moartea Regelui Carol I (10
oct. 1914), de un șir aparent premonițional de dece-
se…

29 mart./11 april. 1915. As-noapte, la 2, a murit
d-na Olga Mavrogheni [Marea Doamnă de Onoare a
Reginei Elisabeta], la Curtea de Argeş.

Văd pe dl. [Louis] Basset [secretar particular
regal și administrator al Casei Regale] foarte supărat,
alcătuind o telegramă pentru Regina Elisabeta. Îmi
spune:

– Argeşul cere mereu jertfe, ca în timpul
Meşterului Manole (şi-mi înşiră pe toţi cei duşi în aşa
de scurt timp: Seelos1, Bolomey2, D-na Bengescu3,
Kalinderu4, Sturdza5, Seculici6).

D-na Mavrogheni era plăpândă şi trăia cu multe
îngrijiri. Nici acum nu voia să plece la Curtea de
Argeş – parcă avea o presimţire. Dar poftirea Reginei
era prea stăruitoare. S-a dus în automobil deschis cu
Regina Elisabeta la ceai, la Primul Ministru [Ion I.C.
Brătianu], de la Piteşti la [moşia] Florica. Şi de acolo,
tot în automobil deschis, spre Curtea de Argeş. Pe
drum a simţit că i-i frig şi, oprindu-se automobilul, s-
a îmbrăcat mai gros – însă era prea târziu. Cum a
ajuns la Curtea de Argeş, s-a pus în pat.

A venit s-o caute doctorul regimentului, pân-la
sosirea d-rului [Curții Regale, Ion] Mamulea. A avut
şi hemoragie. Şi-a păstrat mintea şi conştiinţa până la
2 ceasuri înainte de moarte.

Lumea zice că şi d-na Mavrogheni a murit din
cauza răcelii în serviciu, ca şi d-na Bengescu, Regina
fiind mult mai rezistentă [și obişnuind să încălzească
foarte puţin încăperile]. Soţul Doamnei Mavrogheni,
[economistul, diplomatul şi marele financiar] Petru
M., era născut la 1819 şi a murit la 1887. Ziarele spun
că Doamna Mavrogheni ar fi născută la 1837, deci ar
fi fost cu 18 ani mai mică decât soţul ei.

16/29 dec. 1915. Dejun cu Iorga şi Şumuleanu7.
Iorga zice că nu vrea să se creadă că-i numai cu

cei de la putere şi, de aceea, dă o telegramă Reginei
Elisabeta [n. 29 dec. 1843], urându-i „viaţă îndelun-
gată de cugetări senine şi mari binefaceri, într-o ţară
de care vă leagă o viaţă întreagă şi un mormânt iubit“.

12/25 fevr. 1916. Regina Elisabeta e bolnavă de
gripă, cu un punct de pneumonie. Cauza: curentele
din odăile sale și deschiderea ferestrelor noaptea, în
odaia de culcare de cătră ea însăși, desculță, spre a
respira aer proaspăt. Pe lângă dr. I. Mamulea, doctorii
[Cristea] Buicliu, [Ion/Ioan] Cantacuzin. Moralul e
cam scăzut și aici e primejdia.

[Anexă, o tăietură de ziar:]
Boala Reginei Elisabeta. Buletin medical.
M.S. Regina Elisabeta suferă de trei zile de o

stare gripală cu o ușoară localizare pulmonară.
Starea generală până acum [subl. G.T.K.]
mulțumitoare.

12 februarie 1916.
Dr. Cantacuzino, dr. Buicliu, dr. I. Mamulea.

17 fevr./1 mart. 1916. Miercuri. Sculaţi la 4
dimineața. Regina Elisabeta – rău. Toată lumea se-
agită: I. Brătianu, [V. G.] Morţun [ministru de
Interne], aghiotanţi, doamnele [de onoare]. Regina nu
mai reacţionează, cu toate injecţiile. Pe la 10, se mai
linişteşte. Crede că medicii au scăpat-o. Doarme
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puţin. Doreşte pe Principesa Luise de Wied. Speră să
sosească până sâmbătă. Regele, Regina, prinţii stau
pe lângă ea. Regele şi Regina vor dormi aici [la
Palatul Regal].

Dl. Basset asigură că Regina avea acum bucuria
de a trăi, pentru că mai înainte fusese puţin sub tutelă
(un peu beaucoup – zice generalul Perticari) şi acum
se simţea liberă pe acţiunile ei şi vroia să-şi închine
restul vieţii pentru binefaceri.

La început se îmbătase de libertatea asta, pe care
n-o gustase [până atunci] şi, când Graçoski [aghiotant
regal] i-a făcut opoziţie la nişte cheltuieli, ea a răs-
puns foarte viu:

– Sânt Regină, sânt bogată, fac ce-mi place!
Însă mai pe urmă ea însăşi s-a făcut foarte chib-

zuită în cheltuieli, spre a nu ataca fondul menit pentru
fundaţii, ci a se folosi numai de venit.

18 fevr./2 martie 1916. Azi dimineaţă la 7, Regina
Elisabeta a întrebat câte ceasuri sânt şi ce zi este.
Apoi a numărat pe degete până sâmbătă, când trebuie
să vie Principesa Luisa de Wied.

Aceasta se anunţase să vie, dar Regina Elisabeta a
zis să amâie sosirea pe când se va aşeza la Curtea de
Argeş. Apoi, căzând bolnavă, iar a zis să nu vie, deoa-
rece are de îngrijit acolo o rudă bolnavă. Principesa
Luisa stăruind din nou prin o telegramă, Regina
Elisabeta a zis că n-are nimic contra dacă vrea.

Dr. Mamulea nu ştie dacă Regina va fi vorbit ceva
noaptea asta cu Regele Ferdinand şi Regina Maria.
Dar a auzit mai devreme de-a muri vorbele ei:

– Multe lucruri frumoase aş avea a vă spune dacă
aş putea vorbi...

Preoţii protestanţi au făcut serviciul religios înda-
tă după moarte. Apoi, eu m-am dus de am adus pe
părintele N. Abramescu [de la Biserica Crețulescu],
care a făcut serviciul religios ortodox.

Regina era într-un pat foarte simplu, în camera sa,
din colţul de sus al aripei nouă a Palatului. Foarte slă-
bită şi cu gura deschisă, deoarece surorile de caritate
n-au avut mintea să-i lege puţin fălcile.

*
Eu, către dr. I. Mamulea:
– Ați închis ochii celor dintăi regi...
– N-aș dori cinstea asta nici dușmanilor mei.
Dr. Mamulea zice că de la întâia privire a înțeles

că Regina primise o măciucă de moarte și de aceea a
chemat pe cei doi doctori la consult.

Vechiul Palat Regal e un focar de microbi ai boa-
lelor. Acum zăcuse tot personalul de gripă și la urmă
s-a molipsit și Regina. A mai venit și imprudența
răcelii.

*
[În aceași zi, pe defuncta regină o va vedea şi

ministrul I. G. Duca, consemnând la rândul său:]
„Când am intrat în modesta cameră de culcare pe

care Regina Elisabeta şi-o alesese sus, în Palatul
Regal, aproape sub acoperiş, nu trecuse nici o jumă-
tate de oră de când murise. Era în pat, neschimbată,
legată numai sub fălci cu o batistă, care să închidă
gura ei, contractată încă de spasmul morţii. Un preot
ortodox, de la biserica Creţulescu, citea rugăciunile
morţii la căpătâiul acestei protestante.

Am avut o groaznică impresie de părăsire şi de
singurătate. Această femeie părăsea singură pământul
pe care fusese regină, singură de tot, precum cea mai
dezmoştenită dintre muritoare. Fără bărbat, fără
copii, fără preoţii legii ei, departe de rudele, de ţara
ei. Da, departe de ţara ei, căci de când tunurile bubu-
iau dincolo de graniţele germane, tot sângele german
al acestei fiice a Rinului se răscolise într-însa“.

٭
Regina Elisabeta va fi îmbălsămată de dr. Andrei

Ionescu, la 2 ½.
[Sculptorul Carol] Stork i-a luat masca [mortua-

ră].
D-rul Mamulea a predat Regelui [Ferdinand], în

faţa Primului Ministru, testamentul Reginei, scris de
mâna ei pe pergament şi pecetluit de Dr. Mamulea, în
faţa Reginei. A fost în păstrarea d-rei [Amalia] Burin
[prima cameristă a Reginei Elisabeta]. Tot la d-ra
Burin a fost o scrisoare cu un codicil, pe care tot dr.
Mamulea a dat-o Regelui, odată cu testamentul.

٭
[Apostol] Popescu [aghiotant regal] a comandat o

coroană din partea Societăţii Regale de Geografie.
Dl. Basset ieşea foarte mâhnit de la serviciul reli-

gios pentru odihna sufletului Reginei şi Popescu îi
comunica îndeplinirea ordinului. Iar dl. Basset uită
mâhnirea şi-l întreabă: – Dar ai făcut preţul?

٭
Dl. Basset e îngrijit ce se va face cu personalul

Reginei Elisabeta. Pe Lupin şi pe Sontag vrea să-i
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recomande Reginei Maria. Dar ceilalţi?
– Se va vedea în testament dacă nu este ceva...
– De testament mă tem, să nu dăm de cine ştie ce

dispoziţii boacăne. Acum 5-6 luni am vorbit cu
Regina despre testament şi i-am zis: – Majestate, per-
miteţi-mi să fiu îndrăzneţ şi să vă rog a mi-l arăta şi
mie!... Ea a răspuns că-i pecetluit. Eu am întâmpinat:
– Se poate despecetlui şi pecetlui la loc, deoarece şi
în testamentul Regelui Carol s-a întâmplat să avem
greutăţi cu multe dispoziţii neclare... A rămas să
facem aşa, dar se vede că pe urmă o fi sfătuit-o cineva
că testamentul n-are nevoie de modificări, căci nu
mi-a mai vorbit nimic în această privinţă.

Pe când vorbeam cu dl. Basset, a venit vorbă de la
d-ra Burin, că vrea lădiţa cea îmbrăcată cu piele, care
se păstra la dl. Basset (şi în care-mi pare că trebuie să
fie păstrate bijuteriile Reginei Elisabeta).

19 fevr. 1916. [La restaurantul lui Andrei
Dumitrescu.] Iorga mi se plânge de convorbirea cu
Maiorescu la Academia Română. I-a mulţămit pentru
„Istoria românilor din Transilvania“ în limba france-
ză şi laudă mult ilustraţiile, zicând că Tereza
Stratilescu dăduse în cartea ei [From Carpathian to
Pindus. Pictures of Roumanian country life, London,
T. Fischer Unwin, 1906] mai mult tipuri degenerate.
Apoi îi vorbeşte de cei care scriu mereu şi pune între
aceştia pe Regina Elisabeta, care, după moartea fiică-
sa [Principesa Maria, în 1874, la 3 ani şi 7 luni], şi-a
găsit mângâierea în literatură şi a scris aşa de mult,
încât nu se poate cere să fie şi calitate în scrierile ei.

Acest cuvânt Iorga l-a găsit ca o impietate faţă de
Regina moartă de curând, dar eu îi spun că aceeaşi
părere mi-a spus-o chiar şi... dl. Iorga despre scrierile
Reginei! Cât despre împunsătura indirectă şi faţă de
Iorga, care de asemenea scrie prea mult, zic:

– Acesta-i răspunsul la atacul ce i-aţi făcut când
cu Sturdza la Academie.

– Da, dar nu are valoare pentru mine aprecierea
bătrânului acestuia plin de venin, când situaţia mea
de istoric este deplin recunoscută în străinătate! [...]

Apoi, dl. Iorga a povestit cât de ordinar a fost
[C.I.] Istrati la Academie [unde s-a cinstit amintirea
Reginei], începându-și cuvântul cu Tudor
Vladimirescu, spre a vorbi totuşi de Regina Elisabeta
şi sfârşind cu vorba: „Domnul s-o aibă în Sfânta Sa
pază“, care se spune numai despre cei vii.

Divagaţiile lui Duiliu Zamfirescu, ca poet, pentru
Regina Elisabeta.

20 fevr. 916. Iorga a sosit alaltăsară, chip pentru
cursul de istorie, dar în faptă, ca să ieie parte la
înmormântarea Reginei Elisabeta. Nu ştia cum să
aducă vorba despre dorinţa lui, dar mi-a arătat pache-
tul cu fracul! Am înţăles că trebuie să fac întrebare
Prinţului Ştirbey...

Îmi cere să arăt şi fiului său, Petru, pe Regina
Elisabeta. Iar îmi vorbeşte de cuvintele mângâitoare
pe care le are de la mine...

Dl. Iorga făcuse un articol despre boala Reginei
Elisabeta şi, aflând apoi de moartea ei, a făcut schim-
bările trebuitoare. Compară pe cele două regine şi
zice că Regina Elisabeta şi-a făcut o viaţă în chip
raţionalist şi de aceea sufletul nostru nu s-a lipit de al
ei. Pe când Regina Maria, pare că zice: – Asta sunt:
dacă vă place, bine; dacă nu, nu!... Şi de aceea se
apropie mai mult de sufletul nostru. Regina Elisabeta
se impune prin faptul că a avut pururea o cugetare
activă asupra problemelor mari.

Plânge pe Rege şi pe Regină [Ferdinand și Maria]
că au un început de domnie atât de greu şi cu atâtea
doliuri de familie. Biata Regină nu mai are decât
puţini ani de strălucire a frumuseţilor ei şi trebuie să-
i petreacă în doliu. Iar când pica de frumoasă era
săracă şi constrânsă...

La Cameră şi Senat au vorbit Titu Frumuşanu
[magistrat, avocat, om politic, reputat orator] şi V.
Missir [avocat, om politic]; Iorga zice: – Iată ce
înseamnă a pune „frumuşeni“ în locuri înalte! Ce
puteau spune ei despre Regina Elisabeta?

21 febr. 1916. Duminică sara.
Mă duc la dl. Basset, care se întorsese de la

înmormântarea Reginei Elisabeta. Vorbim de crima
inconștientă a d-rei Burin (prima kammerfrau a
Reginei), care, ascultând un ordin necugetat al
Reginei, a rupt toată corespondența Reginei cu oame-
nii de samă din străinătate și din țară, dând-o lui
Paukotsch s-o arunce în foc. Între aceste scrisori erau
și acele ale lui Vasile Alecsandri (în curs de vreo 12
ani). Și doară Regina ținea la aceste scrisori, din care-
mi citise pe cele mai însemnate. Însă acest păcat îl
avea Regina Elisabeta, că de multe ori lua hotărâri
necugetate.

Îi spun d-lui Basset că eu am văzut cum
Paukotsch arunca în calorifer [cazanul centralei ter-
mice] un coș de hărtii rupte și, întrebându-l, mi-a
spus că-s din hârtiile Reginei, ce-i fusese date de D-
ra Burin. Și adaog că urmările acestei crime sunt o
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mare pagubă pentru literatură, dar vor știrbi și din
aureola Reginei Elisabeta.

Dl. Basset zice că ministrul de Justiție [Victor
Antonescu] se teme că va avea greutăți în cercetarea
testamentului Reginei.

Ne spune de raza de soare de la îngroparea
Reginei.

Eu îi spun de tălmăcirea țăranilor din Argeș a des-
elor cutremure de pământ: Regele Carol s-a întors pe
partea cealaltă în mormânt! Imaginație cu adevărat
homerică...

٭
Dl. Butculescu îmi spune că şi la Liceul Lazăr un

băiet a zis că bine că a murit Regina Elisabeta, deoa-
rece nu se vor mai trimite cămeşi [spre a se face faşe]
pentru răniţii din Germania.

٭
La Politique de azi, la Informaţii:
„Nous avons en à relever dernièrement dans les

comptes rendus publiés au Moniteur Officiel sur les
funérailles de la Reine Elisabeth, des négligences de
style, erreurs, voire même des omissions absolument
regrettables, inadmissibles dans des comptes rendus
officiels, destinés à rester dans les archives de l’Etat.

Nous ne savons pas à qui en attribuer la responsa-
bilité, nous constatons seulement le fait“.

[„Am făcut recent descoperirea, în rapoartele
publicate în Monitorul Oficial despre funeraliile
Reginei Elisabeta, a unor neglijenţe de stil, erori sau
chiar omisiuni absolut regretabile, inacceptabile în
rapoartele oficiale, destinate să rămână în arhivele
statului.

Nu ştim cui să atribuim responsabilitatea, noi
constatăm numai faptul.“]

٭
Ne întrebăm, firește, ce-ar fi scris La Politique (și

restul presei) dacă ar fi aflat și de mult nechibzuita
hotărâre a Reginei cu privire la soarta celei mai valo-
roase părți a importantei sale corespondențe.

O întrebare îndeajuns de firească și astăzi, în
condițiile în care ne este bine cunoscută și extrema
prețuire de care se bucura Vasile Alecsandri în ochii
și inima Reginei, care la moartea acestuia îi scria, din
depărtări britanice, regalului soț din București:
„Vestea despre moartea lui Alecsandri ne-a provocat
lacrimi fierbinți mie și Elenei [Văcărescu]”, iar într-o

epistolă din anul sărbătoririi celor 40 de ani de dom-
nie a lui Carol I, scria: „Dar eu l-am îndrăgit pe
Alecsandri mai mult decât toți ceilalți! Mi-e cu
neputință să iau o poezie a lui în mână fără să-mi
curgă lacrimile! Îmi lipsește în orice ceas a vieții!”

Desigur, o credem pe mult sensibila regină. Dar
nimic nu ne poate consola îndeajuns în raport cu ire-
mediabila pierdere pe care a provocat-o patrimoniu-
lui nostru.  

Note:
1. Hermann Seelos – majordom al Reginei Elisabeta.
2. H. Bolomey – administrator al moșiei regale

Slobozia-Tutova, jud. Tutova.
3. Zoe Bengescu – doamnă de onoare a Reginei.
4. Ioan Kalinderu – administrator al Domeniilor

Coroanei; academician și președinte al Academiei Române.
5. Dimitrie A. Sturdza – important om politic; academi-

cian și președinte al Academiei Române.
6. Iuliu Seculici – finanțist de origine austriacă, apro-

piat al Regelui Carol I.
7. Corneliu Șumuleanu (1869-1937) – coleg de liceu și

prieten de studenție al lui N. Iorga; chimist, universitar și
om politic ieșean.
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Anatole France a spus undeva că manualul de
scoală consacră dar şi înmormântează pe un
poet. Mult adevăr se ascunde în dosul acestei
afirmări, care pare un paradox. Poetul care
pătrunde în cartea de școală devine clasic, talen-
tul său nediscutabil şi poezia sa loc comun.
Fiind dat ca pildă de poezie copiilor, consacrarea
sa e definitivă. Dar odată cu această glorie, pe
care generația tânără o primește nerevizuită și
fără control critic, poetul ajuns astfel clasic nu
mai e cetit. Manualul de școală care nu aduce
totdeauna ce e mai bun din operile marilor poeți
e groaza școlarului. Prin faptul că poezia clasi-
cului autor se găsește în cartea care se aruncă cu
dispreț la sfârșitul anului școlar, şi prin faptul că
memorizarea silită de către viitorul cetitor de
literatură devine o siluire dureroasă a memoriei,
poetul trece la posteritate fără a fi cetit și fără a
fi iubit. Nenorocirea lui Alecsandri a fost cartea
de școală. Nici unul din poeții români nʼa fost
mai mult învățat şi interpretat de copii ca
Alecsandri. 

Rege al poeziei românești, el începuse a fi cu
timpul mai mult lăudat decât cetit, mai mult
memorizat decât gustat şi nemurirea lui devenise
astfel un fel de izolare asemănătoare cu uitarea.
Generația de poeți care veni după el nu mai voi
să-l cunoască! Bardul dela Mircești era prea
convențional şi prea românesc. Era prea puțin
rafinat pentru gustul acestei noui generații.
Începuse a fi criticat fără a fi cetit.

Scrierile sale de teatru se reprezentau numai
prin școli de către elevi-debutanți, sau în zile de
comemorări naționale. Cel care fusese adorat de
o generație cel care ridicase întâiu poezia româ-
nească la înălțimi neatinse până atunci, nu mai

era acum larul Parnasului românesc, nu mai era
maestrul recunoscut fără discuție, ci era răstur-
nat de pe soclul unde îl veșnicise marmora. Între
reputația de care se bucura în istoria literaturei
românești și între reputația ce o avea la publicul
cetitor se săpase încetul cu încetul o prăpastie.

Putea-va oare sărbătorirea de azi să arunce o
punte de înfrățire peste această prăpastie?
Desigur dacă sʼar urma sfatul unei epigrame a
lui Lessing, în care autorul dramaturgiei spunea
spiritual: ,,noi vrem să fim mai puțin lăudați dar
mai mult cetiți”. Acest drept îl are și Alecsandri
la a suta sa aniversare; să fie cetit. Laudele care
vor fi aduse cu această ocazie nu vor putea adăo-
ga nimic la gloria sa, pe care nimic nu a
zdruncinatʼo serios și nu o va putea zdruncina.
Recitirea poeziilor sale lirice cu evlavia pe care
o merită cel dintâi mare fabricant de rime
românești îl va reabilita în sufletul miilor de
cetitori de literatură certată astăzi cu gramatica.

Am recitit zilele acestea cele câteva volume
de poezii lirice pe care ni le-a lăsat condeiul har-
nic şi neîntrecut al boerului-poet. Şi niciodată
nʼam avut mai puternic impresia că poezia noas-
tră de azi nu a întrecut cu mult lirismul uşor şi
spumos al lui Alecsandri, lumea sa colorată şi
plastică. Poezia noastră de azi nu e mai adâncă
decât a lui Alecsandri; ci e mai puțin limpede şi
mai complicată. Şi dacă poezia lui Alecsandri a
fost prea mult o poezie de propagandă și o poe-
zie de ocazie, e că poetul a trăit întrʼo epocă de
consolidare și refacere națională când scriitorul
nu putea scrie de dragul rimei şi al versului, cum
o fac cei mai mulți azi, ci era şi el un factor de
regenerare națională. Cetind pe Alecsandri după
cincizeci de ani de când au fost scrise versurile
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sale, ai impresia că în tot scrisul său e ceva trai-
nic care va supraviețui. La tot pasul întâlnești
frumuseți de care ar fi mândru azi orice poet.
Limba sa simplă şi lipsită de podoabe inutile are
uneori limpezimea cristalului. Cât de românești
şi cât de artistice sunt unele legende și balade ale
sale scrise în ritm popular. Alecsandri a fost poe-
tul care sʼa identificat mai mult cu poezia popu-
lară, cu sufletul poporului şi de aceia e cel mai
românesc dintre poeții români. El a simțit și a
trăit intens aceea ce pentru alți poeți era o modă,
un simptom al romantismului importat din apus.
Ca poet liric, Alecsandri a fost un visual şi de
aceia sʼa remarcat în poezia descriptivă.
„Pastelurile” sale au rămas până azi cea mai
desăvârșită contribuție de poezie descriptivă în
literatura românească. 

Nici un poet nʼa întrecut viziunea clară și
plastică a lui Alecsandri în ,,Pasteluri”. Puțini
apoi au mânuit ritmul şi rima cu atâta virtuozita-
te. Alecsandri a fost cel dintâiu care a dat versu-
lui picioare sprintene, care i-a dat avânt și mlă-
diere și muzicalitate care te fură. Dar ceea ce
caracterizează mai cu seamă poezia sa lirică e
că, deşi poezie descriptivă, ea e plină de mișcare

și de acțiune. Cuvântul lui Alecsandri e viu și
înaripat și în versul său descriptiv elementul pre-
dominant e verbul. Un exemplu: „Cade crucea
aurită,/ Turnul geme ʼn temelie/ Ca de aspra
vijelie./ Clopotul dogit răsună/ Clătinat ca de
furtună/ Şi pe iarba veștejită”.

Toată această descriere e plină de mișcare şi
acțiune și în fiecare vers verbul dă culoarea și
relieful. 

Şi așa, cetind şi cercetând opera lui
Alecsandri, descoperi încetul cu încetul pe un alt
poet mai aproape de noi și mai departe de cartea
didactică, un virtuos al verbului, un mânuitor al
unei palete multicolore, un sensibil și discret
cântăreț al celor mai ascunse şi mai rare simțiri.
Aniversarea lui Alecsandri va avea marele merit
de a da prilej acelor ce nu lʼau cunoscut pe poet
decât din manualul din școală să-l cunoască din
ceia ce va rămâne veșnic din poezia sa. Dar
aceasta numai dacă-l ,,vor lăuda mai puțin şi-l
vor ceti mai mult”.

(Adevărul literar și artistic, 3 iulie 1921)
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MĂ ROG DE CER ȘI MOARTE

Pe trupul tău de coală 
înșir anii în goană,
cu palme deșirate
rătăcitor pe-o carte
mă rog de cer și moarte
de viață și lumină
de pomul din grădină
de ape și de muguri
de rouă și de struguri,
de poame, de răchită,
să-mi fii pe veci iubită.

Pe trupul tău de carte
alunec mai departe
și mă-nfirip aripă
sî-mi fii pe veci iubită,
și-o să apun de dor
pe sânul tău ușor
ca pasăre în cer
ca lumea-n care pier
ca aripa în vânt
ca cerul pe pământ
ca roua din cuvânt.

PELERINAJ

Mă desprind de pe cruce
să-mi scot piroanele,
nu știu unde m-or duce
soldații și fiarele.

Urmărit mă aplec 
să iau crucea, coroana, 
să beau apa și sângele
ce-mi purifică rana.

Mă ridic să alerg, 
după mine potopul 
o s-acopere cerul
și pământul și totul.

Prin grădină măslinii
îmi acoperă fața
ca supus mântuirii
să aștept dimineața.

Iau cu mine trecutul
și lumina ce este
să mă vadă recrutul
când mă cațăr pe creste.

Las uitării de sine
clipele mântuirii
și luminii, în fine,
Majestatea Iubirii 

MAI BINE-AR FI IUBITO...

Mai bine-ar fi iubito ca să zbori
cu mine printre stoluri de cocori,
nădăjduind din cerul nostru sfânt
să te cobori cu mine în cuvânt.

Mai bine-ar fi iubito să dorești
lumina din cetățile domnești
pe care dăruite le-ai primit
în colțul tău de rai neprihănit.

Mai bine-ar fi iubito să mă ții
cu tine altă viață printre vii,
să-mi dăruiești lumină din lumini
și cer și câmp cu flori de heruvimi.

Mai bine vino și mă ia ca dar
în lumea ta pierdută de hotar
și cântă-mă precum azi și eu cânt
în meșteritul vers pe-acest pământ.

Mai bine și mai bine cred c-ar fi
să ne iubim din nou ca doi copii
așa cum altădată fericiți
în cântece și poezii uniți

uitasem timpul și-n ferestra ta
Luna lui Kirculescu ne intra
să ne unească în viori de dor
în Batiștea pierdută în decor.

Mai bine vino iar acum să-spui
c-au înflorit caișii nimănui
în care altădată te suiai
să urmărești spectacole cu cai.
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CIRCUMSCRIS
marți, 16 martie 2021, Iași

I. TABLOU I
spaima iluziei se cocoață pe-un vis e tăcere și somn în
balta de clipe pe buza cerului aleargă o umbră de om cu
un sac de pene și un sac de aripe

II. TABLOU II
e tăcere și noapte și lumesc mult lumesc între stele și stra-
dă și chivot de oglindă omenescul e umed circumscris și
complex se prelinge pe limba timpului ca o ghindă 

COCON
duminică, 24 ianuarie 2021, Iași
stau ca fătul în cocon refuz să plâng refuz să dorm precoce
țes din fir de borangic povestea fluturelui albastru care voi
deveni trasez scheme de zbor multicolor rupte din curcu-
beu pe respirația ochiului meu de fluture albastru voi izbi
cu fruntea fruntea lumii voi înțepa cu aripile colții stelelor
voi șlefui în catifeaua aripilor albastrul voi fi eu

ORICE IMPOSIBIL DEVINE POSIBIL
sâmbătă, 6 februarie 2021, Iași
doar în vis în rugăciune în poveste în scris dacă nu a fost
scris noi am refuzat să fie scris interzis

IMAGINAȚIA BATE CÂMPII
miercuri, 10 februarie 20121, Iași
realității cu grație cu balauri cu zâne cu himeri și himere
împletind orgii cuminți în balta tăcerii cu nuielușe ferme-
cate netrucate cu virgule și puncte și mirare cu săniuța
călătoare ruptă din soare care arde remedii câmpia e
maaaaare imaginația bate câmpii cu foc e ca și clepsidra
timpului spartă călătoare the end again hapy end oare 

E CA ATUNCI
miercuri, 17 februarie 20121, Iași
e ca atunci când privirile cuiva se agață de tine de privirea
ta și crezi că privirea vine din vaste misterii că e profundă
ca marea ca zarea că te poate umple împlini completa e ca
de la evi depărtare e maaaaare dar realitatea e alta poate
pantofi cu câteva numere mai puțin au zgârcit privitorul l-

au rănit și-i e rău de leșină și se agață de lacrima ta ca de
răcoare și tu crezi că e altceva venit de la evi depărtare și
tu crezi că îi ești răspuns în întuneric lumină dar ești altce-
va ha ha ha 

CARACATIȚA
joi, 18 februarie 2021, Iași
tentacule tăiate sfâșiate și-au împrăștiat coaja solzii sânge-
le în vene în creieri în vise fluid alene ca un șarpe amintirii
putride solzi morți rămași în mocirla gândului vruți în
talanții pământului e un copac maaaaare cu solzi cu petale
cu aripi cu volute rupte din soare cu frunze în sepia ca
niște aripi mari călătoare ce nu știu încă să zboare 

PLUȘURI
sâmbătă, 27 martie 2021, 
Iașimi-am scos ursuleții de pluș la vedere piticii colorați
dolofani păpuși cu paiete cu volane mingi de colorado
lumânări incandescente cu duracell ponei cu corn rupt din
frunte maimuțe zvârluge rest de ciorchini de struguri de
noapte cu boabe pursânge mă reinventez de la un rând la
altul altfel nu mai știu nici eu care e ușa lumii o dibuiesc
din peniță din creion din acuarela privirii respir colorat
aici acolo merg pe sârmă dar nu știu pe ce lume sunt cu
adevărat în ce stadiu sunt visele mele dacă Visul nu e
metastaziat în ce noapte în ce carte în ce parte a lumii în
ce ochi mi-am inventat poveștile deșirând firul din cămașa
inimii crezând că voi împleti în lumină povestea adevărată
am ignorat păianjenii care se agățau de firul inimii ca să-
mpletesc povestea cât mai viu cât mai colorat s-o fac cât
mai reală posibil mi-am lipit toți ochii al treilea ochi de
țesătura ieșită din fir de inimă netrucată dar care n-a trăit
o poveste adevărată decât în gând în andreaua privirii pe
hârtie aidoma poemelor minunate care respiră în cu totul
altă parte în altă carte în alte nopți departe departe departe 

CITITORUL 
luni, 29 martie 2021, Iași 
empatic cu inima de cerneală mi-am inventat cititorul
dublul imaginea din oglinda inimii de cerneală o portocală
albastră ideal eu clonat m-am mutat cu tot cu gând cu
respirație cu rime într-un eu clonat acolo în oglindă el
crește altfel dialog mut eronat spart psihanalitic eu com-
plex multiplicat de fapt dublat când e furtună în creier în
inimă în rime în dublul clonat inventat ideal tăcut curat
martor a tot ce ești woolf dickinson blake blue rimele ele
nu-s ca oiștea în gard doar furtuna din creier din inimă din
tu care se zbate între fluture și oglindă eu sunt tu tu dublul
ideal inventat din cerneală o portocală albastră magister
magistral

(din volumul în curs de pregătire Resturi)
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Motto: „Fantezia e cu atît mai viguroasă cu cît
raționamentul e mai slab”

(Giambattista Vico, Scienza Nuova, 1725)

Numărul tău de telefon mobil

În spatele cuvîntului tău o umbră descompusă
printre  alte umbre bizare

Stînd cu zîmbet glacial
Ca zestre spirituală rămînînd o amintire în așteptare
O simplă mirare luată de val

Pe ziduri groase de piatră flori colorate
Parfumul lor diseminat celest
Vorbeam cu stelele noaptea cu stelele nemăritate
Venind cu valul de undeva  din Est

Numărul tău de telefon mobil
E azi un semn de întrebare
Și zîmbetul crud subtil
Venind dintr-o metropolă -ntr-o într-o sală de așteptare

Cu o traistă plină de cărți și caiete
Veneam din Miorița de undeva din Est
Dintre învinși printre lacrimi de vise indirecte
Părînd undeva rupt de real uneori eram celest.

Motto: „Omul scîrbit de sine însuși devine un lunatic
care-și caută pieirea în pustiurile lui Dumnezeu”

(Emil Cioran, Amurgul gîndurilor)

Prețul drumului

Drumul 
a încolțit pe cer o stea 
pentru mine

Cînd îi vedeam chipul
îmi venea să zbor
dincolo de cuvinte dincolo de timp

Mi-a întins pe apa privirilor 
o stea drumul

Ce-i puteam oferi la schimb?

Drumul mă-ndemna să cerșesc
o stea de pe cer
Era o stea venită din alt spațiu
de cunoaștere
cu o altfel de fantezie
Flori peste garduri groase de
piatră parfumînd aerul
mă-ndemnau  să spintec
străzi largi, bulevarde,
să-mi culeg copilăria pierdută 
undeva prin  Est

Era mare prețul drumului
larg desfăcut necunoscut
să-l pot spinteca spontan
făr’ să-l mai fi cunoscut
altădată. Mirarea lui îmi
frigea sufletul pe jarul
incertitudinii.

Motto: „Primitiva înțelepciune a omenirii e opera fante-
ziei e deci o înțelepciune poetică sau mitică ilustrată de
Homer întrucît poezia însuflețește lucrurile, descoperă

pretutindeni metafore” 
(Metafizică și artă, de Mircea Florian)

Încredere

Lanțul amintirii
l-ai atîrnat
de gîtul așteptării
O vară agitată reclamă starea de 
Repaus
Umbre tribale își cioplesc sicriul
unui subțire vis 
ce-l transportă cu
motorul prin țara cărnii

Și încrederea se scutură ca un măr
copt din creanga rătăcirii

Și tu ești mîndră de mîndria 
locului
Unde ești de fapt?
Ți-e mîndră carnea-n urna cu cenușă.
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Codex Testis, cap. 15 (număr pentru dor de
înălțimi unde se celebrează singurătatea celor
mulți într-Unul)

1. Într-o zi de martie, când primăvara se
sfințea prin văzduh, prin copaci și prin iarbă, prin
păsări și prin gâze, dl Pavel Matei s-a așezat pe
șezlong, la soare și a închis ochii, oftând. 

2. Peste vreo jumătate de oră nu s-a ridicat așa
cum obișnuia, după graficul unui ceas interior
fără greș. 

3. Nici după o oră, distinsul bătrân nu s-a tre-
zit, așa că, de cafeaua din cele două cești de
porțelan de pe măsuța de lângă el, nu se atinsese
decât vrăbiuța Valy care adeseori îi ținea de urât,
bând câte un cioculeț din lichidul negru, pe când
el ațipea gânditor sau se gândea ațipind.

4. În fine, dl Pavel nu s-a mai trezit deloc, așa
cum nu obișnuia, ci a continuat să doarmă așa
cum tuturor pare de mirare, când se întâmplă
cuiva, deși nu este, chiar dacă se petrece o singu-
ră dată în viața fiecăruia. Obligatoriu! 

5. Vestea s-a întins în târg, activând un tăvălug
de amintiri. 

6. Mortul nu fusese un oarecine. Numele lui
era înscris în istoria alpinismului național la loc
de cinste. Realizase performanța de răsunet esca-
ladând munții patriei și din alte țări de pe toate
continentele. Primise medalii, diplome, distincții,
Titlul de Cetățean de Onoare al Urbei, în cadrul
unor solemnități însoțite de cuvântări elogioase și
de aplauze sincere, mai ales că aceste onoruri erau
pure, gratuite, neîntinate de interese meschine. 

7. Până la 40 de ani, nolens-volens, Pavel
Matei fusese vedetă mereu pe valul competițiilor
inter/ naționale și al recordurilor glorioase, după
aceea devenind, treptat și discret, un cetățean cu
nume de album. După întoarcerea acasă, optase

pentru activitatea de cadru didactic (cu specializa-
re în Istoria Sporturilor) la prestigioasa
Universitate locală Excelsior, bucurându-se de
aprecierea și de admirația studenților și a colegi-
lor, pentru competență și pentru farmecul perso-
nal pe care le etala firesc și amabil. 

8. Ultima lui expediție avusese loc într-o țară
din Asia. Acolo, în timpul ascensiunii pe un pisc
redutabil, a călcat greșit, a alunecat și, timp de
două ore, a rămas suspendat deasupra unei prăpă-
stii abisale. 

9. Salvarea lui miraculoasă și enigmatică n-a
fost revendicată de cineva, iar el nu-și amintea
decât vag silueta și chipul unei femei care îl sfă-
tuise să se apropie, balansându-se, de un perete
vertical de stâncă, pe care, apoi, l-ar fi escaladat,
spre neîncrederea compătimitoare a celor ce i-au
ascultat relatările. 

10. De pe munte a coborât alt Pavel. Unul vră-
jit cu liniște și cu înțelepciune. A anunțat hotărât
că renunță la alpinism. S-a întors în patrie cu pri-
mul avion de linie. 

11. La vamă, i-a spus absent funcționarului
care îi verifica actele și bagajele: Doamna este cu
mine!; Care Doamnă? s-a holbat vameșul, privind
uluit în jur. 

12. Pavel Matei a ridicat din umeri, ca și cum
ar fi zis că datoria lui se sfârșește exact unde
începe a altora. 

13. După ce ajunsese la pensie, își făcuse un
program ritualic: după micul dejun, îngrijea flori-
le udându-le și îndepărtând frunzele uscate,
săpând pământul din glastră cu o lopățică, apoi
mergea în grădină unde avea mai multe feluri de
legume și de verdețuri. Mai târziu, pleca la piață
pentru mici cumpărături, după cum solicita soția
fiului său, care preluase frâiele casei bătrânești. 
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14. Odată încheiate aceste activități, se instala
pe șezlong având alături două ceșcuțe cu cafea pe
măsuță: una pentru el, cealaltă pentru o persoană
necunoscută, nevăzută, dar pe care el o știa
acolo, pe un fotoliu de alături, pe care îl curăța
grijuliu, de mai multe ori, în fiecare zi. 

15. Ai casei îi respectau obiceiurile, iar Pavel
Matei se purta ireproșabil, atent și comunicativ,
priceput și îndemânatic, săritor și cumsecade. 

16. Își bea cafeaua în decurs de vreo oră, mur-
murând din când în când cuvinte ininteligibile de
parcă ar fi conversat cu vrăbiuța Valy, care, de
dragul lui, pesemne, se domesticise, aterizând
cuminte pe un braț al fotoliului, țopăind, apoi, pe
masă, unde, câteodată, ciupea din cafeaua de
companie. 

17. Din ziua adormirii sale în veșnicie, când
venea vorba în societate, cei mai mulți evocau
laudativ figura marelui sportiv de altădată, a pro-
fesorului exemplar, a prietenului devotat, a
cetățeanului onest și harnic, a omului de familie,
a vecinului cumsecade, a domnului politicos etc.,
adăugând uimire admirativă și derută pentru
ciudățenia comportamentului său, referitor la
prezența neconfirmată vreodată de altcineva, a
Doamnei de la Vamă, cum fusese numită fantoma
aceea bizară, după prima ei semnalare. 

*
– ...Eu l-am cunoscut pe omul acesta, începe

agale Marțian, vecinul dintotdeauna al oricui can-
didează la calitatea de personaj, cum este cazul
domnului Pavel, cel de curând plecat dintre cei
vii. Mai mult, depun mărturie că femeia de la
Vamă a fost vie și adevărată pentru el, deși o fac
din obligație, nu din convingere!...

– Cum adică?!... Fii mai explicit, ca să nu cre-
dem că ai luat-o razna și dumneata! îl trage de
mânecă fosta artistă Mina, care a văzut în teatru și
în filme cazuri mult mai grave cu fantome răzbu-
nătoare, cu vrăjitoare arse pe rug, cu strigoi înfio-
rători, cu sfincși nemiloși, cu demoni criminali,
cu vampiri atroce și cu alte creaturi de groază. 

– ...În urmă cu niște ani, mă aflam în parc și nu
aveam partener de șah. Pe o bancă alăturată stătea
domnul Pavel, așa că l-am întrebat dacă vrea să

jucăm o partidă. A fost de acord, dar a precizat
liniștit că nu cunoaște jocul, însă Doamna care
este cu el îl știe. Oricât m-aș fi uitat în jur, locul
era pustiu. Am zis în glumă că, poate, Doamna
acceptă și o miză de doi euro la cursul zilei în lei.
Mi-a răspuns foarte serios că, dacă pierde, va plăti
miza, dar, în cazul în care câștigă el, nu primește
bani, ci solicită cuvântul meu de onoare că recu-
nosc existența Doamnei. Destul de aiurit de
situație, am încuviințat și am pornit partida... 

Dragii mei, eu sunt un șahist bun, am avut,
cândva, categoria I, iar acum sunt campion în parc
și prin împrejurimi, dar ce s-a întâmplat m-a pus
pe gânduri. La început, adversarul meu muta ezi-
tant ascultând cu atenție ce îi transmitea făptura
respectivă, apoi a fost tot mai sigur în mișcări.
Fără multe comentarii, pe scurt: într-o jumătate de
oră, omul a câștigat partida, fără ca, în decursul ei,
eu să fi avut măcar o clipă sentimentul că am vreo
șansă la victorie. Domnul Pavel vorbea încet, res-
pectuos, cu persoana care îl îndruma, cerându-i să
repete unele indicații, ori să-i explice rostul unor
mutări. În preajma de mat imparabil, am cedat
culcând regele pe tablă. I-am strâns mâna: 

Mă predau! Felicitări! Ai învins!. 
Nu eu am învins, ci Doamna Karma!. 
Fie și așa! Te asigur că îmi voi ține promisiu-

nea, când va fi cazul!.... 
...Și asta fac acum, deși nu cred, în ruptul

capului, că a mai fost cineva cu noi, atunci, acolo! 
Domnul Solo surâde subțire către ceilalți

ascultători și zice cu voce neutră: 
– Ai procedat corect, prietene! Adaugă în trea-

căt: 
Însă n-ar trebui să respingi categoric ideea că

Doamna Karma era de față... În fond, sunt atât de
multe elemente nevăzute – aer, sunete, gânduri,
suflete, radiații..., încât ar avea loc și
Dumneaei!...
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Prima zi de școală. La opt fără un sfert, intru în can-
celaria mustind de glasuri. La ivirea mea, tăcere. Numai
ochi disecând fenomenul. Adică, pe mine. Susțin curio-
zitatea lor, încercând, și nereușind, întinderea buzelor
cel puțin într-un civilizat surâs. Zoltan mă prezintă,
strâng mîini ocolind masa. Un singur scaun neocupat. Al
meu. Abia acum aud radioul. Budapesta bate gongul
pentru ora opt. Directorul, cu un Lepeșek autoritar, iese
primul. Noi după el. Curtea plină de elevi. Mulți cu flori
în mână. Ne întâmpină aplaudând. Zoltan, cu o semeție
de curând deprinsă, pronunțat agresivă, cuvântă. În
maghiară desigur. De câteva ori, copiii aplaudă. Mă pre-
zintă în limba română: Noua voastră profesoară de
Franceză, Latină, Română. Absolventă a facultății etc.
venită din Moldova, din Iași. Câteva timide aplauze se
sting în grabă. Directorul comandă: Fiecare la clasa lui.
În drum spre cancelarie, o femeie mărunțică și rotundă,
cu obrajii cuprinși de o suspectă roșeață, mă oprește.
Vorbește precipitat, abia respiră:

– Am terminat numai Pedagogicul, dar acum îmi
pregătesc examenele de anul doi la Filologie. La fără
frecvență. La Cluj. Mă puteți ajuta? Predau Româna la a
cincea și la a șasea.

Îi surâd și tac. Nu știu cum aș putea-o ajuta. Intru în
clasa a opta. Elevii se ridică.

– Așezați-vă. Să facem cunoștință mai întâi. Deschid
catalogul. Citesc, fonetic, primele trei nume din catalog.
Mă opresc. Numai la asta nu m-am gândit. La început
timide, râsetele lor se întețesc. Nu știu limba maghiară.
Timiditatea de care mă temeam capitulează, glasul nu-
mi tremură: 

– Ridicați-vă în ordine alfabetică și spuneți-vă
numele. După ce se așează în bancă ultimul, le țin un
speech introductiv: rolul literaturii, al artei în general, în
viața omului. Sună clopoțelul. Pauza cea mare. O fată,
chip angelic luminat de auriul cozilor, se ridică:

– Pentru mâine ce avem de învățat?
Uitasem de mâine. Deschid manualul: 
– Citiți prima lecție de două ori. Mâine o vom discu-

ta împreună.
În cancelarie, fum de țigară, râsete, mare animație.

În maghiară desigur. Ies în curte. Mă apropii de două
profesoare. Cea uscățivă, și zâmbetul îl avea de gheață,
preda Istoria, cealaltă Maghiara. Glas cald, de altistă,
frumusețe meridională patinată de vremea scursă, silue-
tă înaltă, renascentist croită. Mi-l ciopârțesc amândouă
pe directorul Zoltan. Surâd. Ce le-aș putea spune? Ce
caută ele la respectivul liceu? Istoria e interesată de
viața de aici, în fiecare an mutându-se la altă școală din
județ. Dacă se va simți bine, va rămâne, deși...Replic
involuntar: 

– Ca bucureștenii lui Caragiale. În fiecare an de
Sfântul Dumitru se mutau. Tac amândouă, stingherite
parcă.

Acasă, încerc să-mi pregătesc un ceai pe lampa de
gătit. Fierb apa în cratiță. E fierbinte. Gustos nu.
Prânzul? Friptura de pui pregătită de mama. Cum să
fierbi apa pentru ceai sau cafea în cratiță? Rup o foaie
din aide-memoire-ul meu. Îmi ordonez prioritățile: ibric,
cană, cafea, zahăr, ciocolată, ulei, pâine, mazăre, cartofi.
Excursie la Magazinul mixt. Zâmbesc cât pot de cuceri-
tor, dau din cap, adică Bună ziua, și, uluită, îmi plimb
privirea de la un raft la altul: farfurii, oale, pâine, săpun,
ziarul Scânteia, tacâmuri, mapă de scrisori, gaz lampant,
greblă, lopată, conserve, lădițe cu cartofi, ceapă, varză.
Și câte altele. Amabilă, vânzătoarea îmi surâde: 

– Tessek.
Îi recit lista, bunăvoința primirii dispare. În fața mea

răsar obiectele. Le îndes de-a valma în rucsac. Cu voce
arctică, îmi înșiră prețul fiecărui produs, la urmă totalul.
Până să scot banii, intră cineva. Jo napot! Jo napot! Și
fața ei redevine luminoasă. Mă grăbesc să ies: La reve-
dere! Răspunsul: Viszontlatasra. Habar nu am ce mi-a
spus. Prioritate: învățat cuvinte uzuale oricât de obosită
aș fi. 

Acasă, deschid dicționarul, caut cuvântul, e în ordi-
ne, nu m-a înjurat. Depozitez cumpărăturile în hol. Mă
întorc în cameră. Cele trei manuale mă așteaptă pe
masă. Mă fulgeră o amintire din practica pedagogică:
trebuie să trec, într-un registru, planul fiecărei lecții.
Birocrație cronofagă. Scot cel mai gros caiet, altceva nu
am. Încep cu Latina. Relații insuficient amicale. În
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liceu, o profesoară, răutatea personificată, te nota cu 2
sau 3, arătându-și dantura perfectă cu sadică plăcere.
Cruzimea ei gratuită m-a îndepărtat de mama limbii
noastre. Tocesc prima lecție. Aștern în caiet un aproxi-
mativ plan. Pauză de cafea. Fiartă în ibricul cel nou.
Nou el, dar deja acoperit de o lipicioasă funingine. Îl
spăl mâine. Dar cu ce? Cu săpunul adus de la Iași. Gata,
neuronii se zbenguie eliberați, trec la Franceză. Aici mai
merge, dar nu suficient. Citesc, plan, foame. Deschid
Româna, îmi trec ochii peste prima lecție, plan. Câte ore
irosite. Să aibe inspectorii activitate în rarele lor descin-
deri prin cancelarii.

Neobișnuită să mă culc devreme, mă trezesc în zori.
Ajung la școală la 7,15. Directorul, prezent deja:

– Planurile, tovarășa profesoară! 
Treptat, se înnegurează. Oare cât înțelege din româ-

na mea scrisă? Aparent, se descurcă. Îmi face chiar o
observație: să inversez ordinea etapelor de parcurs. Dar
nu e logic, deschid gura să-i spun. O închid rapid. Ce
rost ar avea? Pe rând, apar și ceilalți profesori: Jo regget
kivanak în stânga, în dreapta. Un singur Bună
dimineața, încet pronunțat de fefista clujeană. Ora opt la
radio Budapesta. Elkezdodot, îl aud pe Zoltan și o revol-
tă surdă îmi risipește emoția începutului. Trăim în
România, nu?

Octombrie
Ore, planuri, treburi gospodărești încurcate,

Luceafărul, Contemporanul, răsfoite doar în miez de
noapte, stimulând inchizitoriala întrebare a lui Zoltan: 

– Ce faceți până la unu noaptea? 
– Citesc!
– Daaa? 
De unde știe directorul la ce oră mă culc?
– Și dumneavoastră citiți noaptea? întreb cu seriozi-

tate malițioasă. 
– Locuiesc vis-a-vis de Roji. Nu știați? 
După farfuria cu mazăre terciuită a prânzului, îmi

permit o scurtă pauză și gândurile mă asaltează. Am
fugit în lume pentru a-l uita. L-am uitat? Îl pot uita? Îmi
e dor de lungile plimbări pe străduțele atunci descoperi-
te ale Iașului nostru. Cu mâna mea într-a lui, cu uite ce
casă ascunsă între castani. Așa va fi a noastră... Visam
atunci nătâng de fericită. Acum? De ce m-a mințit?
Detest până și convenționalele minciuni, dictate de o
conduită civilizată în societate. Stupide, adesea, ele
încearcă, sub glazură râsu-plâns, să machieze adevărul
știut de toată lumea. Îmi vine să strig atunci: jos masca
verbală, zâmbetul stas. Spune-mi ce crezi cu adevărat.
Doare, rănește, dar vindecă.

Practică agricolă. Cu o zi înainte plouase din belșug.
Apele tulburi ale Someșului urcaseră până în maluri.
Suntem transportați cu un camion într-un sat, Mogoșești
parcă, de leneși adormiți. Să le culegem noi floarea soa-
relui. Coborâm într-un noroi numai bun de pierdut
tenișii. Din fuga trenului, adesea am văzut câmpuri
întregi de floarea soarelui. Dar cum se recoltează habar
nu am.Trebuie să-mi supraveghez elevii să nu-și răneas-
că vreo mână, vreun picior. Directorul adjunct îmi dă un
obiect tăios. Să dau exemplu de hărnicie partinic asuma-
tă. Talpa tenișilor s-a înălțat cu o crustă grea de noroi.
Alunec, frigul umed îmi înțepenește fața, mâinile. Mă
uit în dreapta, în stânga, încerc să tai prima floare. Nu
mai este a soarelui, ci a ploii. Obiectul tăios alunecă ală-
turi. Deși îi apăs lama pe tija, lemnoasă pentru mine, nu-
mi dă ascultare. Copiii din jur mustăcesc, o nepricepută!
Ei nu sunt la prima recoltare. La ora trei, camionul ne
aduce în Nimigea. Încălzesc apă. Îmi țin picioarele în
fierbințeala ei binefăcătoare. Să nu răcesc. Îmi este
foame, dar și somn. Ultimul câștigă. Cum voi
supraviețui în următoarele două săptămâni? 

Și supraviețuesc. Supliciul ia sfârșit. O ploaie
măruntă și deasă ne gonește de pe tarla mai devreme.
Maghiara, Maggy, frumusețea fanată, ne invită, pe
Istorie și pe mine, să bem un ceai acasă la ea. Ne lăsăm
încălțările ude în hol. Intrăm într-o încăpere înțesată de
mobile greoaie, mohorâte, îți e mai frig decât afară.
Lasete peste tot: perdele, față de masa, cuvertură, fețe de
perne. Ore, zile, ani de croșetat. Mă întristez, dar zâm-
besc. Pe măsuța rotundă, o farfurie cu câțiva biscuiți.
Cumpărați de la Magazinul mixt. Unde sunteți voi,
biscuiți ardelenești, lăudați de prietena mamei? Sorb din
ceaiul fierbinte și gustos. Amestec de plante. Cești ele-
gante, porțelan antebelic. Ia un biscuit. Nu, mulțumesc.
I-aș mânca pe toți într-un minut. Aștept în zadar o a
doua invitație. Venită din ospitalitatea insistentă a
Moldovei, învăț una din regulile locului. Fără să mă mir.
Maghiara și Istoria îmi povestesc, în româna lor chinui-
tă, scurte episoade din viața lor. Așteptând și destăinui-
rile mele. Dar eu le zâmbesc doar.

După ce le-am onorat, cred eu, cu Viszontlatasra,
învățat de curând, spus în poartă, mă îndrept spre casă.
Agale. Gândind la cele câteva experiențe trăite la
Nimigea. Oare Alex m-ar asculta lăudându-mă cu ele?
El, el, el! Mereu el! Îmi înec furia neputinței într-un pas
grăbit. Mă oprește un bătrân Avram Iancu. Fost
învățător, acum pensionat, se prezintă el. Cald,
părintește aproape:

– Scuzați-mă, dar dumneavoastră nu cunoașteți
oamenii de aici. Îmi permit să vă dau un sfat: până îi veți
înțelege, stați deoparte. Distanțați-vă și de români și de
maghiari. Ambele tabere se vor strădui să vă atragă.
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Începutul a fost făcut astăzi de Maggi. 
– De unde știți că am fost la ea? întreb naiv. 
– O, dar aici totul se află imediat. Sunteți o noutate

care a stârnit curiozitatea tuturor. 
– De ce? 
– Cum de ce? Moldoveancă, studii universitare de

cinci ani. De ce ați venit într-o comună maghiară? Ce
urmăriți de fapt? Să luați scaunul lui Zoltan? Să
informați mai sus care sunt adevăratele relații dintre cele
două etnii? Să…

Îl întrerup și, ultraprețioasă, debitez formulele
obișnuite: să-i învăț pe copii carte, să anim viața cultu-
rală a locului, să înțeleg, participând direct, viața oame-
nilor de aici etc., etc.

– Sărut mâna, eu am ajuns. Nici dumneavoastră nu
stați departe. Vedeți, câteva vorbe și-ai terminat satul.

Sub mustața lui stufoasă se ivește un zâmbet.
Îngăduitor parcă. -Domnișoară, ne vom mai întâlni.
Până atunci, atenție totuși la cele două tabere. Mențineți
politicos distanța. Gândiți-vă la ceea ce v-am spus.
Sunteți atât de tânără.

Adică naivă, neștiutoare, incapabilă, încă, să stăpâ-
nesc realitatea. Stropul de revoltă se îneacă în neliniștea
îndoielii. Adorm târziu. Îmi voi face datoria. Chiar dacă
m-am refugiat aici, atât de departe de casă, numai pentru
a-mi vindeca iubirea neiubită.

Noiembrie
Promit: voi scrie aici numai atunci când voi trăi vii-

toare amintiri. Fără nici un rând, nici un cuvânt despre
Alex. Îmi invadează nopțile. Gata, trebuie să-l îndepăr-
tez, a murit pentru mine. Să accept realitatea. Steaua
noastră stinsă în prea puternica ei ardere.

Astăzi, mă oprește, înainte de plecare, profesoara
fefistă de la clasele cinci, șase: 

– Am o lucrare de prezentat la facultate, la Cluj. Vă
rog tare mult, să mă supliniți dumneavoastră, să nu mai
aud reproșurile directorului. Veniți cu mine, vă rog. Să
vă dau manualele.

O însoțesc, chinuindu-mă să-i urmăresc potopul de
nemulțumiri profesional-locale. Fără s-o întreb, fără să
comentez. Avram Iancu-mustață stufoasă mă avertizase,
nu? Ajungem în fața unui gard înalt, cu scânduri lipite
una de alta, aidoma celorlalte din sat. Deschide poarta.
Intrăm. În bătătura cleioasă, în ajun plouase din nou,
gâște, rațe într-un neîntrerupt jogging. Încă un pas spre
casă. În pragul ușii răsare o bătrână vreau-trebuie-să
știu-tot ce se petrece aici, cine vine, cine pleacă. Ține de
mână un copil de vreo doi ani. Nimeni nu-i șterge nasul,
fețișoara bucălată nu a întâlnit, astăzi cel puțin, apa.
Fefista mă plantează în fața scărilor. Înainte de a dispare
pe ușa verzulie a casei, întoarce capul spre mine: 

– Peste două săptămâni, duminică, vă așteptăm la
prânz. Să ne cunoaștem mai bine, să… 

Bătrâna, fără un cuvânt, mă cercetează scormonitor.
Ține mai departe copilul de mână. Fără să-i scoată dege-
tul din gură. Fefista reapare cu cele două manuale, îmi
arată până unde a predat ea. Asta în timp ce ne
încăpățânăm să ajungem până la poartă fără să alune-
căm. Ajung în curtea „noastră” pavată, măturată de Roji,
după iureșul matinal al gâștelor. Compar și mă întristez
deodată. Fefista nu are o viață ușoară. 

Primele ore la a cincea și a șasea. Stupoare! Copiii
aproape nu știu să scrie, să citească, să vorbească
românește. Îi cer unei fetițe cu funde cât o pălărie de
soare să-mi citească Somnoroase păsărele. Se bâlbâie cu
textul sub nas. O întrerup:

– Arată-mi fruntea.
Ea își atinge ceafa! Sfidare a româncei de la catedră?

Nu cred. Realmente, nu cunoaște limba țării în care s-a
născut, în care trăiește. La cursul de Pedagogie nu ni s-
a predat optima metodă de rezolvare a cazului respectiv.
Ce trebuie să fac? Ce aș putea face doar în câteva zile? 

După amiază, ședință cu părinții elevilor mei. Sală
neîncăpătoare pentru familii, mama plus tata, venite să
discutăm cum vor ajunge copii lor să vorbească, să
citească corect românește. Încep un mic discurs, ușor
prețios. Le dau și câteva sfaturi. Au răbdare. Mă ascultă
în liniște deplină. Le mulțumesc pentru prezență, îmi
strâng hârtiile, semn că ședința s-a terminat. Unul dintre
tați se ridică anevoie din banca prea mică pentru el: –
Spuneți-ne, domnișoară, câte caiete, câte creioane, ce
cărți să le cumpărăm copiilor. Să-i faceți domni! Așa că
să ne spuneți de ce e nevoie. Noi vom cumpăra. 

– Luați loc, vă rog. Și le înșir o listă aproximativă.
Dacă va mai fi nevoie de ceva, le voi comunica în
ședința următoare. 

Deci rămân? Fug sau mă adaptez? Descoperind,
înțelegând mentalitatea străinilor în mijlocul cărora m-a
închis imposibila dorință de a scăpa de dragostea mea.
Și totuși, fiecare minut mi se pare o zi, mă învârtesc într-
un vârtej rece-fierbinte. Iau registrul de planuri de lecții.
Aliniate, subliniate, calculate temporal. Când le scriu îl
uit. Oare? Să mă gândesc la altceva. Mă sâcâie neghio-
bia celor doi directori. Încă vin la orele mele pentru a mă
învăța cum trebuie predate gramatica și literatura româ-
nă. Se așează în ultima bancă și scriu întruna. Numai la
Franceză și Latină încă nu și-au făcut apariția. Astăzi,
după ce cancelaria s-a umplut în pauza mare, Zoltan mă
execută:

– Dați prea multe informații, tovarășă profesoară.
teme prea complicate. Și nu ați întrebat de ce lipsește
cutare elev. Și…
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Îl întrerup. Nu-mi recunosc glasul în răspunsul dur,
pentru mine cel puțin, pe care i-l administrez. Nervi
tociți! Nu știu cât a înțeles din ceea ce i-am spus.

Astăz ipractică agricolă cu clasa a noua. La săpat. În
satul Mogoșești, unde am recoltat floarea soarelui.
Maggi ne-a adus nuci și mere. Îmi zâmbește ori de câte
ori ne întâlnim. Prietenos deja? Nu-mi dau seama. Mă
întreb de ce nu mai am timp de citit, de învățat. Obligații
sumedenie: consilii pedagogice, învățământ politic,
ședințe cu părinții, ședințe uteme. De trei zile mi-a intrat
în program și limba rusă la a cincea. Absurd! Am urât-o
întotdeauna. 

La ora cinci după amiază, când tot omul își bea cea-
iul în binecuvântată liniște, analiză a activității culturale.
Asistată de instructorul de partid pe comună. Figură de
pușcăriaș evadat, bețiv notoriu, agramat din două în
două cuvinte. Ne dă indicații, pe un ton ultimativ.
Activitate culturală la săpat și recoltat de floarea soare-
lui? „Vorbitorii” cancelariei se conformează instant și
copleșesc procesul verbal cu vom face asta și asta.
Cronofagie imbecilă. De ce am fost chemați? Pentru sta-
bilirea activității culturale dedicată alegerilor din primă-
vară. Are cineva vreo propunere? Toți ochii se îndreaptă
spre mine. Mă conformez, ghidându-mă după emisiuni-
le televiziunii: ciclu de poezii patriotice, pregătirea unui
cor cu Partidul e-n toate, o expoziție de desene cu fru-
moasa noastră țară explodând de bogății menite să feri-
cească poporul, poate și un fragment din „O scrisoare
pierdută”, mulat perfect pe ziua alegerilor. Toate
desfășurate la Căminul cultural. Să se culturalizeze
masele. Nimeni nu-mi întrerupe perorația. Nu știu câți
din cei prezenți au citit/văzut/auzit Scrisorea lui
Caragiale, dar nimeni nu a întrebat/comentat insolita
mea propunere. Deși nelămurirea le mărise o clipă ochii. 

Seară de concert. Ceaikovski, Concertul pentru pian
numărul 1, transmis de la Ateneu, să-mi refac tonusul
agitat. O bătaie ușoară în ușă întrerupe reveria. Spun
poftim intrați, sigură fiind că Roji a uitat ceva important.
Ușa camerei se deschide larg. În prag, profesorul de
Educație fizică. Un naiv îl credeam. Având o singură
calitate: vorbește românește. Acum are față roșie de rac
bine fiert, mișcări nesigure, ochi tulburi de cimpanzeu
drogat.

– Cum îndrăzniți să dați buzna în camera mea la o
oră atât de târzie? Afară, ieșiți imediat afară! Zâmbește
tâmp, debitează obișnuita de când te-am văzut prima
oară etc., etc. Cum de–a uitat Roji poarta deschisă? Cum
scap de bețivul ăsta? Mă uit la radio. Dacă mai face un
pas i-l arunc în cap.

– Vorbim mâine, ieșiți afară, vă rog. Blândețea nu
mă ajută. Îl aud:

– Acum vreau să știți cât vă iubesc, cât…Se dezechi-
librează, tace. Ceaikovski se revarsă în tăcerea de o
clipă. Sălbaticul ăsta și Ceaikovski! În aceeași încăpere.
Un metru și vreo șaizeci de centimetri-eu, un metru și
vreo optzeciși cinci– el. Și totuși:

– Ieși afară! În clipa asta ieși afară! O strig pe Roji,
vine Albert baci și te dă afară! Va afla tot satul!

– Dar…
– Niciun dar! Ieși afară! În sfârșit se dezlipește de

tocul ușii, cu greu ajunge în curte. Ridic perdeaua: oare
nimerește poarta? Gata. A ieșit! Furioasă și speriată mă
întreb cum a îndrăznit, cum și-a permis, cum…

Mi se face frig. Încă două lemne în godin, pijamaua,
câteva pagini de carte. Literele se amestecă, albul devi-
ne negru și invers. Sting lumina. Spaima se amplifică. O
aprind din nou. Pleoapele nu vor să coboare. Pe la două,
cred, capitulez. Încerc să adorm. De ce ai ieșit din viața
mea, Alex? Te voi apăra întotdeauna de orice rău, îți
amintești? Adorm. Rechini uriași, metalici, cu ochi de
flacără și colți de satâr se reped, în străfunduri de ape
întunecate, să mă sfâșie. Fug, fug, intru în labirint numai
tufe înțepătoare, desfrunzite, sub nori plumburii. Cerul
se luminează, zăresc ieșirea. Mă trezesc. Da, asta e sin-
gura soluție. Bagaje, plecare. Dar, înainte, să-i comunic
uscățivului cu radio Budapesta. Să-și găsească un profe-
sor de română. Elevii de a opta trebuie să ia examenul,
să intre într-a noua.

Dimineață îmi salut colegii doar cu o înclinare a
capului. Lipsită de surâsul obișnuit. Impertinentul vizi-
tator de aseară mă gratulează cu un răsunător Sărut
mâna. Mă privește prietenos, în zâmbet nevinovat. Ca și
cum nimic nu s-ar fi întâmplat aseară. Oare chiar nu-și
amintește? A devenit și el client statornic al Bufetului
unde profesorii satului își alungă singurătatea, plictisul
existențial? Să nu le mai pese de dramele trăite? Cum
este cea a profesorului de Biologie: ispititoarea lui soție,
cea mai frumoasă din zonă, recunosc, îl înșeală cu pri-
marul. Și toată Nimigea știe. Excelenta lui pregătire
științifică se pierde în deplin anonimat. Începuse un doc-
torat, însă nevasta și bufetul…Reală dramă. Mă uit la el.
Dacă el nu pleacă, de ce să plec eu? Numai pentru că
sunt femeie? Nu sunt în stare să mă apăr singură de un
impertinent bețiv? Rămân! Fără un cuvânt, ies cu cata-
logul clasei mele sub braț. Forțându-mi capul, umerii să
se înalțe mai mult ca altădată.

(fragment din povestirea Întâlniri în iarnă)
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„Poeţii par a fi singuri, însă ei presimt
mereu” F. Hölderlin, Wie wenn am

Feiertage

Primim de la Floreşti-Cluj, unde îşi are
sediul Editura Limes, condusă de neobositul
Mircea Petean, important poet echinoxist, un
colet cu câteva cărţi de şi despre poezie, apă-
rute recent sub îngrjirea sa, cărţi absolut
remarcabile. Prima dintre ele care ne-a atras
atenţia aparţine gânditorului elveţian Max
Picard (1888-1965), Omul şi cuvântul, apă-
rută în 1955, acum în traducerea laborioasă a
lui Ioan Milea, unde aflăm o interesantă ana-
liză despre consonanţa pe care poezia o între-
ţine cu poeticitatea originară, dată lumii de la

începuturi prin cuvânt, mai puternică chiar decât
experienţa strict personală. Spune Picard, cel ce
atât de sever imputase modernităţii „fuga de
Dumnezeu”, pe urmele lui Oswald Spengler, prin
îndepărtarea de revelaţie, de credinţă. În această
criză, poezia devine mijloc (şi faptă) de rezistenţă:
„Poetul nu doar că arată că a văzut bine ce a creat
Creatorul, nu doar că fixează prin cuvânt lucrurile
din jurul său, ci, în cuvânt, prin cuvântul poeziei, el
îi restituie Creatorului lucrurile. Cuvântul poetului
face ca lucrurile să fie plutitoare... În asta constă
adevăratul ritm al poeziei: în faptul că ea îndreaptă
lucrul spre om, dar că, în acelaşi timp, îl face să
plutească înapoi spre Creator.” Cum s-a mai spus,
poezia devine intermediar între Creator şi om, îl
face pe acesta să comunice cu Creatorul. E aici o
relaţie subtilă, datorată esenţei din cuvânt. „În orice
cuvânt există o transcendenţă” (p. 127 şi urm.). 

Demonstraţia continuă pe seama „lumii parale-
le” a poeziei, idee abandonată ca studiu în postmo-

dernitate. „Poezia este o lume în sine, o lume pri-
mordială. Experienţele poetului pornesc de la ea, el
trăieşte realitatea pornind de la poezia sa, nu ajunge
de la realitate la poem, ci de la poem la realitate.
Ceea ce e mai sus se cufundă în ceea ce e mai jos,
în realitate, lumea poeziei îşi caută obiectul (res
poetica diffusiva sui) şi e căutată de obiect.
Realitatea tinde spre lumea poeziei, ea aşteaptă să
fie primită în poezie. Aceasta călăuzeşte experienţa
poetului, iar poetul creează în lumea poeziei.
Poetul trăieşte între lumea realităţii şi lumea poe-
ziei, el e parcă un însărcinat al celei din urmă,
creează pentru ea. Poemul se duce de la el în lumea
poeziei şi atunci poetul e singur în realitate, trăieşte
între cele două, singur, dar în clipa următoare e un
alt poem în el, care îi dispare din nou în lumea poe-
ziei... Ceea ce e ireal-real în cuvânt se vădeşte cel
mai bie în poem. Lumea e plină de acel poem
anume.” Poezia contribuie decisiv la perfecţiunea
unei limbi. Când ea tace, limba suferă, se degradea-
ză, se desfigurează. „Desăvârşirea poemului nu ţine
doar de om, ci şi de limbă, şi de ea; limba în sine,
caracterul ei obiectiv, vrea desăvârşirea, vrea să
ajungă conştientă de sine prin desăvârşire. Este
însă o cinste pentru om că desăvârşirea limbii e
totodată şi a sa”. Şi mai departe: „Limba poetică se
bolteşte peste limba obişnuită”. „Poetul nu are
cuvântul ca pe ceva de la sine înţeles, ci trebuie să-
l smulgă mereu pe fiecare din spaţiul originar şi de
aceea şi e el mai aproape de urma divină, în cuvân-
tul originar urma divină fiind mai clară; acesta e
harul poetului”. Picard are o explicaţie şi pentru
neliniştea creatoare a poetului: „Prin cuvântul ori-
ginar, poetul e mai aproape şi de spaţiul originar a
ceea ce ţine de natură, riscul fiind acela de a se lăsa
purtat de cele naturale, identificându-se cu ele, mai
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ales cu ceea ce e eruptiv, convulsiv în cele naturale.
Prin ceea ce e eruptiv, noul e smuls din el şi trecut
în cuvânt, iar asta e o ispită pentru el şi un risc. De
aceea poetul e neliniştit, nervos, el care e mai
aproape de urma divină decât oricine, purtând în
sine şi un hău mai adânc: neliniştea poetului e
teama de o cădere mai adâncă. A scrie poezie asta
înseamnă: a te avânta peste hău, în propriul eu şi,
scriind, să îl adormi, să îl adormi cântând” (p. 177
şi urm.). 

Iarăşi temerară este ideea că poetul primeşte
poezia de-a gata, că poezia îi precede, el nefiind
decât un receptor, un colector a ceea ce există din-
totdeauna. Cum se explică acest miracol? „Poetul
creează cu ceea ce e dinainte dat pentru el în poe-
zie, poezia existând obiectiv, un poem existând în
lume înainte ca omul să înceapă să creeze, acesta
răsună pentru el, e creat pentru el, iar el, prin poe-
mul său, nu face decât să răspundă şi să împlineas-
că ceea ce e dinaite dat în poem. Poetul e în dialog
mai mult cu acest ceva dinainte dat, decât cu sine
însuşi şi cu oamenii... Acest ceva dinainte dat al
poeziei a fost creat şi întreţesut în structura ei prin
însuşi actul creaţiei omului. De aceea, prin acest
ceva dinainte dat, poetul se întâlneşte cu ceea ce
ţine de începuturi, de origini... Ceea ce e dinainte
dat în poezie e obiectiv, e ceva care ţine de om, care
ţine de el în mod esenţial, dar care trece dincolo de
el... Ceea ce e dinainte dat e. aşadar, baza pe care se
împlineşte actul poetic, poezia fiind ţinută astfel
laolaltă”. Acest „ceva dinainte dat”, poezia fiind
constitutivă actului creaţiei sale, îl face pe poet să
fie un homerid, cum îl numea Ibrăileanu, contem-
poran cu zorii începuturilor. „Acolo unde din poe-
zie lipseşte ceea ce e dinainte dat poetic, ei îi lipseş-
te de fapt specificul poetic. Fapt e că în multe
poeme de azi, ceeea ce ele exprimă pare prins doar
întâmplător în materialul cuvântului...” (p. 187 şi
urm.). Paginile despre poet şi poezie din Max
Picard invită la reflexie.

„Adânc în somnolenţă suspină anxiosul suflet”
(G. Trakl, Zefir)

Un alt volum de la Limes demn de interes se
intitulează Versuri comentate de Georg Trakl, tra-
ducere în limba română, introducere şi comentarii

de Christian W. Schenk. Ne grăbim să spunem: o
carte de obligatorie referinţă pentru poetul din
Salzburg şi fenomenul expresionist, amplificând
ediţia de la Timpul, din 2019. Poet bilingv,
Christian W. Schenk (n. 11 noiembrie 1951,
Braşov) este un nume cunoscut azi, atât în literatura
română, cât şi în cea germană. Ar aparţine valului
optzecist de la noi, deşi a emigrat la sfârşitul anilor
70, secolul trecut, în Germania Federală (sau de
Vest), unde a urmat cursurile facultăţii de medicină
la Universitatea Johanne Gütenberg din Mainz,
capitala Renaniei Palatine, cu specializare în sto-
matologie şi doctorat în domeniu. În timpul studen-
ţiei (1980-1985), la treizeci şi ceva de ani, îşi aduce
aminte că la nici 17 ani talentul îi fusese confirmat
în revista braşoveană „Astra”, unde îi apăruse un
grupaj de poezii, drept pentru care, în 1981, încre-
dinţează tiparului primul volum, Gedichte, apărut
la Editura „P” din Mainz, urmat rapid de o plachetă
Transilvania Bingen (1982) şi de volumul de poezii
în limba română Phoenix – Amintiri lirice (1984),
selectând din „arhiva” începuturilor. De aici încolo
cariera medicului se va împleti cu aceea a scriitoru-
lui, după cum şi producţia literară va da satisfacţie
celor două spaţii sufleteşti, printr-o poezie originală
ca sunet, tocmai pentru că recurge la modalităţi liri-
ce distincte şi aparent greu de acomodat: Schenk
„exportă” în Germania textualism optzecist şi
„importă” în România o poezie gravă, lucidă, aspră
– a căutării identităţii şi a „strigătului” din adân-
curi, acea poetică Schreitief, venită dinspre revolta
beat. Confluenţa de atitudine mi se pare definitorie
pentru evoluţia acestui autor cultivat, egal cu sine,
în multele volume de poezie publicate. 

Cartea dedicată lui Georg Trakl (1887-1914) ia
în studiu fenomenul culorii la misteriosul poet,
culoare „care funcţionează nu doar ca purtătoare de
informaţie, ci ca purtătoare a sensului”, idee urmă-
rită în peste şaizeci de poeme traduse. Aşa de pildă,
negrul evocă sumbrul, apropierea morţii, umbra şi
noaptea. În Toamna singuraticului se vorbeşte de
„roua neagră pe păşunile goale”, iar în altă parte de
„îngerul negru”, mesager al morţii. Albastrul apare
drept „culoarea cea mai întunecată din spectrul şi
valoarea luminii ideale este adiacentă la negru...
legătura cu eternul, cu infinitul... reflectă spirituali-
zarea” („Un albastru pur apare dintr-o cochilie”).
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La Trakl, „roşul înseamnă exces şi păcat”. În mai
multe poeme apare „lupul roşu”, simbolul agresivi-
tăţii, dar şi „irealul în varianta lui demonică”,
„culoarea care îi tulbura puternic personalitatea”
(„Un roşu care visător te cutremură”, Într-un mic
concert; sau: „Un copac ars într-o flacără roşie”,
Peisaj). Solicitat este şi purpuriul-violet, culoare
neutră, „ruptă din albastru şi roşu”, simbolizând
fiinţa umană. Cât despre verde, el apare drept
„albastrul de cristal exterior şi galbenul interior”,
având în vedere versul cunoscut: „Suntem un metal
verde în interiorul unei feţe galbene fierbinţi”
(Transformarea răului). Maroul simbolizeză pacea,
liniştea, natura, „fiind folosit abstract”, la modul:
„răcoare maro”, „maro rece de toamnă”... În timp
ce albul nu apare ca semn al purităţii, ci duce spre
„ceva sinistru”, „falsă apariţie a perfecţiunii”.
Argintiul se impune în ultimul vers (misterios) din
Cântecul lui Kaspar Hauser: „Argintiu capul celui
nenăscut se înclină”. 

Această poetică a culorilor este utilă în cazul
autorilor care încifrează textul, îl implică unui cod
interpretativ complex, corespunzător stărilor sufle-
teşti sau emotivităţii, contribuţii în explorarea tărâ-
murilor imaginare. Schenk ne asigură că o iniţiere
prealabilă ne va face să luăm în posesie sensuri
nebănuite ale unor versuri. Iată poemul Melancolie,
definitivat în 1913: „Umbre albastre. O, voi, negri
ochi cu duioşie/ Prelung mă privesc în treacăt de
amiază/ Sunet de chitară blând toamna acompania-
ză/ În grădină, dizolvat în maronie leşie.// A morţii
grave umbre se întind/ Mâini de nimfe, la roşii sâni
sug cu voioşie/ Pierdute buze decăzute şi-n neagră
leşie/ A tânărului insolite bucle se preling.”
Imaginea poemului este una sugestională şi analiza
se apleacă asupra elementului ameninţător şi dis-
tructiv „leşia”, melancolia fiind „asociată cu învă-
ţătura medicală, astrologia şi alchimia”. Leşia se
referă la „procesul de purificare alchimică”. Încât
„culorile din opera poetului acţionează ca un rezer-
vor de sensuri”. Plin de mistere textuale este şi poe-
mul Cântec occidental, din care merită citat: „O, a
sufletului bătaie de aripi:/ Păşeam odinioară, păs-
tori, spre păduri amurgite/ Şi urma cerbul roşu,
floarea albastră, gângăvitul izvorului/ Plin de sme-
renie. O, străvechiul ton al greierelui,/ Sânge înflo-
rit pe piatra jertfei/ Şi strigătul păsării singuratice

peste liniştea verde a iazului.// O, voi cruciade şi
martiri înflăcăraţi/ Ai cărnii, violetele fructe cad/ În
noptatica grădină, unde în vremuri trecute păşeau
pioşii apostoli,/ Acum războinici, treziţi din răni şi
vise de stele...// O, voi, vremuri de linişte ale toam-
nelor aurite,/ Căci noi, călugări paşnici, storceam
violeţii struguri,/ Şi împrejur străluceau dealul şi
pădurea...” Nostalgia unei epoci de aur şi a unui ev
mediu idealizat, de păstori şi călugări, i se par de
înţeles exegetului. Georg Trakl impune o veritabilă
lecţie de poetică sugestională.

„ceva se întâmplă într-un mediu ostil/ îmi place
să ascult cum degetele lovesc tastele”

(Ofelia Prodan)

Volumul Rezonanța începe când oscilăm pe
aceeași frecvență, Limes, 2021, aduce în atenţie
numele poetei Ofeliei Prodan (12 ian 1976,
Urziceni, Ialomiţa), care trăieşte în Italia, la
Sassari, în Sardinia. A debutat în 2007, la Editura
Vinea, cu Elefantul din patul meu, urmată de:
Cartea mică, 2007, Invincibili, 2008, Ruleta cu
nebun, 2008; În trei zile lumea va fi devorată,
2010, Călăuza, 2012, No exit, Charmides, 2015,
Șarpele din inima mea, 2016, Număr de dresură,
2017, fișă clinică, 2018, Voci cu defect special,
2018, Elegie allucinogene/ Elegii halucinogene,
volum bilingv, traducere în limba italiană de Mauro
Barindi, 2019, periodic reciclăm clișeele, 2019,
întâmplări cu poetul d. d.marin și alte personaje
controversate, Limes, 2020. Are la activ numeroase
premii literare. A alarmat lumea literară, prin 2015,
cu o tentativă de sinucidere. Poezia Ofeliei Prodan
transcrie secvenţe din viaţa obişuită, cea cu toate
ale ei, încadrându-se în ceea ce s-a numit realism
autenticist (opus textualismului optzecist) – un dis-
curs autoreferenţial şi minimalist, cu nerv contesta-
tar şi anticonvenţional, propriu frondei douămiiste,
prin „imunizarea sensibilităţii în faţa stimulilor“,
de care vorbea Adrian Urmanov în manifestul său
„eu sunt poemul utilitar“. Pusă alături de Daniel D.
Marin, Şerban Axinte, Rita Chirian, Cosmin Perţa
şi Răzvan Ţupa, autoarea Frumuseții urletului de
disperare îşi descrie astfel orientarea poetică: „La
generaţia poetică douămiistă mă raportez în funcţie
de momentul oportun şi astrograma criticilor de
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poezie (o specie pe cale de dispariţie), de văzut am
văzut-o şi o văd în diverse ipostaze, oscilând după
impulsuri absconse între anorexie şi bulimie litera-
ră, între tandreţe şi violenţă casnic-literară, ba chiar
între o stare zen şi o stare de pură paranoia, fireşte,
tot literară, iar de îndreptat cred că orice am face
sau n-am face se îndreaptă tot încotro are ea chef”. 

Scrisul Ofeliei Prodan e o aglomerare de stări,
de trăiri în rupturi convulsive, configurând o dramă
de cameră a subiectivităţii anxioase, oscilând între
criză şi revoltă, între insurgenţa de facebook şi
monologul nevrozei anti-consumiste, mereu cu gri-
masa resetării. Un dicteu „barbar”, presărat cu mof-
turi şi oralităţi resemnate: „modific setările sunt
atentă la orice fluctuație de sens/ viața în sine e chi-
mie plus ceva/ dar ce este acel ceva are formă greu-
tate culoare miros/ chakrele se alienează pungi bio-
degradabile/ retrospectiva anului stop activează
chakra anahata/ un transfer impecabil de
informație/ iaurtul are gust de plastilină/ rezistența
la umilință până la depersonalizare/ arunc iaurtul
arunc lingurița de plastic/ rememorez mișcările
insesizabile ale globilor oculari/ cineva face o
afirmație cu valoare de adevăr/visele durează câte-
va minute/ actualizarea datelor reflexele
condiționate inerția mentală/ gândește clar și precis
empatia creează o stare/ de confuzie când nu ești
integrat/ am să arunc balastul/ am să dizolv rugina
culorile stridente memoria” (pe capac nu scrie data
expirării) 

Ca şi în teatrul absurd, discursul aşteaptă mereu
să se întâmple ceva, să se ivească un „semn” venit
din afară, eventual un „colet”, într-o scenă domes-
tică dominată de „lâncezeală”, „euforie”, „dopami-
nă” şi „memoria laptopului”; realul se revarsă în
virtual, în susur de tastatură, pe când atacul afectiv
se mută în bucătărie; furia difuză imprimă o versi-
ficaţie sterilă, turnată uzual: „două animale blânde
care se adulmecă/ de la distanță mucegaiul plutește/
peste farfuriile din chiuveta de inox/ dacă îmi fac o
cafea/ las urme nu îmi place să las urme/ îmi fierb
un ou/ 5 minute torn apă rece aștept/ îl decojesc îl
pun pe măsuța din dormitor/ albușul pare translu-
cid/ sunt relaxată senzația de foame – difuză/ locu-
iesc într-un spațiu/ definit prin formă mărime
culoare miros/ o muzică vagă/ îmi reprim gândurile
elementare/ eu sunt la Sassari/ peste 50 de ani aș

putea fi o bătrână/ cu Alzheimer dacă ai veni să mă
vizitezi/ te-aș recunoaște/ tricoul roșu pe care scrie
NY/ adidașii cu galben și negru/ am făcut un duș
am lăsat câteva urme/ nu îmi place să las urme/
când te vei întoarce totul va fi perfect/ exact cum ai
lăsat când am plecat împreună/ în dimineața aceea
haotică” (o relație echivocă virtuală) Viaţa la
Sassari e monotonă, dar suportabilă... 

„suntem în spaţiul intim precum insectele într-
o pânză/ de paianjen”

(Daniel D. Marin)

În sfârşit, de la Daniel D. Marin (n. 26 iunie
1981, Călăraşi), şi el locuitor în Sassari, Sardinia,
din 2012, avem volumul de poezie bilingv
Trupurile care nu ne vin niciodată/ The bodies that
never fit us well, Limes, 2021. El a mai publicat:
Oră de vârf, 2003, Așa cum a fost, 2008; L-am luat
deoparte și i-am spus, 2009, Premiul „Marin
Mincu”, 2010; Poeme cu ochelari, 2014, și un mic
jurnal sardo-american Din România sunt doar eu,
2018. A realizat Poezia antiutopică. O antologie a
douămiismului poetic românesc, 2010. Se arată a fi
sceptic în privinţa evoluţiei poeziei, considerând că
douămiismul ar fi ultima promoţie asimilabilă unei
generaţii. „De acum înainte lucrurile de felul acesta
s-ar putea să ceară de la sine o altfel de examinare,
cu un alt tip de instrumente critice, în contextul în
care o parte a poeziei se deplasează din ce în ce
spre cu totul altceva decât formele clasice, spre
performance, spre poetry slam… spre un alt fel de
valorificare a poeziei, sau, de fapt, spre o altfel de
poezie...” Zona inovaţiilor pare azi întrutotul epui-
zată. Oare? Despre Daniel D. Marin s-a spus că
scrie „infimalist”, cu revenirea, dintr-o altă per-
spectivă, la poezia cu personaje – poezia-poveste
sau poezia-fantasy, centrată pe un singur personaj
şi pe tema insularităţii, a izolării existenţiale.
Cartea Trupurile care nu ne vin niciodată, scrisă
mai de mult, prin 2012, este structurată în câteva
secțiuni: „Din dilemele domnului R”., „Vocea”,
„Sacul”, „Spațiu intim”, „Toată seara”, „Grifonul”,
şi nu respiră decât în parte un aer experimental sau
de exces teribilist.

Poemul-uvertură din dilemele domnului R. este
dedicat lui Mihai Ursachi: „domnul R. pare foarte
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agitat astăzi. repetă în gând/ complicate formule de
politeţe şi nici una nu/ i se pare suficient de potri-
vită. ar putea spune timid:/ «mă bucur sincer, dom-
nişoară, că vă pot spune bună ziua!»/ dar ar suna
puţin cam searbăd, la o adică/ poţi spune oricui
«bună ziua!» şi asta n-ar însemna mai nimic.// ar
putea spune îndrăzneţ: «aveți o rochie superbă,/
culoarea şi croiala vă avantajează silueta!»/ dar asta
ar suna ca şi cum silueta ei ar fi imperfectă/ (o,
doamne, ce gafă!) şi o biată rochie ar putea reme-
dia/ nefericitul defect.// sau ar putea să-i spună cu
un aer inspirat:/ «sunteţi o făptură minunată, cu
mult mai minunată/ decât mi-am imaginat în toate
nopţile mele de insomniac!»/ dar oare nu însemna
astfel că el şi-o imaginase/ de nenumărate ori în
diverse ipostaze// şi atunci ea ar putea crede că este
un obsedat/ sau cine ştie poate chiar mai rău.// dar
ar putea spune doar atât: «iertaţi-mi neştiinţa,/
domnişoară, m-am gândit toată ziua/ la ce-ar trebui
să vă spun şi n-am găsit nimic potrivit!»/ şi atunci
ruşinat de neputinţa lui ridicolă/ probabil că s-ar
dezintegra pe loc în miliarde/ de particule infime de
materie şi, cu nespusă/ părere de rău, s-ar împrăştia
prin tot Universul”. Epica uşor scenarizată, cu
siluete, măşti şi replici crispate, aminteşte de
„fabricanţii de iluzii” ai lui Geo Dumitrescu, sau de
figurile himerice ale lui Mircea Ivănescu, după
cum acţiunea dilematică din textul lui Daniel pare
a dezvolta narativ celebrul şi elipticul Poem despre
Domnişoara Gabriela Şerban și despre unica
noastra întâlnire la o expoziţie suedeză de pictură,
al lui Mihai Ursachi. 

Poetul din Călăraşi-Sassari are însă destule alte
ocazii să-şi confirme gândirea poetică, adică faptul
că ştie să semnifice existenţa, dând consistenţă
vizionară suflului autenticist, pe care îl angajează
cumpătat, cu nostalgia unui zbor al evadării în abi-
suri: „trupul meu gol din latex moale, elastic,/ pe
care oricine îl poate umfla/ exact ca pe un balon,/
dându-i apoi drumul în aerul încins,/ zburând peste
blocuri, peste nori,/ înspre un ţinut îndepărtat,/
unde trupurile sunt perfect aşezate peste oameni,/ și
liniştea aceea/ de început de lume/ când nimeni nu
cunoaște încă/ nimic despre disperare,/ unde
inocenţa ia deseori forme brutale,/ unde eu plâng şi
mă dezumflu/ treptat-treptat până când trupul meu/
ajunge de dimensiuni neglijabile/ şi eu dispar

definitiv în aerul fierbinte,/ cu inima cât un vârf de
ac”. (trupul care nu îmi vine bine) Poem antolog-
ic...

Mircea Petean remarca la acest autor „false
narațiuni, în care înfricoșătorul e ipostaziat în cele
mai blânde forme ale firescului”. De adăugat că
materia realului sfidează lirismul, cu observaţii
burleşti, în registrul zeflemelei cordiale care să
învăluie cotidianul: „Tudor este doar băiatul veci-
nei de deasupra/ care se ocupă câteodată cu vrăji. în
toate nopţile îi/ aud paşii mărunţi prin tavan/ ştiu că
ia forma unui taur/ şi se smuceşte în camera lui/ cu
postere pe toţi pereţii în timp ce eu ca de obicei/
deschid fereastra şi privesc luna roşie.// dimineaţa
Tudor cumpără lapte de la magazinul/ din colţ şi
merge pe stradă vorbind cu/ o fată frumoasă tot
felul de chestii neobişnuite că/ te şi miri de unde
naiba le ştie.// Tudor are fruntea lată, părul negru
zburlit/ ochi întunecaţi obraji tari rotunzi cizme de
cowboy/ umblă fără sfială printre oameni şi râde
adesea.// Tudor este doar băiatul vecinei de deasu-
pra/ o femeie mică îmbrăcată mereu în negru./ în
toate nopţile aud cum izbeşte/ cu fruntea lui lată/
pereţii cum tropăie cu copitele apoi brusc se liniş-
teşte sub/ mâinile mamei care îl mângâie uşor ca pe
un copil speriat”. (băiatul vecinei de deasupra) Cu
cât realul se resoarbe în cadenţa fiecărei zile, cu
atât se vădeşte sporul ficţional al imaginii: „senza-
ţia de ireal mă izbeşte şi mă prăbuşesc”, spune poe-
tul, supus unui martiraj chinuitor: „sunt un sac de
box lovit în plin”, „le-am spus că eu nu am inimă”,
„oasele craniului meu se desfac, înăutru nimic,/
orbitele goale, întunecate...”, „mă preling ca un
lichid toxic în subterane”, „intrase precum o bacte-
rie în corpul meu/ distrugea lent mecanismele de
apărare”, „începe în fiecare dintre noi. o celulă
mică se divide/ până ajunge un organism indepen-
dent...”, „îmi sfâşii trupul, apoi îl devorez bucată cu
bucată”, „altcineva îmi urlă în faţă”.

În acest ambient depresiv, poetul îşi află reperul
supravieţuirii („despre orice îşi imaginează despre
ce nu vede”). Daniel D. Marin s-a deprins să citeas-
că lumea din jur prin ochii poeziei, o poezie aspră,
brutală, cu înstrăinaţi şi „nelumiţi”.
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Petronella Sîrbu-Leomiza (un artist vizual, profe-
sionist, profesor de pictură, designer vestimentar,
născută în România, trăitoare în Canada) ne propune
în volumul Câmpul vizual (Editura Limes, 2021) un
mod interesant și provocator de re-așezare a relației
literatură – vizual, convertind imaginile picturale în
„traduceri” lingvistice și (probabil) lăsând astfel des-
chis un portal spre a se ajunge acolo unde e posibilă
o re-luare în sens invers, de la text spre pictură, spre
a se închide cercul.

Nu e ușor de definit genul de proză scurtă practi-
cat de autoare. Motivată de resorturile artei picturale,
aceste proze oscilează între narațiunea concentrată
ce traduce, cel mai adesea, un sentiment, o emoție,
gânduri și concluzii legate de călătorii, evenimente
artistice, receptări ale unor opere de artă și excursul
eseistic sau note de mini-jurnal, fără intenții explici-
te, menit să incite, să provoace posibile discuții,
întrebări, vizată fiind arta, în primul rând, apoi alte
contextualități ce țin de biograficul spiritual sau de
revelații ce merită împărtășite. De aici pornind, se
ajunge la un mod de scriitură în care calofilia (cu
multiple resurse aici) e suverană: Petronella Sîrbu-
Leomiza e partizana exprimărilor metaforice, a echi-
valărilor ce conduc textul către forme de poeticitate
acceptată, condensate în formule concentrate, mini-
prozele din volum nelăsînd loc dilatărilor de conținut,
dialogului, portretizărilor și analizelor/ comentariilor
cu care proza ne obișnuiește mereu, fiind preferate
descrieri și enumerări ce se apropie mai mult de gama
de sentimente, trăiri, întîmplări, receptări, revelări pe
care o narațiunea le comunică de regulă. Prezentăm
în acest sens un fragment dintr-o proză ce putea fi din
tiparul memorialistic consacrat (naratorul trimite spre
un eveniment consumat și spre niște „prieteni care nu
mai sunt prietenii mei sau nu mai sunt deloc”) dacă
nu s-ar fi preferat soluția ce ține de rețeta sensibilă
agreată de autoare și care inserează traduceri sui-
generis ale unor stări ce au în comun percepția artei,

sentimentul iubirii și reflexii specifice: „...fac,
dintr-odată, reală, imaginea imortalizată, fixată
cu privirea, instalată într-o ramă cu rămășițe de
ornamente de stucatură orientale, poleită cu
bronz, reprezentînd, în linii senzuale, scene
erotice și elefanți, iar reproducerea pe hîrtie
subțire, ruptă chiar pe mijloc, aproape că face
să nu se mai distingă surîsul și nici gesturile
figurilor înscenate în ea” și: „Iubirea este un
pandantiv de chihlimbar ce păstrează în el toate
ierburile și insectele exotice ale lumii, inclu-
zînd insectele, fluturii, dar mai ales gîndacii
pentru care...” și: „Iubirea este o gură de foc ce
înghite foi de dafin, cuișoare și coriandru, făină
de mango și pudră de ardei, devine un amestec
incendiar de Chaat Masala” și: „Elixiruri ale
tinereții fără bătrînețe ce inventează poeme și cîntece
de alint”. Apoi, în chip de concluzie, spune textul: „Și
le expune în opere de artă”.

E un adevărat evantai realizat de aceste proze, ca
un fel de replică textuală la un inspirat titlu al uneia
dintre ele (Morișca de culori divulgată din instinct,
text în care descoperim, de altfel, una dintre cele mai
expresive secvențe din tot volumul, în care acumula-
rea de imagini, perspectiva, modul insolit de a ne des-
crie ce se vede, volutele stilistice sunt deosebite,
demne de remarcat: „Mozaicul și vaza cu crini, farfu-
ria încărcată cu rodii și curmale, compoziția luminii
și contrastele de culoare spectaculoase ale unei înse-
rări, perna cu pasmanterie arămie, pe care ne-am
așezat cu picioarele încrucișate, aproape amorțite sub
noi, și, mai cu seamă, coliviile fără păsări, aflate în
planul îndepărtat al unei naturi moarte schițate în
acrylic și a alteia multiplicate litografic, în care apar,
curios, personaje anonime, puse în același timp side-
ral, în contextul nereal al unui instantaneu vizual, ne
amenință, fără niciun efort, cu jocul păcătos, deja
epuizat, cînd dăm, la schimb, un rege călare pe-un
turn pentru o împărăteasă a dansului și cedăm calul

8787CONVORBIRI  LITERARE

Constantin DRAM

C
R

IT
IC

A
 P

R
O

Z
E

I



negru pentru un prinț fără coroană, camuflat într-o
blană de miel, într-o poveste al cărei titlu nu-l mai
știu”); ceea ce scrie autoarea atrage atenția prin ine-
ditul descrierilor, prin acumulări ce se descarcă în
cascade, prin enumerări subtile, prin combinații
metaforice și formulări pe măsură. Subiectele în sine,
firesc, pentru asemenea proze, sunt mai puțin narati-
ve, fiind vorba, mai mult, despre anumite pre-texte ce
generează, dincolo de minime linii de forță ce pot
întreține atmosfera de proză, acele secvențe aparte ce
țin de interferența a două cîmpuri de imagini, urmări-
te ca atare: o perspectivă asupra grădinii Vaticanului,
niște pseudo-confesiuni ce nu fac decît să întărească
o regulă enunțată mai sus, decriptări ale unor stări de
grație, amintiri re-colorate și trecute prin sinestezii
demne de remarcat („Ciripind un pasaj melodramatic
din Bărbierul din Sevilla, pitpalacii și mierlele
arțăgoase în travesti și pițigoii guralivi, îmbătați de o
fericire exagerată pentru nuanțele nedefinite și pentru
foșnetul muzical al jupoanelor mele scorțoase, dialo-
ghează, în prim-planul unei ipostaze executate atît de
realist încît i-aș putea atinge cu mîna, i-aș putea chiar
prinde ușor din decorul, montat sub două veioze, al
unui tapet de bibliotecă, tipărit în sepia și roșu-
englez”) transformate în adevărate puncte de forță ale
scriiturii, caligrafii între cuvinte și culori, pseudo-
pagini de însemnări micro-jurnaliere, transcrieri
parabolice și/ sau metaforice ale unor cadre de vile-
giatură și altele. Toate acestea în prima parte a cărții,
intitulată Anatomia clipei. În a doua secvență mare a
volumului, Inspirația simetriilor, păstrîndu-se același
registru stilistic, suntem introduși într-o lume a aso-
cierilor, a conexiunilor subtile, în centrul acestui gen
de imaginar aflîndu-se perceperea mării și a ceea ce
se alătură acestei macro-imagini.

Emblematic în acest sens este textul intitulat
Sidef, din care cităm în continuare: „Măști cu cai de
mare, pești cu spini și săbii în duel, musculițe și
păianjeni clipocesc apa la suprafață, într-o versiune
duminicală. Cochilii de melcii jonglează, fac salturi
în lungime, se rotesc, se rostogolesc la ieșirea din firi-
dele urzite între pietre, la eliberarea din ramificațiile
coloniilor mărgeanurilor negre, într-o configurație
grandioasă. În zona pelagică, raci mici, fără să li se
vadă prea multe detalii, într-un caleidoscop năucitor
în culori sidefii, se mișcă rapid, dispar în mai puțin de
o secundă sub praful alb al întinderilor nisipoase.”

A treia parte a volumului se intitulează
Perspectiva culorilor. E partea în care se poate iden-

tifica o trimitere punctuală privind atenția autoarei
pentru componenta imagistică adusă/ translată către
proză: „Printr-o închipuire periferică stării de veghe,
restrîng ansamblul imagistic ornamentîndu-l, cu
grijă, cu florile de rododendroni scuturate încet într-o
grădină îmbătătoare, tipică în sezoanele de vacanță
pentru vilegiaturiști aflați în stațiuni montane cu urși,
dar mai cu seamă la sfîrșitul tuturor stagiunilor ce
produc acea tresărire stranie, lăudată exemplar pe foi
tipărite cu lăstuni și albatroși ca aluzie la patima mis-
terioasă a zborurilor extratemporale, cînd țin în mîne-
că și coada dracului, și îngerii introversiunii, și fac o
Chintă Royală dintr-o mînă bună de cărți jucate sub
dezmierdul ceresc, ispititor pentru călătorii în taină.”
Și ca multe alte proze din volum, și această secvență
se încheie sentențios/ explicativ: „Experimentate în
stare de extaz”.

O altă notă distinctă pe o care o evidențiem este
atenția cu care sunt alese titluri semnificative, majo-
ritatea gîndite în aceeași notă de metaforizare întîlnită
frecvent în textele din volum: Fața dimineții apărută
prin gura unui saxofon, Infinitul cuibărit într-un pli-
seu de organdi, Fosforescența unui fir de praf, Sunete
pentru alungat tristețea păsărilor sufletului, Litoralul
scufundat în acvariul spart de vuietul mării,
Herghelia din grădina nopților fără somn și celelalte,
desigur, ele meritînd, pe bună dreptate o analiză ce
ține de o poetică a titlurilor. 

Cu riscuri asumate (cum ar posibilitatea de a duce
metafora dincolo de admis („hămăit de melancolie”),
de a nu se depăși uneori banalul și sfera unor truisme
(precum în Linia vieții), de a părea uneori prețioasă/
elevată/ poetică excesiv, proza cultivată de autoarea
acestui volum trezește interes și plăcere a lecturii pro-
fitabile prin originalitate, prin expresivitatea ce rezul-
tă, mai cu seamă, din cultivarea sinesteziilor și a unor
reușite asocieri între auditiv și vizual, printr-un
balans reușit între limbajul descriptiv explicit și cel
delicat, sublimat, elegant dedicat „intrărilor
secvențiale”; experimentul este mereu validat de
tentația (indusă deliberat, desigur) de a re-face mereu
drumul de la „traducerea” în cuvinte a unor
semnificanți ce țin de pictură și/ sau de muzica aso-
ciată, către imaginile de la care s-a pornit, realizîndu-
se astfel un macro-semnificant, care este volumul de
față.
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Poezia Ioanei Diaconescu realizează un aliaj
seducător între virtuțile metaforismului temperat,
efervescența simbolicului și vitalismul autenticis-
mului vieții, filtrat prin grilele estetizante ale
livrescului. Fiecare poem cuprins în volumul O
sută și una de poezii (Editura Academiei Române,
București, 2020) apare drept manifest al devansării
convenționalismului imaginativ în favoarea retori-
cii și alegoriei ce distilează fațetele biografismulu-
lui, topindu-le într-un scenariu poetic fulgurant, în
care reveria livrescă și proiecțiile ludice sunt armo-
nizate de grația melancolică. Rafinamentul senti-
mental învăluie insurgența fanteziei poetizante și
se articulează într-un discurs liric ce valorifică
intens evanescența elementului literar revelator,
cunoscut din volumele Nusakan (Editura Timpul,
Iași, 2013), Țesuturi (Editura Timpul, Iași, 2017)
sau Dezaripare (Editura Timpul, Iași, 2019), des-
pre care am scris într-un număr anterior.
Evenimentul existențial este stilizat de insurecția
fantezismului, iar actul contemplativ se supune
viziunilor configurate de imaginarul ardent.

Explorând calitățile figurative și ritmice ale
scenariului liric pe care îl proiectează, Ioana
Diaconescu dozează efectele poetice cu o
inteligență artistică admirabilă. Poemul gradează
straturile ambiguității premeditate a semnificațiilor
pentru a introduce apoi forța revelatorie care dez-
văluie logica întregii arhitecturi poematice. Poeta
închide în siluete lirice concentrate reverberațiile
ingenuității intelectualizate, în timp ce discursul
tinde să înlăture programatic capcanele ermetis-
mului și obscurizarea imaginilor poetice. Un poem
precum Bloc operator face apologia restructurării
și dislocării contemplației existențiale și creează o
nouă logică ficțională, ce se reflectă în ipostaza
reinvenției realului, înstrăinat de contururile fami-
liarului. Elementul oniric, orizontul simbolic și

alegoria mitologică dezarticulează prozaismul
experienței ce devine subiect al discursului poetic:
„În cereasca larmă ți se pare că trăiești în vis/ Te
prinde în marginea lui înclinată gata să se răstoar-
ne/ Peste eterul sfărâmat în mii de bucăți din/
Gigantica diademă spartă de însuși Zeus/ Trasezi
un culoar o culoare în diagonală/ Peste abdomenul
bolnavului/ Voinicul tresare în somnul indus de
otravă/ Și nu moare încă” (p. 29). Se întrevede aici
un fast imaginativ mohorât, care convertește spai-
ma și avatarurile morții într-un registru luminos-
cent. Convenționalul este eufemizat și transformat
în grandoarea viziunilor eroice. Astfel de operații
figurative definesc poezia Ioanei Diaconescu.

Adesea, în lumea abstractului și indefinitului,
obiectul reflecției devine ocultat, dar este, în
același timp, sugerat, în timp ce dinamica realului
se impregnează de savoarea intelectuală ce antro-
pomorfizează expresia poetică: „Vis abur pe
înălțime/ Aur miez diafan al pustiului/ Strâns/
Coaja molatecă mister/ Îngăduința de a visa/
Zgomot pur/ Asurzitor freamăt/ Trup fără ființă/
Val înăbușit strigăt/ Pereche respirând deodată/ Și
unul fără altul/ Nu se poate/ Pânza catarg alb semn/
Pe nisip/ Inima/ Coroană” (p. 59). Incertitudinile,
peregrinările spirituale prin labirinturile
imaginației și insolitare în fața cunoscutului sunt
premisele unei sintaxe poetice somate să asimileze
esența ascunsă a ființei, precum și impetuozitatea
sa, asocierile contrariilor acționând ca o încifrare a
realului în metaforic. Antropomorfismul
gesticulației scripturale împiedică retorica discur-
sului să devină un simplu simulacru, un exercițiu
literar cu aer de butadă, semn că eul ascuns tinde
să fie cel care iese la iveală din substanța lirică
ardentă. 

Privirea concretizată în abandonări contempla-
tive augumentează grația ochiului blând, secat de
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virtuți moralizatoare și consumat de propriul foc al
aprinderilor imaginative. Oscilațiile construcției
repertoriului poetic vădesc transformările structu-
rale din tectonica livrescă, semn că poeta acordă
suficientă importanță simțului rigorii, întreținut
constant. Actul contemplativ nu este lipsit de refle-
xivitate sau de suflul circumspect, însă chiar și
atunci când obiectul discursului liric devine grav,
expresia este aureolată de o seducătoare doză de
tandrețe, menită să tempereze fervoarea dramatis-
mului intensificat de fantezie. Veleitățile confesive
se îmbină cu imixtiunile alegoriei, transformând
rememorarea într-un gest simbolic de recuperare a
unei lumi pierdute: „Singur, pe acea insulă a
monștrilor,/ Singur mai eram cândva!/ Când colo,
la doi pași/ o altă Arcadie./ Nici n-o văzusem/
jumătate de secol./ Aici, în minte,/ Pe orbita creie-
rului/ o altă Arcadie se născuse/ pentru sfârșitul
tinereții noastre,/ anume pentru el./ Mă retrag aici,/
odată cu mareele oceanului alb/ ca straiele/ îngeri-
lor” (p. 76). Substratul confesiv este amprentat de
cadența elegiacă, în timp ce forma genuină a fluxu-
lui memoriei ipostaziază frontierele flexibile dintre
confesia tulburată și acalmia suavă a proiecțiilor ce
amestecă, în regii premeditat elaborate, amănuntul
biografic tăinuit și segmentele reveriei dirijate
estetic.

Arhitectura poetică are, desigur, anomaliile sale
seducătoare, preferând pregnanța imaginilor sim-
bolice, rezonante și a metaforismului uneori măr-
ginit, iar alteori de o intensitate subsversivă, care
legitimează șirurile de asocieri imagistice: „Scriu
cu degete de cretă/ Acest poem/ Desfigurat/ Pe
obraji port semnele masacrului/ Urmele
sfâșietoarei bătălii/ Ce s-a dat/ Începând de la cre-
ierul mic/ Până la orbitele ochilor./ Degetele de
cretă mi se frâng. Ele nu au/ Unduirea alunului./
Ele pocnesc, crapă,/ Împroașcă cu așchii de cretă/
Hârtia aceasta pe care/ Nimic nu se vede/ Că ar fi
fost scris” (p. 108). Ioanei Diaconescu nu îi scapă
niciun moment controlul compozitei analogii liri-
ce, elaborând scenarii poetice rafinate prin
schițarea periplului imaginativ.

Eclectismul vizionar, logica alegorică,
referințele cultural-livrești valorificate de poetă
converg către un soi de manierism romanțios, sen-
timental, în care imagistica policromă acaparează

conținutul ideatic: „Nici nu mai știam/ Ce gust are,
ce otrăvitor/ Și tandru gust are/ Cenușa furtunoase-
lor/ Imperii de frunze!/ Se ridică/ Aburii aceștia
cenușii/ Până la înălțimea ochilor mei/ Torturându-
le lumina” (p. 107). Avânturile confesive sunt atent
îmblânzite de țesătura coagulată în jurul metaforis-
mului colecției de poeme, biografia și lirica aflân-
du-se într-o perpetuă confruntare, iar poezia se
împletește cu viața, reconstruind-o. Tentativele de
elaborare a unei mitologii complexe, asumate
existențial, își extrag seva dintr-un simț dramatic al
unui neant acaparator, care declanșează o febrilă
căutare a autenticității, motiv pentru care, în logica
volumului, piesele poetice avansează către o struc-
tură din ce în ce mai rarefiată, mai concentrată,
alcătuită după o rețea semiotică ce se ramifică și
formează legături între toate poemele cărții.

Poezia Ioanei Diaconescu se singularizează în
tabloul liricii contemporane prin fervoarea
proiecțiilor elegiace ale unei fantezii care
reconstruiește realul prin prisma unui rafinat ori-
zont cultural, concretizat în țesătura alegorică pro-
fundă. Scenariile lirice sunt nuanțate de sclipiri
imaginative devoratoare, îmblânzite de sensibilita-
tea grațioasă și de rafinamentul expresiv, elabo-
rând o un repertoriu reușit al alegoriilor electrizate
de fervoarea căutărilor identitare. Abstractismul
este unul spumos, compozit, și se subordonează
hazardului fanteziei restructurante și fondatoare.
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Chestionat cândva de Vasile Proca, doritor să
afle „cum a ajuns la poezie”, Dumitru Brăneanu
(n. 26 octombrie 1953, la Hârtop-Suceava) măr-
turisea că totul i se trage de la o idilă liceeană
(neconsumată). Atunci, „s-ar fi înnecat în poe-
zie”, deși, scriind ocazional, chiar trecut prin
cenaclul păstorit de profesorul Vasile Gh. Popa
(la care ucenicise și Labiș) nu spera a fi mai mult
decât „un poetaș de mâna a doua”. Dacă în
studenția ieșeană (la Horticultură) era un ateu
aproape convins, treptat, scufundat bulimic în
lecturi, și-a domolit instinctul rebel, descoperind
că sufletul are nevoie de poezie, încercând a
cuceri/ a fi „în dragostea Creatorului”. Eseistica
sa, risipită în articolele din revista Plumb,
încearcă să răspundă unor întrebări existențiale
(esențiale), „șchiopătând între cer și îndoială”;
zbaterea sa, ca „frate rătăcit al humei”, încearcă
– mărturisitor-smerit – să vindece trecerea.
Poetul, de fibră romantică, „vistierul multelor
păcate” este un fiu risipitor, aspirând spre un
„strigăt de lumină”. Vrea, recunoștea în Poeme
pentru mai târziu (2018), să se purifice prin
suferință, ieșind, pe un ton psalmic, de „sub
crivățul împătimirii”, adăpostit „sub cereasca
aripă”. Trecând de la penitență la iertare, încu-
metându-se pe acest „drum al Golgotei poetice”,
cum observase Valeria Manta-Tăicuțu, poetul se
scutură de ispitele lumii („capcane și noroaie”)
pentru a se replia (în sine și în scris), râvnind la
o izbăvitoare „temniță a cuvântului”. De unde,
„presărând poeme sub pașii iubitei”, va evada,
îmbrăcând lumea în cuvinte. Cântând „omenes-
cul” trăirilor: cu simplitate și intensitate, cu
bucurii „în doi”, descoperind dragostea ca „fărâ-

mă din trăirea divină”.
Acum, după mai bine de două decenii

de la debut (v. Suntem fii acestui timp,
2000), afişând un neoromantism nevinde-
cabil, trecut prin câteva ipostaze/ „faze”
lirice (trubadur, pelerin la „templul cuvân-
tului” şi fiinţă problematizantă, oferind
exerciţii cogitative în ambalajul unui
lirism elegiac), Dumitru Brăneanu face, în
armura sonetului, figura unui răzvrătit
potolit, asaltat de tristeţi şi îngrijorări. „Ne-baco-
vian”, s-a observat, confesiv-nostalgic, convins
că „raiul e lumina din cuvinte”, cu „sufletul
aripă bolnavă de zbor”, poetul contempla, ascul-
tând „clopotele inimii”, sub un titlu aparent
bacovian (v. Destrămarea lumii, Editura Ateneul
scriitorilor, 2016), tocmai disoluţia ei prin insi-
nuarea sentimentului thanatic, ca nelinişte difu-
ză. El, „un şubred vas de lut”, o palidă „umbră
călătoare”, simte gheara timpului şi încearcă
amânarea „secerişului”: „M-atinge timpul cu
aripa humii/ Spre care ceruri să-mi înalţ privi-
rea?/ Atunci voi părăsi poteca lumii,/ Şi în
genunchi aştept mântuirea;// Părinte, dacă moar-
tea va învinge,/ Cu mine omenirea se va stin-
ge?!” (v. Părinte?). Timpul „ne aleargă”, umbra
morţii „bântuie beteagă” şi, simţind/ presimţind
acel capăt de drum, imploră Divinitatea protec-
toare să-i îndulcească periplul, cercând să se
ridice din păcătoşenie „pe scara rugii”, fireşte.
Chiar dacă „s-a vestejit amiaza visărilor rebele”
sub lucrarea timpului, alcoolul visului îi dă ghes
şi „sângele amintirii” e invocat în nopţile „ninse
de singurătate”. Condamnat la dragoste, sub un
cer prăbuşit, poetul redescoperă bucuria iubirii;
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erotica, inflamată de „hăurile sufletului”, se înte-
ţeşte, chemând o iubită inventată, fantasmatică,
„curată ca lumina”, aşteptată „pe drumul de
vecie”; oricum, plămădită din cuvânt, de puritate
imagistică, rătăcind în „cohorta de gânduri”,
cucerind „cercul viselor şi amăgirilor”. Lăstunii
iubirii trezesc „nordul îngheţat al inimii”, încât
va cere, rugător, neliniştitei Euridice: „însămân-
ţează-mă iubire/ târziu sau mai devreme/ de la
cea dintâi sărutare/ până la o nouă răstignire” (v.
Euridice). Cum „hambarele tristeţii” sunt pline
şi, pe „scara bucuriilor deşarte”, înmuguresc
păcatele, poetul îmbracă „haina pocăinţei”.
Marius Manta observa, cu temei, această polari-
zare a discursului, cu pendulări între tăceri şi
cuvinte, lumină şi păcat, între istovirea fiinţei
(biruită de ţărână) şi înnoirea ei, aspirând spre
„cerescul sălaş”; între fiorul finitudinii şi muzica
celestă, poetul întemeietor de lume fiind marto-
rul entropiei şi al deşertăciunii ei. Şi, nu în ulti-
mul rând, pendularea între Thanatos şi Divin,
împăcând fiinţa, chiar dacă „moartea încolţeşte”
şi trupul (provizoriu) „alunecă spre uitare”. Da,
lumea „în vicii se destramă”, lumina şi păcatul
se-nfrăţesc, poetul însuşi, „nins de păcate”, se
vrea „picur de lumină”. Şi încearcă să se lepede,
pe „acoperişul vieţii”, de spaimele unei lumi
„bolnavă de nestatornicie”, îmbrăcând-o în
cuvinte la întâlnirea dintre sacru şi profan: „În
rest sunt patimi şi trăiri deşarte/ Când clepsidra
vremii se înclină,/ E-un mucegai ce încolţeşte
moarte/ Peste-un bulgăre ţâfnos de lumină;//
Vămuiţi de vreme şi hăituiţi de nevoi/ Batem
mereu cărările de noroi” (v. Psalm 5).

În textul prefaţial (v. În loc de prefaţă), pe un
ton ironic-ludic, Dumitru Brăneanu ne dezvăluie
ispititoarele feţe ale urâtului într-un „veac hain”
şi, dintr-un impuls eticist, blamează lucrarea
inventivului Lucifer în necurmatul şah cosmic,
constatând că omenirea îi urmează, cu râvnă,
calea. E vorba, în fond, de desacralizarea lumii,
o lume care există „la întâmplare”, păstorită de
Întunecimea Sa. Dacă vom reciti poemul blagian
Paradis în destrămare, păstrând distanţa cuveni-

tă, coborând – pe suport biblic – într-un univers
arhaic, vom descoperi că heruvimii păzitori ai
drumului spre pomul vieţii nu mai mânuiesc o
„sabie de flăcări”, ci un biet „cotor de spadă”,
fără de flacără; iar „ţărâna va seca poveştile”, ne
avertiza, temător, Blaga. O lume „de lut”, care
nu mai auzea, la vama dumnezeirii, Vocea.
Totuşi, poetul băcăuan, încărunţit în suferinţă,
învins de timpul parşiv, recunoaşte că ar vrea să
amâne clipa despărţirii de „o lume deşartă”; şi,
în acelaşi timp, ca vistier al multor păcate, caută
(de-o viaţă) iluzia divină, urcând „pe trepte de
înviere”. Adunând, aşadar, merinde pentru veş-
nicie (v. Învăţ), aflând lumina izbăvirii. Urcă
Golgota, strângând în inimă „sevă vie”:
„Hristoase, curmă-mi iadul şi-l lumină”. Precum
în îndemnul repetat de „a strânge lumina”: „să
strângem lumina din noi/ s-o adăpostim în
cuvinte/ pe un altar de şoapte/ e atâta risipă de
patimi/ şi negru cerul se prăvale/ în ochii grei de
tristeţi/ prin vene subterane/ trec metrouri ticsite
de idei/ zvonuri risipite/ sub ghilotina lumii”. (v.
Să strângem lumina).

Iată că, reîntors din „patimi rătăcite”, după
ce, flămând, „muşcase din viaţă”, poetul ne asi-
gură că „îi e bine” în temniţa cuvântului. Însuşi
Raiul e „lumina din cuvinte”. Încât, mărturisitor,
cum îl vedea Mihai Cimpoi, devoalând sufletul-
hău şi, deopotrivă, neliniştit, suferind de intero-
gativitate, el crede nesmintit în poezie, cutezând
a visa la „dezmărginirea omului” (cf. Ovidiu
Genaru). Într-un „ev bizar”, populat cu actori
banali, „drămuind” prin vreme, rătăcim între
patimi şi lut; rămâne, ascultându-i sfatul, să
domolim „câinii urii” (care „aleargă prin
sânge”) şi să-l urmăm pe poet, râvnitor al „ceres-
cului sălaş”, dorind „un strigăt de lumină” (v.
Sunt rana ta). Totuşi, cu un corectiv, limpede
formulat, recapitulând bucuriile terestrităţii: „Spre
cerescul sălaş din leagăn aspir,/ Oricât de spornic
mi-ar fi-n zbor avântul/ Drag mi-i paradisul, aici
pe pământ!”.

9292 CONVORBIRI  LITERARE



*
Singurătatea fluturilor, volum apărut la

Editura pentru Literatură și Artă (Chișinău,
2020) aduna poeme scrise în vremuri covidiene,
cum ne asigura, în Prefață, regretatul N. Dabija,
el însuși răpus de versatilul virus. Cu deosebire,
primul ciclu (Vremea vremuiește veninul viperei)
ar dezvolta tema „zborurilor interioare”, pe fun-
dalul recluziunii; și, negreșit, a dramei incomu-
nicării (cu sine, cu semenii, cu Divinitatea) într-
o lume pustiită, „crucificată”: „iar eu sunt/ ca o
duminică fără rugăciune/ fără cuvinte”. Poetul,
„trist ca un poem nescris” (v. Mă iartă), contem-
plă, „pe rugul gândurilor”, un „ev uscat de ome-
nie”. Și, frisonat de „jarul ideilor”, constată că
„timpul se scurge prin mine/ ca un venin de
viperă”. Să recitim O duminică..., posibil balsam
pentru a risipi zilele răvășite, îmbrăcând „culoa-
rea neantului”: „Din ce în ce mai mult/ fără Tine,
Doamne!/ ziua are culoarea neantului/ iar eu
sunt/ ca o duminică fără rugăciune/ fără cuvinte/
ispitit de prăpastia/ care se cască ca un răspuns.”
Și atunci, purtând precum Atlas, „un munte
împovărat de păcate”, ar vrea să îmbrace
„cămașa dragostei”, veghind la fereastra timpu-
lui, scrutând „tainice zări”: „pe sub fereastra
timpului meu/ aștept să treci/ ca o respirație de
înger/ ca un cuvânt/ în forma unui trup/ de care
mereu să-mi aduc aminte”. (v. Fereastra timpu-
lui).

Smulgându-se, după o oarbă rătăcire, din vâr-
tejul „de patimi și ruine” (v. Iartă...), crede în
„rodul rugăciunii”, adevărat „izvor de apă vie”,
plin de făgăduințe sub cupola credincioșiei.
Întunericul se retrage dintr-o lume învălmășită,
„anesteziată”: „locuiesc într-o bătaie de inimă/
de când lumina Învierii  mi-a intrat în suflet”.
Înfruntând timpul flămând, asaltat de gânduri
tomnatice, surpând – după așteptări secetoase –
„ziduri de ceață”, renăscut din „suspinul aminti-
rilor”, poetul, cu „trupul înverzit în iluzii”, con-
stată că versurile înfloresc „în inima albastră a
poemului”. Bruma singurătății s-a risipit, împli-
nind un destin așteptat: „ești nu numai așteptare/
ești miezul înflorit al primăverii/ culoarea de foc

a inimii/ liniștea care ascunde atâtea taine/ cât
încape într-un destin omenesc/ și nu te pot
cuprinde într-un cuvânt/ când îmi flămânzește
lumina/ când uneori dragostea ne este/ mai mult
decât ninsoare” (v. Destin). Sau, poate,
Rătăcitor prin raiul iluziilor (cum și-a intitulat
secțiunea secundă a volumului), prevestind o
nouă rătăcire: „am să te închid în fiecare vers/ să
rătăcești tăcută într-un poem/ pe rug de zori în
straie de cuvânt/ să te citesc și apoi să te descânt/
din când în când să inventăm un joc/ tu cuib de
cer eu pasăre de foc/ să-mi pară noaptea rătăcire
nouă/ iubindu-ne sălbatec în piei de rouă” (v.
Noua rătăcire). Jinduind după o iubire
nesfârșită. Condamnat la dragoste (așa se
chema un volum din 2013), poetul e năpădit de
„geroase întrebări”; tinerețea s-a stins, ascultă
„tăcerea sfințeniei”, dar știe că singurătatea
(într-o lume aglomerată) are nevoie de „alcoolul
visului”, doar dragostea fiind salvatoare. În
consecință, va încerca să descifreze „hieroglifele
pașilor” (ei): „Gânduri rătăcesc/ prin curgerea
sângelui/ rosturile vieții s-au dus/ cocori pe cerul
amintirii/ hieroglifele pașilor tăi/ hrănesc
neliniștea din mine/ și nu știu bine ce sunt:/
toamnă pe alei străine,/ sau ger al risipirii către
moarte”. Suflet vibratil, de încărcătură
sapiențială, poetul ne propune și un autoportret
de pe „acoperișul vieții”: „Eu, de-aș tăcea/ lutul
din mine/ cântec s-ar preface/ în mâinile lumi-
nii” (v. Eu...).

Să ne amintim, concluziv, că, prin anii ’90,
fostul său coleg de bancă parlamentară, Ovidiu
Genaru, admirându-i activismul politic, consem-
na încântat explozia lirică, rod al prea-plinului
sufletesc, admițând că avem de-a face cu un poet
veritabil. O antologie sever croită, adunând par-
cimonios ceea ce Dumitru Brăneanu, prin poezie
și credință, ne-a oferit în timp, ar confirma diag-
nosticul. Da, Dumitru Brăneanu este „structural
și definitiv un poet”.
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Înzestrat cu o prodigioasă memorie a detaliu-
lui istoric, Eugen Uricaru reușește, prin paginile
noului său roman, Ieșirea din pustie (Editura
Polirom, Iași, 2021), să recupereze, să revalori-
zeze şi să resemantizeze episoade dramatice din
trecutul cincizecimei noastre staliniste.
Romancierul conturează remarcabile cadre și
personaje din acele vremuri întoarse pe dos,
când era cât se poate de real bancul cu cei doi
fraţi – unul legionar şi celălalt comunist.
Legionarul devenise mare director grație faptu-
lui că avea un frate comunist, iar comunistul era

în puşcărie din cauză că avea un frate... legionar.
Profundă sinteză a gândirii și a ne-simțirii românești,
această rocadă frățească aberantă, decisă de atotputerni-
cele servicii de cadre, avea efecte pe măsură, într-o
lume în care totul se întâmpla sub zodia paradoxalului
și a reconversiunii, ceea ce era provizoriu având carac-
ter de permanență.

Atingând climaxul alienării (dar nu neapărat aceea
clasică, marxistă, resimțită față de mijloacele de
producție), cetățenii din „Repere” (Republica Populară
Română), fostă România, se văd subjugați de propagan-
da „bișefală” româno-sovietică, rămân fără... repere și
își dau sema că nu au încotro, ei trebuind să se lase
purtați de (o)valul istoriei. Vremurile surprinse de
romancier sunt acelea când un personaj precum oropsi-
tul Petru Condurat (tatăl protagonistului, Costi) dă per-
deaua de la fereastră la o parte pentru a putea fi zărit din
stradă portretul tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej
spânzurat (portretul) de peretele dimpotrivă. Pe ulița
noastră, după moartea lui Stalin, norii s-au mai răzbunat
spre Apus, dar stau grămadă, peste stat și, în locul por-
tretului lui Dej, poate fi agățată o aparent neutră repro-
ducere color dintr-un album rusesc. Aceasta reprezintă
un peisaj marin (în fine, un ocean slav) cu apa învolbu-
rată, unde într-un colţ se zbate o corăbioară cu pânze,
cât pe ce să fie înghiţită de un întunecat val uriaş, cu o
creastă de spumă abia schiţată. Pe când toată lumea

înțelegea că SPA înseamnă „Secţia de Propagandă şi
Agitaţie”, iar nu vreo viitoare prescurtare cu aer de
mondenitate, autorul tabloului respectiv transmitea
contemplatorului, în secret, nădejdea că ambarcațiunea
nu se va prăpădi, deși mai erau încă multe mile fără
milă de parcurs până la ţărm. Dar, pentru aceasta, trebu-
ia așteptată „debarcarea” lui Hrușciov, din 1964.

De fapt, Eugen Uricaru sugerează că soarta coră-
bioarei în derivă era a tuturor românilor – fie ei călăi ori
victime, cu roluri interșanjabile – și de aceea Petru
Condurat mai aruncă, din când în când, o privire plină
de îngrijorare către reproducerea din ramă (negreșit
făcută după originalul sovietic). Personajul vrea pur și
simplu să vadă dacă mai pluteşte corăbioara sau dacă
nu cumva s-a scufundat ca o nedorită insulă de latinitate
într-un ocean s(c)lav. Apele se limpezesc doar atunci
când, deși sunt angrenate în mișcarea de revoluție
socialistă în jurul Pământului, trupele sovietice sunt
convinse să se retragă din Repere. Emil Bodnăraș,
devenit personaj istoric, reflectează împreună cu Dej
asupra traducerii neofensatoare pentru dictatorii de
limba rusă a acestei situații de fapt: „plecare sau retra-
gere. Trebuie să obţinem plecare. Dacă e plecare, n-a
fost ocupaţie, a fost staţionare. Retragerea se face doar
din teritoriile câştigate prin luptă” – p. 209). 

În astfel de circumstanțe de repliere istorică, elibe-
ratorilor sovietici li se spune „drum bun!”, iar nu „la
revedere!”, aşa cum se cuvine să urezi atunci când te
desparţi de cineva care nu îţi este indiferent și pe care
doreşti să-l revezi. Este într-un fel amuzantă, dar nu
până la capăt, ipoteza emisă de Eugen Uricaru și pusă
pe seama hotărârii lui Hrușciov: „[...] felul de a fi româ-
nesc e molipsitor. Singurele comandamente de divizie
din întreaga Armată Sovietică dislocate în ţările frăţeşti
care răspundeau cu întârziere ori nu răspundeau la
întrebări, ci băteau câmpii erau cele din Repere. [...] A
fost foarte bine că băieţii noştri au fost aduşi acasă,
boala românească, vin, femei, nepăsare, era molipsitoa-
re şi fără leac” (p. 246-247). 
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Ne convingem încă o dată citin romanul Ieșirea din
pustie că adevăraţii stăpâni ai sistemului opresiv comu-
nist nu sunt anchetatorii, ci denunţătorii, chiar dacă un
vortex ideologic îi trage cu responsabilitate nepartinică
la fundul cazanului cu smoală pe toţi laolaltă. Dacă nu
toată lumea este găsită vinovată, aceasta se datorează
simplului motiv că nu a fost timp să fie cercetată în
întregime. Se știe că nimeni nu este nevinovat: cel mult
încă nu i s-a cercetat amănunţit dosarul de cadre. În ase-
menea circumstanțe ale prezumției de vinovăție, margi-
nalizatul Arhip Hortolomei este decis să demaște, prin
memoriul său adresat Serviciilor Speciale, duşmanii
care se pregătesc, de la adăpostul întunericului, să atace
noua orânduire. 

Acest monoman cu apucături „șefarde”, a cărui sin-
gură apărare a rămas atacul, întocmește tabele cu dife-
rite categorii de suspecţi, pe care îi consideră capabili
de subminare a ordinii în stat, şi fişe de împărțite pe
problematici, unde trece tot ce-i vine prin minte când
este vorba despre comploturi și sabotaje. Tovarăş de
mare încredere, el își căuta un loc bine orânduit în noua
orânduire, aflată permanent în instabilitate, în expecta-
tivă. Dacă am face abstracție de contextul istoric și de
datele caracteriale cu care este înzestrat de romancier
Arhip Hortolomei, acest personaj ar putea fi asemuit cu
Zaharia Fărâmă, din nuvela Pe Strada Mântuleasa,
care, ajuns în bârlogul Puterii, încearcă să se salveze
prin narațiune. 

Într-o perioadă în care multă lume era reținută, în
urma raziilor efectuate cu camioanele negre ce aşteptau
cu motorul pornit şi cu prelata din spate ridicată, dela-
torul de profesie Arhip Hortolomei nu reușește să se
salveze prin darul fabulării. Și aceasta deoarece scoate
la suprafață dosarul asasinării lui Lucrețiu Pașcanu
(Pătrășcanu) – marele personaj absent în roman, care
influențează cursul vieții multora dintre cei care au
intrat în contact cu el. Din cauză că nu a realizat că sunt
lucruri pe care ar fi mai bine să nu le ştie şi persoane pe
care ar fi mai indicat să nu le cunoască, Arhip
Hortolomei a plătit cu șase ani de închisoare
imprudența sa. Explicația este clară „Cei care pun ghea-
ra pe tine nu ştiu ce ştii tu şi te bănuiesc că ştii lucruri
primejdioase pentru ei. De aceea te înhaţă. Pentru ei e o
verificare, o problemă de liniştire a lor şi chiar nu le
pasă dacă tu crăpi ori supravieţuieşti. Ei trebuie să te
verifice pentru că nimeni nu ia în glumă primejdiile
care vin dinspre locurile sau persoanele necunoscute”
(p. 63). 

Victima care voise să aibă la rându-i noi victime
neglijează faptul că trăiește într-o societate în care tre-
buie să ai grijă ce îți dorești, deoarece nimic nu se iartă,

deși totul pare uitat. Orice cuvânt bine plasat are un
rost: chiar și o aluzie poate fi mai neliniştitoare decât o
ameninţare directă. În astfel de condiții, viața devine
pentru oricine o lungă perioadă de suspendare a morții,
timp în care cel mai primejdios lucru este să-ţi arăţi
frica. Sentimentul fricii, nutrit de imaginația exacerba-
tă, creează o realitate deformată față de aceea înconju-
rătoare, care capătă aspecte strivitoare, și poate deveni
astfel mai puternic decât sentimentul morții. Oricum,
groapa (comună) este răbdătoare şi încăpătoare, cine o
sapă asumându-și de obicei și rolul de cioclu.

Trecuse perioada interbelică, atunci când noocratul
Camil Petrescu putea să aserteze că „în România nici
măcar ridicolul nu mai ucide”. Cuvântul „România”
este înlocuit cu „Repere”, iar latinitatea ar mai putea fi
găsită în dictonul improvizat „Omor omnia vincit”.
Când cele mai periculoase slăbiciuni sunt sentimentele
şi emoţiile, contrastul dintre imaginea utopică a iubirii
– pe care şi-o făurește Costi Condurat pentru Fani – şi
realitatea brutală se simte în registrul părții finale a
romanului. Strălucita minte a protagonistului este răsu-
cită într-o scurtă buclă romantică de fiica adoptivă a lui
Tănase Atanase („muritorul nemuritor”), care este
nimeni altul decât șeful temutelor Servicii Speciale.
„Nomen est omen” (numele este soarta) și nu putem să
nu-i dăm dreptate Incoruptibilului Robespierre când
spunea: „Cei care nu cred în nemurirea fiinţei lor s-au
preţuit exact”. În ziua morții lui Dej („Ad majorem glo-
riam... Dej”), Tănase Atanase se sinucide preventiv,
pentru a nu avea soarta lui victimelor staliniste (Beria...
frate cu românul).

După amnistia politică din 1964, o mulţime de
lucruri se schimbă pe neaşteptate, în sensul că se începe
revenirea oarecum la o normalitate în care se recunosc
crâmpeie din România de altădată. Declarația de auto-
determinare din acel an de răspântie iscă o multitudine
de întrebări și de efecte. Pentru simbolistica romanului,
legată de relația „Repere” cu puterea sovi-etică, în care
funcția bate stalin-gradul, pare a fi mai importantă
moartea omului numărul doi în stat decât a lui „Tata
Ghiță”. Atunci când scriu un ferpar convențional, ger-
manii (inclusiv aceia care au târât pe matematicianul
artilerist Antonie Șerban în războiul criminal împotriva
Uniunii Sovietice) au obiceiul să-l omagieze pe cel
răposat cu tipul de frază ritualică „Nun darf er schauen,
was er geglaubt hat” (adică, de acum poate să vadă ceea
ce a crezut). Aceasta înseamnă că luăm „dincolo” și
obsesiile pe care le-am întreținut „aici”. Or, Tănase
Atanasie ia cu el în mormânt obsesiile tuturor românilor
legate de pozițiile vremelnice în nomenclatorul de par-
tid și de stat.
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Partidul e-n toate, e-n cele ce sunt, dar nu este nică-
ieri când ai nevoie de el. Importanți sunt oamenii din
aparatul de partid, hotărâtor fiind momentul când se
intră în serviciul unui politruc, nu când se aderă la
organizația ca atare. Dar directivele partidului nu trebu-
ie ocolite, darămite încălcate: în „Repere”, unde trebuie
înăbușit în fașă dorul de România, totul aparține
Gospodăriei de Partid (partidul a dat, partidul a luat,
partidul fie lăudat!). Celui care nu îngenunchează şi nu
se roagă cu faţa spre clasicii marxism-leninismului,
soarta îi este pecere-tluită. Totuși, într-o perioadă în
care cenzura interzice ce nu trebuie să știe poporul, iar
propaganda controlează ceea ce acesta trebuie să
învețe, operele marxisim-leninismului nu sunt citite de
nimeni, deoarece aplicarea teoriei în practică ar deveni
insuportabilă pentru toată lumea. Nu interesează ce-au
scris clasicii, întrucât crimele, ticăloşiile și nenorocirile
ce au urmat apariției acestor opere sortite să rămână
veșnic incomplete nu pot fi prevăzute și acoperite cu o
pagină scrisă. În schimb, o pagină albă le poate acoperi
și totdeauna este loc pentru a se adăuga ceva.  

Partea proastă este atunci când vine vreun grafoman
și se apucă să umple toate paginile albe. Dintre cei care
nu citesc, se găsește întotdeauna vreunul care simte
nevoia să scrie cărți. Unii dintre ei au citit, au scris cărţi
şi apoi au devenit dictatori, precum Lenin; alții au scris
cărți și apoi au ajuns dictatori, precum Hitler. În această
privință, Eugen Uricaru lansează și un avertisment pen-
tru viitorul apropiat, prin vorbele fostului deținut politic
Dumitru Puiu, prieten și găzduitor al protagonistului:
„Câtă vreme nimeni nu citeşte, e bine. Dar când o să
înceapă noul şef să scrie, n-o să avem încotro, va trebui
să trăim după învăţătura lui. Ai să vezi, o să se spună
cum şi ce să mâncăm, câţi copii să facem, la ce oră să
ne culcăm, când să ne trezim, ce cuvinte avem voie să
folosim, ce cuvinte nu, o să pună pe hârtie tot. N-o să-i
scape nimic. Dacă avem ghinion în viaţă, acesta va fi,
să avem un şef care nu citeşte, dar scrie!” (p. 425). 

Dacă e să dăm crezare vorbei lui Victor Eftimiu
potrivit căreia „la noi, şi ceea ce se publică rămâne ine-
dit”, românii au avut parte de acest ghinion. El a venit
odată cu apariția ineditei serii de autor „România pe
drumul construirii societății socialiste multilateral dez-
voltate”, scrisă strâmb printre linii drepte, fără ajutorul
calapodului („Nimic nou, doar mai fără pereche!” – p.
426). Păcat că nu se prea știe pe la noi o povață din
Talmud: „Fii atent la gândurile tale; ele devin cuvinte.
Fii atent la cuvintele tale; ele devin fapte. Fii atent la
faptele tale; ele devin obişnuinţe. Fii atent la obişnuin-
ţele tale; ele devin caracterul tău. Fii atent la caracterul
tău; el va deveni destinul tău”. Și mai grav este că des-

tinul autorului seriei de opere neterminate „România pe
drumuri...” s-a intersectat cu al poporului, rămânând să
ne punem întrebarea de răscruce aflată în versul unei
doine populare: „de ce te duci tu omule, dacă nu eşti
drum?” 

La sfârșitul acestui roman al (de)formării suferite,
Costi Condurat ia în seamă vântul schimbării din 1965,
care a pus capăt prieteniei de nezdruncinat dintre
popoarele sovietice şi poporul român. Dar s-a deschis și
o perspectivă spre provizorat și interimate: „Privea prin
geamul cabinei la întinderea cenuşie de pământ nelucrat
de foarte mulţi ani. Părea un deşert de cenuşă prin care
el înainta fără să ştie unde va ajunge. Nu se putea să nu
aibă o margine. Poate dincolo de margine începea un alt
deşert, poate nu. [...] Era singur, traversând câmpul
uscat de pe care vântul stârnea mici vârtejuri de praf.
Era primăvară, dar o primăvară secetoasă, care nu pre-
vestea nimic bun. Nu avea încotro, trebuia să se descur-
ce şi să străbată singur tot deşertul care îl înconjura.
Despre viitor nu ştia nimic. Doar despre cele ce s-au
întâmplat mai ştia câte ceva. Şi pentru că tot ce ştia era
din cărţi, se hotărâse să-şi scrie singur cărţile care îi lip-
seau. Părea să fie singura cale de a ieşi din Pustie” (p.
427-428). Astfel, finalul imaginat de romancier rămâne
deschis interpretării.

Și prin noua sa carte, Eugen Uricaru dovedește că
are o excelentă orientare romanescă în câmpul istoric și
social. Valoarea premonitorie a unor întâmplări din
roman funcţionează ca un fel de „mise en abyme” în
raport cu evenimentele ulterioare din „cursul istoriei”
sau din „schimbarea în curs”. Romancierul nu-și inte-
lectualizează discursul și nici nu îngreunează curgerea
narativă prin fragmente eseistice. Foarte bun cunoscă-
tor al mecanismelor de gândire și de acțiune specifice
perioadei comuniste, el evită cu maximă eficienţă
impresia vreunei contrafaceri literare și ne oferă o cap-
tivantă lecție de istorie. În Ieșirea din pustie găsim scri-
se foarte bune pagini de context, într-o narațiune auten-
tică despre perioada dejistă. Pe fundalul haosului gene-
ralizat precum a fost acela al primei perioade postbeli-
ce, Eugen Uricaru pune lucrurile în ordine romanescă,
fiind conștient de faptul că diferenţa dintre realitate şi
ficţiune este aceea că ficţiunea trebuie să aibă sens. Este
o adevărată izbândă estetică să determini un cititor să
creadă că a pătruns pe teritoriul unei realități istorice, pe
când el a intrat de fapt, în primul rând, în contact cu
imaginația romancierului.
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Biografii lui Macedonski au remarcat
importanța primei călătorii în Occident a viitorului
poet, care a avut un rol decisiv în modelarea
sensibilității sale citadine și evazioniste, de voiajor
însetat mereu de senzații și de priveliști noi, menite
a-i stimula imaginația. Odată întors acasă, poetul
se înscrie la Facultatea de Litere din București, dar
nu frecventează cursurile, preferând să se afirme
ca jurnalist în revistele de orientare democratică,
liberală. Mutat cu familia la București, își încearcă
norocul și ca poet, scoțând în 1872, la doar 18 ani,
placheta de versuri Prima verba, pe coperta căreia
ținea să se recomande drept „student în Litere”.
Volumul trece neobservat, cu toate strădaniile
autorului de a-i face publicitate în lumea bună a
Capitalei, după cum fără urmări notabile rămâne
debutul său de la vârsta precoce de 16 ani din
„Telegraful român”, cu poezia Dorința poetului
(1870) – al cărei titlu rămâne totuși semnificativ
pentru înțelegerea vectorului deziderativ al întregii
creații macedonskiene, modelate pe tiparele uto-
piei și ale unui voluntarism de sorginte nietzschea-
nă. Poemele macedonskiene de început nu anunțau
însă în niciun fel performanțele lirice de mai târ-
ziu, nefiind în stare să-l impună publicului pe tână-
rul versificator ce nu-și găsise încă propria „voce”.
Nu la fel s-a întâmplat cu Eminescu, care, după
debutul remarcabil pentru acele vremi în „Familia”
lui Iosif Vulcan, devenea un poet consacrat la doar
20 de ani, fiind plasat de Maiorescu imediat după
Vasile Alecsandri în fruntea „direcției noi” din lite-
ratura română. O altă diferență notabilă e că, spre
deosebire de Macedonski, care s-a grăbit să-și
adune la o vârstă foarte fragedă textele în volum,
autorul Luceafărului n-a cutezat niciodată să
publice o carte de versuri dintr-un excesiv scrupul

estetic (volumul de Poesii, publicat de
Maiorescu în 1883, a apărut fără acordul
poetului, care se afla, bolnav, într-un sanato-
riu de boli nervoase, la Viena). 

Impresia nefavorabilă de „fecior de bani
gata” pe care o lasă poetul în primii ani de la
venirea în București va fi uitată curând, la fel
cum uitat va fi și eșecul debutului liric, tână-
rul Macedonski afirmându-se cu aplomb
drept unul dintre cei mai prolifici și mai
influenți gazetari ai acelei epoci. Fiul gene-
ralului se revendica ideologic de la liberalis-
mul naționalist al generației revoluționarilor de la
1848, pe care Titu Maiorescu și gruparea ieșeană
de la „Junimea” o ridiculizaseră, sancționând la
înaintași absența spiritului critic și lipsa de măsură,
excesul, incoerența stilistică și, nu mai puțin, cog-
nitivă. Era firesc, prin urmare, ca tânărul
Macedonski să devină la rândul său, chiar din
etapa debutului gazetăresc, un adversar al
junimiștilor și un rival neîmpăcat al lui Eminescu,
poetul emblematic al grupării ieșene. Caragiale,
care căuta și el să se afirme în lumea zgomotoasă a
Capitalei și care, înainte de a fi cooptat la Junimea,
frecventa cercurile liberale, îl întâlnește întâmplă-
tor la o cafenea și nu-l simpatizează deloc, atacân-
du-l în revistele umoristice la care colabora. Rănit
în amorul propriu, Macedonski va păstra marelui
comediograf român un puternic resentiment,
ținând să-și atace la rândul său adversarul ori de
câte ori se va ivi prilejul. Și prilejuri au fost nume-
roase, căci cei doi scriitori aveau temperamente
diametral opuse: unul era ironic, zeflemitor, celă-
lalt patetic, idealist. Ironia sorții a vrut ca fiul cele-
brului dramaturg, Mateiu Caragiale, să fie mai
apropiat ca temperament artistic de Macedonski
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decât de tatăl său, pe care s-a răzbunat proiectându-
l caricatural în figura lui Gore Pirgu, simpatic-tene-
brosul personaj din Craii de Curtea Veche.

Din gazetăria macedonskiană de tinerețe bio-
grafii au semnalat fecunda activitate de la revista
„Oltul” (între 1873 și 1875), notabilă prin
frecvența atacurilor antidinastice, declanșate mai
întâi de poema 10 Mai, după publicarea căreia
mama poetului își trimite fiul în străinătate, de
teama posibilelor represalii. Necumințit,
Macedonski se întoarce la București și recidivează
curând, fiind până la urmă arestat (în 1875) și
închis timp de trei luni de către guvernul conserva-
tor aflat la putere și din care Maiorescu însuși făcea
parte ca Ministru al Cultelor și Instrucțiunii
Publice. Nu numai despre rege, ci și despre
Maiorescu scrisese poetul urât cu ocazia procesului
de imoralitate intentat de adversarii politici.
Liderul junimist, care era cel mai important critic
literar din epocă, va ști să se răzbune la rândul său,
nescriind niciodată laudativ despre talentatul scrii-
tor dornic de afirmare. După ce ajunge în arest,
Macedonski se împrietenește cu Nicolae Fleva,
avocat celebru, pe care-l cunoaște abia atunci și
care-i va pleda cauza, izbutind să-i obțină achita-
rea. Episodul îi creează junelui Macedonski o aură
de martir, exploatată la maximum în beneficiul glo-
riei sale de scriitor, mai ales după ce pierde
moștenirea rămasă de la părinți, pe care nu a știut
să o gestioneze eficient sau măcar precaut, risipind
în scurt timp agoniseala vrednicilor înaintași. 

Pe lângă necazul de a se vedea pentru prima
oară fără mijloace de existență, poetul trăiește
dezamăgirea de a fi fost exclus de pe listele
Partidului Liberal, care, sub mâna de fier a lui Ion
C. Brătianu, preia puterea în 1876, având să o păs-
treze 12 ani, în cea mai lungă guvernare liberală
din istoria României moderne. Necăjit pe liderii
partidului pe care i-a susținut cu pana lui de gaze-
tar, Macedonski trece la gruparea dizidentă a lui N.
Blaremberg, devenind din 1876 redactor la revista
„Stindardul”. Primește totuși și niște recompense
pentru activitatea sa combativă, fiind numit în
diverse și efemere funcții administrative: director
al Prefecturii județului Ismail și prefect (provizo-
riu), apoi director al prefecturii județului Silistra
Nouă, administrator al plasei Sulina (1879) și

inspector financiar. Anii petrecuți în Dobrogea,
teritoriu oferit României de către Rusia la sfârșitul
Războiului de Independență (1877) în schimbul
Basarabiei, răpite abuziv, vor fi benefici pentru
creația sa artistică, multe poeme și proze (Lewki,
Thalassa) având drept cadru natural pustietatea
inundată de lumină și de luxuriantă vegetație a
Deltei Dunării, dar și peisajul arid de stepă, cu stra-
turile încremenite de vestigii arheologice milenare,
sau cel al sălbaticului decor marin de la Pontul
Euxin. Poet al soarelui și al luminii dătătoare de
viață, Macedonski nu putea rămâne insensibil la
frumusețea locurilor în care îl aruncase soarta. 

Un alt moment important al carierei publice a
lui Macedonski îl reprezintă conferința susținută în
anul 1878 la Ateneul Român, Mișcarea literară din
cei din urmă 10 ani, în care oratorul elogia meritele
tinerei generații, dar fără a o pune în opoziție cu
generația anterioară,  așa cum procedase
Maiorescu în articolul său polemic Direcția nouă
în poezia și proza română (1872), subliniind ele-
mentele de continuitate între cele două epoci litera-
re. Meritul lui Macedonski e de a fi inclus și pe
junimiști, în frunte cu Maiorescu și Eminescu,
printre scriitorii reprezentativi din noua generație,
consemnând numele celor mai importanți autori ai
momentului, chiar dacă unii nu au confirmat mai
târziu, pierzând pariul cu posteritatea. Dacă
Maiorescu discreditase în bloc literatura retorică și
declamatorie a înaintașilor, din care nu apreciase
decât pe Vasile Alecsandri, Macedonski ține să
evidențieze și meritele lui Ion Heliade Rădulescu,
cel supranumit „părintele literaturii române”, ale
lui Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu,
Cezar Bolliac  sau Gh. Sion. Bolintineanu fusese
un scriitor polivalent și prolific, deschizător de dru-
muri noi nu doar în poezie, ci și în roman, teatru și
memorialistică, inaugurând genul fantasticului
nocturn, cultivat mai cu seamă de Eminescu
(Strigoii e piesa cea mai reprezentativă), dar și al
unei poezii de pură sugestie muzicală, ce anunță
cumva simbolismul. 

În opinia lui Macedonski, repet, tinerii scriitori
continuau și duceau la desăvârșire lucrarea de pio-
nierat a generației de la 1848, oratorul apreciind pe
Veronica Micle, Theodor Șerbănescu, Mihail
Zamfirescu, dar și pe junimiștii N. Gane, Al.
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Xenopol și Iacob Negruzzi, pe prolificul Gr.
Grandea, pe foarte popularul autor de calendare și
romane haiducești N.D. Popescu, pe harnicul cule-
gător și prelucrător al folclorului românesc Petre
Ispirescu și pe mulți, mulți alții, într-o lăudabilă
tentativă de panoramare a fenomenului literar, fără
niciun fel de parti pris politic. Dintre poeziile emi-
nesciene, Macedonski aprecia îndeosebi Epigonii
(1870), poem în care autorul se delimita de criticis-
mul maiorescian și aducea laude scriitorilor din
trecut, apreciindu-le sinceritatea simțirii și credința
în ideal. E de semnalat în acest sens că nici
Eminescu nu a împărtășit niciodată atitudinea
negativă a junimiștilor față de scriitorii generației
de la 1848, lui Heliade Rădulescu închinându-i
chiar o odă (La Heliade) menită a-i celebra efigia
în posteritate.

„Veselul Alecsandri” l-a privit la rându-i cu
simpatie pe Macedonski, ce se afirma deja ca lider
al tinerilor scriitori de orientare național-liberală și
filofranceză. Apariția revistei „Literatorul” (la 20
ianuarie 1880) și a asociației culturale cu același
nume, ce-și va deschide curând filiere în toate
orașele importante din țară, avea să-i consolideze
lui Macedonski prestigiul de scriitor și de gazetar.
Revista, din redacția căreia mai făceau parte
Bonifaciu Florescu și Th.M. Stoenescu, ar fi urmat
„să umple marele gol ce a lăsat Curierul de ambe
sexe”, după cum spunea Macedonski însuși, ce se
proclama pe sine drept „șef al școalei sociale”,
adică al unei direcții literare opuse celei criticist-
estetizante și filo-germane de la Junimea. În locul
criticismului maiorescian, contestat pentru negati-
vismul său meschin, poetul propunea acum o criti-
că de tip constructiv, bazată pe evidențierea
calităților și pe încurajarea tinerilor scriitori, cărora
nu pregeta a le recunoaște „geniul”, într-o manieră
similară celei inaugurate de Heliade Rădulescu
odinioară. Macedonski ține așadar în paginile
revistei sale un „curs de analiză critică”, propus ca
alternativă modernă de interpretare a textului lite-
rar. Pe lângă Alecsandri, cel mai reprezentativ
scriitor al momentului, Macedonski apreciază elo-
gios pe tânărul Duiliu Zamfirescu, propus drept
vârf de lance al noii generații de literați, de care îl
lega se pare și o prietenie sinceră. Macedonski
recunoștea în tânărul său colaborator un poet de

mare talent, ale cărui creații le interpetează
minuțios în paginile revistei (poemul Levante și
Calavryta e comentat în cinci numere succesive),
găsind în ele un stimulent fertil pentru propria sa
creație, după cum va mărturisi mai apoi, cu o
modestie ce nu-i stătea în fire.  

Respingând apoi sentimentalismul „romanței”
eminesciene, de mare popularitate în epocă, dar și
influența lui Lamartine, tânărul șef de școală poe-
tică făcea apologia unei poezii combative, virile,
optimiste, cu un mesaj social mobilizator, într-o
manieră ce pare să anticipeze oarecum programul
„artei cu tendență” profesate de Constantin
Dobrogeanu-Gherea la revista „Contemporanul”.
„Poet al tristeții proletare”, cum se caracteriza el
însuși, Macedonski nu se coboară totuși la simțirea
poporului, ca Bolliac, Coșbuc, Vlahuță sau chiar
ca Eminescu. El rămâne un aristocrat ce simte
nevoia de a străluci în societate, un „dandy” egola-
tru, ce vrea să fie iubit și aplaudat de toți, inclusiv
de oamenii din popor. În consecință, nu din com-
pasiune pentru popor scrie Macedonski poezie
socială, cum s-ar putea crede, ci din dorința de a fi
prețuit de cei cărora le face onoarea de a le
împărtăși cauza. Căci pentru Macedonski, spune
Tudor Vianu, „scopul capital al vieții e acțiunea de
a se împărtăși [s.n.]”1 – așa se explică de ce
experiența comuniunii rămâne una dintre coordo-
natele fundamentale ale operei macedonskiene. În
pofida singularizării lui orgolioase, poetul ar fi
rămas totdeauna, consideră pe drept cuvânt criti-
cul, „un temperament social”, marile lui dureri, dar
și marile bucurii fiind cele „iscate de conviețuirea
cu oamenii”2. Ca atare, e lesne de înțeles de unde
provine impuritatea lirismului macedonskian, care
în cele mai elevate avânturi ale sale păstrează
mereu un reziduu impur, de satiră socială, vădind
persistența resentimentului nicicând vindecat.

Mai mult decât un „poet proletar” oarecare,
Macedonski se voia de fapt un „poet-profet”, ca
Heliade Rădulescu și ca marii romantici, care cre-
deau în inspirație și în „schinteia” divină a poeziei.
Astfel, în articolul Despre logica poeziei (1880), în
care exegeza a identificat izvorul programului
modernist în literatura română, Macedonski atribu-
ie muzicalității rolul esențial în poezie: „[...] arta
versurilor nu este nici mai mult nici mai puțin
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decât arta muzicei”3, afirmă poetul, în spiritul ver-
laineanului „de la musique avant toutes choses”.
Evidențiind așadar funcția sugestivă a cuvintelor,
care nu mai sunt utilizate în poezie pentru a vehi-
cula un mesaj inteligibil din punct de vedere
semantic, așa cum se întâmplă în proză,
Macedonski spunea că „logica poeziei” e „nelogi-
că într-un mod sublim”4 și absurd totodată, deoare-
ce „logica poeziei este nelogică față cu proza, și tot
ce nu e logic, fiind absurd, logica poeziei este prin
urmare însuși absurdul”5. Și cum Dumnezeirea
însăși e „de neînțeles”, lăsând impresia unei
„absurdități sublime”6, poetul trage concluzia că
numai poezia are acces la ea, ca un fel de vehicul
mistic. 

Comentându-i reflecțiile teoretice despre poe-
zie, exegeții au remarcat faptul că lecturile lui
Macedonski sunt nesistematice, dar mărturisesc o
receptivitate estetică remarcabilă (I. Negoițescu)7.
Dintre poeții generațiilor anterioare, pe lângă
Heliade Rădulescu, Bolintineanu și Alecsandri,
poetul îl admira mai cu seamă pe Bogdan
Petriceicu Hasdeu, cu care semăna de altfel în
multe privințe, împărtășind aceeași fascinație pen-
tru ocultism și ezoterism, dar și pentru „himerele”
de tot felul. Din literatura universală poeții
preferați ai autorului Nopților sunt nu doar Musset
(inspiratorul ciclului macedonskian) și Byron
(admirat pentru spiritul său de revoltă), ci și Dante,
Shakespeare, Lamartine, Hugo sau Chateaubriand.
În articolele poetului sunt vehiculate și numele lui
Verlaine și Mallarmé, Dante Gabriel Rosetti,
Swinburne și William Morris, Balzac, Flaubert sau
Zola. Din dorința de a se rupe de tradiția autohto-
nă, pe care o continuase la rândul său în timidele
compoziții adunate în volumul de debut,
Macedonski experimentează acum versul liber (în
Hinov), pe care îl definește drept „proteic”, expli-
cându-l astfel: „[...] trebuie mai întâi să nu fie ceva
voit, și să facă corp cu ondulările simțurilor și
cugetărilor exprimate, cu urcările și coborârile
lor”.8 Ca atare, tânărul poet român se prezenta
publicului în ipostaza măgulitoare de precursor al
simbolismului european, dar și al altor orientări
din lirica modernă, în poeme ca Ospățul lui
Pentaur sau În arcane de pădure inaugurând o
direcție nouă, a unei poezii bazate pe sugestie și

muzicalitate. 
Iată că, prin aceste experimente lirice,

Macedonski devine nu doar primul poet simbolist
român, ci și unul dintre primii reprezentanți ai sim-
bolismului european! Publicul românesc nu era
însă pregătit să recepteze asemenea inovații, care
vor furniza lui Caragiale un material inepuizabil
pentru parodiile sale din Moftul român, celebră
revistă de satiră și umor condusă de marele drama-
turg. Parodiile caragialiene surprind însă nu doar
elementele pur formale, ci și pe cele mai profunde,
de viziune, ale liricii macedonskiene (exotismul,
orientalismul, egocentrismul, filonul macabru,
donquijotismul șcl.), cu o acuitate critică superioa-
ră tuturor criticilor de profesie din epoca respecti-
vă.   

Din dorința de a se diferenția mai apoi de
Eminescu și de poezia sentimentală, Macedonski
susține importanța formei și a versificației, ce se
cer însușite prin studiu sistematic. „Poeții se for-
mează prin studiu, nu se improvizează”, afirmă
Macedonski, recunoscând totuși inspirației rolul
fundamental. Deși nebulos formulate, ideile esteti-
ce ale lui Macedonski sunt mai moderne decât cele
ale lui Maiorescu și Gherea, criticii români cei mai
importanți și mai influenți din cea de a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea. Mișcarea de la
„Literatorul” impune însă nu atât un program este-
tic original, cât o nouă atitudine față de literatură,
bazată pe sinceritate și pe avânt creator.
Împărtășind tuturor debutanților încrederea în pro-
priul lor talent și în menirea sacră a „divinei” poe-
zii, Macedonski oferea de fapt scriitorilor români
din acea perioadă o alternativă viabilă la circuitele
oficiale ale consacrării publice, una deschisă
inovațiilor și experimentelor literar-artistice de tot
felul. Biografii consideră că acești primi ani de
existență a revistei (1880-1883) sunt și „cei mai
buni ani din viața lui Macedonski”, aducând poe-
tului recunoașterea mult râvnită. Fără pic de mode-
stie, cu un orgoliu nemăsurat, tânărul (totuși) scrii-
tor începe de pe acum să se creadă „maestru”,
ajungând în scurt timp să supere pe toată lumea.
Ca atare, odată cu gloria va veni și declinul, cum
bine observă Tudor Vianu, constatând că omul
sfios de odinioară „se singularizează” tot mai mult,
începând să aibă ifosele, „ciudățeniile lui”. 
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Celebritatea de gazetar îl ajută să se afirme
acum și ca autor dramatic, în 1880 punându-i-se în
scenă la Teatrul Național piesele Iadeș și
Unchiașul Sărăcie, pentru ca un an mai târziu să
aibă loc premiera unei alte compoziții dramatice, 3
decembrie. Din acești ani datează și legătura senti-
mentală cu celebra actriță de mai târziu Aristizza
Romanescu, relație rămasă la stadiul incipient, de
idilă, făcându-l – se pare – pe junele scriitor să
viseze frumos și să transpună în grai românesc
patetica tragedie shakespeariană Romeo și Julieta.
Teatrul va rămâne de altminteri o preocupare con-
stantă a scriitorului, care va căuta mereu să câștige
gloria scenei, râvnită cu atât mai mult cu cât pro-
mitea satisfacții emoționale mai mari prin contac-
tul direct cu publicul spectator. Nevoia de a fi
admirat și-o va satisface Macedonski însă mai
mult în cadrul restrâns al familiei și al cenaclului –
o familie mai mare, de fapt, dedicată trup și suflet
celebrării geniului literar al „maestrului”. Realizări
notabile ale dramaturgiei macedonskiene sunt și
tragedia Saul, scrisă în colaborare cu un tânăr dis-
cipol al său, Cincinat Pavelescu, și jucată fără prea
mult noroc pe scena Naționalului bucureștean în
1893, precum și piesa Le fou?, scrisă în 1911, într-
o perioadă grea din viața poetului, ce încă mai
spera să cucerească scena pariziană. Piesa e o rea-
lizare demnă de interes, având ca temă psihopato-
logia personalității, despre care Tudor Vianu afir-
mă că anticipează teatrul lui Pirandello9. Dar cea
mai valoroasă piesă din dramaturgia macedonskia-
nă va fi, nu încape îndoială, Moartea lui Dante
Alighieri – creație cu mărturisit caracter testamen-
tar (redactată cu puțin înaintea morții, în timpul
Primului Război Mondial), în care poetul român își
proiecta simbolic dramatica sa existență în biogra-
fia exemplară a marelui florentin. Pe Macedonski
l-a fascinat mai cu seamă orgoliul divin al creato-
rului care, prigonit de contemporanii săi, rămânea
până la sfârșit consecvent cu sine, încredințat că
numai lucrarea spiritului e făcută cu adevărat să
dureze. E remarcabil cum, cam în aceeași perioa-
dă, un alt mare poet român, George Coșbuc,
cunoscut publicului larg ca „poet al țărănimii”,
izbutea să termine traducerea integrală a Divinei
Comedii, închinându-și ultima jumătate a vieții
unei rodnice și sacrificiale activități de interpretare

a inegalabilei capodopere dantești10.

Note:
1. Tudor Vianu, Introducere, în Alexandru Macedonski,

Opere, vol. I, ediție critică cu studii introductive, note și
variante de Tudor Vianu, București, Fundația pentru
Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1939, p. XCIII.

2. Ibidem.
3. Alexandru Macedonski, Despre logica poeziei, în

Opere, vol. III. Publicistică („Literatorul”. 1880-1919),
ediție alcătuită de Mircea Coloșenco, București, Editura
Fundației Naționale pentru Știință și Artă/ Univers
Enciclopedic, 2007, p. 48. Iată citatul complet: „Scara alfa-
betică, considerată din acest punct de vedere, constituie o
adevărată scară muzicală și arta versurilor nu este nici mai
mult nici mai puțin decât arta muzicei”.

4. Ibidem, p. 50.
5. Ibidem, p. 56.
6. Ibidem, p. 58.
7. I. Negoițescu, care a scris despre Macedonski cu

entuziasm în repetate rânduri, îl considera poetul cel mai
influent al poeziei române moderne, din opera căruia se
desprind direcțiile cele mai fecunde ale liricii românești:
„De la poezia plăcerilor crude și barbare, la cea a unui este-
tism decadent de rafinate și euforii muzicale, aromatice, de
la idealul frumuseții tinerești romantico-elinice la poezia
simplă și transparentă a prieteniei și naturii calmante, de la
trăsnirea sumbră a urii și răzbunării la extazul imnic al
naturii germinale, lirismul macedonskian își adâncește
focul său ideal și își purifică forma. Din această poezie
rămâne, peste reflexul ei istoric și peste interesul ei uman,
un diamant nepieritor, din a cărui iradiație se învăluie și
germinează opera unui Petică, a unui Arghezi, a unui
Bacovia sau Barbu, a lui Pillat, Voiculescu, Adrian Maniu,
Mateiu Caragiale sau Mihail Celarianu, deci aproape toată
poezia noastră modernă” (I. Negoițescu, Istoria literaturii
române, vol. I (1800-1945), București, Editura Minerva,
1991, p. 160. 

8. Alexandru Macedonski, [D. Karnabatt]. Versul sim-
fonic, în Opere, vol. III. Publicistică („Literatorul”. 1880-
1919), ed. cit., p. 387. 

9. Tudor Vianu, Introducere, în Alexandru Macedonski,
Opere, vol. I, ed. cit., p. LXIX: „Mulți ani înaintea lui
Pirandello, Macedonski se gândește să dramatizeze conflic-
tele rezultând din psihopatologia personalității. Nebunul
său este predecesorul lui Henric IV al scriitorului italian”.

10. Textul de față este o parte a versiunii în limba
română a studiului Alexandru Al. Macedonski – „poetul
civilizațiilor”, care va prefața prima antologie substanțială
din opera lui Macedonski tradusă în limba italiană de
Giovanni Magliocco, profesor la Universitatea din Bari, în
curs de apariție la Editura Aracné, Roma.
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La nici doi ani după Fracturi (romanul cu care a
cîștigat premiul Cristian Săileanu și a fost nominalizat
de Agenţia de Carte la Cele mai bune cărţi ale anului),
harnicul prozator Mihail Victus revine în atenţia publi-
cului cu cîteva texte epice atent controlate structural și
stilistic, care îi confirmă versatilitatea și forţa narativă,
doar parţial derivată din abilitatea de a manevra psiho-
logii complicate, prin descrierea cărora tematizează în
special existenţa răului, fie el manifest ori latent, însă
omniprezent în societatea și, în definitiv, în lumea (sau
lumile!) tulburate în care trăim.

Primele două proze scurte, intitulate Întunericul
cobora încet și sinistru, respectiv Umbra Dracului,
sunt incluse în excelentul volum colectiv Treisprezece.
Proză fantastică (prefaţă de Andreea Apostu, Editura
Litera, București, 2021), ai cărui autori – Pavel
Nedelcu, Bogdan Răileanu, Iulia Micu, Lucian
Mîndruţă, Mihai Ene, Cosmin Leucuţa, Doina Ruști,
Tudor Ganea, Allex Trușcă, Mihail Victus, Octavian
Soviany, Iulia Pană și Radu Găvan – pariază pe formu-
le scripturale dintre cele mai diverse, prin intermediul
cărora nu se sfiesc nici să (re)viziteze, adesea cu bătaie
ironică, centri de interes fantastic canonial, nici să che-
stioneze relevanţa unor convenţii mai mult sau mai
puţin recente de reprezentare a supranaturalului.
Precum, bunăoară, echivalarea, fără niciun rest seman-
tic, a ideii de ruptură (în ordinea psihologicului, cel
puţin) cu determinarea negativă, maleficul sau chiar
demonia, din raţiunile pe care Adrian Marino le sanc-
tiona, prompt, într-un pasaj memorabil din cunoscutul
eseu despre fantastic inclus în Dicţionar de idei litera-
re: „Ruptura semnificȃnd negaţia, definiţia fantasticu-
lui implică în mod necesar o serie de determinări
« negative », de ordinul unor imposibilităţi sau anor-
malităţi latente ori manifeste. Din această cauză, voca-
ţia fantasticului se relevă, figurat vorbind, de esenţă
« demonică », personajul fantastic tipic fiind Satan,
simbolul tuturor degradărilor, pervertirilor şi răsturnă-
rilor posibile. O pseudometafizică a fantasticului ar
scoate, din aceeaşi împrejurare, concluzia că spiritul
său ontologic ar fi răul, subminarea sistematică a ordi-

nii universale, negarea oricăror constante şi valori, răs-
turnarea întregii legitimităţi cosmice.”

Ei bine, exact un asemenea clișeu de reprezentare
dezavuează Mihail Victus în cele două povestiri reţinu-
te în volumul Treisprezece, care mizează în mod evi-
dent pe reinterpretarea a două dintre figurile esenţiale
ale alteritătii conotate negativ de-a lungul mai multor
vîrste ale fantasticului european. Vocea narativă din
Întunericul cobora încet și sinistru îi aparţine unui per-
sonaj monstruos (sau pe care societatea din orice epocă
s-ar grăbi să îl catalogheze astfel..), un fel de hibrid pe
jumătate om, pe jumătate animal înspăimîntător, ale
cărui extremităţi conotează demonicul. Dar reversul
discursiv al sadismului pe care îl dovedesc acţiunile
acestei creaturi terifiante, care și-a capturat tatăl și îl
torturează nu doar psihic, punctează suferinţa teribilă a
celui predestinat, încă din naștere, să reprezinte tot
ceea ce colectivitatea tinde să refuze și chiar să anihi-
leze. Așa încît, dacă nexus-ul său este răzbunarea,
intenţia de profunzime ce îi alimentează atît gesturile,
cît și confesiunea (deviată frecvent în rechizitoriu la
adresa unei societăţi etern injuste – și, oricum, vag pla-
sate în spaţiu sau timp) vizează, bineînteles, submina-
rea unor forme și pre-concepţii de reprezentare: „Nu
acuz doar această epavă umană de chinurile existenţei
mele. Degetul mi-e îndreptat în direcţia tuturor bărba-
ţilor, femeilor și copiilor născuţi sau nenăscuţi, fabrica-
ţii ale unei societăţi unde neobisnuitul înseamnă exclu-
dere și damnare [...] Orice nefericit care-a avut ghinio-
nul să se nască diform, dintr-o eroare genetică, a expe-
rimentat cele mai groaznice suferinţe, din cauza unor
false percepţii. Mesele pentru autopsii le-au fost
așternut, cuștile casă, iar circurile familie. [...] Nu sunt
în măsură să vorbesc despre fraţii ăștia ai mei, pot în
schimb să-mi ridic încă o dată degetul, să arăt spre
minunata societate modernă, spre adevăraţii monștri
făuriţi de ea, criminali în serie și toţi ceilalţi, atît de
mulţi încît nu mi-ar ajunge o noapte întreagă pentru a-
i enumera” (p. 246-247).

În schimb, relatată din perspectiva unei voci comu-
nitare încă nepervertite, povestea din Umbra Dracului
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este plasată în spaţiul românesc rural și are ca pretext
un șir de disparitii misterioase de copii, care solidari-
zează într-o formă sau alta nu numai întreaga comuni-
tate locală. Chiar dacă antrenează inclusiv forţe milita-
re și energii mediatice pătimașe, ancheta complicată ce
urmează nu are prea mulți sorți de izbîndă. Abia
reapariția copiilor (îmbătrîniți brusc, transformați într-
un fel de „mumii fără bandaje” greu de privit, aproape
goliți de energie vitală, așadar vampirizați) și mărturii-
le lor șocante par a soluționa cazul. Vinovată se
dovedește de data aceasta o ipostază a alterității femi-
nine, pe care satul se grăbise, oricum, să o asocieze cu
diavolul chiar și înainte ca ea să capete chip: Eliana,
fiica doctorului Simion Istovan (onomastica nu este,
desigur, întîmplătoare), care își dezvăluise doar copii-
lor răpiți natura hibridă. Mărturia unuia dintre aceștia
probează existenţa supranaturalului, într-un soi de
variantă neo-noir de uz infantil, dar tot înspăimîntătoa-
re: „Ea arăta cîteva clipe ca o fată și altele ca o negură,
se schimba mereu, clipocea ca un bec care stă să ardă...
Domnul doctor a tras un tub din aparatul ăla și mi l-a
băgat în gură. I-a dat un tub și lui Eliana. Cînd ea a tras
din el, a fost așa, de parcă ceva s-ar fi luat din mine...
Mă simțeam tot mai obosit și Eliana se schimba tot mai
puţin în negură, pînă ce a rămas fată, nu s-a mai schim-
bat”. (p. 240) Dispariţia subită a celor doi vinovaţi
adîncește, desigur, misterul diegetic. Cert este însă fap-
tul că, prin intermediul lui, Victus revizitează, cu pusee
de ironie metamodernă, o colecție impresionantă de
clișee greu de motivat folcloric, dar și mituri urbane cu
putere transgresivă.

De un cu totul altfel de rău este vorba în Toate
păcatele noastre (cu o prefaţă de Ioana Hodîrnău,
Editura Litera, București, 2021), un roman cu un titlu
provocator și un peritext vizual pe măsură: coperta este
concepută chiar de artistul plastic Mihail Victus, care,
cunoscîndu-și foarte bine mizele narative, le comprimă
și le reflectă, metonimic, printr-un colaj din cîteva
lucrări ale exceptionalului pictor expresionist Egon
Schiele. Pe fundalul societăţii românești actuale (o
societate fundamental coruptă, maculată, viciată pînă
în limita abominabilului, dar mimînd cînd o puritate de
extracţie normativă, cînd o cuminţenie de conduită
instrumentată religios), naraţiunea autodiegetică – și,
pe spaţii extinse, autoscopică – de aici conturează într-
un mod cît se poate de credibil, odată cu/ prin interme-
diul a două istorii personale complicate (atribuite celor
doi fraţi, Irina și Horia, care împart povara unui bagaj
traumatic comun), imaginea unei tinereți frustrate,
furioase, dar mai ales atinse de morbul autodistrugerii,
inoculat în același timp cu suferințele produse, parado-

xal, exact de familia care ar trebui să o protejeze.
În aparenţă, catalizatorul confesiunii Irinei (pentru

că ei îi aparţin vocea și intenţia narativă) este unul
exterior: fratele său, fost boxer, profesor de istorie și,
ocazional, de educaţie fizică la un cunoscut liceu din
oraș, este anchetat pentru presupusa hărţuire sexuală a
unei eleve de 14 ani. În realitate, însă, motivația verita-
bilei depoziții confesive pe care o depune personajul
feminin este mai degrabă intrinsecă. Tînăra nu
intenționează atît să își absolve fratele de vină (de alt-
fel, pînă la finalul deconcertant al poveștii – care pare
a se încheia cu o soluționare satisfăcătoare doar din
punct de vedere social – nevinovăția fratelui este pen-
tru ea dincolo de orice îndoială), cît să scape prin actul
rememorării atent dirijate de măcar o parte din spectre-
le interioare care o tulbură încă din copilărie. Simbolic,
ele sunt înfăţișate la un moment dat ca un fel de sinistru
demon al neîncrederii, în ea și în cei din jur, care trebu-
ie exorcizat printr-o confesiune-ecorșeu, menită în
același timp a o scoate la suprafaţă pe Irina cea adevă-
rată: „Nu-l întrebasem direct dacă acuzaţiile elevei
erau adevărate, dar nici nu era nevoie să-mi fi spus, o
simţisem eu, fără nicio urmă de îndoială, și asta îmi
fusese de-ajuns. Da, pe mine, cea care gîndea în felul
ăsta, trebuia să o readuc la suprafaţă, chiar dacă însem-
na să-mi jupoi cu unghiile un strat de piele. Nu știu ce-
aș fi făcut în noaptea aia dacă n-aș fi simţit lîngă mine
respiraţia ușoară a Taniei, probabil m-aș fi dus la Horia
și l-aș fi confruntat, i-aș fi cerut să-și dovedească nevi-
novăţia, aș fi devenit astfel judecător și instanţă, în loc
de aliatul de care avea el nevoie și care iniţial îi propu-
sesem să fiu. Neîncrederea e un sentiment neplăcut și
distructiv. Îl cunoșteam și nu voiam să-i fac încă o dată
loc în viaţa mea”.

Inevitabil, lăsînd la o parte diferențele majore în
materie de stilistică și strategii narative, desfășurarea
chinuită a anchetei mi-a amintit de excelentul roman al
Carmeliei Leonte, Văzătorul (re-editat cu un an în
urmă de Cartea Românească Educaţional), al cărui pro-
tagonist este un profesor de filosofie supus unui adevă-
rat linșaj mediatic după ce e acuzat, deși pe nedrept, de
o relație total nepotrivită cu o elevă. Identificarea ero-
nată a vinovatului pentru accidentul fatal al lui Iris în
văzătorul Sever şi anchetarea acestuia după toate
(ne)regulile canonice se convertesc, și acolo, în radio-
grafia necruțătoare a unei lumi obsedate să denigreze
fără fond real şi să sancționeze în celălalt propria
apetență pentru rău. Spre deosebire însă de scriitoarea
din Iași, care își întoarce narațiunea într-o eseistică
seducătoare, infuzată mito-filosofic și teologic, pe
tema singurătății radicale a vizionarilor cu acces neme-
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diat la frumusețile ascunse ale lumii, Mihail Victus
mizează pe un cu totul altfel de instrumentare conflic-
tuală, complicîndu-și, voit, trama cu pretext detectivis-
tic printr-o infuzie sănătoasă de elemente ego-grafice și
de thriller psihologic. E limpede, de altfel, încă din pri-
mele pagini faptul că prozatorul folosește prezentul
factual – în fond, destul de sărac – al personajelor sale
ca pe o pîrghie de analiză cu dominantă psiho-trauma-
tică. Extrem de adînci, aproape imposibil de cicatrizat,
rănile constitutive ale Irinei și ale lui Horia sunt de fapt
rezultatul unor emoţii violente, experimentate într-un
final de copilărie marcat de agresivitatea adulţilor din
jur, o agresivitate materializată ca indolenţă ireală
(cazul mamei), ca dorinţă de dominare drapată în con-
duită severă, de extracţie religioasă (cazul tatălui) sau
ca interes pur incestuos (cazul unchiului Paul). Trei
forme distincte de abuz, prin intermediul cărora adulții
cred că își exercită puterea legiferată religios (?!),
ignorînd cu bună știință strigătele de ajutor ale copiilor,
dovedindu-se pînă la capăt incapabili să prevadă con-
secinţele dezastruoase ale propriilor acte asupra aces-
tora. Cum toate aceste false modele parentale sunt
negativate simbolic, singura care pare a-i salva este
doar relaţia deosebit de puternică pe care cei doi fraţi
reușesc cumva să și-o construiască. Desigur, cu preţul
unor altfel de suferinţe și renunţări, detaliate în lungile
întoarceri ale Irinei în trecutul familiei sale disfuncţio-
nale. Mare parte a confesiunii tinerei este ocupată de
recuperarea întunecat anamnetică a unei veri jalonate
de cîteva evenimente absolut tulburătoare: pe de o
parte, fuga de la biserică și scăldatul în apa de la Rîpa
Roșie al celor doi pre-adolescenți (din text nu lipsesc,
bineînţeles, glosele pe marginea fascinaţiei neclare pe
care o exercită asupra lor încărcarea tabuului, dar și
percepţia mutual electrizantă a nudităţii celuilalt, inclu-
siv ca formă de complicitate aproape erotică); pe de
altă parte, vizita nocturnă repetată, cu intenţii neîndo-
ielnic sexuale, a unchiului Paul în camera Irinei, apoi
bătaia pe care un Horia furibund i-o administrează
agresorului și ruptura în fond definitivă a băiatului de
cei doi părinţi și în special de tatăl care, în loc să-și
creadă copiii, alege să îi sancţioneze și implicit să îi
stigmatizeze. 

Mai mult decît să provoace ieșirea dureroasă din
copilărie a fetei de 14 ani și a fratelui său cu doar un an
mai mic, reverberaţiile acestor întîmplări cu un poten-
ţial traumatic imens le vor întuneca pentru totdeauna
nu doar percepţiile în privinţa corpor(e)alităţii, a
sexualității sau a iubirii (cu multiplele ei faţete), ci și
reprezentarea familiei și chiar a societății, marcîndu-le
astfel iremediabil întreaga devenire ulterioară. O deve-

nire pervertită, deviată, contaminată pentru totdeauna
de răul profund, așezat, neîndoielnic, chiar la temelia
lumii de învinși ai lui Victus (sic!). Nicio tentativă de
restaurare a echilibrului relaţional, psihologic și social
(v., spre exemplu, prietenia Irinei cu Gabriel
Teodorescu, vîrstnicul pe care îl are în grijă ca asistent
social, dar și iubirea în fond reparatorie care o leagă de
Tania) nu poate a-i contracara puterea. Încă și mai evi-
dent, în urma încercărilor (de cele mai multe ori rata-
te...) de calibraj afectiv ale lui Horia rămîne același
gust de cenușă pe care îl lasă ultima apariție, coinci-
dentă cu ieșirea definitivă din scena narativă, a tatălui
celor doi protagoniști. Un părinte altfel învins, în sfîrșit
transformat, dintr-un acuzator inclement, într-un acu-
zat deopotrivă impenitent și inconștient, căci lipsit de
orice conștiință a propriilor păcate – și, în fond, de
orice urmă de etică afectivă: „Horia a urcat scările și,
după zgomotul ușii trîntite, orice cuvînt părea în plus.
Diferența dintre mine și el era că, din punctul lui de
vedere, lupta pornită în ‘98 împotriva familiei noastre
încă nu luase sfîrșit, pe cînd eu încercam să mă împac
în primul rînd cu mine și, inevitabil, cu toţi ceilalţi. [...]
Ai încercat, am auzit-o pe mama cum îl consola pe tata.
El avea o privire pierdută, părea că se uită prin podea
spre o lume de jos, unde nu existau flăcări și demoni,
ci doar o beznă tăcută. Mi-a fost milă de el, o milă dife-
rită de cea de pînă atunci. Fusese definitiv înfrînt. Nu e
plăcut să vezi pe nimeni în stadiul ăsta, oricît ţi-a
greșit. M-a rugat să chem un taxi și l-am așteptat în
tăcere. O singură dată a încercat mama să vorbească. E
bolnav, a făcut un efort foarte mare să vină aici, a zis,
de parcă își setase în minte ca la un anumit interval să
rostească aceleași informații, iar tata a oprit-o cu una
dintre acele expresii pe care i le auzisem de nenumăra-
te ori. Taci, femeie. A funcționat, ca întotdeauna. Apoi
s-au urcat în taxi și au plecat. Și ne iartă nouă păcatele
noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri, au fost
ultimele cuvinte ale tatei, în loc de salut. Eu te-am ier-
tat, am zis, dar nu știu dacă m-a auzit, n-a reacționat în
niciun fel.”

Articulată în jurul cîtorva paliere de un interes epic
neîndoielnic, mizînd lucid pe partituri narative bine
reliefate și pe dialoguri nu întotdeauna marcate grafic,
însă de efect, proza incomodă și pe alocuri șocantă a lui
Mihail Victus reușește să își cîștige cititorii. Paradoxal
(sau nu...), tocmai prin maniera pe deplin convingătoa-
re în care problematizează existenţa și puterea
neliniștitoare de seducţie a răului celui mai profund,
capabil a se infiltra, subversiv, dar ucigător, în chiar
interstiţiile zonelor noastre de intimitate protectoare.
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Orice antologie este, inevitabil, un bilanț (fie
el și de etapă), sintetizând ceea ce este definito-
riu pentru creația unui autor. În cazul lui Andrei
Novac, putem vorbi și despre un autoportret al
artistului la tinerețe, fiindcă textele incluse în
paginile acestei cărți îi conturează profilul în
tabloul mai larg al poeziei postdecembriste. Un
profil evanescent, fiindcă impresia generală este
aceea de provizorat, de permanentă căutare.
Novac nu și-a găsit o formulă estetică definitivă
și nici nu și-a fixat un teritoriu poetic propriu, ci
oscilează, într-o mișcare browniană, în căutarea
unor răspunsuri care parcă i se refuză. Dar poate

că tocmai această permanentă pendulare între
constituie principala sursă a lirismului său,
generând interogații semnificative.

*
O primă constatare ce se impune în legătură

cu antologia De mâine suntem pământ fierbinte
(Editura Paralela 45, 2021) ține de utilizarea
unui filtru des, care a cernut, după criterii care
îmi scapă, poemele din volumele anterioare:
Poezii (Editura Newest, Târgu-Jiu, 2000), Miez
de talpă (Editura Eurostampa, Timișoara, 2003),
A nouăsprezecea inimă de înger (Editura
Eurostampa, Timișoara, 2003), Vârsta sării
(Editura Muzeul Literaturii Române, București,
2006), Locul în care întorc tramvaiele (Editura
Timpul, Iași, 2008), Aceiași (Editura Brumar,
Timișoara, 2011), Regula timidității (Editura
Paralela 45, Pitești, 2016), Prin închisori și prin
libertate (Editura Cartea Românească,
București, 2018). Sunt antologate, după cum se
poate lesne observa, nu mai puțin de opt volume,
din care au fost selectate aproximativ 200 de
texte, relevante pentru înțelegerea poeziei lui
Andrei Novac. O poezie cumva atipică în raport
cu ceea ce se scrie după 2000, un lirism cuminte,
retro, incompatibil cu manifestele/manifestările
zgomotoase ale congenerilor douămiiști.

Un lirism sub zodia unei fatalități grele, care
îl conduce către o atitudine resemnat-stoică.
Senzația neîmplinirii erotice se asociază cu gân-
dul morții, ca în poemul viața ta: „acum nu mai
este nimeni aici,/ doar spații întregi agățând
viața noastră/ de toamne întregi și ude,/ din inte-
rior doar sunete, țâșnirile noastre blânde.// de
tine mă țin, fără să pun întrebări, / îmi lipsești ca
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o bucată a sufletului meu / cu câmpuri întregi
prelungindu-și existența,/ ne regăsim mereu tot
mai aproape de frig.// este firesc să ne strângem
visele la un loc,/ să ne răsturnăm până aproape/
de culorile mute.// prin geamuri răzbat lucrurile
/ care se vor fi întâmplat înainte de viață, / pe
restul pământului frunzele cresc/ ca un așternut
al uitării.” Așa se explică sentimentul acut al
înstrăinării, care domină unul dintre cele mai
frumoase poeme din întreaga antologie, aceiași:
„acum nu mai este nimeni aici,/ doar spații
întregi agățând viața noastră/ de toamne întregi
și ude,/ din interior doar sunete, țâșnirile noastre
blânde.// de tine mă țin, fără să pun întrebări,/
îmi lipsești ca o bucată a sufletului meu/ cu câm-
puri întregi prelungindu-și existența,/ ne regăsim
mereu tot mai aproape de frig.// este firesc să ne
strângem visele la un loc,/ să ne răsturnăm până
aproape/ de culorile mute.// prin geamuri răzbat
lucrurile/ care se vor fi întâmplat înainte de
viață,/ pe restul pământului frunzele cresc/ ca un
așternut al uitării.”

*
Andrei Novac descinde dintr-o altă vârstă a

poeziei, explorând, cu o consecvență demnă de o
cauză mai bună, teme precum acceptarea morții,
nevoia de iubire, fatalitatea, așteptarea etc.
Imaginarul său poetic e dominat de termeni din
sfera corporalității: ochi – 81 ocurențe, oase –
44, mâini – 57, carne – 22, palme – 36, degete –
24, inimă – 21, gură – 18 etc.. Frecvența lor
dovedește o trăire plenară a poeziei. E o poezie
a simțurilor și nu a viscerelor, o poezie care tră-
dează o voluptate căutată a așteptării, în versuri
ce pendulează între resemnare și speranță.
Novac tânjește spre un echilibru niciodată atins
pe deplin, așa cum lasă a se înțelege condamna-
re la viață, unul dintre poemele-cheie ale antolo-
giei: „se spune că dacă în ziua unei înmormântă-
rii plouă,/ celui care a murit îi pare rău după
viață./ nu știu dacă a murit cineva în ziua aceea,/
pereții erau vopsiți într-o culoare./ genele erau
greoaie și de neatins,/ nu ploua, nu era soare,

nici vântul nu bătea,/ era o zi care nu a fost sau
care nu ar fi trebuit să fie./ nu îmi aduc bine
aminte cuvintele ei,/ le-am uitat sau nu am vrut
să le accept niciodată,/ le-am încadrat între lacri-
mile mele,/ apoi am plecat neobișnuit de drept, /
ținându-mi echilibrul prin înserare,/ parcă de
ziua care avea să vină./ se zice că dacă plouă
într-o seară,/ cuiva îi pare rău/ de viața pe care a
pierdut-o.”

*
În tot, Andrei Novac este un poet inegal, în

creația căruia coabitează versuri și imagini
proaspete, de efect, cu destule locuri comune.
Nu știu dacă e „un poet altfel”, cum încearcă să
demonstreze Răzvan Voncu, în prefața antolo-
giei („Poezia ca tensiune interioară”), dar știu că
De mâine suntem pământ fierbinte rotunjește
profilul unui autor pentru care poezia este le vio-
lin d’Ingres.

Și, pentru că spuneam în deschidere că aceas-
tă antologie poate fi citită (și) ca un autoportret,
iată un pasaj relevant din finalul poemului o
stradă cu sens unic, unde Novac intuiește aceas-
tă tensiune între artificial și autentic, între poezia
trăită și poezia construită: „și acum nu mai con-
tează, eu sunt pentru mulți depășit,/ părăsit de
toți, stau țintuit într-o așteptare din care/ toate
păsările zboară și toți fluturii colorează/ lumea
prin care, echilibrând marginile zilei de azi,/ noi
am trecut.”

Eu aici l-aș plasa: la intersecția între gândire
și trăire, căutând un echilibru necesar într-o
lume fragilă și fragilizantă.
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Nu mi se pare că aparițiile lui Radu Oltean au
fost remarcate pe cât meritau. Eu am scris nu
demult despre una dintre ele și l-am urmărit con-
stant cu aceeași plăcere intelectuală și cu aceeași
nestăpânită bucurie a ochiului (i-am cumpărat
unele dintre cărți, deloc ieftine, date fiind dimen-
siunea, formatul și concepția). Grafician ca
formație, specializat pe ilustrația istorică, pasio-
nat de documente fotografice, de arhive vizuale,
de arheologie antică și medievală, autorul e cola-
borator constant al unor reviste de profil din stră-
inătate. La noi a editat extraordinare albume foto
(București Belle-Epoque e doar unul dintre ele) și
a contribuit la volume care combină arta graficii
istorice detaliate și documentate cu istoria (între
ele sunt cele concepute împreună cu Neagu
Djuvara – Cum s-a născut poporul român;
Mircea cel Mare și luptele sale cu turcii, respec-
tiv De la Vlad Țepeș la Dracula Vampirul, dar și
singularul Cetăți, castele și alte fortificații din
România). Peste toate, Art Historia: ilustrația
istorică între artă și știință (2018) a constituit
manifestul său vizual și conceptual, într-o lume
aproape complet digitalizată, devenită un imens
univers al imaginii și al imaginației. Toate aceste
cărți au apărut în excelente condiții grafice și
unele chiar au fost reeditate, arătând, dacă mai
era nevoie, câtă fascinație exercită istoria pusă
într-o poveste coerentă, echilibrată în ipoteze și
documente și mai ales susținută de reconstituiri
grafice profesioniste.

Geții lui Burebista și lumea lor (Humanitas,
2021) vine în continuarea unei apariții anterioare
(Dacia. Războaiele cu romanii) și face parte
dintr-un proiect al autorului dedicat istoriei antice
a spațiului românesc, abordată în tandemul per-

formativ text-imagine. Proiectul vizează atât o
recalibrare a informațiilor istorice despre subiect,
în lumina ultimelor informații din studii și desco-
periri de gen (afară de explicațiile precise ale fie-
cărui desen, există de fiecare dată trimiteri la
surse și, la finalul cărții, o consistentă bibliogra-
fie de specialitate), cât și oferta unui spectaculos
suport vizual al informațiilor. În volumul de față
(ca și-n celelalte ale autorului), pagina e o mizan-
scenă sinestezică: textul e însoțit de fotografii,
decupaje, lucrări grafice alb-negru sau multicolo-
re și hărți parcelate cromatic, casete cu explicații
și legende. „Geții lui Burebista” și „lumea lor”
sunt incluși într-un vast context antropologic, ce
cuprinde informații variate, de la mod de viață,
deplasări de populații, războaie și microbiografii
la religie, artă, arhitectură, etnologie și etimolo-
gie. Construct istoric grav afectat de ideologii și
prejudecăți fără acoperire documentară, „geții”
(și varianta lor, „dacii”) nu pot fi înțeleși, în opi-
nia autorului, fără o privire diacronică asupra
lumii antice, asupra epocii pre-indo-europene și a
celei de după marile invazii dinspre est, nord-est
și nord-vest, asupra epocilor bronzului și a fieru-
lui din întreaga Europă. Tracii, sciții, sarmații,
scordicii, ilirii, bastarnii, tribalii, odrizii, boii,
tauriscii, celții, grecii, parții, romanii și mulți alții
au reprezentat exponenții mobili ai acestei lumi
în permanentă transformare, în care contaminări-
le, influențele, cuceririle, alianțele, aparițiile și
disparițiile de neamuri și teritorii au fost fenome-
ne obișnuite. Sute de ani campaniile și conflictele
în care au fost implicați perșii, elinii macedoneni,
variatele triburi ale tracilor și ale celților și roma-
nii, unii cu lideri harismatici deveniți eroi de
legende (Xerxes, Darius, Filip, Alexandru
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Macedon, Lisimah, Caesar), au condiționat
emergența daco-geților din marele neam al traci-
lor, într-un areal geo-politic greu de configurat
exact. Homer, Herodot, Strabon, Cassius Dio,
Plinius, Plutarh, Ovidius, Tacitus, coroborați cu
epigrafia, numismatica, pictura și sculptura rele-
vantă a istoriei antice care ne privește concură în
a încerca povestea cea mai apropiată de adevăr a
primilor formațiuni politice daco-gete. Toate sur-
sele folosite grafic și narativ de Radu Oltean se
sprijină pe ipotezele cele mai recente ale istorici-
lor și arheologilor, astfel încât figura geților
supuși cândva de Burebista să fie reîmprospătată
cât mai bine pentru noi, cei de azi. Așa aflăm, de
pildă, care era originea unor căpetenii, cum ară-
tau cetățile și așezările lor, cum se îmbrăcau, ce
obiecte și arme foloseau, cum își înmormântau
defuncții, de ce neamuri au fost influențați și cam
care era limes-ul revendicat de presupusele lor
organizări prestatale. Autorul face constant
nuanțări și diferențe, extinderi și clarificări con-
ceptual-evenimențiale, pentru a da la o parte stra-
tul gros de mituri și de preconcepții cu care a fost
acoperită realitatea abordată. Iată numai unele
dintre acestea: 

„Numele «Dacia» a fost o creație a autorilor
romani. Această practică, denumirea unui spațiu
geografic după etnonimul considerat de romani
ca dominant în acea regiune, e întâlnită des în
literatura latină. Autorii latini au denumit pămân-
turile sarmaților Sarmația, sau ale triburilor ger-
manice, Germania. Înainte de secolul I D.CR.
nimeni nu vorbește despre Dacia, pur și simplu
cuvântul nu era încă inventat. Regatul lui
Burebista, despre care urmează să discutăm, nu
era văzut ca un regat dacic ori getic și nu era
numit nici Dacia, nici Geția; Burebista este numit
doar «cel mai mare dintre regii Traciei». 

Numele «Dacia» apare în izvoare scrise, la
Plinius cel Bătrân și Tacitus, în cursul secolului I
d.Cr., urmând aceeași logică: teritoriul locuit de
daci trebuie să se numească «Dacia». Căci, cum
spuneam, printre latini se impusese numele de
daci, și nu de geți. Locuitorii traci ai acestui
spațiu barbar habar nu au avut că locuiau într-un

spațiu geografic numit Dacia. Și nici măcar des-
pre Decebal nu știm dacă-și numea cumva rega-
tul «Dacia». 

Cu atât mai mult cu cât nu există dovezi că
«Dacia», așa cum o vedeau romanii, se suprapu-
nea pe un regat dacic (getic) unic sau nu ocupa un
spațiu mai larg, care cuprindea și alte neamuri.
Dacia devine nume oficial și se impune definitiv,
în documentele administrației romane, abia după
cucerirea lui Traian”.

Scrisă precis, cu economie de mijloace retori-
ce inutile și riscante, dar fluent și accesibil, mobi-
lizând un număr considerabil de planșe, cartogra-
fieri și schițe de o excepțională calitate grafică
(portrete de oameni, scene de luptă, scene casnice
și religioase, peisaje surprinse aerian, amenajări
urbane și militare, obiecte, arme, piese de
vestimentație etc.), cartea lui Radu Oltean e, din
nou, un veritabil spectacol livresc. E aproape ca o
poveste din categoria celor spuse de cei mai
talentați fantaști ai literaturii universale. Vor mai
urma, spre satisfacția celor ca mine.
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Multă vreme a trecut până ce Julien (Iulian)
Caragea să se dezlănțuie în poezie și mă gândesc la
înțelesul cuvântului mai nuanțat precizat în limba fran-
ceză unde déchaîner înseamnă (și) „a da la o parte
lanțurile”, adică, în ce-l privește: piedicile, reținerile,
inhibițiile. Mă gândesc și la Iulian Caragea, profesorul
de limba franceză dintr-un sat sudic al Doljului, un sat
cu un nume uitat într-o poezie arhaică: Piscu Vechi. Și
mă mai gândesc la candidatul înscris la gradul didactic
I, tot la franceză, se înțelege, cel care își alesese o temă
relativă la ce altceva decât la poezie: Florile răului de
Charles Baudelaire. Și la ambiția lui naivă, de poet
neștiut, că nu ar fi trecut la redactarea lucrării decât
după ce ar fi citit tot ce s-a scris despre Baudelaire. La
auzul acestei ziceri iuliene un hohot interior m-a scutu-
rat: trebuia să se apuce să citească o bibliotecă și aceas-
tă ispravă ar fi trebuit demarată cu mult înainte de cin-
cizeci de ani ai săi în pragul cărei vârste se afla pe
atunci. Și apoi era un proiect utopic, chiar pentru un
cercetător asiduu, d-apoi pentru un dascăl de franceză
într-un sat pierdut în câmpia austeră a Olteniei de la
miazăzi. Am uzat de autoritatea mea pedagogică și cri-
tică și i-am poruncit cam așa: „Vrei ori nu vrei să obții
ceea ce ți-ai propus când l-ai ales pe Baudelaire, e ade-
vărat că pentru un banal grad didactic? Dacă da, pune
mâna și redactează lucrarea!”. Și sfielnicul profesor a
pus mâna și a ajuns la așteptatul și banalul „bun
sfârșit”. Mai degrabă, mă gândesc acum, Iulian (Julien)
Caragea ar fi trebuit să înceapă să se scrie pe sine, să
(de)scrie și să arate public ce-i locuia sensibila intimi-
tate, introvertita propensiune spre poezie, căci dacă
Baudelaire a fost Baudelaire și Caragea putea să fie
Caragea. Fiecare după puterile lui. Și într-o bună zi s-a
întâmplat... 

Știam dinainte că Iulian Caragea mai publicase
grupaje de poezie prin diverse reviste literare. Dar cum
grupajele sunt meteorice și nu dau o vedere de ansam-
blu, o imagine in extenso, îl uitam repede pe acest
„poet de încercare.” Până la prima plachetă... Am

remarcat dintr-o dată, cu o mirare nouă, că din
sfiala și din discreția lui Iulian, preschimbat în
Julien, ieșise o poezie ușor mucalită, o poezie
ludică. Așa mi s-a părut la prima... vedere.
Julien Caragea se juca cu ideile, cu simțământul,
se juca cu cuvintele. Trezea la viață cuvinte
demult intrate în adormire, cuvinte rare numai
de el știute, ba mi se pare că mai și inventa anu-
mite vorbe, verbe săltărețe ale unui hâtru bine
disimulat, dar din pură timiditate. Profesorul
Iulian Caragea care devenise poetul Julien
Caragea își dăduse drumul, dăduse drumul unei
viețuitoare poetice, până atunci înlănțuită
(enchaîner) în pădurea de semne ale
interiorității sale. Nu chiar în chip gratuit mi-a
venit să-l aseamăn cu ludicul din poezia lui Emil
Brumaru, sugerându-mi-se, furișându-mi-se alu-
zia de la Julien Ospitalierul și Detectivul Arthur.
M-am mai gândit și la Dintr-o scorbură de mor-
cov, la Ruina unui samovar și la Submarinul erotic, dar
m-am oprit... Însă Julien Caragea este și un descriptiv
(ne)motivat cu plonjări neașteptate în memoria înde-
părtată ca și în umilitatea unui cotidian aproape neob-
servabil. În anul 2015 la Editura „Diacritic” din
Tmișoara a apărut volumul Poveste de adormit matu-
rii, dedicat în final „și Ție – celui mereu sărac”. Pentru
ilustrare este citabil chiar primul poem, alien: 

„ca un fagur fără sfârșit/ liniștea nopții de iarnă//
căutam un crâng de sălcii/ căutam un lătrat de câini/ în
care să-mi bălăcesc mâinile/ în care să-mi spăl/ ca pe o
rufă veche/ chipul// nimic n-am găsit/ fiindcă nimic n-
a încetat să existe/ îmi scârția zăpada sub tălpi/ ca nisi-
pul”. O savoare amăruie și un paradox subtil se preling
din vocabule, încadrate de tușe peisagistice și frânturi
de memorie (stră)veche. 

Amărăciunea trece numaidecât în dezolare și regis-
trul stărilor ia o turnură care nu se ghicea din ceea ce
se aștepta de la un presupus ludic și autoironic: „chipul
urât al păcatului meu/ cu amândouă mâinile/ odată/ doi
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pomișori uscați/ în formă de cruce/ înfig în omăt/ răs-
picat/ ca niște bețe la schi/ muguri roșii chinuiți dau ei/
ca sângele grotesc/ al sinucigașului/ ca lumina roșie a
opaițului/ dintr-o cocioabă pentru oaspeți” (spre caba-
nă). O frazare aleatorie traduce stări de spirit obsesive
prin suscitarea unei sarabande de amintiri învălmășite,
o revenire într-un trecut greu, apăsător, confuz, ca în
raliu: „eram cineva/ un ridicul/ un cadavru al milei/ un
supleant al zilei/ o prelungire artificios inerțială/ a sen-
zului”, ca să survină imediat ruptura, o dislocare a
„senzului”, o proiecție într-o atmosferă străină, ostilă:
„cum îndeobște civilizația/ egal contravenția// cine știe
ce ochi de semafor un/ pom verde/ viteza coloritului
treptat/ nu-și pierde”. Este un joc primejdios cu
imagini disparate, derulate rapid, cu o răsuflare gâfâită,
ca într-un caleidoscop al spaimei și al dezolării...
Pretinsul joc al lui Julien Caragea se întâmplă când el
„jonglează” cu cuvintele, apelează la elipse, contor-
siuni sintactice, face „arheologie” lexicală, asocieri de
imagini cu totul insolite, neașteptate. 

În al doilea volum1, Biciclistul sălbatic, Editura
„TracusArte”, 2012, Julien Caragea nu etalează un
pesismism chiar atât de sumbru precum în cel de al
treilea, din 2016. Nu peste tot, totuși... Poemul de des-
chidere, Nu mai trăiesc pe furiș, atinge punctul explo-
ziv în exclamația necenzurată „Atât de singur!” ca
numaidecât să vină și amorsa, recte detaliul de prim
plan care să motiveze perspectiva imaginii:
„Promisiunea semințelor e povară./ În pământ ți-i milă
să recazi.” Perspectiva audio-vizuală cu tentă suprarea-
listă nu este deloc reconfortantă: „Ninge în biserica
fără acoperiș/ și peste patul aflat pe câmp./ Se sting
ecouri de jazz”. Se strecoară o nostalgie înăbușită a tre-
cerii, a unui altădată ireversibil: „În femei de abur roz/
ceasuri asfințesc, de un timp./ […]./ Departe e pasărea
dorului –/ cea cu două pene seci, fermecătoare.” O
umanitate autentică, din pure vremuri aurorale, de
„lângă graal”, acum dusă în „ceasuri ce asfințesc”, este
ca o remușcare pentru cel care s-a limpezit, care a reve-
nit la sine: „îți aduci aminte/ când eram oameni/ un
mare bocanc militar/ însera satul// însă clipeam și/ se
făcea zi// aveam responsabilitate/ acum sunt așa/ bogat
în lumină/ încât mă simt vinovat”. (un regat pentru o
doagă). În soldatul și marea poetul Julien aruncă în
scenă acele imagini asociate printr-un nonșalant joc
aleatoriu; ele curg nestingherite, deși lasă să se întreva-
dă o dislocare lăuntrică luată în răspăr: „îmi e rușine/
doar de câte-o pâine/ ce-o cred mama mea// ca iepurii
și râsul iernii/ albă-i marea// să-mi prind sub epoleți/
fire de iarbă/ aș vrea/ dar ele sunt fragede/ și eu prea//
prea duios...” 

Mai nou, Julien Caragea vru să schimbe formula,
nu de tot, dar barem un pic. A ticluit un volum în care
poemele cu care deja ne obișnuise alternează cu poeme
în proză rezonabile ca dimensiuni. Titlurile sunt expe-
diate dedesuptul textelor, între paranteze. Este vorba de
Duminici post-restant, volum publicat la Editura
bucureșteană „Pavcon” specializată în science-fiction,
la recomandarea unui prolific autor de gen, Aurel
Cărășel. „Ceea ce dă rezistență acestei dimineți e o
demnitate, ca de ciment, amarată în rada micului port
cu șantier. Ceea ce conferă măreție este dorința de a
reveni, nu de a pleca”. (La vie en rose). „...de a reveni,
nu de a pleca” oare și pentru că partir c’est mourir un
peu?! Aceeași frază parcă sibilinică, scurte deliruri ver-
bale, ca la suprarealiști și al lor langage cru, ca la
Robert Desnos, le grand dormeur du surréalisme...
Cam pe aici ne întâlnim cu neoavangardismul lui
Julien Caragea.

„Schimbarea de formulă” l-a tentat în continuare,
astfel că Julien Caragea s-a gândit să scrie o carte în
tandem cu scriitoarea Elsa Dorval Tofan, stabilită de
aproape două decenii în Canada. O poezie în
alternanță, adică la două mâini, cu un titlu voit modest
și insipid: Nimic, nimicuri, insomnii... Sau, dacă mai
iscodim, ni se pare un titlu vag provocator, teribilist
într-ascuns. Sau (de)compensator într-o singurătate
bipolară Piscu Vechi-Québec... Elsa Dorval Tofan este
pseudonimul Ceraselei Tofan Crețu, trăitoare în
Canada din mai 2003, unde practică medicina (asistent
medical), după ce în țara de baștină evoluase pe calda-
râmul mai multor ocupații apropiate de economie: mar-
keting, management, vânzări etc. A absolvit o școală de
jurnalism. A publicat în ultimii trei ani două cărți de
versuri, Lansare de promisiuni (2018) și Antimetafore
(2020), și una de proză scurtă, Pozitiv la pătrat (2020),
toate la edituri din Brașov. Debutase în 2003, cu un
volum de reportaje și eseuri (!), Cernoziom la hectar. 

Poezia Elsei Dorval Tofan este o tentativă de a atin-
ge o alteritate nonconformistă în sensul de refuz al
canoanelor clasicității, al pattern-ului abuzat a ceea ce
s-a scris anterior. Poemele sunt compacte, cu o frazare
conducând spre dimensiuni ce solicită o atenție încor-
dată (exagerez puțin!), o vigilență a lectorului pentru a
pătrunde cât mai corect în semantica lor. Am extras
două versuri din Steril (Apă sfințită) – Nimic, nimicuri,
indomnii... spre creditare: „Plante validate din plastic,
loc forfotit groapa aceasta, cu puțin noroc poți vedea
chiar și fluturi galbeni, dacă vrei să mai simți miros
afumat de ciuperci (1)/ Nu căuta prin parcuri, ține
direcția Est, autostrada 20, către groapa din care se
revarsă viața” (2).
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S-a afirmat că versurile vin dintr-o infrarealitate
ignorată parțial de poezia majoră de până acum. Deși
în aparență antonimică, infrarealitatea și curentul lite-
rar legat de ea, infrarealismul, au puncte comune sau
apropiate de suprarealitate și suprarealism: contestarea
și refuzul tradiției literare, aplecarea către irațional și
oniric, în așa fel încât să se creeze o nouă literatură
anticanonică în raport cu cea consacrată. „Infra-” se
traduce prin „ceea ce este înăuntru” sau „la baza unui
sistem”, în cazul de față la baza corpului psiho-spiri-
tual și cultural uman. Termenul „infrarealism” a fost
lansat de pictorul chilian Roberto Matta, rezident la
Paris în anii ’30 și membru important al mișcării supra-
realiste de unde a fost expulzat de însuși André Breton
în urma unei încăierări din care Victor Brauner, martor
pasiv, a ieșit cu un ochi scos. Pățania și urmarea ei i-a
„inspirat” lui Victor Brauner unul din celebrele lui
tablouri, autoportretul L’œil énuclé. Dincolo de aceste
detalii, poeziile Elsei Dorval Tofan ascund intenția de
a viza noutatea și un insolit aparte. Antimetafore nu
semnifică neapărat antiliteratură ci o altă literatură.
Nimic nou sub soare, deoarece o altă literatură au creat
și romanticii, și parnasienii, și simboliștii, dar mai cu
seamă avangardiștii, în speță futuriștii, dadaiștii,
suprarealiștii și letriștii câți or fi fost. Au venit apoi
„tinerii furioși”, a venit literatura beat, au venit pos-
tmodernii. La noi, de patruzeci ani încoace, optzeciștii,
minimaliștii, fracturiștii au dorit și au fost capabili a
provoca același război, iar mai nou infrarealiștii. Nu
știu dacă e potrivit, dacă e momentul să o repartizăm pe
Elsa Dorval Tofan în tabăra infrarealiștilor, însă
Antimetafore-le ar putea oferi un argument: 

„Pământul se zvârcolește artrozic sub menghina
gheții/ Pe autostrada suspendată în ceață/ Cu fluturii
din sticlă apoasă, viscolul machiat strident/ Așază pe
cer o câmpie de fum din care curge visarea,/ Numitor
comun al somnului și al metastazelor gândirii/
Împăcată firesc cu hibernarea, zăpada a făcut din casă/
Casa Oaselor pudră, prizoniere în frig, nu e de mers, e/
De înotat printre cristalele reci, orbitor de strălucitoare/
Sub soarele brutal ivit, peste oraș plutesc aburi de
cafea/ Fluviul își începe dansul, blocurile de gheață
zăngănind/ Liberează apa, vârtejul de pești își dă dru-
mul, e timpul”. (Canadiană). Un fragment descriptiv
ca acesta este o mostră de autenticitate a iernii canadie-
ne, text în care se mai strecoară câte o metaforă, pe ici,
pe colo. 

Când am adus vorba despre „atenția încordată” și
despre „vigilența lectorului”, fie el critic sau amator,
mă gândeam, în particular, la Nimic, nimicuri, insom-
nii. O poezie alternativă, și la propriu și la figurat; întâi

pentru că formal textele scrise de cei doi poeți vin când
de la unul, când de la celălalt, iar în al doilea rând pen-
tru că amândoi se regăsesc în demersul de a ieși din sau
mai bine zis de a nu cădea în rutina actuală, de a scrie
altfel, deși nici unul nu o declară cu ostentație. Două
mărturii despre o întâlnire întâmplătoare, din deschi-
dere, sunt două prezentări, nu prea subiective dar
„artiste”, care ne implică în ideea de a scrie împreună...
de la distanță. 

Julien Caragea: „Ideea de a migăli o carte împreună
cu poeta româno-canadiană (membră cândva a cele-
brului Grup de la Brașov) a apărut spontan și entuzias-
mant fără o cauză precisă... Ni s-a «înfățișat», cum ar
spune scrierile vechi... Niște nori învălătuciți dimineața
peste vaste întinderi. Joși, concrescuți cumva cu ocea-
nul. Împrumutându-i rumorile. Anulând distanțele”. 

Elsa Dorval Tofan: „Cu Julien Caragea m-am întâl-
nit insomniac pe teritoriul cuvintelor și am hotărât,
împreună, să ne cazăm în spațiul dintre ele, un spațiu
de o formă geometrică neregulată, maleabil, numai bun
pentru a discuta despre aparente nimicuri.” […].

„Când ideea ta se recunoaște, când un proiect drag
ție se vede îndrăgit de celălalt, când spunerile se suc-
ced firesc, nu mai ești singur. Cuvintele nu se caută s-
au găsit. Împlinite s-au găsit în Prietenie. […]. Să
iubești cuvântul chemat ție de celălalt. Îl auzi, îi răs-
punzi, simți în tandem...” 

Emoționant, o emoție descoperită împreună și
împărtășită cui vrea să știe – scrisul în tandem înseam-
nă ieșirea din singurătate, din singurătatea scriitorului
de cursă lungă... În surdină, Elsa Dorval Tofan ar into-
na parcă modulații ale înstrăinării, din depărtările
transoceanice: „Oceanica dimineață în care vulturii
duc vești acolo unde porumbeii sunt învinși, unde e
țara, unde e locul?” O compensare se regăsește doar în
comuniunea coborâtă din și prin cuvinte, de la prieten
la prieten, din nostalgie în nostalgie: „Fondul comun e
limba comună care arde, poetizând răni cronice.” Și
totuși, din aceste vibrații ale dezolantei dezrădăcinări,
din „Nimicuri, zădărnicie, haos” se prelungesc ecouri
prin poetizare în... Nimic, nimicuri, insomnii. La capă-
tul celălalt al firului infraroșu se află Julien Caragea,
un dezrădăcinat în sinea lui, un dezrădăcinat de el
însuși.

Notă:
1. Volumul de debut, Aria clopotarului nebun, a apărut

în anul 2002.
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Antologia semnată de Constantin Cubleșan, poetul
care (se) rememorează într-o sută și una de poezii,
propune un spațiu al memoriei – afective – care expu-
ne, reinventând, tablouri-felii de viață, de călătorii, de
melancolii răvășite de trecerea timpului, povești în
care apar personaje desprinse din viață, din cărți, din
vis. Selecția de poeme din volume apărute în perioada
1993-2017 propune un autor fidel sieși: deși în con-
trast evident cu lumea, cu timpul și cu timpurile, într-
un limbaj recognoscibil, de la un volum la altul, auto-
rul se re-scrie: chiar dacă abordează teme de actuali-
tate (poluarea, încălzirea globală, depopularea plane-
tei, emigrația, schimbările climaterice, pervertirea
omului – teme care apar în volumul În marea dezordi-
ne a lumii (La taifas cu Ziditorul), 2017), o face ca un
martor – spectator venit din vremi vetuste, atins de
carnea prezentului, de respirația locurilor, de melan-
colii care provoacă și reașează altcumva istoria clipei
în vârstele personale, în povestea personală.

OMUL DE MÂNĂ CU ÎNGERII. NOAPTEA
Senzația pe care ți-o lasă lectura textelor lui

Constantin Cubleșan este aceea că iei de mână un poet
care te plimbă prin vremi ca pe apele unei oglinzi
magice: dispar timpul și povestea ta, personală, și te
transpui în cea a poveștii-tablou în care se expune
autorul. Simți, în apele oglinzii, și frigul, și noaptea, și
melancoliile, și regretele, și nemulțumirile, născute
din reflectarea lumii, a poveștilor ei în oglinda perso-
nală a autorului. Simți gerul, când  „Îngerii în ceruri
și-au aprins un rug/ Să-mblânzească gerul ce ne suflă-
n ușă –/ Suflete-nghețate la sfârșit de veac/ Ne-ngro-
păm în munții vieții de cenușă” (Ger, p. 24). În altă
poveste vedem cum „Întârziu seara, în plimbări tăcu-
te,/ Pe străzile acestui oraș medieval/ Când ritmul lent
al unui vals banal/ Învârte-n turnul gotic soldați cu
lăncii rupte” (Opale umbre, p. 25). Desprinse din
timpi diferiți, tablourile re-compun un spațiu hibrid al
rememorării, al remodelării, filtrat prin rime cuminți.

Limbajul nu este unul de forță, ci de imagine. De pei-
saj, de ramă în care tabloul încape nu răzvrătit, ci
cuminte.

TABLOURI DE IARNĂ
În același contur, respirăm și noi cu poetul care ne

desenează: „Ce frumos ninge în iarna aceasta…/
Februarie încă își poartă veșmântul curat./ Mi-au blo-
cat crini de gheață fereastra –/ Focul inimii-n piept
arde-ncet, tremurat…” (Ce frumos ninge. Februarie,
p. 26).  Ca, mai apoi, „Într-o noapte simplă, pe cărări
lunare/ A venit din țara rece-a nimănui/ Iarna – scutu-
rând polenul stelelor sâlhui/ Și stropind pe cetini seu
de lumânare…// În odaie-s singur și nici Bunul nu-i/
Să-mi șoptească-n pipă basme la culcare…” (Din
icoana vremii, p. 35). Tablourile au irizări de Bacovia,
dar nu în diapazonul grav al acestuia. Tușele de alb și
de gri sunt mai cuminți, nu fără, însă, în adâncuri,
bagaj de tulburi ape.

CĂLĂTOR PE HARTA LUMII.  SCRIJELIND
CU PENIȚA AMINTIRII

Poetul Constantin Cubleșan ne ia martori – călători
pe harta lumii, când își re-așează, nostalgic, în album,
picto-ilustratele poetice colecționate de-a lungul vârste-
lor: admirăm o ilustrată poetică în textul O fotografie
cu Alexandr Sergheievici Pușkin / La Țarskoe Selo //
Sau alta cu Alexandr Blok (Fotografii, p. 41), apoi îl
însoțim După ploaie. Vârșeț când, după „săptămâni de
caniculă/ Ploaia a cotropit pământul/ Ca-n fuga unei
sălbatice herghelii” (p. 42) și Lângă Cetatea
Kalemegdan, unde poetul îndeamnă să deslușim în pia-
tra zidurilor pagini de istorie: „Ascultă, călătorule,
ascultă/ Aici, sub zidurile cetății/ Copleșite de lungi
întomnări/ Și-ți vei desluși propriul glas/ Tăiat cu lama
subțire a iataganului/ Sau strivit sub lovitura ghiulelei
de tun…” (p. 43). Trecem pe lângă Turnul din Pisa,
această „eroare a gândului omenesc” (p. 44), apoi res-
pirăm Veneția. Piața San Marco, unde „sufletele coră-
bierilor venețieni/ Rătăciți pe nesfârșitul apelor/ De atâ-
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tea secole încoace/ S-ar întoarce acum/ Să-și afle
liniștea aici/ În cetatea de vis a lagunei…” (p. 45).
Rememorăm apoi un Concert de orgă la Riga, unde e
„o minune să poți auzi recviemul/ În fiecare seară/
Când bătrânul organist dă frâu liber/ Năbădăioaselor
duhuri ale vânturilor/ Venite din nord” (p. 47), ori călă-
toria „Cu Maria-Luiza la Vilanow” (p. 49). Pe hartă
sunt figurate și San Paoli (Hamburg), unde dragostea
e „industrializată,/ Comercializată, programată/ În
locante sordide ori exorbitante” și orice „sentiment sin-
cer/ [...] Trebuie lăsat la intrare/ Să aștepte cu umilință/
Reîntoarcerea ta din moartea/ Provocată de dulcele
drog al iubirii”. (p. 50), și Budapesta. Piața Mileniului,
unde tronează, în piatră, „cinstiți căpitani ai
Mileniului” (p. 51). Ne plimbăm și cu Domnișoara
Viena care „încă își mai etalează farmecele,/ Deși far-
dul cel nou abia îi ascunde ridurile și cearcănii” (p. 54).
Admirăm un Peisaj cu sălcii la Balcic – tabloul cu gol-
ful, „lacrima neplânsă”, apoi Balcoanele din Ruse,
unde „[...] în fiecare sâmbătă liberă/  Oamenii urmează
același ritual inutil/ Al purificării lor aparente,/ Spălând
și uscând/ În disconfortul balcoanelor cenușii/ Petele de
culoare ale existenței lor cotidiene” (p. 56). La
„Meteora”, cetatea cu Sfinți, „cuiburile vulturești ale
monahilor” par poetului „niște strigăte de salvare prin
credință” (p. 57). Periplul continuă pe „Aleea clasicilor.
Chișinău” (p. 93). Mergem într-o „Seară de bal. La
Sanssouci (Postdam)” (p. 94), vizităm și „Templul de
sare (Wieliczka)” (p. 95) sau ne rotim, poetic:
„Sâmbătă seara dans. (Universitatea din Lund”) (p. 96).
Harta poetică a autorului marchează puncte afective,
rezonanța re-amintirii fiind una în tonuri asortate în
nuanțe și irizări de gri, acordată cu ( În) marea dezordi-
ne a lumii.

ZIGURAT
Textele lui Constantin Cubleșan și, cu precădere,

cele din volumul Vârsta amintirilor (1995) dau nota
esențială a scrisului său. Parcurgem, neîndoielnic, nu
atât texte lirice, cât evidente pagini de jurnal cu iri-
zări/inflexiuni de poem: versul scurt, rima (interioa-
ră), fraze/propoziții scurte, concentrate, care au ca
nucleu o imagine/o stare/un moment biografic.
Tablouri de viață care readuc în lumină stări provocate
de oameni, locuri, momente de istorie, flancate în
rama personală în tonuri de sonet sau poem în vers
alb. Toate reprezintă o expoziție în care, pe spații,
uneori, largi, memoria afectivă expune tablouri-jurnal
cu tendința de poeme. Tendință pentru că textele nu
par decât ample file de jurnal tăiate în tipare de text
poetic (versuri, rimă, așezare/potrivire în lectura poe-

tică etc.) fără a avea, însă, suflul, tonul, forța exprimă-
rilor rezonante, învolburate, așa cum predispun imagi-
nile reflectate în tablourile-reamintire expuse în
colecția afectivă a volumului amintit/a antologiei.

KAFKA. RELOADED
În acest context, figura emblematică a lui Kafka,

tot ceea ce scriitorul reprezintă, arhetipal, nu poate fi
decât binevenită. Devenit simbol, scriitorul praghez
ilustrează cu asupra de măsură relația artistului
(hiper)sensibil neacordat cu veacul, care încearcă să
găsească soluții de comunicare și de supraviețuire cu
acesta. Încercă să aducă, măcar poetic, la un numitor
comun, contrariile vizibile la tot pasul în cotidian, să
evadeze, tocmai pentru a le evita efectul, în paradisu-
rile artificiale ale scrisului: „Ce poate fi mai absurd/
Decât să te naști și să-ți duci existența/ Pe strada aura-
rilor/ În care singura senzație adevărată/ Este aceea de
sufocare…// Să locuiești (de bună voie?!)/ Într-o
cușcă în formă de casă/ Închipuindu-ți că ai putea să
visezi/ Altceva decât că/ În zori vei deveni o gânganie
oribilă…// Să încerci a evada din acest perimetru,/ Iar
pentru o asemenea faptă/ Judecătorii să te cheme la
ordine// În fața unei instanțe/ Echivalând cu conștiința
morală a veacului…// Să te eliberezi totuși/ (Cel puțin
iluzoriu)/ Scriind toate acestea/ Pentru ca lumea,
citind, să accepte/ Disciplina coșmarului/ Ca o posibi-
lă realitate existențială…” (p. 48).

În același ton, al absurdului împletit ca un șarpe în
carnea tristă a realității, orașele veacului  „dorm în
amorțire/ sub cerul gros ca de flanelă/  E-un semn al
vieții ce coboară-n/ tăcerea sufletului, grea.// [...] Și
totuși, ca-ntr-o amintire/ în inimi bate-un clopot viu –/
Orașele ce dorm tăcute/ sunt oaze triste-ntr-un pustiu”
(Orașe, p. 72). Constantin Cubleșan expune/ propune/
reface/ filtrează Orașul absurd. Kafkian. 

POETUL DEMIURG
În ciclul În marea dezordine a lumii (2017), poetul

stă „La taifas cu Ziditorul”: „Dacă aș rosti acum acel
cuvânt/ care să poată pune ordine/ în marea dezordine
a lumii,/ ar însemna că aș reinventa lumea/ așa cum Tu
ai inventat-o atunci,/ atunci când cuvântul se preum-
bla pe ape” (p. 149). 

Constantin Cubleșan este, fără îndoială, un
demiurg: reconstruind carnea amintirilor acumulate
de-a lungul vârstelor, nu face decât să re-creeze lumi
noi, în plastilina textelor, în tonuri/versuri care propun
filtrat, pictural-poetic, scene/secvențe de re-amintire.
O reamintire care încape, elegiac, în aceeași ramă,
vechi și nou. 
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Voltaire istoric reprezintă, prin reeditarea sa
recentă, fericitul prilej al unor recuperări şi restituiri
deopotrivă necesare şi salvatoare. Fidelă proiectului
său întemeietor, aceasta aduce, înveşmântată în cati-
feaua regală a rafinamentului şi imaginaţiei specula-
tive, purtând semnătura regretatului academician
Dumitru Almaş şi a distinsei sale colaboratoare,
doamna Angela Banciu, în atenţia publicului iubitor
de carte o figură extrem de controversată (căci fusese
îndelung şi cu folos polemică, la rându-i) în contem-
poraneitatea ei imediată, dar care a schimbat, prin
efortul urieşesc al minţii proprii, chipul ideologic al
lumii. Pe greu încercatul, din anii fragezi ai copilăriei,
François-Marie Arouet, cel care păşeşte timid în anti-
camera evilor modernităţii sub iscălitura de Voltaire.
Pornind de la ideea directoare că există în conştiinţa
umanităţii nume care cuprind în sine conceptul de
universal, fiindcă „aria lor de circulaţie e imensă şi –
chiar fără o cunoaştere aprofundată a ceea ce repre-
zintă – sunt însuşite ca bun al tuturor”, autorii amplei
cercetări ce vede acum lumina tiparului îşi întemeia-
ză consideraţiile, aşa cum de altfel credem că i-ar fi
fost şi pe plac enciclopedicului iluminist, pe o meta-
foră. Ei îl văd şi şi-l apropie pe Voltaire prin reverbe-
raţia acelui „arc grandios, dominând secolul şi stă-
ruind – ecou prelungit – asupra posterităţii”. Apoi îl
descriu în luminile rampei şi sub obscurantismul tre-
cutului, trecut din care Voltaire şi-a extras, la început
involuntar, substanţa aporiilor sale istorice. 

Dorinţa celor doi autori este de a îndrepta o eroa-
re, în fond, omenească, dar persistentă decenii întregi
în cetatea Literelor şi a Filozofiei: reductibilitatea
creaţiei voltairiene la literatura propriu-zisă. Ţinând
seama de contextul în care îşi scrie opera, dar şi de
pasiunile şi preocupările sale, de enciclopedismul şi
genialitatea care l-au împins adeseori din contradicţie
în contradicţie, atât în scris, cât şi în viaţă pe Voltaire,

Dumitru Almaş şi Angela Banciu sunt mărturisitorii
unui adevăr incontestabil: un creator de şcoală, pre-
cum Voltaire, va deveni, fatalmente, un deschizător
de drumuri în toate domeniile asupra cărora îşi va fi
îndreptat atenţia. Chiar dacă atitudinea de la care el se
revendică şi pe care încearcă s-o îndrepte (asemeni
moravurilor corupte ale societăţii absolutiste franceze
pe care le incriminează cu fiece prilej), anume îndo-
iala, este, în fond, incorigibilă şi prin aceasta de neîn-
lăturat. 

Şi, cum „caracterul contradictoriu al lui Voltaire –
omul – se prelungeşte şi în opera sa, sporind dificul-
tăţile de analiză şi interpretare”, piatra de temelia a
prezentei analize ne conduce la o viziune pluriper-
spectivistă, integratoare asupra operelor voltairiene.
Căci în substanţa lor, indiferent de voinţa ori reco-
mandarea auctorială, se aşază laolaltă sensibilitatea
artei şi omagiul său care este frumosul, raţiunea încu-
nunată de aureola ei umanitară, ştiinţa, istoria cu
toate coridoarele ei secrete care transformă trecutul
într-un suprem magistru, iar pe noi, cei prezenţi, în
discipoli şi, nu în ultimul rând, filosofia înţeleasă şi
autoasumată ca menire, căci filosoful este, pentru
secolul al XVIII-lea şi în chip auroral întrupat în
Voltaire, acel om „care credea în raţiune, voia pretu-
tindeni claritate, evidenţă, cauzalitate, legitate, soco-
tea raţiunea drept o valoare transcendentală”, acel
om, cum însuşi iluministul o declară, care „poate tot,
judecă tot; este ultima zeitate”.

Acest om total, iluminat prin forţa enciclopedis-
mului său şi prin adevărul scriiturii sale, pe cât de
prodigioase, pe atât de variate stilistic, rămâne însă
mult timp o enigmă pentru că, preţ de decenii lungi,
oamenii nu află (iar cercetătorii nu se pronunţă încă)
cât de vaste i-au fost preocupările şi, invariabil, la ce
rezultate l-au condus acestea. Exegeţii săi contempo-
rani, din spaţiul francez cel puţin, o spun însă răspi-
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cat, aşa cum face José-Michel Moureaux în Voltaire
historien: un chantier qui sʹouvre. Studierea lui
Voltaire în calitate de istoric, cu totul îngăduită şi
recomandabilă prin prisma unei ample suite de opere
ce-i poartă semnătura, a rămas până de curând un fel
de Cenuşăreasă a cercetării în materie de Voltaire.
Lucrul acesta este semnalat în patria iluministului şi
vede lumina tiparului la Presses Universitaire de
France, în Revue dʹhistoire littéraire de la France, în
volumul 101 din 2001. Atunci, din rândul monogra-
fiilor ce ar fi putut corija evidenta eroare de percepţie
şi interpretare, Moureaux amintea de un Voltaire his-
torian de J.H. Brumfit de 178 de pagini din 1958 şi
de Voltaire storico, celebrul studiu, însumând 324 de
pagini, al lui Furio Diaz. Lor li se adăuga publicarea,
tot în 1958, sub atenta îngrijire a lui R. Pomeau din
Bibliothèque de la Pléiade, a ediţiei complete de
Opere istorice, incluzând Istoria lui Carol al XII-lea,
Secolul lui Ludovic al XIV-lea, Tratat despre secolul
lui Ludovic al XV-lea, Anecdote despre ţarul Petru
cel Mare, Istoria imperiului Rusiei sub Petru cel
Mare, Istoria războiului de la 1741. Încă nu fuseseră
publicate cele două volume din Eseu asupra moravu-
rilor, care vor fi tipărite de Garnier în 1963, nici
numeroasele pagini de corespondenţă care ne înfăţi-
şează detaşarea, chiar superioritatea lui Voltaire faţă
de „scribii” epocii sale.

A fost aşadar nevoie de anii nouăzeci ai secolului
XX pentru ca exegeza voltairiană să-i cedeze istori-
cului Voltaire partea sa de glorie şi de adevăr, precum
şi un veritabil, susţinut interes, bazat pe o osatură
metodologică predefinită pentru ca acele fructe, clar-
văzătoare în multe privinţe, ale raţiunii de secol
XVIII să-şi croiască drumul înspre modernitate. Le
va fi sosit, atunci, ora predestinată şi altor spaţii cul-
turale decât cel francez să îi aducă propriul omagiu
înaltei figuri prometeice. Şi poate că nu este deloc
întâmplător că descoperim o atare întreprindere în
lumea academică românească, prin vocea lui
Dumitru Almaş şi a Angelei Banciu. 

Prevăzători, cercetătorii români se revendică de la
acel adevăr al evidenţei care este observabil şi fără
ochiul prea încercănat de lecturi multiple. Cvasi-tota-
litatea studiilor ce-l au drept obiect de investigaţie pe
istoricul Voltaire, cuprinzând mai degrabă articole
mai mult sau mai puţin stufoase, unele înecându-se în
magma propriilor incertitudini, nu ating obiectivita-
tea şi caracterul reflexiv pe care îl poate propune o
carte, dar o carte a cărei miză să rămână conformă

filosofiei Luminilor... În obscurantismul a ceea ce
interpretul nu ştie până la capăt, conştiinţa lui să ilu-
mineze şi să prevaleze asupra îndoielii, fidelă princi-
piului elin de en-kiklo-paideia. Să nu înlăture, ci să
sporească îndoiala, prin aceasta repurtând suprema
victorie asupra îngustimii spiritului care este şi rămâ-
ne cunoaşterea.

Studiul cercetătorilor români dădea glas, pentru
prima oară în 1994 la Editura Ştiinţifică, iar acum
într-o ediţie revizuită şi adăugită, dorinţei de a-l înfă-
ţişa lumii contemporane pe Voltaire în calitate de
istoric la modul aprofundat, printr-o analiză de
amploare, practicând comparatismul şi transdiscipli-
naritatea şi vizând să atingă o anumită exhaustivitate
care întotdeauna a rămas de o raritate extremă.
Acţiunea lor ţine, şi trebuie s-o subliniem fără rezer-
ve, de pionieratul întotdeauna dezirabil în cultură,
indiferent că vorbim despre o cultură a universalităţii
sau despre una a minoratului. O reuşită, în fond, la
care aderăm, încrezători în faptul că limitele interpre-
tării trebuie să devină şi ele, o dată ce se aderă la rigu-
rozitatea ştiinţifică şi metodologică fără cusur, limita-
te...

„Opera lui Voltaire a uimit și uimește încă prin
multitudinea genurilor în care s-a realizat, prin noia-
nul problemelor atacate, prin nesfârșitele idei pe care
le-a semănat, în toate domeniile, cu o dărnicie de
nabab, prin ușurința de a scrie și vers și proză, prin
umorul, ironia, satira și sarcasmul cu care și-a împo-
dobit pretutindeni scrierea și gândirea. Ca și unii din
înaintașii din vremea zisă clasică a culturii franceze,
împrumută subiecte din istoria antică, dar nu se
mulțumește cu atât. Spărgând europocentrismul cul-
tural al vremii, transportă acțiunea tragediilor sau a
povestirilor din China (L’Orphelin de la Chine), în
America (Alzire), în Africa (Zulime, Zadig). Astfel
cuprinde și îmbrățișează tot pământul și toate timpu-
rile cu spiritul artei și gândirii sale, devenind univer-
sal prin tematică și interpretare filosofică”. Regăsim
inspirata observație în studiul introductiv al volumu-
lui, unul ce-l plasează pe marele gânditor francez
într-o perioadă de răscruce, menționând și că, prin
distinsa lui senectute, Voltaire desparte de fapt apo-
geul unei monarhii de zgomotoasa prăbușire a alteia,
apoteoza din final încununând veacul al XVIII-lea cu
atributul de secolul lui Voltaire. Este acesta, s-o
recunoaștem deschis, un lucru rareori întâlnit în cazul
unui om de litere, chiar dacă deschis spre o pregătire
și interese de studiu complexe, dar el poate genera, în
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egală măsură, și mistificări de nedorit. Mistificări
precum cele ale contemporanilor („Era firesc ca o
viață așa de angajată și o operă așa de prodigioasă să
stârnească furtuna celor mai contradictorii păreri. În
veacul al XVIII-lea, niciun om n-a fost atât de hulit și
adulat precum Voltaire. Și poate nimeni ca el n-a
cunoscut o gamă mai variată de aprecieri, ridicate
până la treapta celor mai înalte elogii, asociate cu un
bogat inventar al celor mai insultătoare insulte”) pe
care cartea de față își propune să le corijeze, militând
pentru înțelegerea lui ca individualitate istoricistă ce-
și devansează propriul secol, dar și ca autoritate pro-
fund modernizantă, clarvăzătoare. 

Un istoriograf al Franței și al umanității. Pe care
le deservește cu armele filologului și ale scriitorului,
căci ajunge la studiul istoriei ca atare împins de poe-
zia epică și de interesul pentru stil, pentru arta litera-
ră, pentru estetizarea propriului discurs. El înțelege
că istoria este o armă solidă în lupta împotriva barba-
riei și a absolutismului și face cât îi stă în puteri pen-
tru ca modelul statului francez să se orienteze – iată
ce urieșesc paradox! – după cel al statului britanic, de
tip liberal, hrănit și înrâurit printr-o constituție ideală.
Literatura îl determină să studieze istoria, întâlnirea
celor două fiice ale civilizației este fericită. Geneza
poemului Henriada, în 1723, conținea un număr
extrem de dens de note de subsol cu un conținut
explicativ istoric, deși era o operă poetică, nu un stu-
diu aferent științei. Și în alte opere Voltaire este atras
de istorie, Oedip, Mahomet, Brutus îi îndreaptă
atenția spre alte orizonturi geografice și culturale.
Alături de Henric al IV-lea, îl atrag deopotrivă figura
eroică a lui Carol al XII-lea al Suediei, apoi cea a lui
Ludovic al XIV-lea, erou de roman și el, dar fără
măsură..., apoi se consacră, la cererea oficialităților
ruse, unei cercetări ce analizează domnia lui Petru I
al Rusiei. În cele din urmă, dar nu în final, îi „iese” o
ispravă: și isprava se numește Eseul asupra moravu-
rilor și spiritului națiunilor, o formă de hermeneutică
istorică, de interpretare, dacă pot spune așa, a filoso-
fiei din spatele curgerii istorice, mereu reformatoare. 

În acest sens, figura lui de istoric corespunde întru
totul epocii, fiindcă vorbim despre o epocă al cărei
succes răsunător vine tocmai din faptul că își declară
în mod oficial apetența pentru ca să „descopere taina
nașterii și dezvoltării vieții sociale, politice, spiritua-
le. S-o smulgă de sub epitropia mistică și de mult
învechită a Bibliei. Să lumineze tenebrele dense și
haotice ale trecutului și să descifreze caracterul și spi-

ritul națiunilor”.
„Prin Lumini se înţelege un curent filozofic ce are

ca semn raţiunea umană, înţeleasă în funcţiunea ei
esenţială de a lumina minţile întunecate de ignoranţă
sau de prejudecăţi şi de a da astfel o viziune a lumii
în care totul să se înlănţuiască în chip raţional, care să
înlăture misterul, miracolul, credinţa oarbă”, remarcă
inspirat Guido de Ruggiero, accentuând caracterul
metamorfotic al secolului al XVIII-lea. După toate
aparenţele, un secol al balanţei în continuă pendulare
între caste şi clase sociale, dată fiind acutizarea înde-
lungatei crize feudale – atât în economie, cât şi în
politica vremii sau sub aspect ideologic – , marcat
însă şi de avântul unui nou tip de societate, capitalistă
(dacă avem în vedere opinia majorităţii specialiştilor
în domeniu), care conferă burgheziei puteri sporite.
Revoluţia Engleză din 1642-1649 deschide Marele
Secol pe care îl va încheia în urale însângerate Marea
Revoluţie Franceză din 1789-1794. Este un moment
auroral, al prefacerii şi al aşezării ideologiilor în
matca liniştită a raţiunii, căreia i se concede dreptul
de a ordona şi ierarhiza, de a sistematiza şi consolida,
de a pătrunde, în fine, pe scena artelor şi a istoriei. 

Iluminismul, prelungind predispoziţii, călătorii,
realităţi şi ficţiuni renascentiste şi amprentând toate
sferele de interes ale vieţii spiritului, are la dispoziţie
două redutabile arme împotriva absolutismului de
orice natură: ramificarea arborescentă a ştiinţelor şi
rafinarea artelor. Prin ele, burghezia, într-o ascensiu-
ne fără precedent, îşi duce – consecvent gândirii filo-
zofice a lui Kant şi Condillac, postulatelor lui
Montesquieu şi Rousseau, liberalismului promovat
de Adam Smith şi didacticismului roditor al lui J.
Lock şi J.H. Pestalozzi – propria luptă împotriva sta-
tului absolutist, împotriva fanatismului religios şi a
clerului corupt, împotriva dogmatismului şi a exis-
tenţei în sine a prejudecăţilor sociale. Curent cultural
şi ideologic, asemănător ca amploare şi viziune cu
umanismul secolelor învecinate, iluminismul depune
toate eforturile pentru a o transformare radicală a
societăţii, în sensul respectului pur pentru raţiune şi
al ridicării înspre aceasta a marilor comunităţi
umane, încă nepregătite pentru schimbarea reală de
mentalitate şi pentru o gândire care să le pună în
prim-plan propria lor evoluţie.

Efortul de „secretar” al Istoriei, cum se va socoti
mai târziu Honoré de Balzac pre sine însuşi, iar ulte-
rior de hermeneut al acesteia, Voltaire îl pregăteşte şi
îl continuă, cu obstinaţie şi încredere în misiunea lui
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sacră, de-a lungul unei vieţi, dar şi de-a lungul acestei
epoci. Este un efort căruia trebuie să-i înţelegem,
înainte de toate, contextul fecund care îl produce pen-
tru a-i putea traduce mai apoi în faptă reverberaţiile
asupra evilor ce-i vor succeda. Căci el mărturiseşte
un program comun cu al iluminiştilor, acela de eman-
cipare a poporului, de răspândire a culturii, în forme
accesibile, prin urmare adeseori non-elitiste, prin
învăţământ şi prin variate lucrări de popularizare. 

Din rândul acestora, cele care tematizează, în
conştiinţa lui Voltaire, istoria, cu precădere istoria
naţională şi etnicitatea, surse ale noii ordini în care
lumea modernă începe să se instaleze deja, sunt esen-
ţiale pentru înţelegerea a înşişi termenilor de literatu-
ră iluministă. Ei nu mai indică, simplist, doar proble-
matica, temele şi motivele larg asociate creaţiei fic-
ţionale (ce-i drept, în strânsă legătură cu majoritatea
concepţiilor iluministe despre om şi lume), demons-
trând dependenţa acesteia din urmă de iluminismul
doctrinar, epocă, dar şi curent de turnură în istoria
societală. Dimpotrivă, lărgesc aria hermeneutică,
intervenind printr-o descoperire voltairiană de sub-
stanţă: dacă, ideologic, iluminismul are un substrat
utopic evident, el dovedeşte în egală măsură că deţine
şi valenţe pur pragmatice. 

Aşa se face că în Secolul Luminilor, lumile ficţio-
nale şi discursul interpretativ asupra istoriei (de dată
recentă şi nu numai) intră concomitent şi de mână în
modernitate, prin opera deliberat caleidoscopică şi
hibridată stilistic a lui Voltaire. Eterogenitatea aceste-
ia – rezultantă a hibridării între literatura propriu-
zisă, publicistică şi studiul extrem de coerent şi docu-
mentat al istoriei – lămureşte de la sine adevăruri care
pentru mulţi neaveniţi au rămas încă enigmatice. 

Cel mai important ar fi, cred, faptul că se schim-
bă, o dată cu Voltaire, concepţia asupra categoriei fru-
mosului, care nu mai este răstignită pe o axă a jude-
căţilor definitive, ci îşi pierde transcendenţa, domi-
nanţa şi absolutul conferite de aceasta şi se transfor-
mă într-o categorie istorică. De aici şi înţelegerea
artei discursive; indiferent de conţinut, discursul ilu-
minist, prin vocea lui Voltaire şi prin singularitatea ei,
filozofează, adică devine în general mai liber, mai
onest, mai reflexiv şi... mai pe graiul tuturor. O revo-
luţie ideologică, da, dar secundată sau augmentată de
o veritabilă revoluţie estetică, deschizătoare de căi în
inima liber cugetătoare a modernităţii. Se modifică,
prin urmare, şi tipul de înţelegere a condiţiei intelec-
tualului şi scriitorului însuşi, care nu mai este un ins

supus presiunilor dogmatice, regulilor şi moravurilor
de castă. El trece cu mijloacele harului propriu – un
har, atenţie!, natural, raţional, nu divin – de partea
speculaţiei, iar nu a teoriei, îşi permite riscul de a fi
un practician şi un hermeneut atât al istoriei, cât şi al
literaturii. Îmi revine, cu acest prilej, în minte fru-
moasa imagine pe care i-o asociase Zoe Dumitrescu-
Bușulenga, în studiul ei dedicat Iluminismului, scrii-
torului aflat la Ferney, unde-și stabilise reședința: „ca
un adevărat post de emisie, trimitea către Franța și
Europa, zilnic, mesajul său de libertate, fie în forma
unei opere de artă, fie în forma unei libele, a unui
pamflet, fie în scrisori ca aceea celebră asupra aface-
rii Calas, de pildă”1.

Iată de ce în adevăr spiritul voltairian a fost cel
care a imprimat direcția veacului al XVIII-lea, dar în
opinia lui Dumitru Almaș și a Angelei Baciu, așa cum
se desprinde din cele șapte capitole ale lucrării de
față, nu spiritul scriitorului și al publicistului au fost
decisive. Radicalismul a aparținut istoricului mai
întâi, și apoi istoriografului, el a contribuit la submi-
narea regimului absolutist prin cultivarea unor idei
(încă nu pe atât de vehiculate în epocă precum și-ar fi
dorit-o) precum acelea de toleranță, fraternitate,
justiție și în primul rând „libertate într-un circuit
comun, făcându-le să lucreze asupra minții oamenilor
fără răgaz”1. Iar pentru istorici, cum sunt și autorii
acestei frumoase și spectaculoase incursiuni într-un
trecut care ne pare, din multe privințe, poate mai viu
decât al nostru, studierea operei de istoric a lui
Voltaire se dovedește a rămâne de o importanță, în
fond, genetică, fiindcă „(...) ajută la descifrarea labi-
rinticei căi, grele și spinoase, pe care au străbătut-o
înaintașii ca să ajungă la formarea și definirea științei
istorice moderne și contemporane”.

Notă:
1. „Iluminismul”, în Crestomație de literatură univer-

sală pentru învățământul preuniversitar și universitar,
Editura Diacon Coresi, București, 1993, p. 34-35.
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A doua patrie literară a lui Vasile Spiridon este
Franţa. Cum se explică această calificare? Întâi, pen-
tru francofilia sa naturală. În al doilea rând, el deţine
statornic rubrica Hexagonale în publicaţii (special, în
România literară). În al treilea rând, scriitorul a fost
lector de limba şi literatura română la Universitatea
„Michel de Montaigne” din Bordeaux. Mai sunt,
fireşte, şi alte motive, inclusiv această carte cu o
scriitură cultă şi elegantă.

Volumul cuprinde patru părţi ordonatoare, care
adună eseuri, opinii, comentarii şi impresii despre
date socio-istorice. Francezii din hexagon sunt nume
diverse şi comentate din unghiuri inedite, referenţial,
intertextual, metatextual, hipertextual, transtextual.
Inaugurarea se face cu Jocul privirii trubadureşti, o
„nouă vârstă ovidiană medievală”, contrapondere la
cântecele de gestă, pusă sub semnul poeticii vederii,
– revelare a unor latenţe stilistico-imagistice încă
nemanifestate. Încercarea de a restaura limbajul ede-
nic din Univers îl conduce pe Claudel, în Cele Cinci
Ode, către conştiinţa despre ordonarea armonioasă a
Naturii: „Retorica şi gestica, observă Vasile Spiridon,
pot căpăta accente sacramentale, euharistice”. Şi
citează: „Ci vreau să aflu numai cuvântul adevărat şi
numai/ Din inimă să-mi fie, aflându-l, şi apoi să mor
spunându-l, să-mi aplec/ Fruntea spre piept, spunân-
du-l, ca preotul bătrân ce moare binecuvântând!”. Un
d’Artagnan trecut prin cultură e Cyrano de Bergerac,
scriitor insolit, autor al utopiilor Statele lumii. Statele
soarelui, „un demon al inventivităţii ştiinţifice”, îl
numeşte tânărul înfăptuitor al judicioaselor
Hexagonale. Deopotrivă fire poetică şi spirit libertin,
Cyrano deschide porţile raţiunii („Raţiunea este sin-
gura mea stăpână”), dar şi ale imaginaţiei în perspec-
tivă luministă şi chiar înspre modernitate. Precursorul
lui Swift, zice entuziastul Spiridon, „nu este cu nimic
mai prejos decât Voltaire şi Diderot”. Cititorul înfocat
al Cetăţii Soarelui a lui Campanella şi-a nutrit fante-

zia debordantă şi îndemnul pentru scris, instalându-se
ca model special al barocului.

Apollinaire îl trimite cu gândul pe autorul
Hexagonalelor la o scenă din nuvela Masa cu oglinzi
de Ştefan Bănulescu şi la nuvela Gaudeamus a acelu-
iaşi, dar mai special e privit prin referinţa (inclusiv
titulară) la poezia lui Nichita Stănescu Poetul şi sol-
datul, la reputata parafrază „Poetul, ca şi soldatul, nu
are viaţă personală”. Pentru a crea o imagine comple-
xă şi mai vie, Vasile Spiridon apelează la alte diverse
surse de lucrări literare conexe, ori la „desenele” lui
Jean Cocteau, Pablo Picasso şi la întâmplări devenite
legendare. Însuşi Roland Barthes e trecut prin prisma
atipicului, când pleacă de la opoziţia nitzscheană
între „metodă” şi „paideia”, ceea ce poate fi numit
„nonmetoda” lui: „Cursul ideal (…) ar fi acela în care
profesorul sau «locutorul» este mai banal decât audi-
toriul său, în mijlocul căruia se aruncă sămânţa idei-
lor. Profesorul afirmă că este permanent încercat de o
conştiinţă a acestei retrageri în fundal (...) Şi declară
că o spune fără nici o cochetărie, pentru că este vorba
aici – încă o dată – de o chestiune de metodă sau, mai
curând, de «non-metodă»”. Pe lângă protocolul
„expunerii”, Barthes e văzut şi printr-un original curs
al acestuia despre Rilke şi Rodin. La rândul său, scul-
ptorul „agrea mult modelele… vii” şi, cum spune Ion
Vinea al nostru, îi plăcea „ştiinţa pipăirilor dorsale”;
iar poetul Elegiilor duineze îl preţuieşte nespus, până
la a-i alcătui o monografie, în urma unui schimb de
scrisori (peste o sută poetul, numai 26, succinte, scul-
ptorul). Şi vizita încă o analogie, la care recurge tex-
tologul Hexagonalelor, deoarece Rilke a înţeles că
versurile trebuie „sculptate” cu „o daltă de sânge”
(potrivit Lecţiei despre cub stănesciene) şi a observă-
rii lui Brâncuşi care a lucrat puţin în atelierul lui
Auguste Rodin şi retrăgându-se sub motivul devenit
celebru: „Rien ne pousse à l’ombre des grandes
arbres”. Despre mesajul romanului Ciuma interpretă-
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rile spiridoniene invocă şi similitudini de origine
românească, precum opţiunea lui George Bariţiu pen-
tru lectura „procopsitoare” ori spusa lui Marin
Sorescu în La Lilieci: „când s-a declarat holera, în
1913 ( Că dacă nu se declara/ De la primărie, ca
pacea ori războiul, lumea nu credea)” (Chişu şi hole-
ra).

Examinând pe francezi faţă în faţă cu Hexagonul,
mai întâi se are în vedere „lunaticul an 1968” (În luna
mai, ce mai trai!), mai întâi într-o interdependenţă
socio-politică: Programul spaţial sovietic care a tri-
mis spre Lună Misiunea Zond 5, Misiunea americană
Apolo 8 cu trei astronauţi care au realizat fotografii
memorabile ale Planetei Albastre. Apoi, succesiunea
Lindon B. Johnson-Richard Nixon, asasinarea lui
Martin Luther King, succesele americane de la
Olimpiada din Mexic, groaznica baie de sânge din
Piaţa celor Trei…Culturi, câştigarea independenţei
de către Nauru, Republica Mauritania, Swaziland şi
Guineea ecuatorială, Cărticelele roşii ale lui Mao,
vizita lui Charles de Gaulle în România, greva mun-
citorească franceză, ritmul valsului straussian
„Frumoasa Dunăre Albastră” însoţit de filmul lui
Stanley Kubrik, condamnarea de către „lunaticul
campion al păcii” a invaziei trupelor membre ale
Tratatului de la Varşovia împotriva Republicii
Socialiste Cehoslovacia, din cauza Primăverii de la
Praga. La fel de interesante sunt şi analizele textuale
cu privire la Alphonse de Lamartine, Théophile
Gautier, la reputatul jurnalist al vremii, Pierre
Viansson-Ponté, la Raymond Aron, Jacques le Goff ,
Victor Hugo.

Spaţiile expoziţionale Hexagonale, mult cercetate
de erudit, contraveneau principiilor mişcării Dada, în
schimb mişcarea, prin exotismul ei, admitea înlănţui-
rea de contrarii pe care Vasile Spiridon o exprimă
prin denumirea lui Tristan Ţara, Dadaglobe, şi prin
formularea lui însuşi, Saga Dada. Mai mult, îi găseş-
te şi prima expoziţie, cea de la Zürich din 1917, cu
afişul făcut de Marcel Iancu. Oglinda de Onoare a lui
Soljeniţîn a fost văzută mai întâi la Paris (Centrul
Cultural Rus „Alexandre Soljénitsyne”). Sub impul-
sul lui Franɔois Mauriac Academia suedeză a oferit
Premiul Nobel celui care a scris Arhipelagul Gulag,
coborâtorul „în «subterană» pentru a submina siste-
mul totalitar prin spirit creator” (V. S.).

Roşu pur şi simplu vine cu detalii despre arta
socialistă pentru a ajunge la expoziţia de la Grand
Palais şi de la Place de la Concorde. Spaţiul

Hexagonului este intrat în dialog cu revoluţiile multi-
culturale, cu învăţămintele din Cartea roşie maoistă,
dar şi cu desenele pregătitoare ale lui Leonardo da
Vinci în cadrul stabilirii lui în perimetrul hexagonal.
Tentaţia nedesăvârşirii leonardeşti aminteşte de
Operele imperfecte ale lui Nichita Stănescu şi de
mitul răstălmăcit al lui Pygmalion din Către
Galateea al aceluiaşi poet român. De la un timp,
comentariile nu sunt cronologice, ci în funcţie de rea-
litate. De exemplu, expoziţia „Hugo à la une”, care
intră în atenţie, e găzduită de Casa Victor Hugo, din
Paris, între septembrie 2018 şi ianuarie 2019, are în
intenţie să aplice arta diversiunii care sunt caricaturi-
le realizate de Honoré Daumier, Gustave Doré, André
Gill, Benjamin Roubaud, Félix Nadar. Alt exemplu
este Jean Renoir şi tatăl său Pierre-Auguse Renoir cu
expoziţia anului 2019 (Aşa fiu, aşa tată), prilej de a
le releva relaţiile. Comparativ, este înfăţişat Pictorul
Pablo Ruiz Picaso cu cei şapte ani de acasă şi de la
Paris, în contingenţă cu Max Jacob, Cézanne şi alţi
„colegi” de peste apa Senei. Capitolul al treilea se
încheie cu expoziţia „Le modèle noir de Géricault à
Matisse” deschisă în 2019.

Partea a patra, la fel de interesantă sub pana lui
Vasile Spiridon, e consacrată românilor din Hexagon:
Tristan Tzara, Paul Goma, Virgil Ierunca, Monica
Lovinescu, Tudor Arghezi, Isidore Isou, Livius
Ciocârlie. 
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Valorificând tot ce s-a publicat, esențial, des-
pre binecunoscutul crainic al Europei Libere,
autorii lucrării Necunoscutul scriitor, Virgil
Ierunca (Aius, 2020), Mihaela Albu și Dan
Anghelescu, și-au îndeplinit obiectivul –
demonstrând că dincolo de ziarist, a existat și
scriitorul – oferind câteva revelații, și, suplimen-
tar, o monografie sobră, riguroasă, echilibrată cu
privire la exil. În fond, o îmbogățire a panopliei
științifice pe o temă tabu înainte de 1990, cu o
bibliografie generoasă, de la Vladimir
Tismăneanu, Cornel Ungureanu, Doina Jela,
Alexandru Cistelecan la Angela Furtună,
Alexandra Florina Mănescu, gest reparatoriu
pentru ,,acest comentator credincios, competent
și obiectiv al literaturii române.” (v. Prefața, p.
11). Ca orice abordare de istorie literară, nu se
eludează elementele semnificative din viața vâl-
ceanului Virgil D. Untaru, născut la Lădești, în
1920, într-o familie de agricultori, etapele formă-
rii intelectuale, cu statutul de premiant continuu,
atât la Liceul ,,Alexandru Lahovari”, cât și la
Facultatea de Litere și Filozofie, București,1944,
bursa de studiu în Franța, 1946, debutul în presă,
sub pseudonimul Virgiliu Angelli, cariera fertilă
în media scripturală și sonoră… Este amintită și
tentativa parentală ca studiosul fiu să urmeze o
școală militară, la admitere adolescentul clasân-
du-se primul pe țară. Un biografism firesc, none-
dulcorat, nici diluat cu cancanuri ori senzațional.
Se trece în revistă virajul ideologic sinonim cu
stângismul (1937-1940), probat prin colaborări la
gazetele Victoria (1941-1945), ziar procomunist,
ce aprecia, surprinzător, libertatea și accentua
rolul scriitorului în societate, precum și la
România liberă (1946), prilej de semnalare a

fenomenului numit „crizism” (declinul culturii
române). Realmente, Virgil Ierunca este absolvit
de orice culpă a asumării orientării politice, mai
cu seamă că Europa deceniului 5 trăia o dilemă,
era „sfâșiată”/ bulversată/ destabilizată de comu-
nism, hitlerism, sovietism, așa că s-a optat pentru
ideile troțkiste, fapt oglindit la alt palier și în
Franța corifeilor Sartre și Camus, despărțiți de o
cortină propagandistică. În opinia noastră, s-au
conturat două direcții/ etape în publicistica cere-
bralului și imparțialului analist de la Paris: jurna-
lismul civic, optimist, neînfierând un nou sistem
socio-politic egalitarist, lipsit de clasica ,,prăpa-
stie” bogați – săraci, și cel cultural (după
1943/1944), echivalent cu pasiunea pentru cultu-
ra și artă franceză, confirmată prin articole despre
J.P. Sartre, Pierre Emanuell, Paul Eluard, Ilarie
Voronca, Albert Beguin ș.a., în Vremea, Ecoul,
Revista Fundațiilor Regale. De neomis/neuitat că
începutul s-a produs în Jurnalul literar, iar eva-
darea vestică i-a relevat, inițial, un paradis iluzo-
riu din pricina incertului, incendiarului context
mondial. O himeră în primă instanță, confirmată
și de Cornel Ungureanu (La Vest de Eden,
Amarcord, 1995). Sintagma ,,paranteza exilului”
s-a tălmăcit mirific, incredibil prin convertirea la
românism, exact în afară, când prioritatea nu s-a
mai numit literatura franceză, avangarda perpetuă
a Europei, ci arta cuvântului din patria
apreciaților intelectuali neoportuniști, ce nu au
pactizat cu noua putere postbelică. Publicistul
admite că marii exilați Mircea Eliade, Eugen
Ionescu, Emil Cioran, Ștefan Lupasco și Vintilă
Horia aparțin universalității (p. 67). Gazetarului
independent i se acordă multă atenție atât ca fon-
dator, cât și drept conducător (p. 92-119), înce-
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pând cu Destin, în țară, pe urmă, dincolo,
Luceafărul, Caete de dor, Limite, Ethos, certifi-
când o vocație și notorietatea, alături, desigur, de
Monica Lovinescu, ,,temerari chirurgi în jurnalis-
tică” (p. 12), căci ,,tăiau cu bisturiul minciuna și
impostura” (p. 78). De reținut că Luceafărul
(1948-1949) a constituit prima revistă literară a
exilului, la inițiativa generalului Rădescu, a lui
Mircea Eliade, ca secretar funcționând Virgil
Ierunca, semnatar sub pseudonimul Alexandru
Andronic al articolelor Confluențe, Notă despre
degradarea morții, preocupat a mediatiza în exte-
rior, în Caete de dor (1951-1960), valorile carpa-
tine, precum Tudor Arghezi (,,vecinul lui
Dumnezeu”), Constantin Brâncuși, Constantin
Tonegaru sau Lucian Blaga și marea trecere a
poemului, Gloria lui Mircea Eliade (Ființa româ-
nească, 1963-1968), în timp ce a patra publicație,
Limite (1969-1986) va miza pe solidaritatea cole-
gilor expatriați Paul Goma, Mircea Popescu,
Vlad Georgescu. Rubrici interesante: Roza vân-
turilor, Antologia rușinii se vor întâlni în Ethos
(1973-1984), cu o lărgire a a sferei colaboratori-
lor la Ioan Petru Culianu, Horia Stamatu. 

Că a existat și scriitorul autentic Virgil
Ierunca (p. 120-133), în pofida reticenței lui
Cornel Ungureanu (,,Virgil Ierunca și-a amânat –
și-a sacrificat? – propria sa operă”, prioritizând
,,urgențele jurnalistice”, pamfletul (op. cit., p.
183) o dovedesc cele patru volume de diversitate
beletristică și tematică: Dimpotrivă (polemică),
Subiect și predicat (cu poetizarea iubirii),
Românește, Semnul mirării, ce reunesc specii de
tipul portrete, cronici literare, politice, necrolo-
guri, sinteze…, sub cupola militantismului anti-
comunist. Sunt expuse în paralel și alte pertinente
puncte de vedere aparținând lui Marian Popa, Al.
Cistelecan… Ca poet, constantele ar fi notele/
oazele de ludic și folcloric, asocierile de idei,
contrapunerile, unele similitudini cu Saint John
Perse, pe scurt, o lirică nefracturată, neinsurgen-
tă, branșată la antecesori și contempoaraneitate.
La capitolul Lector de poezie, proză, critică, sunt
recenzați/ analizați, confrați din mai toate
generațiile: Marcel Gafton, Mircea Dinescu, G.

Călinescu sancționându-se, „preacurvia intelec-
tuală” (p. 182) și pe cei ce au făcut jocul puterii
(Eusebiu Camilar, Geo Bogza, Ion Marin
Sadoveanu, Traian Herseni), pactizând cu socia-
lismul și comunismul, pe cei cu prestații jalnice,
unii – concede cronicarul – cu ceva izbânzi artis-
tice (Eugen Barbu, Zaharia Stancu, Șerban
Cioculescu, Al. Dima) sau aparente/ deloc
(Demostene Botez, Cicerone Teodorescu). Când
se aduce în discuție critica criticii, reperele sunt
N. Manolescu, Eugen Simion, Eugen Negrici, dar
nu-s omiși nici Gh. Grigurcu ori Lucian Raicu.
Apropo de taxonomiile cenzorilor regimului
ceaușist și anterior, s-a făcut caz și de aceasta,
controversată, deranjantă: a) ,,sufletele moarte”
(Mihai Ralea, cel ce îi facilitase stagiul francez
etc.), b) „acelea ce trag să moară” (G. Călinescu,
din nefericire), c) ,,captive” (Șerban Cioculescu,
Ion Vinea, Radu Gyr, Vl. Streinu), d) scriitorii ce
nu s-au ,,turcizat”, prosternat (L. Blaga, V.
Voiculescu, Ion Barbu, Mircea Vulcănescu,
Constantin Noica, Alice Voinescu, Rădulescu-
Motru… Evaluări validate sau infirmate de zeul
Cronos?

Poate în premieră, alte fațete ale longevivului
intelectual (decedat în 2006): cronicar muzical,
memorialist, portretist.

În schimb, Virgil Ierunca nu s-a înșelat mai
târziu, cu ocazia dezghețului cultural de după
1965, salutat, remarcat, iar noul val de scriitori
verticali, neobedienți, înglobându-i pe Dorin
Tudoran, Angela Marinescu, Ana Blandiana,
Marian Papahagi, Al. Călinescu, și-a dovedit via-
bilitatea. Modestia, patriotismul indubitabil,
curajul rostirii unor adevăruri dureroase, demni-
tatea, onestitatea l-au propulsat pe Virgil Ierunca
în categoria iluștrilor disidenți – ,,figură exem-
plară de gânditor român” (apud Vladimir
Tismăneanu, Revista 22), polemist acerb, cum îl
caracterizează exegeții Mihaela Albu și Dan
Anghelescu.
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„Poetul nu-i ca Ahile, vulnerabil doar în călcâi. 
Poetul e vulnerabil în totul
și de neatins de niciun glonte”.

Nicolae Turtureanu, Starea poetului

La 25 noiembrie 1941, Eugenia, soția lui
Gheorghe Turtă, din Iacobeni-Botoșani, dădea viață,
în Dispensarul comunei Dângeni, unui băiat al cărui
nume, stabilit dinpreună cu omul ei, urma a fi consa-
crat prin botez, Nicolae. 

Vremurile erau grele. Țara era în război, bărbatul
ei (stâlpul casei) se afla undeva prin Basarabia, în
apropierea Nistrului, cu unitatea militară din care
făcea parte. Când a primit vestea, cam peste o lună,
trecuse deja Nistrul. I s-au aprins ochii de mândrie,
când și-a anunțat camarazii de noua lui izbândă.
Avea, acum, trei băieți și două fete! Indiferent care-i
va fi soarta, familia lui se arăta puternică, garantat
durabilă.

Cam cu o săptămână mai devreme, la 19 noiem-
brie 1941, se născuse, în același dispensar, un alt
băiat, căruia preotul satului Iacobeni, mare iubitor de
istorie îi dăduse numele, Traian. Acestuia, Nicolae îi
venea, conform înrudirii, ca moș. Dar pentru simpli-
ficare, cei doi vor conveni, la vârsta conștientizării,
să-și zică veri. Semn indubitabil, că aveau sânge de
scriitori in nuce, de vreme ce preferau ficțiunea în
locul realității. Copilărind și crescând împreună, au
convenit ei și alte bazaconii; între altele, un cenaclu
literar în doi, probabil primul cenaclu literar din satul
natal, Iacobeni. Deocamdată, însă, în acel an, în care
și Dumitru Lazăr, tatăl lui Traian, bătea drumurile
Basarabiei către Odesa, pruncii orăcăiau în casele
părintești situate cam la o sută de metri una de alta.
Saveta, mama lui Traian, aflată la primul copil năs-
cut, primise, încă pe când era la dispensar, sfaturile
mai experimentatei Eugenia, le respecta și, din când
în când, o mai căuta pentru aprofundarea consilierii
în puericultură. 

Anii au trecut. Războiul s-a terminat. Bărbații au

revenit la vetrele lor, scăpând teferi ca prin minune –
cu ajutorul lui Dumnezeu, ziceau ei. Și-au refăcut
gospodăriile și viețuiau în legea strămoșească. De la
an la an însă, aceasta era tot mai schilodită după
modelul bolșevic, pe care îl văzuseră și ei în stepele
Rusiei, unde pământul nu avea haturi și se ara până
aproape de temelia casei. Practică pe care aveau s-o
înțeleagă mai târziu, când și-au „înscris” pământul la
colectivă , rămânând cu un biet „lot ajutător” în jurul
casei. 

Dar copiii creșteau, datul lor natural purtând
amprenta părinților, a mediului geografic (genius
loci) și a cerului înstelat de deasupra. Valea Jijiei,
unde șirul dealurilor flanca lunca, ilustra întocmai
noima filosofică a lui Lucian Blaga: deal-vale, vale-
deal era un spațiu mioritic autentic, ceea ce întărea
predestinarea celor doi băieți către poezie. 

Cât despre amprenta cosmică, în timp ce Traian
era Scorpion, Nicolae, la doar o săptămână distanță,
se etala ca un abil Săgetător. Profesional, Traian
putea deveni mare chirurg, ceasornicar, putea să se
afirme în literatură, muzică, actorie, filosofie ori ca
sportiv în aviație, parașutism, rugby. Nu era exclus să
devină om de afaceri, polițist sau detectiv. A ajuns, e
adevărat, mare chirurg de cuvinte, le despică invaria-
bil în patru! 

Lui Nicolae, cosmosul îi menea să evite profesiile
statice și să le practice pe cele aventuroase. Putea fi
vânător, misionar, colonizator, crescător de animale,
medic. Zodiacul i-a prezis să călătorească. Și-a călă-
torit, dar mai mult cu gândul și cuvântul. Precum
Jules Verne a călătorit în jurul Pământului stând la
masa de scris. Ba chiar a locuit o vreme pe-o insulă
din Pacific, ridicată din apele oceanului cu puterea
condeiului său. Era să fie supus unei operații
falice/magice spectaculoase, dar a scăpat evadând din
paginile propriului roman. 

Libertatea nețărmurită (decât de apa Jijiei), în
care au crescut cei doi băieți până la vârsta de 7 -8
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ani, a avut, pentru Nicolae, un moment de cumpănă
și unul de ruptură. Cumpăna a fost poliomielita, care
i-a afectat posibilitățile de mișcare, dar pe care a
înfruntat-o cu bravură. Ruptura a fost produsă de
moartea mamei, pe când avea 10 ani. Tatăl s-a recă-
sătorit, dar pentru copil nimic nu a mai fost ca înain-
te. Asprimile vieții i-au călit caracterul, l-au făcut
dârz, încăpățânat, perseverent. 

Lipsit de asemenea încercări, Traian a rămas în
limitele genului moldovenesc, molcom, înțelegător,
condus de concepția orientală că viața are plăcerile
ei, care trebuie gustate. 

La vârsta de 7 ani, Traian, la 8 ani (din motive
medicale) Nicolae, cei doi băieți au adăugat
comunității familiale, comunitatea școlară. Școala
era, pe atunci, un sistem de învățământ obligatoriu de
7 clase, format din: școala primară (clasele I-IV);
școala elementară (clasele V-VII). Sistemul de
învățământ era organizat și orientat pe însușirea
cunoștințelor, nu pe formarea competențelor. Dotați
cu memorie bună, băieții au înghițit de-a valma tot
ceea ce li s-a predat de către învățători și profesori
despre natură, om, societate. Lipsiți de experiență au
aflat ulterior că au fost formați după un model de om
nou, homo sovieticus, ceea ce în momentul respectiv
de naivitate nu i-a deranjat. Erau niște homo sovieti-
cus nereușiți, căci pe lângă formatorii oficiali, mode-
larea lor era săvârșită de familie și de comunitatea
sătească, a căror influență era dominantă. 

La câte o sărbătoare, bărbații povesteau de războ-
iul cu rușii. Băieții ascultau înfiorați, cu urechile pâl-
nie, întâmplări mai tari decât cele din basme și roma-
ne, căci personajele erau chiar părinții lor. Dar con-
semnul era: Ce auzi aici, nu spui nimănui! Ai grijă! Și
băieții aveau grijă. Mai ales că, din când în când, adia
câte un zvon despre părinți anchetați ca „dușmani ai
regimului”, ori despre elevi, naivi sau imprudenți,
dați afară din școli pentru întrebări despre Ștefan cel
Mare și cetățile românești de pe Nistru...

Se mai răscoleau, uneori, spiritele pe tema cote-
lor obligatorii, nepredate de „sabotori”, ori a
„dușmanului de clasă”, care se opunea înființării
întovărășirii sau gospodăriei colective. Dar astea
erau la marginea sau înafara ariei de preocupări a
băieților, probleme abstracte, cazurile concrete nu se
prea vedeau fiind rezolvate de oficialități la adăpos-
tul nopții și estompate de festivitățile de la lumina
zilei. 

Sătenii din Iacobeni nu aveau aparate de radio sau

stație de amplificare cu difuzoare, ziarele erau rare,
iar cultura de comunicare orală era limitată, singurul
mijloc de astâmpărare a setei de cunoaștere a copiilor
era lectura. Biblioteca școlii și cea a Căminului cul-
tural fuseseră epurate de „putregaiurile” literaturii
capitaliste și „înzestrate” cu literatură sovietică abun-
dentă și literatură română „nouă”. Pentru băieți, totul
era în regulă, bine că aveau ce citi, nimeni nu-i con-
traria cu informații că există și-o altă literatură, de
calitate, nedirijată politic. Și-au potolit setea de lite-
ratură și în cenaclul lor în doi, cu interminabile con-
fruntări și dezbateri. Ședințele se desfășurau în aer
liber, fără ordine de zi, pe ulițele satului ori pe imaș,
ca paznici de oi, vaci sau cai... Sau ca paznici la vie.
Că, deh! aveau și ei munca lor, misia lor în gospodă-
rie. Consumul abundent de literatură, ajuns la masa
critică, a generat... produse noi. Consumatorii au
devenit producători? Nu, autori! Cu timpul,
producțiile cenacliere au ieșit pe piață. Poezioarele
lui Nicolae au apărut la gazeta de perete a școlii.
Traian și-a depus versurile, în mod discret, în buzu-
narele șorțurilor ori în ghiodanele colegelor de clasă.
Au debutat în literatură!

Trecu astfel o nouă serie de ani. Se apropia finalul
ciclului școlii elementare. Problemele viitorului
deveneau tot mai presante. Alternativa era: continua-
rea școlii sau încadrarea „în câmpul muncii”.
Neavând informații ample despre sistemul școlar și
câmpul muncii, știind prea puține despre raportul
dintre vocație și profesie, obișnuiți să acorde priorita-
te plăcerilor imediate (copilărești încă) și nu utilului,
băieții, adolescenți deja, visau la cel mai plăcut viitor. 

Traian, îmbibat, ca să nu spunem îndoctrinat de
literatura sovietică despre Marele Război de Apărare
a Patriei, oscila între a deveni Erou sau Mare
Comandant de Oști. Pentru că, de obicei Eroul
murea, prefera varianta Mare Comandant. Mai pre-
cis, general, grad militar ce-i suna mai plăcut la ure-
che. Nu-i spusese oare tatăl lui că Ofițerii o duceau
cel mai bine pe front, în timp ce soldatul flămânzea și
degera în tranșee? Nu visa decât admiterea în Liceul
Militar, prima treaptă spre dobândirea acestei supre-
me calități! 

Nicolae își dorea una dintre acele școli pe care le
urmase fratele său mai mare, Dumitru: Liceul și
Facultatea de Filologie. În plus, i-ar fi plăcut să aibă
succes la fete, așa cum văzuse că avea fratele său,
atunci când venea acasă, în vacanțe. Chiar și
domnișoara învățătoare Bălan ciripise încântată, când
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„Bădița Mitică” a venit să se intereseze de „starea
școlară” a lui Nicolae. Toată numai zâmbet, îl luase
de braț și-l dusese la „Gazeta de Perete”, spre a vedea
poezioara lui Nicolae, panotată acolo de câteva zile:
Iarna, cu al ei vestmânt,/A acoperit pământul./ Totul
e posomorâ Și prin hornuri cântă vânul. (...) Nicolae,
în clasa a IV-a fiind, se simțise în al nouălea cer.
Merita să scrii, mai ales că și el era îndrăgostit de
Domnișoara...

Părinții, care-și doresc, totdeauna, pentru copii, o
profesie bănoasă și ușoară, bazată mai mult pe consi-
derentele lor și nu pe înclinația acestora, erau
îngrădiți de puținătatea mijloacelor economice de
care dispuneau. Speranța era în ajutorul statului, iar
noul regim „de democrație populară” se arăta generos
în această privință. Oficialitățile erau convinse, teore-
tic, de necesitatea unui raport armonios între vocația
elevului și școala pentru care optează. Întru obținerea
sprijinului populației, acesta era unul dintre obiecti-
vele urmărite prin sistemul de învățământ. Practica
însă, a silit toate regimurile politice, inclusiv pe cel
„democrat-popular”, să acorde prioritate intereselor
economice care, în acel moment, erau industrializa-
rea și colectivizarea. Cele politice fiind camuflate în
lozinca „făurirea omului nou”.

La intersecția acestor dorințe și interese, perspec-
tivele școlare și profesionale ale celor doi veri s-au
definit astfel: Nicolae a devenit elev la Școala Medie
Tehnică din Câmpulung Muscel, iar Traian, la Liceul
militar din Câmpulung Moldovenesc. Mai e nevoie
oare și de alte argumente înafară de această „câmpu-
lungire”, pentru a demonstra relația zodiacală dintre
cei doi. 

Anii de liceu au fost ani de „cenaclu spart”. În tri-
mestrele școlare, schimbul de producții și comentarii
lirice s-a făcut prin corespondență, uneori în limbaj
cifrat – la inițiativa junelui Traian, zelos în păstrarea
secretului militar. Păstrată de Traian, ale cărui
instincte de istoric-arhivist începeau să se înfiripe,
această corespondență are hazul ei documentar, pe
care scriitorul Nicolae va dori să îl dezvăluie publicu-
lui. Depozitarul, îmbibat de secretomanie militară
remanentă se va opune însă, cu eficiență! 

Pentru Nicolae, anii de liceu/școală medie tehnică
au însemnat o repetată confirmare a incompatibilității
sale organice cu ... tehnica contabilă! L-a ajutat faptul
că nu era singurul în această situație. Descoperindu-
se reciproc, elevii „culpabili” au constituit un grup de
rezistență, grupul „contabililor pierduți” și al

„poeților regăsiți”. S-a simțit mai apropiat de un alt
Nicolae, Stanciu, viitor coleg și de facultate pe care
Theodor Codreanu îl va considera speranța liricii
române din acel moment.

Cei doi Nicolae făceau lungi preumblări pe străzi-
le Câmpulung Muscelului pline de poezie deambula-
torie inocentă, neștiutoare a realităților culturale ce se
petreceau în urbe. Peste ani vor afla că: au trăit patru
ani în același oraș cu Tudor Mușatescu, fără a avea
conștiința și cunoștința acestui fapt; că într-una din
casele orașului aveau loc întâlniri și elevate discuții
filosofice la care participa Constantin Noica etc
participanții fiind arestați și condamnați la închisoare
pentru că primiseră pe cale clandestină o carte a lui
Cioran, o citiseră și o comentaseră. 

Pentru Traian, anii de liceu au marcat o continuă
diluare a atașamentului său față de cariera armelor,
rezultat al erodării Cărții sub impactul Realității. Cât
de lesne și înălțător se comiteau actele de eroism și se
dobândeau gradele militare în Carte și cât de prozaic
era să execuți, în Realitate, vreme de câteva ore,
comenzile, la dreapta, la stânga, înainte marș! Fără a
fi avansat în grad! 

Această schimbare îngrijorătoare de mentalitate
era însoțită de alta, mai dăunătoare, socotea Nicolae,
o modificare antipoetică. Părerea lui Traian era că
vorbele literare (auzi, vorbele, nu cuvintele! Asta
dezvăluia o atitudine de-a dreptul dușmănoasă!) fal-
sificau realitatea, îi dădeau o luminozitate și atracti-
vitate înșelătoare. În consecință el se delimita de ase-
menea practici literare și opta pentru terminologia și
atitudinea științifică în tratarea realității. Se declara
suprasaturat de poezia de dragoste a prietenului său și
își exprima dezgustul față de „același cântec vechi de
dor/ cântat pe struna ruginită/ a învechitului amor”,
pe care acesta intona în creațiile sale. –Milităria a
estompat, a sugrumat, poezia din tine! suspina îndu-
rerat Nicolae. 

Noua pasiune a lui Traian se numea Istoria.
Aceasta era, clama el, Știință adevărată, singura care
înfățișa Omul și Societatea așa cum erau în realitate:
nemiloși cu inamicii și sentimentali cu prietenii, crea-
tori de frumusețe proprie și distrugători ai frumuseții
altora, indivizi și comunitate având în sine și pe
Dumnezeu și pe Dracul! 

Pornit pe această cale, Traian a luat cu asalt, prin
concurs de admitere, Facultatea de Istorie a
Universității din Iași. Iar Nicolae, victorios și el în
urma unui concurs de admitere, a ajuns „singur prin-
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tre poeții” Facultății de Filologie a Universității din
Iași. Singur, e un fel de a spune, pentru că mai exista,
tot atunci, un alt „singur printre poeții” Facultății de
Filologie din Iași, Marin Sorescu. Mai erau și alții,
care nu o clamau, dar o credeau. În limbajul lor,
Singur însemna Unic, dar se jenau să o spună verde
în față, pentru că li s-ar fi cerut dovezi și ei aveau
puține, abia le fabricau. 

Căile separate ale vieții sunt rareori paralele. Cel
mai adesea ele au un curs ondulatoriu și adeseori se
intersectează, așa încât și cei doi verișori asistau, unul
la cursurile facultății celuilalt, trăiau secvențial în
mijlocul colegilor și în atmosfera facultății respecti-
ve, participau la cercul științific ori cenaclul facultății
etc. Această contaminare și-a arătat efectele peste ani,
când poetul Nicolae a început să scrie Istorie, iar isto-
ricul Traian, literatură. 

Puțini reprezentanți ai altor popoare înțeleg psi-
hologia poporului român. Mai ales ai popoarelor la
care Roata Istoriei se întoarce rar. Românii, în a căror
Istorie Roata și-a schimbat des, chiar frecvent, sensul
mișcării au învățat, mai rapid decât alții, că bunul
suprem al omului este viața. Pentru majoritatea româ-
nilor, fie din cinism, fie din „prostie” (cred Unii,
interesați!), sensul în care se învârte Roata Istoriei nu
are nicio însemnătate. Întrucât politica este cea care
imprimă sensul aleatoriu al învârtirii Roții, românii o
taxează drept C...! Importantă e viața, care trebuie
trăită pentru plăcerile ei, cu bucurie, pe cât se poate.
Ca să nu mai spunem că, fiind în viață, ai posibilita-
tea, dacă vrei, să imprimi Roții cursul dorit, ori măcar
să încerci!

Până a ajunge studenți, Nicolae și Traian, au prins
două schimbări ale sensului învârtirii Roții Istoriei
românilor. La vârsta de 7 ani, când au intrat în clasa
I-a a școlii elementare, sensul Roții Istoriei, la care
erau și ei chemați și educați să contribuie, era: „Lui
Stalin slavă, slavă-i cântăm!”

În aprilie 1964, studentului Traian și colegilor lui,
una dintre profesoarele facultății de istorie, fostă
secretară a organizației PCR din întreaga Moldovă,
iar în acel moment secretara PMR pe centrul univer-
sitar Iași, le-a explicat schimbarea sensului mișcării
Roții Istoriei, pentru istorici. Până acum, Istoria se
preda așa, spunea dumneaei și își îndrepta spre Vest,
mâinile încleștate ca pe o mitralieră, pac, pac, pac!
De acum înainte, se va preda așa, și schimbând
direcția mâinilor, cu 180 grade, spre Est, continua,
pac, pac, pac! A fost un moment important, care i-a

limpezit lui Traian, ce fel de știință exactă era Istoria.
Începuse el, mai demult să se lămurească, dar acel
moment a fost Everestul! Și, precum Giani Morandi,
a cântat „în genunchi mă-ntorc la tine” – Literaturii! 

Studentului filolog Nicolae și colegilor săi,
semnificația schimbării din aprilie 1964 le-a fost dez-
văluită chiar de către Ion Gheorghe Maurer. „...Am
asistat uluiți la momentul în care Ion Gheorghe
Maurer ne-a vorbit într-o altă lumină despre „lumina
de la Răsărit””, își amintește unul dintre studenți
(Grigore Ilisei). „Ni se dezvăluiau niște lucruri pe
care de fapt le știam cu toții”, completează Nicolae..

Credeți că întreaga generație a lui Traian și
Nicolae s-a apucat să împingă la Roata Istoriei în sen-
sul cerut de oficialități? Dar de unde! Au reacționat în
spirit românesc, la fel ca și la îndemnurile anterioare:
Istoria n-are decât să se învârtă! Viața trebuie trăită!
Fetele erau frumoase și numeroase! Băieții, isteți și
iubăreți! Gaudeamus igitur, vita nostra brevis est! 

Numai că studenția nu ține o viață. Cei care, ca să
folosim un limbaj zoo și agrotehnic, se adăpaseră la
izvoarele culturii – istoria și literatura – licențiați
acum, trebuiau, venise momentul!, să intre în câmpul
muncii. Nemulțumit că, în pofida statutului său de
viitor poet, a fost repartizat ca profesor de limba și
literatura română la o școală rurală, nici măcar în
Ferentari precum (peste vreo două decenii) Mircea
Cărtărescu, Nicolae și-a găsit – cu ajutorul prietenilor
săritori la nevoie – un post de normator pe un șantier
de construcții. Nemaifiind un profesoraș prăpădit,
care trebuia să lucreze trei ani la țară înainte de-a
avea dreptul să se transfere în oraș, ci ditamai munci-
torul în construcții, liber să se transfere unde și când
voia, Nicolae a devenit redactor la Radio Iași. Traian,
repartizat ca profesor de istorie pe litoral, s-a dedulcit
„la mare, la soare, fetițele sunt goale” și-a rămas
acolo, pozând în exilat pe țărmul Pontului, precum
Ovidiu. A vrut să revină la literatura. Însă Literatura,
femeie nobilă și demnă (dar ranchiunoasă!) nu l-a
mai agreat. Și atunci, infidelul, imoral, nu ca toți, dar
ca mulți bărbați, s-a încurcat cu surorile Literaturii,
Istoria și Critica literară. 
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De un deceniu și jumătate, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, edi-
tează colecția Ethnos, coordonată de Ion H.
Ciubotaru, în care au apărut tipologii urmate de
corpusuri (folclorul medical, obiceiurile nupțiale,
obiceiurile la naștere, arhitectura țărănească), pre-
cum și studii însoțite de corpusuri (obiceiurile
funebre, mitul cosmogonic, pământul-mamă, obi-
ceiurile agrare, basmul fantastic). Cel mai recent
volum este dedicat cântecelor propriu-zise din
Moldova și a fost publicat de Silvia Ciubotaru și
Ion H. Ciubotaru. Este cea mai reprezentativă
lucrare cu privire la lirica populară din Moldova.
Tipărirea acestui studiu monografic asupra liricii
populare, însoțit de 704 texte din Arhiva de
Folclor a Moldovei și Bucovinei și de un CD cu
32 de piese, a fost finanțată de Universitatea
ieșeană din Fondul Codrin și Ionuț Ciubotaru.
Subscriu la aprecierea autorilor, care consideră că
prezentul corpus „pune în circulație o categorie
folclorică esențială, cea mai numeroasă și mai
interesantă din literatura noastră populară” (p. 5).

Prima parte a lucrării se intitulează prea
modest Excurs bibliografic (p. 9-82), ea fiind, de
fapt, o istorie amănunțită a consemnărilor cu pri-
vire la lirica populară și a colecțiilor respective din
Moldova, realizate de-a lungul mai multor secole.
Începe de la primele atestări ale cronicarilor, care
ne asigură că poezia populară se afla în uz în seco-
lele al XV-lea – al XVII-lea. Dimitrie Cantemir
este cel dintâi autor, care menționează (chiar și)
termenul doina, ca termen dacic, și reproduce
cunoscutele versuri, care au fost rostite – se zice –
în anul 1686, de către regele polon Sobieski, la
adresa lui Constantin Cantemir: Constantini/Fugi
bini,/Nici ai casă,/Nici ai masă/Nice dragă jupâ-
neasă.2

Manuscrise din 1819 și 1837, păstrate la

Biblioteca Academiei Române, atestă, pentru
prima oară versuri și motive de lirică populară
românească pe care le găsim și în colecții ulterioa-
re. Entuziasmul pentru poezia populară din
Moldova câștigă noi valențe în epoca pașoptistă,
reprezentată prin Dacia literară, prin C. Negruzzi,
M. Kogălniceanu, Alecu Russo și mai ales prin V.
Alecsandri, care constituie momentul cel mai
important al istoriei acestei mișcări literare la mij-
locul secolului al XIX-lea, cu ecouri în Bucovina
(I.G. Sbiera, S.Fl. Marian), la românii din alte pro-
vincii și chiar peste hotare. După el, M. Eminescu
reprezintă un progres extraordinar, atât datorită
culegerii fidele a textelor, cât și prin prelucrarea
unora în opere proprii. 

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea au
fost realizate celebrele anchete prin
corespondență, inițiate de B.P. Hasdeu și N.
Densușianu, care constituie adevărate panorame
ale culturii orale din Muntenia și Moldova acelei
perioade. Autorii prezentului volum relevă termi-
nologia liricii din acel timp, exemplifică diferitele
categorii de cântece lirice moldovenești și stabi-
lesc că zonele Iași, Neamț, Galați și Vaslui sunt
cele mai bine reprezentate în răspunsurile la che-
stionarul B.P. Hasdeu. În aceeași perioadă, poezia
populară ocupă un loc esențial în activitatea
desfășurată de Mihail Canianu și Elena D.O.
Sevastos, autori ai unor importante colecții, iar
periodicele Șezătoarea și Ion Creangă au oferit
spațiu tipografic multor culegători de la sfârșit și
început de secol, mai puțin cunoscuți, dar care
îmbogățesc peisajul folcloristic moldovean. 

Monumentala colecție Materialuri folcloristi-
ce, editată de Grigore G. Tocilescu în anul 1900,
încheie perioada lucrărilor la care au participat
culegători din mai multe ținuturi. Încep să apară
„corpusurile zonale”, datorate unor autori ca
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Elena Niculiță-Voronca (1903), Matthias
Friedwagner (1904) și Al Vasiliu (1909), pe care
autorii le supun unor analize la fel de minuțioase,
relevând atât metodele de culegere, cât și motivele
mai importante pe care le conțin. 

Capitolul intitulat Alte colecții e dedicat opere-
lor lui Tudor Pamfile, Mihai Costăchescu și Petru
Caraman, ultimele două fiind tipărite la mare
distanță în timp față de data alcătuirii lor. De o
deosebită atenție se bucură doi dintre
reprezentanții Școlii Sociologice: Constantin
Brăiloiu și Petre V. Ștefănucă, autori ai unor
importante colecții din Moldova și Basarabia.
Încheierea celui de Al Doilea Război Mondial a
înlesnit continuarea culegerilor de poezii populare
din Moldova, unele în cadru instituționalizat,
publicarea colecțiilor inedite realizate în perioada
precedentă sau alcătuirea de antologii ale liricii
populare, activitate în care au excelat C.Gh.
Prichici, Gh. Ciobanu, V.D. Nicolescu, G.
Munteanu, S. Cârstean, V.Gh. Popa, L. Bârgu-
Georgescu ș.a. 

Poeziei populare din stânga Prutului îi sunt
rezervate două capitole: unul se referă la perioada
de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la Al
Doilea Război Mondial, caracterizat prin activita-
tea lui Gheorghe V. Madan și a unor culegători
mai puțin cunoscuți. Celălalt capitol, intitulat
Culegeri și tipologii din Republica Moldova, ana-
lizează perioada de după 1945, când au fost publi-
cate mai multe volume de poezii populare lirice în
cadrul corpusului folcloric al Republicii Moldova;
între acestea, Poezia lirică (1975), Cântece popu-
lare de dragoste (1977), dar și altele se bucură de
toată atenția celor doi autori, care relevă motivele
cele mai interesante, multe având paralele în alte
zone ale limbii române. 

Această parte istoriografică a lucrării se înche-
ie cu o caracterizare succintă a celor patru volume
dedicate poeziei de dragoste, de Sabina Ispas și
Doina Truță, în cadrul Colecției Naționale de
Folclor din România.

Concluzia care se desprinde din această privire
retrospectivă este că autorii au realizat aici o ade-
vărată istorie a culegerilor de poezii populare din
dreapta și din stânga Prutului, de la începuturi

până în deceniile din urmă. Lipsește doar capitolul
despre colecțiile de poezie populară lirică ale
Arhivei de Folclor al Moldovei și Bucovinei, dar
aceasta rezultă din cele 704 texte (p. 227-414),
culese, în proporții diferite, de cercetătorii: Silvia
Ciubotaru, Ion H. Ciubotaru, Lucia Cireș, Lucia
Berdan și Constanța Buzatu, cărora li s-au asociat
muzicologii Viorel Bârleanu și Florin Bucescu,
precum și universitarii Larisa Agapie, Mircea
Fotea și Ștefan Popa. 

Partea mediană a volumului cuprinde un stu-
diu, la fel de amplu, asupra temelor, motivelor, și
particularităților stilistice ale liricii populare din
Moldova (p. 83-150). Atenția celor doi autori e
reținută de 14 teme și motive, alese după criteriul
valorii folclorice, între care: deus otiosus, soarta
și norocul, dorul, cucul – pasăre sfântă, blestemul,
fata rău-măritată, mesagerii astrali ș.a.

Pentru a arăta valoarea acestei părți a lucrării e
suficient să ne oprim la câteva dintre motivele cer-
cetate. Primul, denumit deus otiosus (p. 83-87), e
reprezentat în folclorul nostru de textul: Doamne,
Doamne,/ Mult zic Doamne,/ Dumnezeu pare că
doarme/ Cu capul pe-o mănăstire/ Și de nimeni n-
are știre. Celebritatea și cariera excepțională în
cultura românească a acestui text se datorește lui
Lucian Blaga, care l-a utilizat de numeroase ori în
opera lui filozofică și literară. Poate că prima oară
i-a scos în evidență valoarea în anul 1930, cu oca-
zia prezentării unei selecții de poezii populare
românești la Berna, în fața unui public deosebit de
cultivat; altădată l-a recitat și comentat în cursul
unei vizite private în familia unor „mari amatori
de artă neoclasică” din Zürich; reacția acestora e
descrisă de Blaga astfel: „Cei de față s-au extaziat
ca-n fața unor poezii de Rilke” (ap. Mircea Popa:
Lucian Blaga: Încă odată Brâncuși. În: Portal
Măiastra, 2015, nr. 2, p. 5; Mircea Popa: Lucian
Blaga. Prin cenușa veacului. Cluj-Napoca: Casa
Cărții de Știință 2019, p. 160-161). Da, acest
catren este unul dintre textele folclorice
românești, a cărui valoare literară și filozofică
poate fi comparată cu poeziile din Stundenbuch,
ale marelui poet de limbă germană de la începutul
secolului al XX-lea. Așezarea lui de către autorii
ieșeni pe prima poziție între motivele care merită
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să fie comentate dovedește nu numai că sunt bine
informați, ci și că apreciază frumosul folcloric la
valoarea lui.

Referindu-se la acest motiv, M. Eliade
vorbește despre „oboseala lui Dumnezeu”, despre
somnul și îndepărtarea cerului de pământ, din
cauza comportamentului oamenilor, denumit, în
religiile primitive, „deus otiosus”. Dar textul a
comportat numeroase discuții, la care au participat
filozofi (L. Blaga și alții), istorici ai religiilor (M.
Eliade), folcloriști (I. Mușlea, O. Bîrlea, I. Taloș),
tema devenind astfel una semnificativă pentru cul-
tura noastră. Silvia Ciubotaru și Ion H. Ciubotaru
se încadrează între aceștia din urmă, demonstrând
că textul nu e atât de rar, cum s-a crezut, și stabi-
lind ocaziile în care omul deplânge absența de
lângă el a lui Dumnezeu: la naștere, botez, logod-
nă și căsătorie. Autorii schițează totodată centrele
în care au fost consemnate variante ale textului
(Mehedinți, Someș, Crișana, Bistrița-Năsăud,
Bucovina, dincolo de Nistru) și participă astfel
activ la una dintre discuțiile privitoare la concepția
românilor despre relația omului cu Divinitatea.

Al doilea motiv important care reține atenția
autorilor este intitulat Soarta și norocul, oarecum
înrudit cu primul, dar mult mai frecvent în folclo-
rul românesc. Sunt identificate ipostazele în care
apare norocul în textele lirice: norocul-floare,
norocul nu se face lângă drum, el poate fi aflat,
semănat sau răsădit, el arde, poate fi băut de vite
la adăpătoare, poate fi primit sau se împarte (unora
cu carul, altora cu paharul), el nu se vinde etc. etc. 

Motivul Fata rău-măritată (p. 118-136)
prilejuiește autorilor o adevărată monografie, cu
incursiuni nu numai în lirica altor zone românești,
ci și în aceea a altor popoare; sunt puse la
contribuție informații de natură socială și psiholo-
gică, e subliniată diferența copleșitoare între viața
alături de părinți și cea împreună cu socrii/
cumnații/ cumnatele; între aceștia, soacra ocupă în
cântecul popular poziția cea mai urâtă de nurori;
soacra uită sau se răzbună pentru că și ea a trecut
prin aceeași perioadă a vieții; conflicte de natură
psihologică ori socială fac dificilă adaptarea tutu-
ror membrilor familiei la noua situație; se face
simțită lipsa de toleranță și o stare sufletească

individualistă, care duce la însingurarea celui nou
intrat în familie. Lirica fetei rău-măritate împru-
mută motive din lirica funebră, părăsirea casei
părintești fiind asociată trecerii pe altă lume;
diferența dintre fecioria văzută în culori paradisia-
ce și noua stare civilă, de soție și noră, devine
motiv suficient pentru a profera blesteme și a dori
metamorfozări neașteptate. 

Spațiul nu permite descrierea celorlalte motive
lirice din Moldova, pe care le-am menționat mai
sus, și nici comentarii asupra particularităților sti-
listice relevate de autori (p. 143-150), pentru a
putea trece la amplul capitol intitulat Subiecți
reprezentativi (p. 151-225), care constituie o
contribuție de cel mai mare interes pentru
cunoașterea stadiului în care se găsea lirica popu-
lară din Moldova, în perioada ultimelor cinci
decenii, mai bine zis, aproximativ de la înființarea
Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei
(1970) și până astăzi. 

Capitolul este întrecut în istoria folcloristicii
noastre doar de aceiași autori în volumul de
Basme fantastice din Moldova (2018; cf. și
Viorica Nișcov: Scoati-mă pi draga lumi..., în
„Convorbiri literare” 2019, nr. 1 (277), p. 100-
105), textele și portretele fiind selectate tot din
Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei; acolo
sunt portretizați 62 de povestitori, majoritatea
covârșitoare bărbați, aici ni se oferă 60 de portrete
(unele colective), majoritatea femei. Cu o singură
excepție, portretele sunt însoțite de fotografii bine
făcute. Cei mai mulți subiecți sunt îmbrăcați în
haine de sărbătoare; unele femei sunt fotografiate
la lucrul câmpului, la tors ori la țesut, iar unii din-
tre bărbați apar cu instrumentele lor muzicale (flu-
ierul, vioara, ghitara). Sunt biografii detaliate, pre-
sărate cu informații despre viața localității de ori-
gine sau de adopție a subiecților, din viața lor pro-
prie, frânturi de spirit, ironii și autoironii; sunt
consemnate totodată reacțiile publicului la ascul-
tarea producției lor literare. Într-un singur caz
(Baimacean I. Aglaia, din Straja, jud. Suceava), în
locul unei caracterizări făcute de autori e reprodus
dialogul purtat de aceasta cu Ion H. Ciubotaru. 

Corpusul de texte oferite de autorii cărții este
de o rară bogăție. Cele 704 texte au fost selectate



dintr-un număr și mai mare din Arhiva de Folclor
a Moldovei și Bucovinei și transcrise fidel, mode-
rat fonetic, de către cunoscători perfecți ai graiului
local. Multe sunt publicate acum pentru prima
oară, în timp ce un număr mai mic de texte au fost
tipărite în colecții mixte, semnate de slujitorii
Arhivei. Toate textele sunt însoțite de datele de
culegere (localitate, informator, culegător(i) și
data culegerii), informații care pot fi verificate ori-
când.

Textele sunt clasificate în șapte capitole – a
căror denumire era preferabil să fi fie tipărită cu
litere grase –, cele mai numeroase fiind cântecele
de dragoste și dor (216 texte), cele de necaz și
supărare (219) și cele de înstrăinare (134). Restul
capitolelor, grupate în cântece: de haiducie, de
natură, meditative, de petrecere, conțin un număr
mai mic de texte. Un CD cu 32 de interpreți vocali
ai textelor completează imaginea cântecelor pro-
priu-zise din Moldova.

Aparatul științific care însoțește corpusul ne
arată că acesta conține texte culese dintr-un număr
imens de localități moldovene: 155, reprezentate
în măsură diferită în volum, după numărul și
valoarea literară a textelor culese. Parcurgerea atâ-
tor localități indică oarecum măsura în care lirica
era cunoscută la nivelul Moldovei întregi. Nu știu
să avem o colecție de lirică populară ale cărei
izvoare să se găsească într-un număr atât de mare
de localități. Pe primele poziții se află localități
din județul Suceava: Fundu Moldovei, cu 57 de
texte, Straja, cu 56 de texte, Vicovu de Jos, cu 54
de texte; Agârcia, jud. Neamț, cu 33 texte; din jud.
Iași: Crivești cu 31 de texte. Restul localităților
sunt reprezentate cu un număr mai redus de cânte-
ce propriu-zise.

Dacă numărul mare al localităților din care
provin textele indică suprafața pe care a fost cer-
cetat cântecul liric în Moldova, indicele
subiecților chestionați devine criteriul după care
cunoaștem mai în profunzime viața cântecului
popular propriu-zis din această regiune. Cu toate
că, după toate probabilitățile, cercetătorii de teren
nu au reușit să epuizeze repertoriul cântăreților,
există, totuși, câțiva subiecți, de la care au fost
culese un număr remarcabil de cântece propriu-

zise; numele și zestrea lor merită să fie indicate;
mai întâi cei din localități sucevene: Țâmpău E.
Zenovia, din Pojorâta (70 de texte), Baimacean I.
Aglaia, din Straja (30 de texte), Șorodoc Gh.
Eufrosina, din Vicovu de Jos (26 de texte), Fădur
Gh. Elena, din Frătăuții Noi (22 texte), Puha P.
Zamfira, din Bilca (17 texte), Cazac Calina, din
Frătăuții Vechi și Mercheș T. Eudochia din Fundu
Moldovei (câte 14 texte), Geamanari S. Aglaia,
din Plutonița (12 texte), Achiței I. Constantin, din
Pretești, și Gheață D. Veronica, din Botoșana (câte
11 texte); din jud. Neamț: Grădinaru N. Maria, din
Agârcia (15 texte), Lipovanu I. Ludovica, din
Agârcia (11 texte); din jud. Iași: Tarcan V.
Ruxandra, din Crivești (13 texte); din jud. Galați:
Peneoașu C. Costin, din Cudalbi (12 texte) și
Obroceanu N. Catinca, din Corni, jud. Botoșani
(11 texte). Ceilalți subiecți au comunicat câte 10
sau mai puține texte. 

Un Indice tematic, alcătuit după principiul
cuvintelor-cheie, ajută la orientarea căutătorilor de
motive în această vastă colecție, iar rezumatele în
franceză, engleză și germană fac cunoscută lucra-
rea publicului de alte limbi. Indicele de autori
citați în partea întâi a lucrării trimite la sursele
bibliografice ale ei.

Contribuție de primă importanță la studiul poe-
ziei populare românești, masivul volum dedicat
cântecelor propriu-zise din Moldova se alătură
seriei de opere deosebit de valoroase realizate de
Silvia Ciubotaru și Ion H. Ciubotaru, pentru care
merită tot respectul și recunoștința noastră.

Note:
1. Silvia Ciubotaru, Ion H. Ciubotaru: Cântece propriu-

zise din Moldova. Iași: Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași 2021. 458 p.

2. Unii au considerat că acestea ar fi cele dintâi versuri
populare românești tipărite, dar ele au fost devansate cro-
nologic de un text publicat de Johannes Tröster, în cartea sa
Das alt- und neu-teutsche Dacia (Vechea și noua Dacie
Germană), tipărită la Nürnberg în 1666, p. 357. 
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Suntem chemați să-l însoțim pe scriitorul Grigore
Ilisei în periplul său prin „sanctuarele memoriei”
acum când trăim vremuri asemănătoare cu acelea
evocate de jurnalistul Mihai Eminescu: „Oamenii
simt o apăsare, asemeni celei produse de atmosfera
îngreuiată de furtună... În sfera vieții morale pare a
nu mai fi existând nici o idee (...) Ideea naționalității
(s.n.) chiar atât de roditoare și în stare a ține loc mul-
tor goluri ale culturii e subminată...” (Mihai
Eminescu „E greu a afla”, Timpul, 27, septembrie
1882 și în volumul Publicistica literară, Editura
Humanitas, 2018, pag. 510-511). Mângâiați de
„corectitudine” așteptăm „un ghid” de conversație cu
actualii căutători de gloriole. Da nu-i totul pierdut:
sunt semne că porțile „sanctuarelor memoriei” cultu-
rii românești n-au fost încă prăvălite. Spirite de
veghe, precum cel al distinsului cărturar Grigore
Ilisei, moldoveanul îndreptățit să ridice păienjenișul
de pe fântâna uitării, sunt călăuzite de corectitudine
„o nețărmurită iubire ” de Adevăr. Scrie eruditul pro-
fesor Theodor Codreanu: „Cartea lui Grigore Ilisei ar
merita cunoscută de tinerele generații școlare tot mai
depărtate de ființa românească, rătăcită în universuri
virtuale” (Theodor Codreanu, Cuvânt înainte, în op
cit., p. 17).

Caligrafia medalioanelor se reazemă pe caligra-
fia spiritului național. Împreună alcătuiesc un palim-
psest simbolic. Palpită printre șiruri bucoavnele
Părintelui Dosoftei și vorbele de duh ale lui Ion
Neculce, pe care scriitorul îl urmărește cu gândul în
surghiunurile „frățești” din tinerețe. La bătrânețe
(silabisim uneori înlăcrimați această stare) îl împacă
cu tărâmurile tăcerii, în aleasa veghe a scrisului. Este
ascultată „respirația” generației înnobilată de un
patriotism „curat ca lacrima”. Pretutindeni, deasu-
pra naturii moldave veghează un spirit vaticinar în „o
boare de poezie” alecsandrină. „Îngerul căzut” încă
nu răzbise. Într-un capăt de anotimp m-am aflat cu
discipolii mei la Mircești. Ajunsesem târziu; o pană
de curent (firească în acei ani) ne-a aprins lumânările

pe care le aveam de acasă. Le-am recitat câteva ver-
suri din Serile de la Mircești și ne-am îndreptat spre
capela-mausoleu. „Parcă veniți de la priveghere”,
ne-a spus cineva. Am „liturghisit” gândindu-ne la
liturghii „imnul nemărginit” al poetului național. Am
rostit, la lumina făclioarelor, ultima parte din „Dan,
căpitan de plai”, încredințându-i pe cei de față că
„Nistrul” trece neodihnit numai prin istoria români-
lor, adică prin Dacia întreagă, evocată în vestita
„Baladă” de Ciprian Porumbescu. Astăzi, crede însă
Dl. Grigore Ilisei, „nu prea este timp de melancolie
și înfiorare” : „Cântecele cele vechi, care îl încântau
pe Ciprian au fost uitate...”. Și totuși, la serbările
Mănăstirii Putna din acest an, un violonist tânăr din
„diaspora” a dăruit miilor de pelerini o interpretare
înaltă a mărturisirii lui Ciprian Porumbescu.

„Un bucium cântă tainic” când ne apropiem de
hotarele Ipoteștilor. Orizonturile se deschid.
Transcendentul coboară. Parcă ascultăm în graiul lui
Geo Bogza, rugăciunea apostolică întru răsplata
„celor curați cu inima”: „ Doamne, fă ceva pentru
oamenii aceștia că tare ne-au primit frumos (...) să-și
poată vedea sufletul. Iar după o vreme din neamul
acela s-a născut Mihai Eminescu”. (Geo Bogza,
„Basm”, în vol. Paznic de far, Editura Minerva,
1974, p. 363). Meritul lui Grigore Ilisei este de a fi
aprofundat evenimentele cele mai importante ale
biografiei eminesciene. În peregrinările sale, poetul
„nu se însoțește doar cu zăpezile, cu înghețul..., ci cu
dintâile vestiri ale frigului etern” (p. 64). În suferința
mărturisită discret se află o undă de speranță, urmând
vibrației sufletești inefabile. Cei care vor să li se
înșiruie titluri psalmice pentru a recunoaște caracte-
rul creștin al creației eminesciene, ar trebui să cerce-
teze cu bună credință mesajul mai profund al aceste-
ia: poetul nu este un zugrav de sentimente. Pătimirile
sale nutresc o înduhovnicire primită ca o îmbrățișare.

Știm ce însemna, în timpul său, strălucirea de
menhir a frazei lui Titu Maiorescu, dar și delicatețea
vesperală a tălmăcirilor pe care Mite Kremnitz a
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conferit-o poemelor eminesciene. Dar, după părerea
noastră, (probabil-repede amendată) singurul recep-
tor al lirismului adâncurilor a fost „învățătorul copii-
lor”, Ion Creangă. Simplitatea însemnărilor din gra-
iul frust al lui Ion Creangă, în care viața se află într-
un elan solar, s-a întâlnit cu lirismul grav al
existenței „îndulcite cu dor de moarte...” Vin în sanc-
tuarul lui Ion Creangă și al cărții cu o aducere amin-
te: așteptat de echipa de filmare a Doamnei regizor
Elisabeta Bostan, actorul Ștefan Ciubotărașu, care
interpreta rolul marelui povestitor, a întârziat îngrijo-
rător de mult. Cineva l-a văzut la „Eternitatea”
Iașilor, meditând ore în șir la mormântul aceluia pe
care avea să-l întruchipeze. La întoarcere, a strâns în
palma mâinii drepte un strop din ploaia ce tocmai se
îndepărtase. „E filtrul anilor care au trecut și nostal-
gia fără leac a copilăriei” (p. 79), scrie Grigore Ilisei,
pledând încă o dată pentru recunoașterea
sensibilității moldave.

„O armonie de sentimente românești, subliniază
scriitorul, va aureola și va da pecete originală întregii
creații enesciene (...). Compozitorul va intra cu fie-
care creație, de la Poema Română la monumentala
operă Oedip, de la Rapsodii și Impresii din copilărie
până la Vox Maris, în templul marilor creatori ai
lumii” (p. 97). Așa cum se observă, fiecare perioadă
retorică „spațială” se construiește cu limpiditate.
Astăzi, în forfota sfidărilor modernității (rău
înțelese), eposul sadovenian (în 4000 de pagini tipă-
rite) este ocultat de generațiile speriate de „oglinzile”
din bibliotecă. Lirismul răsfrânt în arta evocării se
retrage, credem, în icoana Dumbrăvii minunate. Dl.
Grigore Ilisei lasă impresia că stă de vorbă cu fiecare
dintre eroii cărții; de pildă, cu Ionel Teodoreanu,
care, la rându-i, îl evocă pe „zăvorâtul” Sadoveanu
în revista Însemnări literare din Iași, „venea mai târ-
ziu decât ceilalți, se așeza pe scaunul de lângă fereas-
tră și începea să tacă (s.n.), prezent dar învăluit în el
și parcă la orizontul nostru, ca un munte cu nume de
om. Uneori, muntele scotea o fițuică din afundele lui
buzunare, dregându-și glasul cu strășnicie de leu...”
(p. 133-134). Vorba de duh, cu polisemantismul ei
inteligent, este adusă în beneficiul scriiturii. Dl.
Grigore Ilisei amintește de jerbele de spirit ale lui
Păstorel Teodoreanu, Garabet Ibrăileanu, Mihai
Codreanu („pontiful sonetului românesc”), George
Lesnea, Otilia Cazimir (scriitoarea care „împărățea
peste lumea celor ce nu cuvântă”), Miluță Gheorghiu
(anticipând, se pare, glumele despre identitate de

gen).
Ținutul Fălticenilor, coborâtor din veacuri,

rămâne vestit pentru „curățenia morală”. Aici s-au
ivit multe din „geniile neamului românesc”:
Sadoveanu își aflase „drumul către zările îndepărtate
ale vieții și către cele nevăzute ale eternității”. Prin
„Grădina liniștii” au trecut cei din familia
Lovineștilor, folcloristul Arthur Gorovei, profesorul
Aurel George Stino, Anton Holban, sculptorul Ion
Irimescu, inegalabilul iubitor de frumos, poetul
Nicolae Labiș, un nonconformist în plin „obsedant
deceniu” ucigaș. El l-a ținut în brațe pe pruncul ce
primea taina încreștinării și care astăzi, prin această
carte, se dovedește a fi un descendent al neamului de
cărturari de mare valoare. Îl însoțim, cum spuneam,
cu îndreptățită emoție în pelerinajele sale prin chino-
vii moldave. La Vovidenia Neamțului, el, Grigore
Ilisei, ne povestește drama Părintelui Mitropolit
Visarion Puiu. La Văratec întârzie până departe în
noaptea Perseidelor, spre a ne arăta stelele însuflețite
de pătimirile unor creștini: Episcopul Partenie
Ciopron, viitorul Mitropolit Bartolomeu Anania,
diortisitorul Sfintei Scripturi. Am rămas trei răsări-
turi în reședința acestui geniu al gândirii și al rostirii
românești, care a definit metaforic „Greul
Pământului” și a plănuit, cum spune Dl. Grigore
Ilisei, o „pentalogie a mitului românesc”. Sunt mereu
dator lumii cuvintelor de har, pe care le-am primit în
vremuri diferite de la Doamna Zoe Dumitrescu-
Bușulenga, căreia, înainte de conferința despre
Eminescu de la Galați, i-am fost prezentat de I.P.S.
Dr. Casian. Nu cu mult în urmă umblam cu lumini în
mână să mă rog la mormântul Monahiei Benedicta
(jos la Putna) și la acela al Părintelui Pimen (mai sus,
la Sihăstria Putnei).

Îi căutăm mereu pe „cei care nu mai sunt”, vorba
Poetului, pentru că îi iubim. Scriitorul Grigore Ilisei
ne cere să nu ne înstrăinăm de ființa și de valorile
neamului nostru – în atâtea rânduri și atâtea rânduri
năpăstuit (pe „gamele” din ce în ce mai „corecte” ale
fățărniciei). Sanctuarele memoriei, credeți-mă, sunt
în noi înșine. Cercetați-le „în semn de nețărmurită
iubire...”.

Grigore Ilisei, Sanctuarele memoriei, Editura
Doxologia, Iași, 2021.
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Dicţionarele sunt semnul infailibil al civiliza-
ţiei moderne, diversitatea şi dezvoltatea lor mar-
când gradul de apetenţă al societăţii pentru
cunoaştere, informaţie şi, în acelaşi timp, des-
chiderea spre perfecţionare atât a comunicării,
cît şi a gândirii. (Acum aproape cinci decenii, la
începutul activităţii mele de lexicograf, ca
redactor şi revizor la marele dicţionar tezaur al
Academiei Române, m-a impresionat stadiul
„ştiinţei” dicţionarelor în Elveţia, mai ales prin
faptul aparent periferic, al învăţămîntului şcolar,
unde se preda modul eficient de folosire practică
a instrumentul-dicţionar). Cu o desincronizare
previzibilă, au apărut, în ultima vreme şi la noi,
lucrări lexicografice de toate soiurile, unele foar-
te serioase, altele preţioase prin domeniul abor-
dat ori originalitatea conceperii. Un adevărat
cumul de convingeri şi motive personale mă
îndeamnă să întâmpin cu încântare apariţia unui
dicţionar, de orice fel (înafara planului
Academiei am lucrat şi alte dicţionare, cel mai
singular fiind Dicţionarul Luceafărului emines-
cian), mai ales unul domenial, în speţă cel filo-
sofic, care incumbă câteva imperative de res-
ponsabilitate particulare, în funcţie de sistemul
conceptual al personalităţii filosofului prezentat.
Cu atât mai important este cazul unui savant
complex precum Mircea Eliade, care nu a fost
numai marele istoric şi filosof al religiilor sau un
prozator de o anvergură deosebită, dar şi impli-
cit, în credinţa mea, un foarte interesant filosof
al istoriei. Amalia Lumei are iniţiativa, oportună
şi temerară în felul, ei de a ne oferi un mic dic-
ţionar filosofic al începuturilor scriitoriceşti ale
lui Mircea Eliade, lucrare lexicografică fără pre-
cedent, în primul rând pentru că stadiul cunoaş-
terii tânărului Eliade nu este prea dezvoltat,

acest domeniu (jurnalistica de idei din anii 1926-
1928) este încă puţin cercetat (acoperit mai
recent de o remarcabilă teză de doctorat semnată
de aceeaşi autoare), dar şi fiindcă Amalia Lumei
adecvează în această lucrare o modalitate de
alcătuire a vocabularului de termeni filosofici
„în exclusivitate din fragmente preluate din
opera autorului, lipsind cu totul orice comentarii
editoriale şi permiţând textelor să vorbească prin
ele însele despre sensurile pe care le conţin sau
pe care le presupun”. Altfel spus, sensul este
contextual şi această dependenţă este crucială în
cazul termenilor filosofici, vădită de Mircea
Eliade însuşi prin ceea ce numea, la vremea
aceea, „precizarea termenilor”, respectiv „conţi-
nutul noţiunii pe care îl dăm noi cuvântului” (p.
13, s.v. analiza cuvintelor). În această privinţă,
Amalia Lumei are un bun şi inspirat temei să-l
urmeze pe Eliade, cu atât mai mult cu cât „pre-
cizarea” lui Eliade prefigurează (ca şi în alte
cazuri, cu alte idei ori alte domenii) nu numai o
semantică a textului, ci şi o prolifică teorie lin-
gvistică actuală, anume teoria pragmatică, care
are în vedere eficacitatea participativă a utiliza-
torului de semne la constituirea înţelesului. 

Pe de altă parte, tot în acest prim articol de
dicţionar putem „recupera” (cum se exprimă
autoarea lucrării) ceva din gândirea unui Eliade
tânăr despre „spiritul teoriilor evolutive” care-l
iritau prin dominanţa lor în epocă (sunt şi azi
tenace). Rezistenţa viziunii progresive va provo-
ca savantului matur Eliade concepţia, în întregi-
me înnoitoare, rezultată din mitul eternei reîn-
toarceri, una care rectifică modul de a gândi în
termenii mentalităţii europene. În dicţionarul
Amaliei Lumei, articolul filosofia istoriei prefi-
gurează, la o atentă privire, această nouă filoso-

132132 CONVORBIRI  LITERARE

Rodica MARIAN



fie prin faptul că „satisface necesitatea de a des-
coperi universala cauzalitate” „ca o parte a sin-
tezei, iar nu ca unica sinteză”, totodată „partea
cea mai viabilă a diletantismului”. Acest din
urmă termen este relevant pentru vocabularul
eliadian, într-un bogat areal de disocieri îi com-
ponente de semnificaţie, bine şi limpede illustra-
te în selecţia Amaliei Lumei, ceea ce plasează
acest termen cu totul diferit faţă de sensul
comun. Reprezentativ pentru convingerile lui
Mircea Eliade rămâne articolul pozitivism, în
care verva juvenilă anticipeză hotărât orientarea
savantului de mai târziu.  

Calitatea de oportun şi salutar instrument de
lucru pentru cunoscătorii specializaţi, cei
curioşi, sau pentru toţi cei interesaţi de formarea
şi înzestrarea unui uimitor gânditor ca Mircea
Eliade – se adevereşte, în această lucrare lexico-
grafică, prin unele exemple foarte elocvente.
Este şi cazul unui termen creat (articolul creatu-
ral), a cărui semnificaţie se construieşte, respec-
tiv este deductibilă, din extrasele textuale (res-
ponsabil selectate de Amalia Lumei), dintre care
premonitorie şi sugestivă îmi pare calificarea
asociativă ca „realitate fluidă şi vibratorie”, atât
a emoţiei estetice, cît şi a faptului istoric „mărtu-
risit”. La fel de interesant îmi pare, de pildă, arti-

colul romantism ştiinţific, unde se disociază
înţelesul din artă de cel ştiinţific, acesta din urmă
„e singurul fecund, creator”.  

Din experienţa dicţionarului-tezaur pot afir-
ma că ilustrarea sensului (sau sensurilor) cu cita-
te reprezentative are un rol axial, etapă ce se
adevereşte definitorie, ca adecvare la scopul
propus în acest folositor vocabular semnat de
Amalia Lumei. Semn tutelar al dominantei
nevoi de informaţie şi rafinare a cunoaşterii eşa-
fodajului filosofic a lui Mircea Eliade, acest mic
dicţionar se înscrie în seria publicaţiilor pe teme
de filosofie românească (vezi Nota introducti-
vă), inaugurate de prof. univ. Marta Petreu, din-
tre care se aminteşte în primul rând Dicţionarul
termenilor filosofiei lui D.D. Roşca (2008). 

Satisfăcând şi alte criterii ale gradului de
acribie ce incumbă unui instrument de lucru din
sfera ştiinţelor umaniste, precum autenticitatea,
conexată cu precizia, exhaustivitatea şi, corecti-
tudinea, i se poate conferi acestui vocabular con-
ceptual un incitant nivel intelectual, respectiv
informativ, fără a i se ştirbi o anume flexibilita-
te, dar şi o necesară forţă sintetizatoare. 
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Cartea de debut a Danielei Andronache
– Cireşe în pârg, Editura Timpul, 2020 –
mi-a readus în minte acele cărţi aşezate,
limpezi, cu mult lirism şi simple în formula
de redare a emoţiilor poetice, pe care poe-
tele de altă dată, de pe la mijlocul secolul
XX, le scoteau cu timiditatea şi bucuria
impactului cu cititorul şi mai ales cu cei ce
le receptau în revistele ce-şi manifestau
dorinţa de a descoperi noi talente. Prin
urmare, Daniela Andronache pare a nu fi un
„nou talent”, ci unul „mai vechi”, întîrziat,

ieşit în lume acum, cînd poezia tinerilor este din
ce în ce mai deschisă spre noi căi de abordare, ba
în căutarea unor noi paradigme, ori în originalităţi
cu orice preţ. Daniela Andronache nu pare a fi
deloc preocupată de aşa ceva, ci pur şi simplu,
după o probabil expereinţă de lectură (fiind ansol-
ventă de filologie, cu o teză de doctorat în limba
engleză), scrie fără teamă de desuetudine, de căl-
care pe cărări bătotorite, descoperind, totuşi,
locuri prin care poezia de acest fel găseşte respi-
raţie şi chiar atractivitate pentru cititor. Evident că
nu sare din acest tipar, ci ba chiar îl caută cu pri-
sosinţă, şi aşază în el formele pe care ea le consi-
deră încă viabile.

Plecînd de la titlul, venit de la prima poezie
care deschide cartea, nu mai este nicio îndoială că
poeta, care, astfel, încearcă să-şi profileze exis-
tenţa printr-o notă biografică, nu are niciun com-
plex, ci priveşte totul cu nonşalanţă şi cu un soi de
mulţumire de sine: „Am venit pe lume/ când pri-
mul rând de cireşe/ dădea în pârg./ pe la al doilea,
eram deja copăcel,/ beat de lumină, miresme şi
soare,/ fremătând de-a valma cu păsările cerului/
şi florile pământului./ şi azi simt întocmai ca

atunci./ un gând însă nu-mi dă pace:/ peste câte
rânduri de cireşe/ va apune soarele în grădina
mea?” (Cireşe în pârg, p. 9). O întrebare pusă cam
devreme, pe care poeta, ţinînd cont de numărul
primăverilor pe care le va prinde pe tot parcursul
vieţii, şi-o pune, fără a aştepta neapărat vreun răs-
puns în vreo altă poezie a cărţii sau de la vreun
astrolog dintre cei mulţi care apar peste tot în
media românească. Este aici o sinceritate, ce nu
ţine neapărat de naivitate, ci de o curiozitate pe
care fiecare om, conştient de sine, de trecerea tim-
pului, o are. Cîtă poezie poate exista într-o astfel
de întrebare, rămîne de descoperit pe parcursul
cărţii. Însă, din cîte se poate vedea chiar din pri-
mele versuri, poezie există, chiar dacă în consis-
tenţa ei se vede mai puţin îndrăzneală, mai puţin
nerv. Ceea ce este clar este că Daniela
Andronache a ales să scrie o poezie curată, since-
ră, fără pretenţii prea mari, cu vagi promisiuni de
a ieşi din acest tipar, ce ţine, aşa cum am spus la
început, de poezia altui secol, altui timp. 

Parcimonia cu care aşază versurile în pagină,
cîteva la număr de cele mai multe ori, cu o atenţie
parcă de-a nu ieşi din oglinda acesteia, este o
primă caracteristică a poeziei scrise de Daniela
Andronache. Temele care se încadrează în astfel
de tipare, în astfel de alveole lirice, sunt cele mari,
generale, pe care poeta le tratează cu atenţia şi
elementele sale stilistice, ca în acest poem: „Luna
cuibărită/ în lumina moale-a dimineţii –/ ou cos-
mic/ spart în răstimpuri/ de strigăte de veşnicie”
(Ou cosmic, p. 11). Felul acesta de trop domină
cartea, iar formula este una ce dă o monotonie de
stil cărţii, chiar dacă, uneori, printr-un soi de
livresc aluziv, aceasta ar părea că se vrea ruptă:
„Un scaiete/ stăpâneşte trufaş orizontul./ de
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umbra lui,/ regele Lear îşi sprijină/ neputinţa”
(Vreme de restrişte, p. 13). Astfel de imagini,
copiate parcă dintr-o galerie foto dintr-o arhivă a
unui telefon performant, sunt trimise spre cititor
ca într-o reţea online, cum ar fi WhatsApp, în aşa
fel ca imaginea, cît mai clară, să circule cît mai
rapid spre ochiul cititorului.

În poezia Danielei Andronache, cuvintele „se
iau de mână”, sunt deci, conform preceptului lui
Aristotel, vii, „corp viu”, care pot exista indepen-
dent de voinţa noastră, de cea a poetului mai ales,
cuvinte care, pînă la urmă îl renasc de sub pielea
lor sub formă de poezie: „Cuvintele se iau de
mână/ se îmbrăţişează,/ apoi se despart,/ fac ple-
căciuni/ şi se ridică./ sunt vesele şi/ nebănuitoare/
eu stau şi le ascult/ vrăjit povestea/ fără grai”
(Magia cuvintelor, p. 17). O astfel de magie poate
fi închipuită, în ziele noastre, cînd cuvintele au
devenit un amalgam, lăsate în lume, în construcţii
verbale sau chiar scrise, fără gramatică sau cu o
gramatică schilodită, doar de un poet care cunoaş-
te cu adevărat ce pot face cuvintele bine, ce pot
face acestea rău. Aici poeta se lasă furată doar de
vraja acestora, care ar putea fi doar într-o „poves-
te fără grai”. Ca atunci, cînd „dincolo de cuvinte”
apare „conul de umbră/ al lunii”. Se poate consta-
ta aici şi un romantism întîrziat, care vine numai
din nonşalanţa poetei, încrezătoare în această
magie a cuvintelor chiar şi în afara lor (p. 21). O
poezie de acest ton, romantic, este Rugăciune, în
care „Seara, pe cer, pâlâie o lumină/ gălbui-roşia-
tică” (p. 23). Iar un realism viciat de o imaginaţie
facilă găsim în poezia Şopârlă (p. 24).

În poeziile mai lungi, cum ar fi Îmbărbătare
(p. 26), discursivitatea diluează discursul, chiar
dacă aluziile biblice încearcă să dea greutate poe-
mului. Chiar şi aşa tonul este unul bun şi în linia
pe care poeta a acceptat-o. La fel în Cântecul bla-
jinilor, p. 29. Precum şi în poeziile care readuc în
memoria noatră nume de eroi, cum ar fi Ecaterina
Teodoroiu (p. 31).

Un alt aspect, mai puţin practicat azi, nu
numai de tinerii poeţii, care chiar s-au îndepărtat
de tot de acest gen, ci chiar şi de poeţii consacraţi,
este pastelul, care-şi găseşte loc pe coala de hîrtie
din faţa Danielei Andronache, fie că sunt chiar

pasteluri, cu toate regulile acestui fel de poezie,
fie că se face doar aluzie şi se folosesc imagini din
această panoplie lirică: „Blânde pasteluri/ se
aştern domol pe dealuri./ prinţe căpiţe de fân,/
miresme de soi/ umplu/ aerul încremenit/ în
dunga unui gând cucernic./ printre fire de iarbă,/
gâze minuscule/ se odihnesc la soare/ în această
binecuvântată zi”. (Binecuvântată zi, p. 69). Nu te
dai, în zilele noastre, în vînt după astfel de lucruri,
cu iz vetust, dar nici nu le poţi trece cu vederea
sau amenda în vreun fel, fiind adunate într-o carte
de debut, în care poezia musteşte în mucegaiul ei
nobil, sub care zace un talent, care, după o depă-
şire a etapei de faţă, ar putea izbucni în tonuri
mult mai actuale.

Cartea de debut a Danielei Andronache nu
cere nimic altceva în plus decît ceea ce pare a fi
promis chiar din titlu, adică un pumn de cireşe în
pîrg, din care guşti şi faci o grimasă, aşa cum îţi
strîmbi gura cînd storci între dinţi o felie de lămîie
peste care aşterni o lacrimă de miere de albine.
Iese astfel, în final, un gust plăcut, care deschide
pofta şi spre altceva. Acel altceva îl aşteptăm de la
Daniela Andronache, care, din cîte se poate vedea
din această primă carte, are resurse să iasă din
corsetul din pînză tare şi rară, aşa cum poate lesne
fi văzut pe trupul poeziei pe care o scrie acum.
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Răsfoind paginile prestigioasei și longevivei
publicații, cititorul descoperă cu uimire, pe lângă sem-
năturile celor mai reprezentativi scriitori ai fiecărei
epoci, frumoase contribuții... regale. Este un fapt
neobișnuit, probabil unic în peisajul revistelor literare
europene de la începutul secolului al XX-lea. Strânse
în acest volum, scrierile Reginei Elisabeta, ale Reginei
Maria, ale Principelui Carol și Principesei Ileana
reconstituie momente din istoria noastră literară și
națională și pun în lumină întâlniri esențiale (livrești
sau reale) dintre (și cu) personalitățile vremii. 

Povestea condeielor regale începe cu Carmen
Sylva, Regina-poetă Elisabeta (1843-1916), îndrăgos-
tită de țara pe care a slujit-o cu devotament și pe care
a promovat-o cu asiduitate ori de câte ori a avut oca-
zia. Erudită (vorbea fluent franceză, germană și engle-
ză și cu solide cunoștințe muzicale), talentată (a scris
mii de poeme, nuvele, basme, legende) și generoasă
(cu o impresionantă activitate de mecenat) și-a făcut o
adevărată misiune din sprijinirea activităților caritabi-
le (pentru femei, pentru bolnavi, pentru educație) și
din susținerea tinerilor talentați care băteau la porțile
afirmării în literatură și artă.

Convorbirile găzduiesc cele mai frumoase scrisori
adresate tânărului George Enescu, pe atunci aflat la
Paris, în plină perioadă de afirmare, culegând primele
aplauze internaționale. Regina îi scrie acestui „copil
drag al sufletului” ei, de doar 19 ani, încurajându-l să
se inspire în continuare din tot ce e românesc: „Cu
ușurință bunul Dumnezeu te-ar fi putut aduce pe lume
în altă țară; dar se vede că trebuia să tragi folos din
pământul nostru, din vlaga noastră mare, tânără și
vioaie, precum și din acel „nu știu ce” care va fermeca
pe toți fără ca ei să-și poată da seama de ce și cum.
Prin ce ai avut marele succes de până acum? Tocmai
prin ceea ce e curat românesc în opera ce ai creat”. Îi
povestește despre propria activitate literară, despre
legendele, baladele și poveștile sale care, de aseme-
nea, își găsesc izvorul în marea creație populară
(legenda Râului Doamnei, prezentată la Expoziția

Universală de la Paris, poveștile Peleșului), despre
vizitele lui Grigorescu și seratele de muzică pe care le
găzduiește și despre necontenita sete de cunoaștere și
desăvârșire. Să fie, oare, cele două Rapsodii Române
(compuse în 1901-1902), magistralele creații cu care
Pinx (așa cum era alintat Enescu) răspunde îndemnu-
rilor regale în anii imediat următori?! Probabil. El
însuși este „copil al naturii”, sensibil și îndrăgostit de
țara sa pe care o poartă în suflet în anii de formare (și
apoi în întunecatul exil). El care, la cinci ani, într-un
dialog cu mama sa face o mărturisire de credință: –
„pot să le spun acolo (la Viena) că sunt român? –
Sigur, de ce să nu le spui”? – Mă gândeam...să nu crea-
dă că...mă laud”. 

În numerele din anii 1912-1913, Convorbirile găz-
duiesc poemele „Generației de azi” precum și
„Cugetările” Reginei al cărei credo este că”întâiu con-
deiul scrie ceea ce rupe inima, şi pe urmă ceea ce înal-
ţă gândul”.

Printr-o scrisoare testamentară, Carmen Sylva i-a
încredințat lui Alexandru Tzigara-Samurcaș (director
al revistei Convorbiri literare între 1924-1939) o serie
de scrisori, pentru a fi publicate. Având în vedere
importanța lor, acesta va oferi revistei, în 1916, ime-
diat după moartea Reginei, scrisorile lui Vasile
Alecsandri către M.S. Elisabeta (din 1877 și respectiv
1879). Redactate, după moda timpului, în limba fran-
ceză, acestea dezvăluie admirația Bardului de la
Mircești față de suverană. Prima dintre ele creionează
portretul unei Reginei „așezată la căpătâiul unui biet
rănit și scriind, după dictarea acestuia, o scrisoare
mamei sale”, imagine pe care poetul și-o imaginează
ca temă a unui emoționant tablou. Scrisoare este
expresia admirației față de cea care a consolat soldații
răniți comportându-se ca o mamă, în amintirea pro-
priului său copil pierdut. Cea de-a doua scrisoare a lui
Alecsandri este, practic, răspunsul său la invitația
Reginei de a compune câteva „versuri de Mirliton”
pentru a decora (la fel, după moda timpului) vila sa de
la Sinaia. Alecsandri se arată dezamăgit de „infirmita-
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tea” sa de a compune când câmpia verde îi „absoarbe
simțurile și le face să rătăcească dincolo de toate ori-
zonturile” și mărturisește că așteaptă iarna, când
„natura zace sub un giulgiu înghețat, când totul tremu-
ră și soarele însuși pare a căuta o sobă bună pentru a
se încălzi”. Iarna, spune el, este „dușmanul” care-l va
incita să scrie pentru a se reabilita în ochii suveranei.

Secțiunea „Despre Regina Elisabeta” cuprinde tex-
tele semnate de Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi,
Duiliu Zamfirescu, Al. Tzigara-Samurcaș, Simion
Mehedinți, D. Onciul. 

Iacob Negruzzi (care semna într-un număr din
1913 o „epistolă” în versuri către Înalta Doamnă) îi
adresează, în numele redacției, o frumoasă urare
Suveranei, subliniind calitățile și eforturile acesteia de
a face cunoscută țara peste hotare: „eu însumi care am
întemeiat revista sânt trecuți 47 de ani; D-nii Bogdan
și Mehedinți care în urmă au luat succesiv direcțiunea
ei; D-nii Duiliu Zamfirescu și Tzigara-Samurcaș,
vechi și statornici colaboratori, venim în numele tutu-
ror autorilor ce au susținut și au făcut să prospereze
Convorbirile literare, să aducem prinosul nostru de
recunoștință și admirație marei autoare cu care se
făleşte poporul nostru”[...] „Dacă Regele Carol a
înălțat renumele țării; dacă i-a întărit și mărit
conștiința de sine însăși, descoperindu-i forțele laten-
te; dacă a îndreptat patria noastră pe calea progresului,
a prosperităţii şi a culturei; dacă a condus-o la lupte
biruitoare, i-a mărit teritoriul şi i-a dat vază şi glorie,
Carmen Sylva, cu calitățile inimei Sale, a strălucit ală-
turi de soţul Ei ca o zână a blândeței, iar cu bogatul
talent ce l-a hărăzit Cerul, a răspândit numele patriei
noastre, pot zice, pe toată suprafața globului, căci
puține vor fi limbile în care scrierile strălucitei autoare
să nu fi fost traduse”. În același context, Iacob
Negruzzi și Duiliu Zamfirescu publică lungi poeme
dedicate „Înaltei Doamne” aflate „pe pragul
bătrâneții”.

La împlinirea vârstei de 70 de ani, Titu Maiorescu
o laudă pe Regină pentru „priceperea lumii, pentru
desăvârșirea în ale artelor, pentru răspândirea binefa-
cerilor”, apreciind-o pentru „viața statornicită în țara
noastră” și pentru „razele de lumină” trimise peste
toate hotarele acesteia. Subliniază, totodată, că în
ciuda propriilor dureri, Regina a știut să îmblânzească
durerea celorlalți. 

La moartea Reginei-poete (în 1916), Convorbirile
găzduiesc pioasele gânduri ale elitei vremii.
Alexandru Tzigara-Samurcaș semnează un superb
eseu intitulat „Regina Elisaveta și cultura româneas-

că”, cea care „ca o eroină a părăsit această lume,
lăsând în urmă faptele frumoase ce-I asigură nemuri-
rea. Icoană scumpă va rămâne Ea în amintirea contim-
poranilor Săi, căci rangul de Regină l’a ocupat nu
numai ca treaptă convențională a alcătuirii sociale, ci
mai ales ca apanagiu atât de superior al
sentimentalității. Ea a fost, în vremea Ei, cea mai
bogat încununată dintre femei”. Subliniind devota-
mentul și imensul efort depus de Regină pentru ridica-
rea poporului, acesta apreciază marile sale opere de
caritate și de educare a femeilor și copiilor dar și acti-
vitatea poetică cu care „zîna poeziei înviora viaţa
sufletească şi artistică a poporului român”. În același
timp, evidențiază țesăturile și ornamentele cu motive
românești lucrate personal de Regină (una dintre cele
mai reușite fiind cea oferită Regelui la împlinirea de
70 de ani, care era un” acoperământ cu mărgăritare”
pentru potirul de cleştar gravat cu o dedicație în ver-
suri), generozitatea cu care a deschis biblioteca şi
saloanele ei, transformându-le în „cea mai înaltă şcoa-
lă pentru desvoltarea gustului într’o ţară ca a noastră,
unde galerii de tablouri lipseau”, modul în care a
popularizat muzica clasică și a protejat artiștii (reușind
să ducă şi peste hotare renumele „Poemei Române”),
opera de restaurare a monumentelor din ţară, și tradu-
cerea operelor celor mai importanți autori pe care i-a
lansat în marea literatură europeană.

Simion Mehedinți (directorul Convorbirilor în
1916) îi aduce un omagiu celei care „a înţeles preţul
estetic al portului românesc şi a căutat să-i sporească
însemnătatea în ochii orăşenilor. Împletitura părului,
ca în tablourile lui Rafael, lăsând fruntea liberă spre a
se vedea lumina inteligenţei, e un lucru de mare preţ în
estetica ţărancei române [...]. De asemenea, marama
care cade liber ca vălul matroanelor, dând nobleţă
chiar fețelor obicinuite, e un ornament care biruie
toate nimicurile importante de aiurea... Poeta a înțeles,
iar Regina a dat pildă, chemând la curte portul vechiu
al Românilor. De aceea, şi chipul Doamnei Elisaveta
va rămânea pentru urmași îmbrăcat cu haina româ-
nească”.

Îndurerat, profesorul D. Onciul (de la București)
scrie, în aceleași împrejurări despre Doamna care „şi-
a îndeplinit datoria de Suverană faţă de ţară şi popor,
datorie în care ea găsea toată fericirea; râvna cu care a
muncit pentru bine şi frumos, muncă în care ea găseà
singura mângâiere şi bucurie; această datorie îndepli-
nită şi această muncă săvârşită o înalţă mai presus de
măririle tronurilor, în înălţimile celor mai alese suflete
ce cunoaşte istoria omenirei”, despre operele de bine-
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facere, despre „institutele şi societăţile ce ea a creat şi
îndrumat, atât pentru alinarea suferinţelor celor săraci
şi infirmi cât şi pentru o activitate nobilă şi folositoare
a femeiei române, ca şi pentru cultivarea industriei
casnice naţionale, cu preţioasele elemente vechi de
ornamentaţie românească şi cu frumosul port naţional,
pe care ea l-a înălţat pe tronul său, ele vor perpetuà
îndemnul ei luminos din generaţie în generaţie”, des-
pre Carmen Sylva, „cetită şi apreţuită în toată lumea
cultă” care a adăugat „ la opera sa de Suverană făcă-
toare-de-bine, şi o parte însemnată din activitatea sa
literară, în folosul ţărei şi al neamului românesc, şi a
dat, prin opera sa sufletească cea mai aleasă, o parte
din fiinţa sa sublimă umanităţii întregi.”

Regina Maria, la rându-i, încredințează câteva
dintre numeroasele ei însemnări revistei Convorbiri
literare. De fapt, primele confesiuni datează din anul
1924, înainte de a deveni Regină, care sunt o adevărată
declarație de dragoste și de atașament față de „ ţara
aceasta, pe care mi-o apropiasem prin lacrămi şi sus-
pine. Mă simţeam legată de ea cu lanţuri de fier, prinsă
prin inimă, creier şi sânge; simţeiam că fiecare din cei
şase copii, pe care îi născusem pentru ea, era o verigă
a acestui lanţ puternic, pe care numai moartea sau un
cataclism putea să-l rupă”.

Inspirată de Elisabeta, Regina Maria va fi conti-
nuatoarea modelului suveranei implicate în viața
poporului, va purta și va promova straiul strămoșesc
(pe care-l va înnobila cu elemente originale, dându-i o
strălucire cu adevărat regală), va fi apropiată de oame-
nii simpli pe care-i va ajuta toată viața (uneori, în
ciuda propriilor lipsuri, așa cum mărturisește în
„Povestea vieții mele”), va fi Regina-Soldat dar și
femeia care și-a asumat cu demnitate și devotament
identitatea de româncă și a luptat pentru întregirea
României într-o epocă plină de tensiuni politice și de
conflicte. Începutul Marelui Război și rumorile despre
abdicarea bătrânului rege Carol dezvăluie un caracter
de luptătoare hotărâtă să rămână în țară: „chiar dacă
alții s-ar fi hotărât să plece, eu m-aș fi înfipt cu copiii
mei în pământul acesta și, ca să ne desprindă de el, ar
fi trebuit să smulgă și inimile din noi”.

În Convorbirile din 1915 găsim două fragmente
din „Povestea unui dor nestins” care, dincolo de
frumusețea și sensibilitatea lor, conțin subtile elemente
biografice. În prima poveste, despre moartea unei tine-
re călugărițe, alege prenumele Maria „după Maica
Domnului” pentru personajul său iar în cea de-a doua,
vorbind despre fericire, îi dă o definiție...regală:”dacă
puterea înseamnă fericire sau iubirea schimbătoare a

poporului... atunci am fost fericit; dacă fericire
înseamnă numai să şezi colo pe un tron singuratic, pri-
vind pe cei ce rămân jos... atunci am fost fericit... dacă
fericire înseamnă să fii invidiat de toţi, să stai în faţa
judecăţii neştiutoare a lumii fără arme şi fără apărare,
să zâmbeşti când inima ţi-i plină de lacrimi, să stai
streajă neadormită când eşti mort de oboseală, să-ţi
pleci urechea la toate plângerile cărora nu le poţi ajuta
şi la toate durerile pe cari nu le poţi uşura; să rămâi
mut când vei fi atacat, să auzi sute de glasuri, să înţe-
legi multe limbi şi totuşi niciodată să nu afli adevărul;
dacă aceasta este fericire... da, atunci am fost fericit”.

În articolul „După Războiu”, Regina amintește
despre opera de reconstrucție națională și europeană,
într-o vreme „ca lungă convalescență după o boală
grea”. Fără a aminti imensa-i contribuție la realizarea
marelui deziderat al Unirii, Regina consemnează: „noi
aparținem unei părți turburate a lumei dar Țara noastră
a devenit de două ori mai mare ca întinderea ei de odi-
nioară. Acum ne-am întors la ce era din veci al nostru
și, deoarece am căpătat aceste largi ținuturi, ele trebu-
iesc cercetate, înțelese și cuprinse în inimile noastre”.
Ceea ce face, scriind despre „toate colțurile țării mele,
atât din teritoriile cele vechi, cât și din cele noi [...] să-
mi îndeplinesc modesta mea misiune, iar pe cei tineri
să-i cresc cu idealul de a continua sarcina noastră”.
Același text conține o excepțională descriere a
Castelului Bran (Brân sau Brâna), „mica cetate solita-
ră, ciudată și răsboinică, mica fortăreață ce mi-a fost
oferită”, de care va rămâne legată până la sfârșitul
vieții. 

Chiar și după memorabilul succes diplomatic din
America (în 1926) când a avut parte de o primire
extrem de călduroasă din partea președintelui Calvin
Coolidge și a locuitorilor New York-ului, Maria a dat
dovadă de modestia și generozitatea marilor spirite. Se
spune că, mult timp după ce ecourile vizitei s-au stins,
la întâlnirea cu un român, americanii aveau aceeași
întrebare: «Sunteţi din ţara Reginei Maria care a fost
la noi?». Cu o inteligență vie, cu o uimitoare forță de
muncă și cu talent literar, a lăsat moștenire splendide
pagini. În eseul „Despre credință” (1925), Maria cre-
ionează portretul Reginei Elisabeta și, în același timp
face o adevărată reverență Mariei Poenaru, femeia
care a slujit-o pe aceasta cu „devotament, uitare de
sine, fidelitate”. Două sunt liniile de contur moral ale
Elisabetei: idealismul și generozitatea. „Regina voas-
tră cea d’intâi” este „o idealistă” ce „vedea frumosul în
fie-ce lucru şi bunătate în orice om – Ea a clădit, însă
firea poetului care trăia într’ânsa o făcea să înfrumuse-
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ţeze întâmplările zilnice, o făcea să vadă lucrurile mai
mari decât erau, o orbeau în faţa pericolului, şi în faţa
falşilor profeţi o lăsau fără apărare”. Pentru Carmen
Sylva „cea mai scumpă dorinţă era de a da, de a da
mereu. Din inima ei: simpatie, înţelegere, minte – din
timpul ei: bani, iar din încrederea ei ea dădea totdeau-
na şi niciodată nu socotea ce dădea” care i-a dat „vite-
jia de a merge înainte, vitejia de-a crede în nădejde,
vitejia de-a sfida glasurile care bârfesc și osândesc”. 

Pe Maria Poenaru, Regina Maria o descrie ca pe o
mare prietenă care a împărtășit visul Reginei-poete,
care a sprijinit-o cu mult curaj până la sfârșit și care,
mai ales, i-a păstrat o vie amintire. Deși cititorului nu-
i va fi cunoscut chipul acestei femei, faptul că Regina
Maria o descrie ca fiind o persoană de mare caracter
este cea mai frumoasă dovadă de prețuire. Și această
prețuirea este dublată de dorința de a avea, la rându-i,
pe cineva care să-i păstreze „ flacăra iubirei” dincolo
de mormânt. 

O profundă meditație, sub denumirea Este sângele
regesc o fericire? este tradusă și găzduită în
Convorbirile din 1927. Regalitatea ca necesitate în
țara în care (neavând această tradiție) trebuie să strălu-
cească prin prestigiul său, prin răbdare și print-un con-
stant efort de adaptare. Răspunsul Reginei privind
condiția regalității rămâne ancorat între binecuvântare
și blestem: binecuvântarea ca „măreaţă uitare de sine”
și o dorință de îndeplinire a misiunii primite, bleste-
mul, ca o negare a acesteia.

Eseul Ce înseamnă Marea pentru mine este un
omagiu pentru tatăl său Alfred, Duce de Saxa- Coburg
și Gotha „comandantul unui vas care de două ori a
făcut înconjurul lumii”, pentru Regina Victoria „tre-
când în revistă cea mai formidabilă flotă din lume”,
dar și pentru „unchiul Carlo, Regele, stăpânul meu,
educatorul meu [...] arbitrul soartei mele” și pentru
soțul său Nando, cu care a făcut „o pereche ascultătoa-
re, care făcea ce i se spunea...întotdeauna...cele două-
sprezece ceasuri ale zilei, de-a lungul anilor și
anilor...”. În același timp, eseul conține o mărturisire
despre alegerea Balcicului („Cuibul Singuratic, casă
mică albă, colț de frumusețe, colț de odihnă, colț de
pace”) ca loc al inimii sale... 

Despre Regina „Artistă” au scris (în timpul vieții
ei) Simion Mehedinți și Al. Tzigara-Samurcaș. În stu-
diul său, S. Mehedinți vorbește despre cele trei doam-
ne vrednice „de luare-aminte”: Elena (Cuza),
Elisabeta și Maria. Portretul făcut Reginei Maria este
în cele mai calde culori ale admirației (pentru lucrurile
deja realizate) și ale speranței (pentru viitorul pe care

această curajoasă Doamnă îl anunță). Spre deosebire
de predecesoarele sale, în opinia semnatarului textului
Maria are puterea de a împleti latura artistică cu cea
social-politică. 

Al. Tzigara-Samurcaș consideră că Regina a reali-
zat o adevărată operă de „naționalizare” a tezaurului
românesc. În mod paradoxal, aceasta nu încearcă să
aducă elemente specifice din fosta sa patrie în cea
nouă ci, dimpotrivă, încurajează arta națională
(re)aducând-o în atenție. „Cartea Cântărilor” caligra-
fiată și decorată în gouache cu motive florale
românești pe file de pergament și prezentată la
expoziții internaționale, este dovada atașamentului
față de natură, așa cum (re)decorarea castelelor de la
Cotroceni, Balcic, Scroviște, Copăceni și promovarea
portului popular arată admirația pentru „arta pământu-
lui”.

Moartea subită a Reginei Maria, în iulie 1938 a
îndoliat și paginile Convorbirilor.

Nicola Arion evocă în „Amintiri despre Regina
Maria”, nu doar o întâmplare (din 1934) ci o lungă
prietenie a acesteia cu Sefica turcoaica, o femeie săra-
că din Balcic care își făcuse loc în ritualul anual de pri-
mire la Castel, subliniind o dată în plus modestia,
omenia și generozitatea Reginei.

Nicolae Petrescu analizează fragmentele din
Povestea vieții mele referitoare la război. Subliniind
devotamentul și perseverența care au caracterizat-o pe
Regină, consideră că aceasta a stabilit „o salutară
comunitate de sentimente cu poporul” și amintește
despre vizitele zilnice în spitale, în „cele mai obscure
sate” și „cele mai umile colibe” din timpul refugiului
la Iași. Totodată, admirând stilul literar al lucrării, N.
Petrescu o califică drept „cea mai frumoasă lecție de
patriotism”.

Constantin Gerota publică articolul Ultima operă a
Reginei Maria în care împletește gânduri prestigiul
regal și despre talentul acesteia: „prin opera Ei literară
farmecă, prin faptele Ei de Regină a României
îndeamnă şi dojeneşte, arătând drumul spinos, dar
luminat, al adevărului, al sincerităţii şi al iubirii eter-
ne”. Opera la care trimite titlul articolului este roma-
nul Măști. Însemnările lui C. Gerota despre intriga
romanului se completează cu câteva pasaje din opera
Reginei: „Ce suntem toţi decât un şir de măşti mai
mult sau mai puţin urîte; unele mai bine tipărite decât
altele, dar totuşi măşti: măşti cu deosebite expresii, iar
sub aceste măşti ce suntem noi într’adevăr şi cui îi
pasă de ceea ce suntem? N’are preţ decât înfăţişarea
noastră exterioară, pe care o văd vecinii noştrii precum
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şi lucrurile ce le spunem sau le facem în văzul tuturor.
Încolo, cui ce-i pasă? Stăm noi vreodată să socotim ce
sunt cu adevărat vecinii noştri?

Mii şi mii de măşti şi niciuna de tot la fel cu alta.
Şi să o facem, sau minte de ajuns ca să le pricepem pe
toate?... Toate răsuflă, gândesc, văd, lucrează, iubesc,
urăsc, suferă, sub acelaşi soare ca noi – şi noi nu ştim
nimic din toate astea, suntem nepăsători, lăsători,
cinici” ...

Articolul directorului Convorbirilor de la acea oră,
Al. Tzigara-Samurcaș, În memoria Reginei Maria ,
este un ultim omagiu pentru prețioasa colaborare și
„inimoasele urări adresate cu prilejul diferitelor ani-
versări ale Junimei” prin care Regina și-a „asigurat
veşnica recunoştinţă a celei mai vechi dintre publica-
ţiile periodice româneşti”. Totodată, directorul subli-
niază contribuția Reginei la întregirea neamului, grija
maternă pentru răniții războiului, contribuția la încura-
jarea artei româneşti, talentul și sensibilitatea și, mai
presus de toate, „contopirea cu sufletul poporului”. În
tomurile ultimelor decenii numele Reginei Maria va
străluci de-a pururea alături de „acei oameni de seamă
a căror contribuţie a fost covârşitoare în istoria neamu-
lui şi cărora pentru aceasta le păstrăm o amintire neş-
tearsă”.

Cea mai amplă evocare a Reginei Maria îi aparține
lui Emilian I. Constantinescu, singurul care realizează
o analiză a întregii ei opere literare pe care o găsește
originală, romantică și de o profunzime mistică.
Autorul consideră Povestea vieții mele o capodoperă
„de stilizare simplă și naturală” în care există o perfec-
tă echivalență între „gând și expresie”, un adevărat
tour de force literar. Regina realizează cea mai bogată
colecție de portrete și, în același timp, grație unui fin
spirit de observație, lasă posterității importante evo-
cări „și nu copii amorfe ale circumstanțelor și eveni-
mentelor”. E.I. Constantinescu apreciază că „rareori s-
au scris pagini mai încărcate de lumină, de strălucire și
de emoție, pagini de vrajă și poezie”.

Volumul cuprinde o scriere din 1916 a Principelui
Carol, intitulată Doi prieteni. Povestea „păsării măes-
tre făurite de mâna omului” care l-a impresionat și ale
cărei personaje sunt Aurel Vlaicu, „om modest, dar
foarte convins de superioritatea invenţiei sale” și prie-
tenul său, sublocotenentul Negel, animați de același
ideal, al zborului care „cu sângele lor curat au scris
cele mai glorioase pagini ale istoriei aviaţiei române”.
Principele deplânge moartea lui Vlaicu în tentativa sa
de a trece Carpații: „biata jucărie atât de şubredă,
lucrată cu atâta trudă, zăcea ca o grămadă de beţe şi

pânză, stropită de însuşi sângele clăditorului. Întinsele
aripi cari o clipă înainte îl purtau înspre înfăptuirea
idealului său, îl acopereau ca un giulgiu. Zdrobit e
visul, zdrobit e şi visătorul”. În același timp, relatează
despre destinul tragic al colaboratorului lui Vlaicu,
Negel care, deși a reușit să depășească recordul de
înălțime al prietenului său, își pierde viața într-un tra-
gic accident. Nu putem decât să ne amintim de cuvin-
tele lui Aurel Vlaicu despre bucuria zborului: „Nu m-
am ridicat atunci mai sus de patru metri. Cu toate aces-
tea nici Alpii nu mi-i închipuiam mai înalţi ca înălţi-
mea la care mă ridicasem eu. Fiindcă patru metri erau
pentru mine un record care-mi consacra maşina.
Zburasem şi aceasta era principalul. Mă menţinusem
singur în aer. Făcusem evoluţii neşovăielnice”.

Principesa Ileana se regăsește în Convorbiri cu
un scurt eseu. Fiica cea mai apropiată de Regina
Maria, care i-a stat alături și a ajutat-o de multe ori să
ducă la îndeplinire ambițioase proiecte, a avut la rân-
dul său un aspru destin care însă nu a i-a diminuat dra-
gostea față de România, de portul și tradițiile sale, așa
cum a deprins de la augustele sale înaintașe. Talentată
și foarte determinată a studiat sculptura cu Ion Jalea și
pictura cu Jean Al. Steriadi. Îndrăgostită de mare, a
fost (probabil, puțină lume știe) prima femeie care a
reușit să obțină brevetul de căpitan de cursă lungă
(chiar dacă în realitate nu i s-a permis să conducă
decât un iaht). Constanța, eseul Principesei Ileana
este, dincolo de o temeinică dovadă a puterii exemplu-
lui, o rememorare a istoriei Școlii românești de
Marină. Bricul Mircea și Crucișătorul Elisabeta, vasul
amiral al Marinei, două vase-simbol în Europa (care
au participat la deschiderea Canalului Kiel în 1895).
Domnița Ileana (cum i se spunea), scrie despre Bricul
Mircea, „alb şi strălucitor în soare, cu catargele înalte,
cu nenumărate parâme, ca un vis din vremea cea
veche!” 

Reunite în volum, aceste pagini reconstituie o
epocă. Pentru a păstra parfumul acelui timp, am păs-
trat textele originale, așa cum au fost incluse în revistă.
Este meritul oamenilor care, peste ani, au dat viață
revistei Convorbiri literare traducând și publicând
scrierile Reginelor. Este, de asemenea, meritul celor
care, contemporani fiindu-le, le-au apreciat opera și s-
au aplecat cu reverență asupra rândurilor lor,
trimițându-ne gânduri de lumină.
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Criticul, eseistul, teatrologul Florin Faifer,
ieșit nu demult din scena vieții, s-a ilustrat ca un
istoric literar atipic. Talentul l-a făcut chiar anti-
patic printre colegii de breaslă, unii, ca vulpile
care nu ajung la struguri, susținând mai mult sau
mai puțin discret că pentru un cercetător „serios”
a mânui deopotrivă fişa documentară şi metafora,
a dubla acribia de expresivitatea stilului, a face
din istoria literară o narațiune de idei și o galerie
de portrete ar fi nepotrivit sau chiar frivol. Fals.
Rigoarea informației reci poate fi măiestrit ame-
liorată de suflul epic și de arta portretistică. Este
prea multă „răceală”, prea multă detaşare a omu-
lui faţă de om, ca să nu spun nesimţire, în jurul
nostru şi în lume, pentru a ne mai ocupa timpul şi
sufletul cu texte doar corecte, ba, unele, chiar
corecte politic, reci, câlţoase stilistic, care nu sunt
expresia subiectivităţii fecunde, adică a persona-
lităţii celui care le-a scris, în fond, expresia talen-
tului de scriitor, căci acolo unde talent nu e, nimic
nu e. Volumul Pluta de naufragiu al lui Florin
Faifer, cu o prefață de Paul Cornea și o copertă
inspirată pe care este reprodusă „Pluta meduzei”
a lui Théodore Gericault, pe care l-am recitit
recent, mă îndreptățește să reafirm acest dicton.
Cartea cuprinde o galerie de ceea ce Florin Faifer
numește „figurine” – scriitori intrați în umbra
uitării sau acoperiți total de ea. Nota dominantă a
fiecărui profil este una caracterologică. Voi trece
în revistă doar câteva dintre „figurine”.

Haig Acterian s-a născut în 1904, într-o fami-
lie de talente (sunt binecunoscuţi fratele său –
Arşavir şi sora lui – Jeni, autoarea „Jurnalului
unei fiinţe greu de mulţumit”). Cronicar de teatru,
eseist, între altele autorul unui studiu despre

Shakespeare (1938), cea dintâi monografie
românească a „marelui Will”, Haig
Acterian e un „destin fără şansă”. La înce-
putul anului 1941 a fost arestat şi apoi con-
damnat la 12 ani de închisoare. În puşcărie,
la Lugoş, redactează o lucrare consacrată
lui Molière. În august 1943, moare pe fron-
tul de Est, fiind trimis acolo pentru „reabi-
litare”. Definitivă.

„Furiosul” (astfel îl caracterizează
Florin Faifer, într-o manieră oarecum căli-
nesciană – fascinaţia pe care o exercită
„divinul”! este vizibilă pe parcursul întregii
cărţi) Nicolae Baboeanu a scris mai ales pamflete
şi şarje politice din care n-a mai rămas nimic. În
1910 a publicat „Însemnările unui ziarist”. Unele
„fantezii politice” ale sale, apreciază criticul, sunt
„excepţionale”. Păcat că nu le reeditează nimeni!

„Poetul apostat”, cum este văzut de Florin
Faifer, Dimitrie Batova (numele real: Dimitrie
Popescu), născut în 1909, în Dobrogea, e „un poet
autentic”, dincolo de influenţe, cea mai puternică
venind dinspre lirica barbiană. Fără a fi neapărat
cinic, aş întreba şi eu, ca ţăranul ardelean dintr-o
cunoscută anecdotă, că tot vorbim despre scriitori
şi despre literatură: autentic, autentic, dar la ce i-
a folosit?

Dacă ne putem imagina un „anxios” cu arma
în mână, luptător de gherilă, ei bine, îl avem. Se
numeşte Gabriel Bălănescu (n.1913) El a făcut
parte din comandamentul legionar de rezistenţă
anticomunistă. A semnat în multe publicaţii din
ţară, dar şi din America şi Honolulu, unde s-a
aflat în exil, sub pseudonim. „Anxiosul”
Bălănescu a publicat, în 1940, şi un roman intitu-
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lat „Avram Iancu” şi prefaţat de însuşi Liviu
Rebreanu.

Născut în 1878, aristocratul Anton Bibescu
pendulează „între scenă şi salon”. Diplomat stră-
lucit, căsătorit cu fiica unui lord, la cununia lor
asistând şi Bernard Shaw, prieten cu Marcel
Proust („Antoine Bibesco, seul me comprend” –
afirma celebrul scriitor într-o epistolă), dramaturg
jucat îndeosebi pe scenele pariziene cu comedii
de salon, dar şi la Naţionalul bucureştean, în regia
lui Victor Ion Popa, cu distribuţii de zile mari –
Elvira Godeanu, Nicolae Băltăţeanu, Ion
Manolescu, Gh. Storin etc, Anton Bibescu a fost
un plaisirist în artă, ca şi în viaţă. Situarea lui
„între scenă şi salon” mi se pare definitorie.

Aristide Blank este „Bancherul”. Personaj
extraordinar, adevărat erou de roman. Inteligent,
talentat (Călinescu îl considera „un remarcabil
dramaturg şi mai ales poet al conştiinţei de sine”),
a scris şi proză. A fost consilier economic al lui
Carol al II-lea şi a întemeiat, în 1920, Editura
„Cultura Naţională” şi Premiul „Techirghiol-
Eforie”, al cărui prim laureat avea să fie nimeni
altul decât Mircea Eliade, pentru romanul
Maitreyi. După un mariaj cu Cella Delavrancea,
se însoară cu fiica unui fost prim-ministru al
Jugoslaviei, printre martori aflându-se Elena
Văcărescu şi Nicolae Titulescu. Plin de farmec şi
„vânat” de femei, – bancherul şi poetul caută în
iubire desfătarea, misterul, „estetizându-şi până şi
intima pornire”.  din scrierile lui literare nu a
rămas mare lucru.

„Între umbre şi penumbre” se înfăţişează
Alexandru Bogdan-Piteşti (1870-1922), zis şi
Bogdan-Ciupeşti sau Bogdan-Văcăreşti (aluzie la
faimoasa puşcărie). Despre el, B.Fundoianu zicea
că şi-a pus geniul în viaţă. Descendent al unor
refugiaţi aromâni din Janina, Bogdan-Piteşti nu-şi
dezminte neamul. Ambiţios, dornic de mărire,
charismatic, cabotin, face politică, iar „fanfarona-
da lui are stil şi cutezanţă”. Cutreieră satele în
costum naţional, se dă fiul lui Alexandru Ioan
Cuza (mai cunoaştem noi unul care se dădea în
anii ʼ90 chiar Cuza, clonat ridicol de un actor
mare meșter în clonări), promite ţăranilor împăr-
ţirea moşiilor (pulsiuni comuniste?!), agită ţăranii

(tot cu stil, nu cu ghioaga, ca un pachiderm ţără-
nist din deceniul trecut!). Pamfil Şeicaru îl gratu-
la cu epitetul „şnapan”. Bogdan-Piteşti – „destin
singular şi, în felul său, enigmatic” – este un scrii-
tor înzestrat şi polivalent. În generozitatea lui,
manifestată faţă de cei care îl adulau cu asupra de
măsură, Macedonski îl recomanda ca fiind „un
minunat prozator şi un admirabil poet”. Sic tran-
zit...

Ioachim Botez (n. 1884, în Bistricioara-
Neamţ) – „Un «belfer» între belferi” are o origine
umilă: fiu de pădurar, sărac, ucenic la un bărbier,
calfă la un cizmar, resentimentar faţă de cei
bogaţi sau măcar înstăriţi, ajunge licenţiat în
limba şi literatura franceză, apoi profesor la
Piteşti, Mizil, Piatra Neamţ, Buzău, Olteniţa,
Suceava, în fine, la Bucureşti, unde predă france-
za la un pension de fete, la Şcoala Normală şi la
Liceul „Mihai Viteazul”. A mai practicat şi alte
munci, între care „secretar” al unui fotograf la
minut şi „gardian mâzgălitor de catastife” la
închisoarea Văcăreşti. Experienţa sa, nu dintre
cele de toată mâna, consemnată într-un fel de jur-
nal are un ecou vizibil în foiletoanele pe care le
publică în „Curentul”, iar apoi în două volume
(1935 şi 1939) intitulate Însemnările unui belfer.
Memorialistică de bună calitate, ieşită de sub un
condei mânuit de un scriitor înzestrat şi cultivat,
ridicat de jos fără ajutorul cuiva, ele au fost recep-
tate ca „o promisiune pentru o operă – un roman,
de pildă – de mare performanţă narativă”. Aceasta
însă nu s-a împlinit.

Există în galeria orânduită de Florin Faifer şi
„Apolinicul”. M-aş fi mirat să nu fie unul chiar şi
printre „naufragiaţi”, dacă nu cumva mai ales
printre aceştia. El este George Mathei
Cantacuzino (născut la Viena, în 1899). Era rudă
cu Barbu Dimitrie Ştirbei şi Alexandru Ioan
Cuza, cu Ana de Noailles şi Martha Bibescu, cu
pictorul Theodor Pallady. Demnitar în Ministerul
de Externe, memoriile sale de diplomat au apărut
în limba franceză cu prefaţa lui Nicolae Iorga. Ca
arhitect este autorul unor edificii, între care blocul
Carlton din Bucureşti, prăbuşit la cutremurul din
1940, ceea ce a dus la punerea sub acuzaţie a lui
G.M. Cantacuzino. S-a dovedit însă că acuzaţia
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era neîntemeiată. Vina aparţinea constructorului.
Avea să zacă apoi, între anii 1946-1953, tot fără
nici o vină, în puşcăriile regimului stalinist,
instaurat în România. Aristocratul şi europeanul
pur sânge, şcolit în Austria, Elveţia şi la Paris
(Ecole Nationale des Beaux Arts), după ce, elibe-
rat din închisoare, lucrează la Direcţia
Monumentelor Istorice, în 1957 se mută la Iaşi,
atras de „alchimia subtilă a farmecului” capitalei
Moldovei. 

Arhitect cu o operă încă durabilă în spaţiul
românesc, polivalentul G.M. Cantacuzino este şi
„un prozator plin de seducţii”, nu numai „unul
dintre puţinii poeţi ai ştiinţei de a construi”, cum
îl caracteriza Romulus Dianu. Cele mai cunoscu-
te şi mai apreciate cărţi ale sale sunt „Arcade, firi-
de şi lespezi” (1932) şi „Izvoare şi popasuri”
(1934) în care G.M. Cantacuzino relevă specifi-
cul spiritualităţii noastre şi al spaţiului acesteia.
„Pătrar de veghe” (1938) este rodul aceluiaşi
„foarte frumos condei”, cu formula lui G.
Călinescu.

Un alt personaj din galeria naufragiaţilor este
„cerebralul” Traian Chelariu (1906-1966) un des-
tin fracturat deopotrivă în vremuri de restrişte
totalitară şi în cele de libertate şi democraţie...
Născut la Hatna-Suceava, învaţă la liceul „Aron
Pumnul” din Cernăuţi, studiază apoi Literele şi
Filosofia la Universitatea din acelaşi oraş. Se spe-
cializează timp de câţiva ani la Paris şi la Roma.
Îşi însuşeşte 12 limbi, funcţionează ca asistent la
universităţile din Cernăuţi, Iaşi şi Bucureşti, la
disciplinele – psihologie şi logică. După instaura-
rea regimului comunist este dat afară din învăţă-
mântul superior şi aruncat în închisoare ca deţinut
politic. Din 1960 funcţionează ca lector la
Institutul Pedagogic din Suceava. În 1958 a fost
reprimit în Uniunea Scriitorilor la recomandarea
lui Tudor Arghezi. A scris proză, teatru, poezie,
eseuri, cronici literare şi de artă plastică, cugetări,
note de drum, studii de specialitate (psihologie şi
pedagogie). A publicat mai multe volume în anii
ʼ30, dar i-au fost editate cărţi şi postum: în 1972
– Necunoscuta, în 1989 – În căutarea Atlantidei
după ce în 1973 îi apăruse o antologie intitulată
Scrieri lirice. Mare poliglot, Traian Chelariu a

realizat numeroase traduceri din clasicii literaturii
universale. Extrem de interesant este jurnalul său
Zilele şi umbra mea în care citim și însemnări ca
aceasta: „Am lucrat la Ecarisaj. După-amiază am
tradus din Verlaine”. Nu există (sau nu cunosc eu)
vreo mărturie scrisă, dar se spune că Traian
Chelariu ar fi fost modelul sau unul dintre mode-
lele lui Marin Preda pentru personajul său Victor
Petrini din Cel mai iubit dintre pământeni, inspi-
rându-i romancierului şi terifiantul episod al lup-
tei cu şobolanii: „A doua zi echipa noastră se
deplasă la uzina de tractoare. Aici şobolanii îşi
făceau de cap, circulau nestingheriţi prin secţii,
mâncau sendviciurile muncitorilor, se urcau pe
maşini, speriau dactilografele prin birourile admi-
nistraţiei. Ni se povesti că o funcţionară îşi scose-
se pantofii noi care o cam strângeau şi îşi văzuse
de lucrul ei şi când la un moment dat îşi căută cu
picioarele pantofii sub birou găsi numai unul bun,
celălalt fusese ros chiar acolo lângă ea de un
şobolan. Alta avea un borcan cu dulceaţă în
dulap, i se făcuse poftă şi vrusese să ia o linguriţă,
deschisese uşa mică a dulapului şi vârâse mâna.
În clipa aceea fusese muşcată de unul care îi sări
şi în piept; leşină şi în câteva minute i se roşi şi i
se umflă braţul până sus”.   Urmează episodul dis-
trugerii coloniei de şobolani. Toţi din echipa de
ecarisaj se opresc apoi la bufetul Tâmpa, unde
nimeni nu mănâncă, nimeni nu poate înghiţi
nimic decât ţuică, după terciuirea scârboaselor
vieţuitoare. „După amiază tata îmi dădu un tele-
fon să trec pe la el. «E adevărat, zise, că lucrezi la
deratizare?» mă întrebă îndată ce sosii (nici nu
mă lăsă să mă aşez bine pe pat). A, da, parcă uita-
sem, chiar la uzina lui fusesem să disrugem colo-
nia. «Da, e adevărat», zisei. «Şi în altă parte nu
puteai să te angajezi?». «Nu, acolo am fost repar-
tizat». «Şi chiar ai întrebat dacă nu se putea în altă
parte?». «Chiar am fost avertizat că dacă nu pri-
mesc, n-am decât să mă descurc singur. Braţele
de muncă nu se vor mai ocupa de soarta mea» (...)
«Tu nu-ţi dai seama, continuă el, că te faci de
ruşine?». «Nu eu mă fac de ruşine, zisei, ci cei
care nu vor ca închisoarea mea să se termine.
Sunt liber, dar de fapt sunt tot închis»”.

De pe „pluta de naufragiu” îi mai întâlnim și
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pe alții gata să sară pe mal grație lui Florin Faifer.
De pildă „Arţăgosul”, adică Mircea Damian, năs-
cut într-o familie de ţărani săraci. Prestează mai
multe munci umile. Ca prozator îl impresionează
pe Camil Petrescu, pe care, cum știm, nu era la
îndemâna oricui să-l impresioneze, iar ca pamfle-
tar, extrem de violent, îi face să tremure pe cei
suspuşi. După un atac împotriva prinţului Nicolae
i se intentează proces de „lese-majeste” şi ajunge
la puşcărie, petrecând două luni şi jumătate la
Văcăreşti. În 1941, suferă o nouă condamnare cu
închisoarea, de data asta pe o perioadă mai lungă
(un an), în urma unui protest vehement împotriva
lui Nichifor Crainic, ministrul Propagandei
Naţionale, care criticase orientarea ziarului
„Bucureşti” al cărui director era. Ținta predilectă
a pamfletarului o constituia corupţia, boală gravă
şi eternă a societăţii româneşti, indiferent de regi-
mul politic. Mircea Damian, pe numele său ade-
vărat Constantin Mătuşa, este răsplătit cu premiul
Societăţii Scriitorilor Români pentru volumul de
schiţe „Două şi-un căţel”, apărut în 1933, după ce
publicase un jurnal de detenţie (la Văcăreşti) cu
titlul „Celula nr. 13”. După cum se vede statul de
drept interbelic, pe care ni-l propuneau ca model
diverşi indivizi scoşi de la naftalină de viitura din
decembrie ʼ89, nu se dădea în lături de la a băga
după gratii pe gazetarii incomozi, mai ales dacă
aceştia scriau de pe poziţiile celor mulţi. Un
roman al lui Mircea Damian – De-a curmezişul
(1933) îl are ca erou pe „vagabondul famelic” şi
„încrâncenatul” Marin Dogaru care nu e decât un
alter ego al prozatorului. Un alt roman – autobio-
grafic – îi va apărea în 1937 şi se intitulează
Gheorghe I. Marin; va fi reeditat peste nouă ani,
în 1946, sub titlul Viaţa unui băiat de ţară. Din
Rogojina (1945), care conţine însemnări din uni-
versul concentraţionar, prilejuite de a doua reclu-
ziune, Florin Faifer citează o propoziţie simplă:
„Nicăieri ca la închisoare nu cunoşti mai bine
omul”. În ultimele decenii, am putut afla ca jurna-
list multe mărturii în acest sens, din păcate, nu
toate reconfortante moral.

Din șirul „figurinelor” dispuse/ expuse alfabe-
tic de Florin Faifer dramaturgul George
Diamandy este printre cele ce mi-au atras atenșia

în mod deosebit. Gazetar, unul dintre clasicii
interviului la noi, se născuse în 1867, pe melea-
guri vasluiene, viaţa sa este mai presus de ficţiu-
ne. Prezidează, la Bruxelles, primul congres inter-
naţional al studenţilor socialişti, conduce ziarul
„Lumea nouă”, este parlamentar liberal, în 1914
ajunge preşedinte al Societăţii Scriitorilor
Români. Ca dramaturg, este jucat, inclusiv pe
scena Naţionalului bucureştean, succesul de
public alternând cu eşecul. Din Pluta de naufra-
giu aflu: „Era bolnav, grav bolnav de inimă (...),
lumea se mira cum de mai trăieşte”. Cu toate
acestea, pleacă pe front. Suferinţa pricinuită de
angina pectorală îl determină să se întoarcă la Iaşi
„unde, cu cizmele-i de iuft şi cămaşa de stambă
roşie, aduce cu un agitator bolşevic. Cum se sim-
ţea rău, se decide să plece pentru tratament în
Anglia. Mai întâi se opreşte la Petrograd, întâl-
nindu-se cu fratele său Constantin, care era acolo
ministru. Se îmbarcă apoi pe un vapor la
Arhanghelsk pornind în ceea ce avea să fie ultima
sa călătorie. În timpul unei furtuni, dezlănţuită
într-o noapte, «inima smintită» a lui George
Diamandy nu mai rezistă. Potrivit obiceiului
marinăresc, trupul celui mort e aruncat în mare, în
dreptul Insulelor Shetland, din Marea Nordului.
Nefericitul sfârşit survine la 27 octombrie 1917.
Diamandy n-a mai apucat să afle despre asaltul
Palatului de Iarnă...”. 

În opinia lui Paul Cornea Pluta de naufragiu a
lui Florin Faifer „e o hoinăreală instructivă şi
agreabilă, desfăşurată departe de drumurile largi
ale literaturii, străjuite în răspântii de monumen-
tele binecunoscute, o pribegie purtată de capriciu
şi empatie pe poteci puţin umblate, părăginite în
aparenţă, care fac însă parte din aceeaşi hartă
imaginară”. Poteci pe care le-am străbătut cuprins
de o melancolie dulce-amară. Încât i-am dat din
nou dreptate lui Cioran: imaginea neantului poate
fi chiar tonică.
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Contextul social-politic al României nu era, la acea
dată, foarte favorabil unei înțelegeri culturale pan-
românești, dacă luăm în considerare lupta acerbă, pe
plan lingvistic, între principiile susținute în ședințele în
desfășurare ale nu demult înființatei Societăți
Academice Române – unde predomina cu tenacitate
curentul latinist al lui Timotei Cipariu, susținut și conti-
nuat de Massim și Laurian, de sorginte ardelenească – și
„disidența” moldavă a școlii junimiste, în frunte cu Titu
Maiorescu, critic acerb al sistemului promovat de cei
dintâi. Iată de ce, încă din start, a existat o reținere față
de alegerea de către comitetul de organizare a
Congresului de la Putna a unui juriu de „cântărire” a
cuvântării festive de proveniență considerat junimistă.
Până și „Familia” lui Iosif Vulcan (unde debutase
Eminescu, unul dintre organizatorii serbării), care nu era
nici pe departe o revistă de scandal, ci mai degrabă „cas-
nică”, ricana, sub titlul Ștefan cel Mare și dl T.L.
Maiorescu et comp.:

„Se știe și din foaia noastră că comitetul central din
Viena a publicat concurs pentru o cuvântare festivă, ce
se va ține în acea măreață ocaziune, anunțând totodată
că o comisiune de trei literați recunoscuți va decide care
din cuvântările concursuale să se admită pentru numita
serbare. Acuma aflăm, din ziarul Semănătoriul (nr. 27),
că comitetul central a și ales comisiunea examinatoare
în persoanele d-lor Titu L. Maiorescu, Iacob Negruzzi și
cutare Vasile Pogoru. Noi nu putem să credem această
știre, pentru că nu putem presupune despre comitetul
din Viena, carele făcu inițiativa la această frumoasă ser-
bare națională ca acuma, aproape la realizare însuși, să
vină a profana memoria lui Ștefan cel Mare”1.

Așadar, reținând faptul că acea comisiune urma să
profaneze memoria Voievodului, nu ne miră că și selec-
tarea cuvântării lui Alexandru Xenopol, student la
Berlin trimis de aceeași „odioasă” grupare culturală
ieșeană, a „pus paie peste foc”, fiind considerată o imix-
tiune convorbiristă într-o promovare, calificată de pos-
teritate drept „deșănțată”, a latinismului agresiv. Post-
festum, este rândul partidei „radicale” bucureștene, de
data aceasta (să nominalizăm hasdeiana Societate

„Românismul” și organul de presă „Telegraful”),
să continue atacurile, pe fondul, evident, al unei
influențe politice liberale, aflată în opoziție față
de guvernarea conservator-junimistă, recent
instalată la putere: 

„Fiarele cosmopolite, având în capul lor pe d.
Titu L. Maiorescu, izbutiră a profita de o
imprudență a junilor români din Viena și a smul-
ge din mâinile lor un loc pe care nu meritau nici
chiar a-l privi. Un loc sânt rămăsese nepângărit
de dânșii, și acesta fu amenințat de ucizătorii
gloriei străbune și a tot ce este românesc! Aflăm
că dnu Titu Liviu Maiorescu, ca cenzor al discur-
surilor ce trebuiau a se ține în nepieritoarea zi de
15 august 1871, dintre mulțimea atâtor discursuri
prezentate de junii români, alese pe acela al d-lui
Xenopulos. După cât ne aducem aminte, acest
nume l-am văzut adeseori figurând în
Convorbirile literare al d-lui Maiorescu. Era de
trebuință ca un Xenopulos să aibă rolul însemnat
de a ține discursul de festivitate?”2.

Limpezirea „cazului Xenopol” o face chiar
Mihai Eminescu, prin scrisoarea adresată lui T.
Maiorescu la 6 august 1871, din care reiese clar
retragerea benevolă a celorlalți competitori3, nici
pe departe impunerea discursului studentului de la
Berlin (ceea ce și lăsa juriul ieșean fără obiectul muncii,
dealtfel).

G.Dem. Teodorescu, intim implicat în organizarea
serbării de la Putna și prezent la mănăstire pe tot parcur-
sul manifestării, cel care a asigurat ziarului „Românul”
din București cea mai amplă și completă relatare de la
fața locului (articole preluate mot-a-mot și de „Gazeta
Transilvaniei” de la Brașov), simte datoria morală de a
trage, în final, niște concluzii, în cadrul cărora face refe-
rire și la atitudinea unor „confrați” condeieri:

„Și fiindcă diferite rumori circulă prin unele părți, și
mai cu seamă prin București, fiindcă diferite zgomote
false au inventat unele neorânduieli, unele scandale sau
amenințări de turburarea solemnității, să spunem aici –
în modul cel mai formal – că toate acestea sunt curat
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falsități. [...] «Serbarea a fost o serbare cosmopolită,
antinațională, de natură a compromite o idee
măreață!»... se zice de cătră unii indivizi, cari nu cunosc
nici mersu-i preparatoriu nici persoanele din comitet,
cari – cu 9-10 zile înainte de 15/27 august – au lucrat
spre realizarea ei la fața locului. Aceste bănuieli sunt
inspirate de faptul regretabil – de ce oare să nu o spunem
curat și lămurit?... – de faptul regretabil al unora din
membrii comitetului din Viena, de a fi ales o comisiune
examinatoare a elaboratelor ce s-au transmis, că
«cuvântarea festivă», compusă din oameni taxați de
antinaționali, urâți mai de toată lumea – câte personal-
minte am văzut și auzit – din oameni cărora li se contes-
tă titlurile ce ar fi trebuit să aibă membrii unei asemenea
comisiuni”4. 

O parte a presei dâmbovițene a încercat să mai caute
„nod în papură” și Regelui Carol I, care nu s-a deplasat
la Putna (aberație care denotă nivelul de gândire politică
ce predomnea în redacțiile bucureștene): „Cine lipsea,
însă, la Putna, în ziua de 15 august? [...] Lipsea M.S.
Carol de Hohenzolern cu toți guvernanții săi, căci nu s-
a crezut de cuviință ca mormântul eroului Ștefan să fie
sărutat de ceia care dispun de aceste țări apărate de
brațul herculean al viteazului și marelui domn!”5. 

Tot astfel i s-au „scos ochii” lui Ioan Slavici, care a
ținut un discurs închinat Împăratului, și prefectului
român Oreste Rennei de Hârșeni, care ar fi „pus pumnul
în gură” unor „cuvântători” autoimpuși, cum a fost cazul
lui Gr. Tocilescu, reprezentant al societății bucureștene
„Românismul”: „comisarul austro-maghiar, d. Reni, căl-
când autoritatea președintelui serbării, a luat cuvântul
reprezentantului societății Românismul, care abia rosti-
se trei cuvinte din discursul său. [...] Nu mai mult decât
un moment trecu de la aceasta și vocea pătrunzătoare a
comisarului austro-maghiar impuse tăcere reprezentan-
tului, care cale de atâtea zile venise la serbarea lui
Ștefan cel Mare pentru a-și îndeplini misiunea ce i s-a
încredințat [...] Reprezentantele Românismului ceru
cont d-lui Reni pentru această neașteptată dispozițiune,
dar i se răspunse că interpelațiunea fiind nelegală, nu
poate nimic răspunde”6.

Chestiunea este limpede, pentru cine gândește cu
capul său, nu la vreo comandă interesată: întâlnirea avea
loc pe un teritoriu imperial, iar cutuma spunea să dedici
un gând bun, de mulțumire, celui care îngăduise mani-
festarea „în curtea proprie”7. Pe de altă parte, ambii
incriminați erau cetățeni ai acelui stat austriac, căruia îi
juraseră supunere, nu niște anarhiști duși de valul ideatic
al unei viitorimi visate, dar care nu putea fi impusă cu
forța – mai ales venită din afara granițelor stabilite.
Tocilescu și alții ca el ieșeau și din cadrul prestabilit –
fără de care nu s-ar fi putut obține aprobarea concentră-

rii de forțe la Putna – subsumat de toți cei implicați:
înscrierea din vreme pe lista celor care doreau să cuvin-
teze, iar discursul să fie citit și aprobat în prealabil.
Teodor Balan spune clar: „În urma acestor instrucțiuni,
destul de precise, prefectul de Rădăuți era în drept să
sisteze toate lucrările și să oprească desfășurarea orică-
rui fast în decursul serbării”8.

Regretabil este faptul că astfel de atacuri, ce nu
aveau nici o legătură directă cu suflul nobil, generos și
clar-văzător al studenților implicați în ducerea la bun
sfârșit a unui act primordial de coagulare culturală
românească, au fost considerate demne să facă parte din
culegerea de documente Serbarea de la Putna, 1871.
Publicistică, documente, amintiri (de care ne-am ocupat
nițel în numărul precedent al „Convorbirilor literare”),
aruncând peste timp reacții umorale peste care istoria a
tras, în mod firesc, voalul uitării.

Reținem, de aici, zbaterile vane ale „reziștilor” la
influența crescândă a „Convorbirilor literare” și a men-
torului Titu Maiorescu, care aveau să se manifeste și la
Viena, în întrunirile ulterioare ale Societății „România
Jună”, ajunsă sub bagheta lui Ioniță Bumbac, fanatic
susținător și propovăduitor al curentului pumnulist până
la sfârșitul secolului9. În ședința din 4 nov. 1871 au fost
aleși Ion Bumbac, președinte, Ioan Slavici,
vicepreședinte, M. Eminescu, bibliotecar, dar „Dl Ion
Bumbac declară că numai sub această condițiune
primește președinția, dacă nu va fi Dl. Eminescu în
comitet, pentru că principiile Dsale nu consumă cu ale
Dlui Eminescu, și societatea numai atunci poate prospe-
ra, dacă comitetul conducător va fi în înțelegere”10 –
după cum ne aduce la cunoștință avizatul cunoscător al
„tainelor” societății studențești vieneze Ion Grămadă,
autor și al monografiei Societatea academică social-
literară „România Jună” din Viena (1871-1911).
Monografie istorică, Arad, 1912. Tot acesta dezvăluie
originea „rupturii” dintre studenți: alegerea celor care
urmau să „judece” discursurile: „Încă înainte de serbare,
la o ședință a comitetului central din Viena, Ioniță
Bumbac își dădu pe față nemulțămirea din pricina acelei
alegeri, protestând și blamând purtarea comitetului cen-
tral” (să nu vedem aici și sorgintea notelor din presa pes-
tană reproduse la începutul acestui articol?)11.

Mai adăstăm asupra considerațiunilor cercetătorului
bucovinean referitor la influența junimistă: „Nu trebuie
să uităm că pe acea vreme în lumea românească erau la
ordinea zilei discuțiile și luptele literare provocate de
criticile dlui Maiorescu, când «noua direcție», inaugura-
tă de dsa, «ataca și era atacată», când adevărul cel nou
în materie de limbă și literatură intrase în luptă cu tim-
pul și cu ideile învechite ale școalei latiniste, producând
mult sânge rău adversarilor. Epitetele de cosmopolit și
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«vândut străinilor», care i se aruncaseră dlui Maiorescu
în față, erau din cele mai ușoare. Această luptă de idei
între cele două curente literare găsi un ecou puternic și
între tinerii din Viena, care, în naivitatea lor, credeau că
atacurile dlui Maiorescu erau îndreptate împotriva unor
anumite persoane și nu împotriva ideilor lor false de fals
naționalism în cultura și literatura noastră. Protagoniștii
curentului junimist, între tinerii din Viena, erau
Eminescu și Slavici, ambii colaboratori la «Convorbiri
literare». Acuzele ce li s-au adus de adversarii lor nu
erau, bine înțeles, de natură literară, sub masca acestora
se ascundea însă antagonismul dintre cele două curente
literare și filologice pe care le-am amintit mai sus”12.

În vederea ședinței următoare, „partida” I. Bumbac
a apelat la tot arsenalul folosit din plin și în ziua de
astăzi, de către cei interesați (din toate punctele de vede-
re, dar mai ales din cele reprobabile), pentru a obține
voturile: „jurnale umoristice și serioase unde Maiorescu
era stigmatizat ca persoană publică și privată”, calomnii
ad-hoc – Maiorescu ar fi delapidat averea „Junimii”, a
abuzat de încrederea ei, a fugit din România cu familie
cu tot – ș.a., așa încât la 18 nov. 1871 Ion Bumbac a fost
ales, declarând susținerea „principiilor naționale, pentru
care s-a declarat și în sensul cărora va și conduce socie-
tatea, rugând-o ca să binevoiască a-l sprijini, ca astfel să
putem urma și a ne arăta demni de principiile marilor
luceferi naționali: Ioan Maiorescu, Simeon Bărnuțiu și
Aron Pumnul”13. Tot acesta „o ținu morțiș că studenții
cosmopoliți erau români răi, «asemenea chiar cum tră-
dătorii de patrie», că trebuie să fie cineva prost sau plătit

de străini să susțină astfel de principii și, ca încheiere,
declară dezgustat că scuipă în școala lui Maiorescu și-n
apărătorii ei (ms. 2257, f. 224 urm.)”14.

Satisfacția proaspătului ales nu va fi de durată, căci
votul studenților îl va debarca în ședința din 5 ian. 1872.
„Demisia acestui comitet și a președintelui său înseam-
nă învingerea lui Eminescu și a aderenților săi” – zice
Ion Grămadă – chiar și a poziției adoptate la momentul
„Putna – 1871” – zicem noi – iar confirmarea deplină și
definitivă ne sosește peste câțiva ani, printr-un anunț
public semnat de Pamfil Dan – fostul cassar de la 1871,
acel „om de diamant”, cum îi zice Slavici – ca
președinte al societății vieneze:

„Societatea academică România Jună în Viena. [...]
Cu plăcere comunicăm cum că între membrii ono-

rari avem fericirea de a înregistra pre mult meritații
bărbați ai națiunii române, domnii: Timotei Cipariu,
Aless. Odobescu, T. L. Maiorescu, I. Laurian, denumiți
ca membri onorari în adunarea generală din 24 noiem-
vrie 1874. Ca membri emeritați se denumiră domnii: Dr.
Aronovici, Bumbac Vasile și Ioan, G. Baleanu, Dragoș,
Eminescu, Dr. Moga, V. Morariu, Nica, Ștefaniuc
Slavici, Oncu, cari s-au distins cu activitate deosebită
pentru societate. Între membrii fundatori se denumi Dl
cav. George de Hurmuzachi. [...] Viena, în 4 martie 1875
st. n. 

Petru Comitet: Președintele: Dr. Dan mp.
Secretariul: B. Popescu mp. stud. la philosofie”15.

Încheind noi cu satisfacție acest periplu vienez, în
care îi vedem înșirați apreciativ pe toți „actanții” serbă-
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rii de la Putna (chiar și pe Dr. Aronovici și Ioan Bumbac,
fervenți anti-„Junimea” ieșeană), în care Cipariu și
Laurian își dau mâna cu Maiorescu, revenim la matcă și
subscriem la spusele lui G.Dem. Teodorescu (și el mem-
bru al „recalcitrantei” societăți „Românismul”), mai „cu
capul pe umeri”, care pare a transmite și posterității:

„Încetați, dar, cei conduși de pasiuni, pe cari timpul
și locul nu ne permit a le sonda, încetați de a plăsmui fel
de fel de presupuneri, cari toate tind nu a diminua dem-
nitatea serbării, ci a face ca nici această măreață între-
prindere să nu fie scutită de bănuieli”16. 

Pentru că, nu-i așa, ... la bănuieli suntem maeștri!

Note:
1. „Familia” (Pesta), An. VII, nr. 31, 1/13 aug. 1871, p.

369. „Albina” pestană nu se lasă mai prejos, repetând, sub tit-
lul O știre indignătoare: „Se aude că pentru cenzurarea
cuvântării ce se va ține la festivitatea de la Putna s-ar fi ales
de cătră comitetul aranjator dnii T. Maiorescu, I. Negruzzi și
V. Pogor. Oare să fie în stare comitetul central din Viena,
carele luă inițiativa la această frumoasă serbare națională, ca
acuma, aproape la realizare însuși, să vină a profana memoria
lui Ștefan cel Mare!?” – An. VI, nr. 63, 5/17 aug. 1871, p. 3.
Formulările cvasi-identice „miros” a emanare radială dintr-un
singur punct de pornire.

2. „Telegraful”, An. I, nr. 113, 20 aug./1 sept. 1871, apud
Serbarea de la Putna, 1871. Publicistică, documente, amin-
tiri, Putna, 2021, p. 212-213.

3. „Nu a fost însă comitetul acela care a anticipat opinării
D-voastră, ci numai membrii aceia care lucrase și ei cuvântări
și care, citind pe a D-lui Xenopol și convingându-se cum că
într-adevăr ar fi cea mai bună din toate, și-au retras de bună
voie pe ale lor, nevoind a le expune la o comparare de  care
ei erau siguri cum că ar ieși în defavoarea lor”.

4. „Românul” (București), 28 aug. 1871.
5. „Telegraful”, An. I, nr. 140, 23 sept./5 oct. 1871, apud

Serbarea de la Putna, 1871. Publicistică, documente, amin-
tiri, Putna, 2021, p. 263.

6. „Telegraful”, An. I, nr. 140, 23 sept./5 oct. 1871, apud
Serbarea de la Putna, 1871. Publicistică, documente, amin-
tiri, Putna, 2021, p. 262-263. În numărul următor al ziarul
răfuiala post-putneană continuă, lămurind și mai bine carac-
terul meschin de „politică” „de cartier”: „Tinerii din România
liberă [...] susținură ca foaia [...] să apară la Iași, acolo unde
străinismul este mai amerințător, acolo unde simțul de
naționalitate este mai năbușit, acolo, în fine, unde este cuibul
școlii cosmopolite și unde acest cuib batjocură, prin organul
său, Convorbiri literare, mărețele umbre ale martirilor cauzei
române, ale unui Șincai, Petru Maior, Barnuțiu, Cichindeal!”.
Și „apoteoza” urmează: „înecăm suspinul ce-l scoate pieptul
și indignațiunea ce zbuciumă inima când ne vine în minte spi-
ritul ce a condus pe unii din aranjatorii serbării și cutezanța
lor nemărginită de a vărsa venin până și peste lacrimile ce uda
mormântul eroului. De nu câțiva francmasoni erau chemați a

decide de serbarea lui Ștefan cel Mare, nu absurditatea ridi-
colă de românism în marginile adevărului, nu batjocura lui
Barnuțiu și a tuturor marilor bărbați ai noștri, nu comparația
naționalismului cu obiala, nu disprețul pentru naționalitate,
nu maiorescian, nu râsul diabolic al Convorbirilor literare,
nu pângărirea străbunilor, nu acestea domina marea majorita-
te a acelor de la serbare care lăsaseră acasă urile personale și
veniseră cu inima curată și fruntea senină a săruta mormântul
lui Ștefan și a se prezenta înaintea străbunilor lor!” – ambele
citate la pag. 265 a cărții. Cât de „inimă curată” și „fruntea
senină” avea cel care căra după sine povara existenței lui Titu
Maiorescu (care nu era prezent la Putna) și a revistei sale de
direcție – este liber oricine ssă-și dea cu părerea!

7. G. Dem. Teodorescu relatează simplu, fără patimă, cu
înțelegerea deplină a situației: „Primul toast fu ridicat de
președintele comitetului în sănătatea împ. Austriei – după
datina autoritară a țărilor de sub dualism”.

8. Teodor Balan, Serbarea de la Putna 1871, Cernăuți,
1932, p. 57.

9. Interesant că prin ziarele ardelenești „se lua în tărbacă”
și pumnulismul bucovinean, chiar dacă acesta își avea sorgin-
tea în același latinism îmbrățișat cu fervoare peste munți, ba
chiar  și la București.

10. Actul 359 cu procesul verbal din ședința „României
June”, în I. Grămadă, Mihail Eminescu (Contribuții la studiul
vieții și operei sale), Heidelberg, 1914, retip. Ed.
TipoMoldova, Iași, 2015, p. 25.

11. I. Grămadă comentează în continuare: „ Afară de
aceasta, și un oarecare Alexandru Lupașcu din București mai
turnă ulei pe foc, trimețând 87 lei pentru serbare și amintind
– ca să ațâțe spiritele – de «trista impresie ce a produs în toată
țara numirea Domnului Maiorescu și a companiei
internaționale din Iași ca auguri ai serbării», pe care îi
numește «agenți ai străinilor», «întreprinzători ai colonizării
țării cu germani și cu jidovi», «prezența lor la mormântul lui
Ștefan va fi o profanațiune»”. 

12. I. Grămadă, Mihail Eminescu, p. 26.
13. Actul 361 cu procesul verbal al ședinței, în I.

Grămadă, op.cit., p. 27.
14. G. Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, București,

1966, p. 160. Peste ani, Ionu I. Bumbacu, profesor la liceul
din Cernăuți, încă mai avea să semneze rânduri ca cele care
urmează: „Una din cele mai mari scăderi ale șcólei
Maiorescu, séu póte, mai adevĕratu zisu, ale adepților ei –
este extrema și bolnăviciósa tendență «de a introduce și
sancționa» în limba literară cele mai mari și mai urîte groso-
lănii limbistice, și cu preferință cele remase dela slavoni,
chiaru și în acele cassuri, unde limba română mai are âncă și
alte expresiuni curatu naționale, multu mai frumóse!!” –
recenzie la Din scrierile lui Samson Bodnărescu, în „Aurora
română” (Cernăuți), An. III, nr. 5-8, mai-aug. 1884, p. 195, al
cărei „proprietar, editor și redactor răspunzător” era.

15. „Albina” (Budapesta), An. X, nr. 13, 1/13 mart. 1875,
p. 4.

16. „Românul” din 28 aug. 1871.
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În numerele trecute ale revistei Convorbiri
literare, am publicat mai multe articole privitoare
la viața și cariera prințului Grigore Mihail
Sturdza (1821-1901)1. În textul de față mă voi
referi la unul dintre cele mai interesante și puțin
cunoscute episoade ale agitatei sale existențe:
prezența în rândurile armatei otomane, în timpul
unuia dintre cele mai importante (și semnificative
pentru români) conflicte ale secolului XIX: răz-
boiul Crimeii2.

Beizadea Grigore era fiul fostului domn al
Moldovei, Mihail Sturdza (1834-1849). S-a năs-
cut la Iași, în martie 1821, și a fost educat vreme
de 10 ani în Franța și Germania. Deși nu a obținut
nici un fel de diplomă (la fel ca mulți alți
pașoptiști trimiși la învățătură peste hotare),
Grigore Sturdza a deprins aici cunoștințe destul
de solide de drept, matematică, limbi străine, pre-
cum și artă militară. La întoarcerea în Moldova
(1844), Grigore Sturdza s-a făcut remarcat mai
mult ca întreprinzător (luând în arendă mai multe
moșii ale mănăstirilor din principat), decât printr-
o carieră publică strălucită. Deși fusese înscris în
cadrele armatei și înaintat, încă dinaintea întoar-
cerii din străinătate, până la gradul de colonel, nu
există nici o probă că el și-ar fi pus la încercare
talentul militar în primii ani de după revenirea în
țară.

Tulburările anilor 1848-1849 i-au dat tânăru-
lui fiu de domn primele ocazii de a acționa în cali-
tate de soldat. El a participat la reprimarea
mișcării petiționare din martie 1848, de la Iași,
făcându-se însă remarcat mai mult prin lipsa de
menajamente cu care i-a tratat pe adversarii poli-
tici ai tatălui său decât prin vreun rol special în
organizarea represiunii sau în urmărirea

„suspecților”. În același an, prințul Grigore a
început demersurile pentru primirea în rândurile
armatei puterii protectoare (Rusia). Era, cel mai
probabil, o „mutare” decisă de Mihail Sturdza în
cadrul campaniei, în cele din urmă nereușite, pen-
tru obținerea bunăvoinței țarului și a prelungirii
șederii sale pe tronul moldovean.

Beizadea Grigore a fost primit în armata rusă
abia în 1850, după înlocuirea tatălui său din dom-
nie. El a intrat atunci, cu gard de maior, într-un
regiment comandat chiar de marele cneaz
Alexandru, moștenitorul tronului (și viitor țar,
sub numele de Alexandru al II-lea). Ofițerul mol-
dovean nu a rămas însă pentru mult timp în
Rusia: în prima parte a anului 1852, el a părăsit
armata imperială. Mai mult, încă dinainte de
ieșirea din serviciu, Grigore Sturdza a început să
se apropie de lumea politică din capitala puterii
suzerane a principatelor (și marii adversare a
Rusiei), Imperiul Otoman. Pe la sfârșitul anului
1851 și începutul celui următor, el a făcut, astfel,
o călătorie la Constantinopol. În timpul acesteia,
el a legat o strânsă prietenie cu scriitorul Ion
Ghica – fost participant la revoluția munteană din
1848, dar și personaj cu influență în cercurile ofi-
ciale otomane. Cam în aceeași perioadă, el a
intrat în relații și cu mai mulți demnitari turci,
dintre care cel mai important era un general de
origine poloneză cu vechi legături în spațiul
românesc, Sadyk pașa.

Anul 1853 a adus izbucnirea unui război ruso-
otoman – parte a încercării niciodată concretizate
a imperiului de la răsărit de a-și extinde influența
asupra Constantinopolului și a strâmtorilor
Bosfor și Dardanele. În vara acelui an, trupele
țarului au ocupat Moldova și Valahia, într-o încer-
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care de a pune presiune asupra Porții. Tentativa a
eșuat: încurajată de Anglia și Franța, Turcia a
declarat, în septembrie, război Rusiei. La sfârșitul
lunii martie 1854, cei doi aliați occidentali ai
Imperiului Otoman au intervenit în conflict, pen-
tru a evita prăbușirea sa și hegemonia rusească în
regiune.

În acest context, Grigore Sturdza s-a hotărât să
se înroleze în armata otomană. Pe la începutul ier-
nii lui 1853, el a ajuns la Constantinopol. După
foarte scurt timp, fostul maior „rus” a primit gra-
dul de general de divizie, cu rang de pașă, în
cadrul armatei turcești. Era, desigur, o consecință
a statutului său de fiu de domn, dar și a relațiilor
pe care știuse să și le facă în capitala împărăteas-
că. Grigore Sturdza a profitat și de faptul că în
acea epocă Poarta începuse să accepte numirea
unor creștini în funcții de răspundere, fără a le
cere să se convertească la islam (un alt exemplu
cunoscut este cel al prietenului său, Ion Ghica,
care a primit, nu mult mai târziu, postul de bey
(guvernator) al insulei Samos). Mai trebuie spus
că, după un obicei des întâlnit printre creștinii
aflați în slujba sultanului, Sturdza a adoptat un
nume de război, fiind cunoscut printre camarazii
săi ca Muhlis pașa.

Gestul prințului Grigore i-a nemulțumit, des-
igur, pe oficialii militari ruși, aflați încă la acea
dată în Principate. În consecință, averea pe proas-
pătul general o avea în Moldova a fost sechestra-
tă. În același timp, ascensiunea sa a prilejuit
numeroase reacții în rândul foștilor revoluționari
munteni de la 1848, dintre care mulți se aflau la
acea dată în Imperiul Otoman. C.A. Rosetti sau
membri ai familiei Golescu au fost, astfel, foarte
nemulțumiți de succesul său, cu atât mai mult cu
cât Sturdza a preluat proiectul lor de înființare a
unei „legiuni” formate din români (care urma să
lupte alături de trupele otomane împotriva
„inamicului comun”), încercând să îl pună în
practică pe cont propriu. Prietenia dintre Ion
Ghica și Grigore Sturdza s-a răcit, de asemenea,
destul de rapid: nici înrudirea dintre cei doi
(Ghica era văr cu soția prințului și naș al fiicei
sale, Ecaterina) nu a contribuit cu nimic la ame-
liorarea relației. În schimb, beizadea Grigore s-a

apropiat de un alt exilat muntean, Ion Heliade
Rădulescu – la acea vreme un „confident” al celui
mai important comandant militar turc, Omer
pașa3.

În vara lui 1854, trupele otomane au intrat în
principatul Valahiei, proaspăt evacuat de militarii
ruși. Grigore Sturdza s-a aflat printre generalii
trimiși, cu acest prilej, dincolo de Dunăre: la
sfârșitul lunii august, consulul austriac din
București îi consemna prezența în oraș. În aceeași
perioadă, apropierea de anturajul lui Omer pașa a
dat rezultate: Muhlis pașa a trecut sub comanda
directă a generalului turc, parcurgînd astfel o
nouă etapă a ascensiunii sale. Se știe că, în aceas-
tă perioadă, el a luat parte și la misiuni de mică
amploare în Moldova – la Focșani și pe valea
Siretului – și a fost subiectul unor zvonuri (foarte
probabil false) privind o „candidatură” la tronul
ambelor principate.

Grigore Mihail Sturdza a rămas în Valahia
doar pentru câteva luni. Pe la începutul anului
1855, el a fost mutat în Crimeea, unde trupele
franceze, britanice și turcești asediau
Sevastopolul, cel mai important obiectiv strategic
rusesc de la Marea Neagră. Tot atunci, Sturdza a
fost numit șef de stat major al armatei lui Omer
pașa – un post de mare răspundere, mai ales în
contextul unui război de proporțiile celui în care
se găsea implicat Imperiul Otoman. În Crimeea,
generalul moldovean a participat la asediu: se știe
că el a luat parte la bătălia de la Eupatoria – una
dintre puținele încercări rusești de a rupe încer-
cuirea aliaților, supraveghind construirea de
fortificații în apropierea menționatei localități.

La finalul verii anului 1855, cu puțin timp
înaintea căderii Sevastopolului, Grigore Sturdza
l-a însoțit pe Omer pașa în Asia Mică, pentru a lua
parte la apărarea cetății Kars, asediată de trupele
rusești. Întârzierea lui Omer a dus însă la cuceri-
rea orașului de către inamic (13/25 noiembrie
1855), iar generalul turc a fost discreditat din pri-
cina acestui eșec. Situația nu l-a afectat însă și pe
Muhlis pașa. El a fost trimis spre Erzerum – o altă
localitate amenințată de ruși – unde a primit pos-
tul de consilier militar al comandantului armatei
otomane care acționa în regiune. În cele din urmă,
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pregătirile militare pentru apărarea Erzerumului
nu au mai fost necesare: în februarie 1856
beligeranții au încheiat un armistițiu, iar la 18/30
martie pacea s-a semnat la Paris. Mulțumită spri-
jinului franco-britanic, Imperiul Otoman a
supraviețuit războiului, iar influența rusă în regiu-
ne a cunoscut un semnificativ recul.

Conform articolelor 20 și 21 ale tratatului de
pace, Rusia a fost obligată se restituie Moldovei
trei districte din sudul Basarabiei – Cahul,
Bolgrad și Ismail. Delimitarea precisă a noii
granițe urma să fie realizată de o comisie formată
din câte doi reprezentanți ai Rusiei și Turciei, un
britanic și un francez. Ca moldovean, cunoscător
al regiunii și membru al statului major otoman,
Grigore Sturdza era o alegere logică pentru a lua
parte la lucrări. Într-adevăr, el a fost numit mem-
bru al comisiei prevăzute de tratat, în pofida pro-
testelor părții ruse, nemulțumită, desigur, de fap-
tul că era în situația de a purta negocieri cu un fost
ofițer al armatei țarului trecut de partea „inamicu-
lui natural”. În final, ca urmare a insistenței turci-
lor, oficialii ruși au cedat, iar Muhlis pașa și-a luat
în primire noile atribuții. 

În calitate de comisar, Grigore Sturdza a dove-
dit fermitate în fața încercărilor negociatorilor
ruși de a obține o linie de frontieră mai favorabilă,
atrăgându-și, pentru aceasta, elogiile fostului său
coleg de învățătură și viitor mare adversar, Mihail
Kogălniceanu. Tot Sturdza a fost cel care a atras
atenția asupra vânzării ilegale de către guvernul
rus a unor terenuri din zonă, după încheierea tra-
tatului de pace de la Paris. În sfârșit, după înche-
ierea delimitării, prințul Grigore a servit drept
intermediar între comisie și autoritățile de la Iași,
transmițându-le celor din urmă informațiile nece-
sare pentru luarea în stăpânire a celor trei ținuturi
basarabene.

Grigore Sturdza a mai rămas efectiv în servi-
ciul sultanului până în toamna anului 1857, când
s-a stabilit la Iași, pentru a se concentra asupra
plănuitei sale candidaturi la tronul Moldovei.
Calitatea de general otoman nu avea să îi aducă
prea mari avantaje în timpul campaniei pentru
domnie. În timpul războiului, Sturdza a intrat,
într-adevăr, în contact cu oameni care aveau să îi

fie de mare ajutor în încercarea sa de a obține tro-
nul de la Iași: polonezul Vincent Wierbicki, care
a rămas omul său de încredere din
Constantinopol, Sadyk pașa sau Jacques Alléon,
bancherul sultanului. Pe de altă parte, pretinsa
„deznaționalizare” a lui beizadea Grigore, în
urma serviciului în armata turcească a fost unul
dintre argumentele folosite de adversarii săi poli-
tici pentru a-l discredita.

Gradul și rangul dobândite de Grigore Sturdza
în timpul războiului Crimeii au fost cele mai înal-
te pe care vreun moldovean sau muntean le-a pri-
mit vreodată în cadrul armatei otomane. El a
ajuns să joace un rol destul de important atât în
timpul conflictului, ca șef de stat major al lui
Omer pașa, cât și după încheierea sa, în calitate
de membru al comisiei pentru delimitarea frontie-
rei. În același timp, Sturdza a stabilit legături cu
mai mulți exilați munteni (apropiindu-se mai ales
de Ion Ghica și apoi de Ion Heliade Rădulescu) și
cu alte personaje din lumea pestriță a
Constantinopolului, care au rămas în anturajul
său pe durata „pretendenței” la tronul moldovean.
Anii petrecuți de Grigore Sturdza în serviciul tur-
cesc rămân, în fine, un episod interesant al bio-
grafiei sale și, în general, al istoriei românești de
secol XIX, atât în aspectele sale militare, cât și în
cele politice ori sociale.

Note:
1. Simion-Alexandru Gavriș, Din timpul politicii aris-

tocrate: prințul [Grigore] Mihail Sturdza, în „Convorbiri
literare”, septembrie 2019, nr. 9 (285), p. 136-139; idem,
Un candidat pragmatic la tronul Moldovei: Grigore Mihail
Sturdza, în „Convorbiri literare”, octombrie 2020, nr. 10
(298), p. 138-140; idem, O educație princiară: Dimitrie și
Grigore Sturdza la studii în Franța și Germania, în
„Convorbiri literare”, aprilie 2021, nr. 4 (304), p. 145-147.

2. Pentru o prezentare pe larg, vezi idem, Viața și opi-
niile prințului Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), Iași,
2015, p. 72-93.

3. Date referitoare la mersul prieteniei dintre cei doi se
găsesc în Ion Heliade Rădulescu, Scrisori şi acte, ediţie
îngrijită, texte alese, glosar, indice de George Potra,
Nicolae Simache şi George G. Potra, Bucureşti, 1972, pas-
sim.
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Un vers memorabil este şi acela din Inf.
XIII, 72: „ingiusto fece me contra me giusto”.
Personajul care îl rosteşte este Pier della Vigna,
cancelarul împăratului Frederic al II-lea. În
cuprinsul unui discurs pe care Dante îl concepe
în stilistica întortocheată şi conceptistă a Şcolii
Siciliene (în particular, al lui Pier della Vigna
însuşi, membru marcant al acestei prime miş-
cări poetice autentice din spaţiul cultural italic),
acest vers vine să ilustreze discursiv gestul dis-
perat al poetului-ministru, care s-a sinucis în
temniţa unde fusese închis în urma unor acuza-
ţii mincinoase de trădare şi unde s-a amăgit pe
sine că prin curmarea propriei vieţi avea să
şteargă întinarea renumelui său prin ticăloasele
calomnii ale curtenilor invidioşi. Terţina care
conţine acest vers este ea însăşi problematică,

în aşa fel încât, în cele ce urmează, vom analiza doar
felul în care versul cu pricina şi-a găsit corespondeţele
în tălmăcirile integrale ale Infernului dantesc publicate
de-a lungul timpului. Totuşi, înţelegerea versului
depinde de contextul discursiv al întregii terţine
(„L’animo mio, per disdegnoso gusto,/ credendo col
morir fuggir disdegno,/ ingiusto fece me contro me
giusto”), pentru care Natalino Sapegno (ulterior citat
integral şi de Giovanni Fallani şi Silvio Zennaro în
ediţia economică dar nu mai puţin serioasă de la
Newton-Compton) oferă următoarea parafrază eloc-
ventă: „sufletul meu, mişcat de un spirit de amară răs-
colire, amăgindu-se că va scăpa prin moarte de dispre-
ţul nedrept şi de mânia suveranului şi a opiniei publi-
ce, m-a determinat să păcătuiesc, comiţând o injurie
chiar împotriva mea, care fusesem, până în clipa
aceea, victima nevinovată a calomniei, simbolul viu al
dreptăţii oprimate şi ultragiate”. O tălmăcire a versului
ar putea suna astfel: „nedrept [mă] făcu pe mine în
opoziţie cu mine [însumi, cel] drept. Am optat aici,
metodologic, la înlocuirea prepoziţiei „contra” prin
locuţiunea cu rol prepoziţional „în opoziţie cu”, care

permite în limba română forma standard a pronumelui
în acuzativ („mine”), menţinând astfel mai limpede
constructul în chiasm al frazei originale danteşti:
injust-mine-mine-just. Din păcate, expresia locuţiona-
ră introduce prea multe silabe, diluând impactul pro-
dus de formularea originală. În limba română şi spre
deosebire de italiană, prepoziţia „contra” (utilizată de
Dante) cere pronumele în forma sa de genitiv, ceea ce
afectează tocmai această simetrie chiastică din textul
sursă, cu rol fundamental în sublinierea antitezei dra-
matice dintre dreptatea şi nedreptatea calculate – între
trecutul senin şi prezentul tenebros eternizat în iad – în
raport cu „personalitatea” dedublată forţat a straniului
personaj. Să mai adăugăm că Dante foloseşte forma
accentuată a pronumelui, iar accentul gramatical aco-
peră, de fapt, un accent dramatic plasat pe eul perso-
najului-narator. Însă, în limba română şi tot spre
deosebire de italiană, acuzativul pronumelui cere o
prepoziţie suplimentară specifică (prepoziţia „pe”: „pe
mine”, obligatorie atunci când pronumele personal e
complement direct). Mai ales traducătorii care au res-
pectat metrica endecasiabilă dantescă au avut de
înfruntat această multiplă dificultate născută, pe de o
parte, din diferita atracţie a cazului pronumelui în
raport cu prepoziţia în norma lingvistică şi, pe de altă
parte, din concizia în sine a stilului cultivat de Poet... 

Echivalarea realizată în proză de Maria P. Chiţiu
(1893) merită reprodusă în ortografia în care a fost
publicată: „mĕ făcù injustŭ în contra mea ce fuĭ justŭ”.
Vedem aici trei elemente de neconcordanţă cu origina-
lul. Primul este trecerea primului pronume la forma
neaccentuată („mă” în loc de „pe mine”). Al doilea
este dispoziţia paralelă a elementelor din dublete, care
ia locul dispoziţiei în cruce (devenită, în principiu, cu
pronumele trecut la nominativ pentru ilustrarea logică
a constructului iscursiv: eu-nedrept-eu-drept). Al trei-
lea este adaosul explicativ „ce fui”, concretizat prin
introducerea unei propoziţii relative a cărei utilitate
comprehensivă nu poate fi negată, dar care se îndepăr-
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tează de concizia sintactică impresionantă a originalu-
lui. În aceste condiţii, alegerea prepoziţiei compuse
„în contra” în locul prepoziţiei simple „contra” nu mai
contează prea mult, mai ales că, totuşi, avem de-a face
nu doar cu o primă încercare de traducere integrală a
Infernului, dar această traducere nu îşi propune să
îmbrace o formă versificată. 

Isprava realizată pentru prima oară în versuri, dar
în alexandrini, de N. Gane ne oferă în prima sa ediţie
(1906) următoarea echivalare: „Eu omul drept comis-
am în contra-mi nedreptate”. Având la dispoziţie mai
multe silabe, traducătorul introduce din capul locului
subiectul pronominal – la Dante era „Sufletul meu”,
cu două versuri mai sus – completat printr-o apoziţie
ce conţine, în prima poziţie din vers, ideea de dreptate
(care în original ocupă poziţia secundă). Verbul „a
comite” este pertinent semantic în dependenţa lui de
noul subiect al frazei, iar ideea de nedreptate exprima-
tă substantival depinde şi ea, ca o nouă consecinţă, de
această modificare. Până la urmă, dubla prezenţă a
pronumelui se reformulează întâi la nominativ şi  apoi
la genitiv. Jocul sintactic al eului cu dreptatea şi
nedreptatea este tot în paralel, cu menţionata inversiu-
ne a dubletelor semantice în raport cu originalul. A
doua ediţie (1907) îmbunătăţeşte prima încercare prin
cele două virgule ce încadrează apoziţia: „Eu, omul
drept, comis-am în contra-mi nedreptate”. Este un vers
care, deposedat de dramatismul stâncos al originalu-
lui, îşi are totuşi eleganţa sa... alexandrină. 

George Coşbuc oferă o variantă ce diferă – doar
grafic – în diferitele ediţii, tocmai în privinţa unui
adverb introdus de traducător. Astfel, citim la Cartea
Românească, 1927: „injust îmi fui eu cel de-apururi
just”; ESPLA, 1954: „deapururi”; Polirom, 2000: „de-
a pururi”; Editura Academiei (2013) reglează şi punc-
tuaţia: „injust îmi fui, eu, cel de-a pururi just”.
Indiferent de grafie şi chiar de punctuaţie, adverbul
introdus de Coşbuc se justifică prin aspiraţia declarată
a personajului de a-şi vedea numele spălat de pata
calomnioasă: într-un alt moment al discursului, el îi
roagă pe călători să îi elibereze renumele, în lumea
celor vii, de sub „lovitura pe care i-a dat-o invidia”.
Coşbuc renunţă la dubla prezenţă funcţională a pronu-
melui, din care pătrează doar o formă neaacentuată, şi
anume într-un dativ poetic („injust îmi fui”, după
modelul altor adjective, ca de pildă „credincios”,
„loial” etc. şi antonimele acestora). Remarcabile, în
talmăcirea coşbuciană, sunt trei lucruri. Primul este
preluarea adjectivelor care semnifică dreptatea şi
nedreptatea pe linia etimologică funcţională în limba

italiană: „injust” vs „just”. Al doilea merit vine din
plasarea celor două adjective în ordinea sintactică din
original (întâi paradoxala injustiţie, apoi mereu culti-
vata şi acum sperata dreptate, cel puţin sub forma
bunului renume pământesc). Iar a treia realizare majo-
ră (şi pregnantă retoric) o constituie poziţionarea celor
doi termeni antitetici la cele două capete ale versului,
care, aşa conceput, începe cu „injust” şi se sfârşeşte cu
„just”. Astfel, Coşbuc îşi dovedeşte, încă o dată, capa-
citatea extraordinară de a păstra şi de a expune esen-
ţialul, chiar în condiţiile în care formula dantescă nu
poate fi reprodusă integral în endecasilabul românesc. 

Alexandru Marcu (1932) reuşeşte, în proză, să for-
muleze pronumele în maniera identică a acuzativului
românesc (în sens larg): „pe mine, dreptul, făcutu-m’a
să fiu nedrept cu mine”. Dreptul şi nedreptul apar
inversate faţă de original, iar poziţionarea limitrofă a
pronumelor identice formal reduce dramatismul
nuclear al originalului (diluat parţial şi de verbul „a fi”,
la conjunctiv, lipsit în context de relevanţă semantică).

Ion A. Ţundrea (1945) propune o variantă care se
remarcă prin limpezimea frazei: „Nedrept să-mi fiu,
eu dreptul, mă siliră”. Cele două pronume identice ale
lui Dante devin aici trei, toate în cazuri gramaticale
diferite (dativ-nominativ-acuzativ): cele două limitro-
fe apar în formele nearticulate, în timp ce medianul, ca
subiect, are o prestanţă retorică datorită căreia inversa-
rea topicii dintre dreptate şi nedreptate nu mai afectea-
ză miza semantică a antitezei.  Însă, din păcate, în par-
tea din urmă a versului, fraza este făcută să depindă de
un alt predicat („mă siliră”), care schimbă tocmai
subiectul (devenit curtenii intriganţi), deplasând toto-
dată vinovăţia (asumată de Pier della Vigna) şi drama-
tismul ei narativ, în totală neconcordanţă cu intenţia
discursului original. 

Eta Boeriu (1965, 1982, 2002 ş.a.m.d.) operează
prefaceri la nivelul întregii terţine: „din drept ce-am
fost, [scârbit, cu bună-ştiinţă,]/ nedrept eu însumi m-
am vădit cu mine”. „Buna-ştiinţă” introdusă de tradu-
cătoare se află în conflict cu situaţia mentală confuză
a personajului narator (exprimată în original prin ver-
bul „a crede”); în plus, pentru menţinerea prozodiei, ea
trebuie citită „ştinţă”, ca şi în alte situaţii din această
variantă traductologică. Dreptatea ocupă prima poziţie
(cu un vers mai sus decât în oridinal), ea se referă în
exclusivitate la trecut şi, în principiu, nu figurează în
tratamentul noii poetici aplicate originalului1. 

George Buznea (1975) este, cum am mai văzut, un
emul al Etei Boeriu în materie de creaţie proprie exe-
cutată în detrimentul textului-sursă: „[Şi-atunci] eu,
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cel ce drept am stat în faţa/ Oricărui drept, pe când
eram puternic,/ cu mine-am fost nedrept [luându-mi
viaţa]”. Şi, cum vedem din nou, traducătorul îşi întrece
precursoarea printr-o completare legată de puterea din
trecut, printr-o poziţionare superlativă incompatibilă
cu momentul de tardivă căinţă a personajului, precum
şi prin inutila precizare a sinuciderii, care strică totul,
dacă mai era ceva de stricat. Toate contribuţiile perso-
nale ale traducătorului presupun eliminarea altor ele-
mente prezente în original. Şi să nu uităm că reproba-
bilele fapte ale acestei tălmăciri se săvârşesc în numele
asumat al „dantizării”... 

Cele două ediţii puse sub semnătura lui Giuseppe
Cifarelli (1993 şi 1998) conţin o variantă şchioapă a
soluţiei coşbuciene: „injust fui împotriva mea, cel
just”. Nu ştim însă dacă această prelucrare nu tocmai
fericită îi aparţine traducătorului, ori îngrijitorului
Titus Pârvulescu, care a avut de acoperit numeroase şi,
pentru noi, necunoscute lacune din manuscrise şi, mai
ales, din „foi de maculatură răzleţe”... 

Ultima infernală sforţare dantologică românească
a mileniului trecut îi aparţine lui Marian Papahagi (a
cărui traducere a Infernului este aici citată după ediţia
din 2012). Pentru versul pe care îl analizăm aici, uni-
versitarul clujean oferă o variantă în care, respectând
originalul, păşeşte cu „nedreptul”, dar, în mod regreta-
bil, tot aşa o ţine – mai departe, pe cont propriu – până
la final: „nedrept în contra-mi, drept făcu-mă iară”.
Elementele fundamentale ale discursului sunt păstrate,
dar, dincolo de redistribuirea lor paralelistică, relaţio-
narea lor în limba română e neclară. Poate că după
„drept” e omisă o virgulă care ar mai limpezi intenţio-
nalitatea frazei, însă inversiunea „făcu-mă” şi adver-
bul „iară” nedumeresc din plin...  

În zorii mileniului curent, Răzvan Codrescu (2006)
traduce versul de care ne ocupăm după cum urmează:
„eu, dreptul, m-am făcut nedrept cu mine”. El operea-
ză cu eul în nominativ (pe urmele lui N. Gane, George
Coşbuc şi Ion A. Ţundrea), iar antiteza este expusă cu
claritate, deşi apare atenuată prin înlocuirea dramati-
cului „contra” (prepoziţie specifică antitezei) prin
molcomul „cu” (acceptat, cuminte şi normal, de adjec-
tivul „nedrept”). În plus (mai bine zis, în minus), la fel
ca în alte soluţii pe care le-am analizat, chiasmul dan-
tesc este domesticit într-un paralelism, iar raportul
topic dintre dreptate şi nedreptate apare inversat faţă
de ordinea din original. 

În proza ritmată (în mod variat) în care a conceput
cea mai recentă tălmăcire în limba română a Infernului
dantesc, Cristian Bădiliţă (2021) s-a oprit, pentru

Cântul al XIII-lea, la... endecasilab. Lipsesc, fireşte,
rimele înlănţuite din terţine, iar asta îi oferă traducăto-
rului mai multă libertate de manevră. Pasajul cores-
punzător versului 72 sună astfel: „din drept nedrept cu
mine m-a făcut”. Deosebirea principală faţă de versiu-
nea precedentă (Codrescu), în care figurau, practic,
toate elementele, rezidă în menţinerea subiectului gra-
matical al frazei, cu păstrarea sa în afara acesteia.
Repoziţionarea predicatului pe finalul versului e
deosebirea secundară. Antiteza drept-nedrept e con-
centrată imediat în prima parte a versului, iar restul
decurge cu facilitate. 

Note:
1. Versul „nedrept eu însumi m-am vădit cu mine”

aminteşte mai degrabă de un faimos endecasilab petrar-
chesc (Canzoniere, I, 8) în formularea sa originală: „di me
medesmo meco mi vergogno” („de mine însumi cu mine mă
ruşinez”), pe care însă tot Eta Boeriu l-a tradus, mai econo-
micos decât cu alte prilejuri, printr-o porţiune de vers: „şi
mi-e ruşine” (Francesco Petrarca, Canţonierul, Cluj,
Editura Dacia, 1974). 

Repere bibliografice: 
Dante: La Divina Commedia: Inferno, a cura di Natalino

Sapegno, Firenze, La Nuova Italia, 19933; 
Dante: Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe
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Pentru a înţelege mai bine opţiunea imanentistă a
postmodernităţii, renunţarea ei la transcendenţă şi
contestarea ideii de revelaţie, nu trebuie să dăm uită-
rii aroganţa raţiunii moderne, care a atins şi domeniul
acesta sau mai ales domeniul acesta, pentru că împo-
triva ei se îndreaptă revolta postmodernă.

După cum se ştie, orice epocă a istoriei culturii a
fost marcată profund de modul în care a conceput
transcendenţa şi revelarea ei. Am putea chiar afirma
că epocile şi stilurile culturale se definesc mai ales
prin felul în care gândesc această temă. În ce priveşte
interpretarea modernă a subiectului, ea fost dominată
de conceptul hegelian de Offenbarung, un termen
care desemnează simplu scoaterea la lumină a unui
lucru ascuns. Mai exact însă, Hegel a fost de părere
că între ceea ce Dumnezeu este şi ceea ce Dumnezeu
revelează cu privire la sine nu există nicio diferenţă şi
că manifestarea divinului cuprinde în sânul ei defini-
ţia şi conţinutul acestuia. Cu alte cuvinte, Dumnezeu
există aşa cum este cunoscut. Evident, acest mod de
interpretare a revelaţiei presupune accesarea efectivă
a realităţii care se revelează sau identitatea dintre rea-
litatea revelată şi conţinutul revelat. Deşi această
primă teza hegeliană ar putea părea încărcată de
hybris, ideea este cerută de însăşi conceptul de ade-
văr, întrucât orice asemănare, indiferent de gradul ei
de fidelitate, rămâne diferită de originalul pe care-l
reproduce. Dacă nu ar fi aşa, nu ar mai fi o asemăna-
re, ci chiar originalul însuşi. În consecinţă, adevărul
nu poate fi o formă a corespondenţei, dacă gândim
corespondenţa ca pe o specie a asemănării, ci doar o
formă a identităţii, corespondenţa însăşi bazându-şi
pretenţia la adevăr pe identitatea parţială de care dis-
pune. Iată de ce revelaţia autentică implică, în măsura
adevărului ei, o identitate între conţinutul revelat şi
realitatea care se revelează. În absenţa unei astfel de
identităţi, revelaţia nu poate fi adevărată şi, prin
urmare, nu este revelaţie. Iată de ce revelaţia trebuie
să conţină realitatea care se revelează, nu doar o ase-

mănare a ei. Prin urmare, Hegel are dreptate atunci
când gândeşte revelaţia în termenii identităţii.

O a doua teză hegeliană majoră este cea conform
căreia destinatarul revelaţiei este conştiinţa umană,
iar conştiinţa primeşte revelaţia prin transformarea pe
care o suferă. Este o idee care merită tot respectul, la
fel ca teza anterioară. Prin urmare, Hegel a înţeles
corect natura nemijlocită a revelaţiei şi caracterul ei
transformativ, şi chiar dacă face din conştiinţă şi din
gândire destinatarele revelaţiei, el nu superficializea-
ză în mod necesar efectele ei, deoarece, în măsura în
care conştiinţa şi gândirea sunt forme ale vieţii, mai
degrabă decât nişte domenii ale formulării, ele sunt
cele care acumulează transformativ divinitatea reve-
lată şi devin astfel Spirit sau instanţiere progresivă a
lui Dumnezeu.

Prima şi cea mai mare dintre greşelile pe care
Hegel le face totuşi, în această privinţă, este subordo-
narea viziunii prezentate mai sus aroganţei raţiunii
moderne. Astfel, el consideră că receptarea revelaţiei
ţine de cogniţie şi că progresul conştiinţei este un
proces supus dialecticii raţionale. Întreaga scenă a
devenirii conştiinţei se transformă astfel într-un tri-
umf al raţiunii, care girează din înalt propria ei actua-
lizare. Această teză hegeliană nu se ridică la nivelul
celorlalte două pe care le-am prezentat deja, deoarece
sucombă înaintea impresiei intelectualiste că realita-
tea se reduce la concept. Hegel nu pare să înţeleagă
diferenţa semnificativă care există între achiziţiona-
rea, fie şi parţială, a realităţii care se revelează şi pre-
luarea ei cu mijloacele reprezentării şi ale discursu-
lui, acestea din urmă fiind nişte forme de accesare
mediate şi, deci, inferioare. Prin urmare, când Hegel
afirmă că Spiritul trebuie să se definească pentru
sine, pentru a deveni propriul său obiect şi a se
cunoaşte pe sine, el confundă auto-transparenţa divi-
nă cu cunoaşterea umană prin obiectivare şi reprezen-
tare. Într-adevăr, revelaţia are loc prin identificare,
însă această identificare aparţine în primul rând vie-
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ţii, nu reprezentării, conceptului, discursului sau dia-
lecticii. Revelaţia formulată este o revelaţie deja
înstrăinată prin chiar distanţa impusă de orizontul
formulării; este o revelaţie de ordin secundar, în timp
ce revelaţia primară se adresează transformativ vieţii
şi realităţilor ei. Prin faptul că cedează ispitei raţiona-
liste însă, Hegel se îndepărtează de creştinismul pe
care pretinde că-l exprimă, pentru că viaţa spirituală
creştină nu este reductibilă la gândirea dialectică sau
la înţelegerea conceptuală. 

Aşadar, deşi dăruirea de sine a lui Dumnezeu prin
actul revelaţiei este o idee profund creştină, această
idee, depăşindu-l pe Hegel, merge mai adânc decât
simpla cunoaştere sau chiar conştientizare a divinită-
ţii de către conştiinţa umană, pentru că, în pofida fap-
tului că Dumnezeu se revelează ca Logos, Logosul se
descoperă ca viaţă divină, nu ca operaţiune dialectică.
Acolo unde revelaţia soseşte, viaţa soseşte, în timp ce
conştiinţa, înţeleasă ca domeniu al formulării, chiar
transformându-se, rămâne doar funcţia creatoare de
lume a vieţii. Este lăudabil faptul că Hegel înţelege
revelaţia în termenii transformării conştiinţei, însă
este mai puţin lăudabil că înţelege transformarea con-
ştiinţei în termenii comprehensiunii conceptuale.
Oricât de concret ar fi conceptul, ca să-i folosim ter-
menul, funcţia sa reducţionistă nu poate fi neglijată.
Hegel înţelege că, în concretitudinea lui, conceptul ne
organizează experienţa, dar nu pare să înţeleagă că
experienţa, cel puţin în cazul revelaţiei, este a unei
taine şi că organizarea ei conceptuală nu poate fi
decât cel mult hermenutică.

De faptul acesta se leagă apoi o altă problemă pe
care trebuie să o menţionăm aici, anume, confuzia pe
care Hegel o face, în cele din urmă, între transcen-
denţă şi imaneţă. El întrece măsura, atunci când afir-
mă că revelaţia este actul prin care Dumnezeu se
obiectivează, adică, se pune pe sine înaintea lui însuşi
ca obiect, pentru a se recupera apoi pe sine prin
cunoaşterea care revine subiectului cunoscător uman
şi conştiinţei acestuia. Creaţia creştină nu este desfa-
cerea trupului lui Tiamat într-o parte superioară, care
devine cerul, şi o parte inferioară, care devine pămân-
tul. Creştinismul nu e panteist, iar creaţia nu face
parte din viaţa interioară a lui Dumnezeu. Viziunea
creştină este mai degrabă panenteistă. Despre
cunoaşterea de sine a lui Dumnezeu însuşi, pe care
am numit-o mai sus auto-transparenţă divină, nu
putem afirma mare lucru, cu atât mai puţin că ea ar fi
marcată de finitudinea determinării sau a obiectivării.

Nici chiar revelaţia, care e cunoaştere de Dumnezeu
destinată altcuiva, nu are loc printr-o completă alteri-
zare, după cum Hegel însuşi recunoaşte atunci când o
defineşte. Ea presupune rămânerea în sine a celui
revelat, ca infinitate, comunicarea lui de sine însuşi
către altcineva fiind transformativă şi graduală. Abia
la acest nivel, cel al comunicării de sine transforma-
tive, intervine determinarea şi numai în sensul acesta
se poate spune că Dumnezeu este în acelaşi timp infi-
nitul şi forma definită care înaintează, conştientă de
sine, spre infinitudine. Dumnezeu e înţeles în măsura
în care se prezintă în forme transformative determi-
nate şi succesive, iar aceasta este o succesiune care
este el însuşi, dar şi o succesiune care se îndreaptă
spre el şi la care el nu se reduce, pentru că Dumnezeu
nu este doar infinitul situat la o distanţă infinită de
conştiinţa căreia i se revelează, ci este şi traversarea
acestei distanţe infinite. 

Hegel greşeşte, pentru că spiritul omului nu este
Spiritul lui Dumnezeu, ci doar participă la Spiritul
acesta, în măsura în care îşi asumă revelaţia. Este
adevărat că revelaţia se primeşte prin identificare, dar
nu este adevărat că ea se primeşte prin identitate; este
adevărat că omul se îndumnezeieşte, dar nu este ade-
vărat că el devine Dumnezeu, cu atât mai puţin printr-
un apel la aroganţa raţiunii. Revelaţia ne include în
ciclul vieţii divine, dar ne include ca pe nişte fiinţe
finite, aflate mereu pe drumul care duce transforma-
tiv către infinitatea care ne precede. Spre deosebire
de identitate, o categorie care trebuie lăsată în seama
ipseităţii divine, identificarea transformativă este un
proces care nu ajunge niciodată la capăt, fiecare pas
al său fiind o încheiere şi, în acelaşi timp, o deschide-
re spre mai mult. 

Offenbarung, ca model al revelaţiei, înseamnă că
cele de sus sunt şi cele jos, iar Hegel propune această
soluţie pentru a se împotrivi celeilalte extreme, con-
form căreia cele de sus sunt doar cele de sus. Poziţia
lui reprezintă un pas în direcţia corectă, dar prin insu-
ficienţa ei ea se face responsabilă, nu de urcarea
imanenţei în transcendenţă, ci de reducerea transcen-
denţei la imanenţă, neglijând tocmai ceea ce pretinde
că realizează, adică, preluarea calitativ-transformati-
vă a celor de jos de către cele de sus. Revelaţia ni se
adresează transformativ; ea ne preia, dar o face fără
să ne absoarbă şi fără să ne consume. Aceasta este
noima Logosului şi rostul spiritual al căii creştine,
cristologia făcând posibilă o nouă antropologie, care
împacă finitudinea vieţii, a spiritului şi a minţii ome-
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neşti, cu infinitatea lui Dumnezeu, prin faptul că
Dumnezeu redevine eida spirituală a omului, întru
care omul se desăvârşeşte, divinul revelându-i-se ca
Fiu al Omului.

În pofida acestor lucruri, Hegel va încerca să jus-
tifice ideea obiectivării lui Dumnezeu şi natura creş-
tină a tezei sale, folosind doctrina creştină a întrupării
şi a jerfirii Fiului lui Dumnezeu pe cruce. În viziunea
sa, strigătul abandonului de pe cruce este proiecţia în
istorie a obiectivării lui Dumnezeu, în Fiului, tot aşa
cum învierea este proiecţia în istorie a întoarcerii lui
Dumnezeu la sine, prin Duhul. Pentru el, crucea este
curriculum vitae Dei sau fenomenalizarea lui
Dumnezeu, tot aşa cum creaţia nu este nici ea o sim-
plă gratuitate divină, ci reprezintă o componentă a
revelaţiei de sine a Dumnezeirii. 

Trebuie totuşi să înţelegem că ideea obiectivării
divine aparţine unui limbaj intelectual străin revela-
ţiei creştine, deoarece relaţiile trinitare nu au nimic
de-a face cu obiectualitatea. Dumnezeu nu devine
obiect, întrucât obiectivarea implică despărţirea de
sine, un fapt care ar introduce în Dumnezeu propria
sa negaţie şi, desigur, negarea acestei negaţii. Auto-
transparenţa divina a misterului nu difera însă de mis-
ter, iar ca auto-transparenţă divină, Fiul este unit cu
Tatăl, Duhul fiind capacitatea auto-transparentei. La
acest nivel, nu putem vorbi nici măcar despre egalita-
tea instanţierilor divine, întrucât este vorba despre
superpoziţia lor apofatică şi supradiscursivă, în abun-
denţa impenetrabilă a vieţii supreme. În Trinitate nu
există diferenţieri, decât sub raport iconomic, şi ori
de câte ori ni se vorbeşte despre o Trinitate diferen-
ţiată, trebui să înţelegem că doctrina aceasta aparţine
deja revelaţiei, făcând parte din modul în care
Dumnezeirea se descoperă minţii finite. Din această
cauză se afirmă în Scriptură că Fiul este cel întâi năs-
cul al zidirii, nu că ar face parte din zidire, ci pentru
că diferenţierea lui are loc în vede întemeierea zidirii.
Astfel, când Hegel introduce principiul negaţiei in
Trinitate, adică, acolo unde nu există decât pozitivita-
te, el confundă iconomia cu teologia apofatică. El
introduce diferenţe în Dumnezeu, or diferenţele nu au
sens decât pentru o minte care operează cu diferenţe.

Sub raport iconomic, Tatăl este taina originară
nedeterminată, iar Duhul este dragostea prin care
Tatăl dă naştere Fiului, ca întruchipare a sa, şi prin
care Fiul se întoarce la Tatăl, ca la propria lui origine.
Toate aceste lucruri aparţin însă revelaţiei, ceea ce
înseamnă că, referitor la sinea lui Dumnezeu, nu ne

rămâne decât tăcerea. La acel nivel, nu vorbim nici
despre egalitate şi nici despre inegalitate, pentru că
Dumnezeirea nu este triumvirat, ci superpoziţie divi-
na. Înaintea Dumnezeirii, singurele atitudini corecte
sunt tăcerea şi închinarea. Orice încercare de expri-
mare a Sinelui Dumnezeirii este suspectă de idolatrie,
mai ales atunci când folosim în scopul acesta exterio-
ritatea şi separaţia lumii, la nivelul cărora nu pot
funcţiona decât finitudini. 

Trebuie totuşi să-i recunoaştem lui Hegel faptul
de a fi înţeles caracterul progresiv al revelaţiei, adică,
parţialitatea ei la un moment dat, dar nu putem accep-
ta ideea că progresul acesteia ar fi finit, în sensul că
ar ajunge cândva la capăt. Teza conform căreia
Spiritul devine Raţiune îl coboară pe Dumnezeu sub
pragul finitudinii, imanentizându-l. În loc să-l ridice
pe om la nivelul lui Dumnezeu, Hegel îl coboară pe
Dumnezeu la nivelul omului, fapta filosofului deri-
vând din nerespectarea tainei supreme. În opinia sa,
creştinismul este o religie a Spiritului, nu o religie a
misterului; este o revelaţie a fiinţei prin altceva decât
ea şi care nu este altceva decât ea, decât deocamdată.
Dumnezeu instanţiază un altul, după care-l retrage,
acest altul devenind Dumnezeu însuşi. În ce ne pri-
veşte, considerăm că revelaţia e Spirit adresat spiritu-
lui şi că, într-adevăr, ea se adresează unei alterităţi
care nu e în totalitate o alteritate. Cu toate acestea,
alteritatea nu este anulată, pentru că finitudinea nu
este anulată, ci doar mereu depăşită. Nici chiar afir-
maţia escatologică, în acord cu care Dumnezeu va fi
totul în toţi, nu anunţă anihilarea. Dumnezeu se reve-
lează gradual, nu în totalitate, pentru că orice totalita-
te implică finitudinea, iar actualizarea infinitului în
orizontul finitudinii înseamnă dispariţia acesteia din
urmă. Revelaţia este înaintarea transformativă întru
Dumnezeu a destinatarului ei, şi pentru că Dumnezeu
este infinit, ea însăşi rămâne nesfârşită, fiecare pas
fiind o ajungere şi fiecare ajungere fiind un pas. De
fapt, aşa se naşte şi timpul, respectiv, ca o relaţie
numerică între două mişcării, una care măsoară cu
propria ei mărime şi alta care este măsurată cu mări-
mea celei dintâi, aceasta din urmă având rolul de fun-
dal al primeia. În esenţă, timpul este relaţia dintre
finitudine şi infinitudinea actuală, prin intermediul
infinitudinii potenţiale sau progresive. 

Imanentizarea hegeliană a lui Dumnezeu, coborâ-
rea lui în conştiinţă ca formă şi conţinut al acesteia,
anulează, de fapt, sensul autentic al revelaţiei, întru-
cât revelaţia nu rămâne să fie decât o descoperire de
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noi înşine. Dacă Dumnezeu se reduce la ceea ce reve-
lează despre sine, iar ceea ce revelează despre sine se
reduce la conţinuturile conştiinţei noastre, atunci nu
mai există nicio revelaţie, ci totul devine o simplă
repetare a identicului. Aceasta este o constatare sufi-
cient de pertinentă pentru a atrage atenţia oricărei
fenomenologii sau filosofii discursive care doreşte să
acomodeze ideea de revelaţie. Revelaţia poate fi, în
esenţa ei, numai transformativă, transformarea apar-
ţinând, fără îndoială, conştiinţei, însă nu unei conşti-
inţe înţelese după modelul static al cogito-ului carte-
zian, a cărei transformare nu poate depăşi nivelul
acumulării de cunoştinţe, ci mai degrabă a unei con-
ştiinţe capabile de profunzime, după model neoplato-
nic. Astfel, în pofida aparenţelor, Hegel nu înţelege,
în cele din urmă, decât o revelaţie în termenii cunoaş-
terii. Viaţa care ne este dată trebuie să fie însă altceva
decât viaţa de care dispunem deja. Revelaţia trebuie
să aducă ceva nou; ea trebuie să aparţină libertăţii şi
non-deductibilului, chiar subversiunii. Dar în ce ar
putea consta noutatea ei, dacă este obligată să reitere-
ze ceea ce ne este propriu? Iată de ce revelaţia nu
poate aparţine în primul rând conţinuturilor mentale,
ci trebuie să aibă de-a face mai întâi cu forma lăuntri-
că a fiinţei umane. Abia în sensul acesta, care este un
sens metanoic, revelaţia este Spirit, dar nu atât în sen-
sul hegelian al termenului, cât mai ales în sens ioanic.
Nu trebuie să pierdem din vedere aici nici reversul,
anume, că absenţa noutăţii înseamnă absenţa revela-
ţiei. Fără stupoare, nu poate exista decât repetarea
identicului. Ea este o întâlnire cu necunoscutul, prin
întreruperea identicului, aceasta fiind de fapt critica
pe care Schelling i-o va aduce lui Hegel, la
bătrâneţe.1

Dacă revelaţia e conceptuală, atunci Hegel are
dreptate, întrucât conceptele ţin de relaţia spiritului
uman cu sine însuşi. Revelaţia este însă a vieţii divi-
ne, şi numai la acest nivel e posibilă noutatea, meta-
noia incluzând şi metanoizarea proceselor conceptua-
le, o transformare desfăşurată sub egida logicii perlo-
cuţionare a discursul duhovnicesc. 

Schelling va susţine, de asemenea, că revelaţia nu
poate fi un eveniment necesar, ci doar manifestarea
voinţei libere a Divinităţii, pentru că numai libertatea
poate origina noutatea. Pe baza acestui fapt, el con-
testă ideea hegeliană conform căreia naşterea Fiului
ar fi determinarea necesară a formei infinite, atri-
buind actul respectiv libertăţii divine absolute. El
adaugă însă că libertatea divină implică alegerea, iar

alegerea implică distincţia şi, în prelungire, neantul.
În viziunea lui, pentru a produce fiinţa, Dumnezeu
trebuie să intre în atingere cu neantul. Adevărul este
însă că noutatea îşi poate avea originea şi în mister,
nu doar într-o libertate electivă gândită după modelul
libertăţii omeneşti, această opţiune pentru mister
fiind preferabilă libertăţii sau necesităţii, întrucât
amândouă acestea din urmă impun absolutului limi-
tări la fel de drastice şi de inaceptabile. Schelling îl
critică pe Hegel pentru că nu respectă misterul
suprem, dar se comportă ca şi cum el însuşi ar avea
acces la misterul acesta, anulându-l. Ce este
Dumnezeu în sine nu ştim, tocmai pentru că este în
sine. Ştim doar ceea ce el a revelat despre sine sau din
sine, iar aici se include şi explicaţia treimică. Dacă
optăm pentru libertatea lui Dumnezeu, optăm pentru
prezenţa neantului în Dumnezeu, ceea ce este absurd,
aşa cum absurdă este şi opţiunea pentru necesitate.
Putem vorbi cel mult despre o retragere a Tatălui în
favoarea manifestării Fiului, aceasta fiind kenoza
Tatălui, dar şi lucrul acesta aparţine revelaţiei, adică,
iconomiei. 

Postmodernismul s-a revoltat împotriva unei
transcendenţe redusă la imanenţă. Reprezentanţii săi
nu au făcut decât să constate o aberaţie, din care au
extras însă concluzii extremiste şi neîntemeiate,
încercând să submineze osatura creştină a culturii
europene. Ei au profitat de aberaţia raţionalistă, pen-
tru a încerca să împingă lucrurile în prăpastia nihilis-
mului, marjând propagandistic pe pofta intelectuali-
lor de a brava în conformitate cu moda decadentă.
Puţini au înţeles, în aroganţa lor culturalistă, că între
decadent şi decăzut distanţele sunt adesea neglijabile.
Critica modernităţii este o critică justificată, dar con-
cluziile şi atitudinile pe care postmodernismul le-a
extras din această critică sunt nejustificate şi distru-
gătoare. 

Notă:
1. F.W.J. Schelling, Philosophie de la révélation

(Paris: PUF, 1989-94), vol. II, lecţia XV, p. 169.
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În toamna lui 1976, Constantin Noica îi scria lui
Mircea Eliade, anunțându-i bucuros iminența publi-
cării cărții sale din anii 1950 – recuperată după
detenție numai parțial – pe tema lui Goethe. „În ceea
ce mă privește, vei vedea dacă Goethe-le meu de
apropiată apariție necesită să rețină atenția cuiva
(până la Metafizica mea, care-ți va sta sub ochi într-o
zi)”1. Din câte se pot înțelege din aceste rânduri,
autorul își invită prietenul de departe să descopere
dacă eseul său amplu despre clasicul literaturii ger-
mane are sau nu un caracter memorabil, dacă este de
remarcat în dezbatere sau ba. De fapt, Noica își invită
prietenul să se refere la apropiata apariție, să scrie,
eventual, despre ea sau poate chiar să o recomande
atenției unor editori occidentali. El își anunță însă
volumul – lucru foarte important de observat – ca
preambul al viitoarei sale opere majore, Metafizica
(care urma să se numească Devenirea întru ființă). 

În februarie următor, o nouă scrisoare aducea în
discuție volumul recent apărut, după toate peripețiile
prin care proiectul inițial trecuse, cartea expediată
între timp lui Eliade. „Între timp ți-am trimis (tot la
Paris) Goethe-le, sau cât a reținut destinul din el. Mi-
aș dori ca dezbaterea mea cu el să nu lezeze nimic din
dragostea ta pentru el. A rămas partea cea mai «nega-
tivă» din text. Dar poate și astfel cititorul vede cât l-
am iubit pe Goethe eu însumi (Sunt pe cale să găsesc
din resturile bibliotecii lui N.[ae Ionescu – n. O.P.])
cele 45 volume ale ediției Propyläen, deși nu mai am
alte cărți – decât ale tale și câteva la întâmplare – aș
fi în stare să achiziționez ediția, căci e cea ale cărei
volume le citeam cu fervoare acum 30 de ani”2.
Despărțirea de Goethe este, aici, prezentată modest
drept atâta „cât a reținut destinul din el”. Era vorba
despre câteva dintre capitolele primului dintre cele
două volume ale lui Anti-Goethe, și anume – zice
Noica – „partea cea mai «negativă» din text”.
Negativă, adică marcată de o critică de aparență defa-
vorabilă celui comentat, probă de curaj de a merge
contra curentului într-o exegeză goetheană marcată

preponderent de elogii și copios ilustrată în arealul de
acțiune al limbii germane. Gânditorul este conștient
de pericolul ca Mircea Eliade să se situeze în deza-
cord cu viziunea sa asupra subiectului („Mi-aș dori ca
dezbaterea mea cu el să nu lezeze nimic din dragostea
ta pentru el”.). În pofida aparențelor, susține eseistul,
„poate și astfel cititorul vede cât l-am iubit pe Goethe
eu însumi”, subînțelegând critica proprie drept o
manifestare responsabilă, exigentă, a acestei pasiuni
pentru Goethe. El îl iubește atât de mult pe omul
complet de la Weimar, încât vede în procurarea pres-
tigioasei ediții germane în patruzeci și cinci de volu-
me de Propyläen un elogiu practic și consistent. Cum
este însă vorba tocmai despre exemplarul deținut odi-
nioară de mentorul Generației 27, filosoful Nae
Ionescu, elogiul se dovedește ambiguu, căci interesul
pentru ediția Propyläen putea fi decriptat, în egală
măsură, ca gest pios de recuperare a unei moșteniri
bibliofile de către unul dintre cei care se calificaseră
ca editori postumi ai lui Nae. O astfel de recuperare
pare cu atât mai semnificativă, cu cât Noica își dez-
văluia lipsa de interes față de deținerea unei biblioteci
proprii (cu excepția cărților trimise de prietenul
Mircea însuși și a altor volume dobândite „la întâm-
plare”, deci nu printr-o selecție valorică). Totuși,
Noica își dezvăluie o terță motivație a gestului de a
investi o sumă considerabilă într-o ediție masivă din
clasicul german. Volumele respective joacă pentru el
rolul madeleinei lui Marcel Proust, amintindu-i de
emoția primei lor lecturi, cu decenii în urmă. 

O referire ambiguă, până la urmă: ediția
Propyläen are o valoare afectivă amintindu-i de
prima lectură, de mentorul generației 27 sau, pur și
simplu, apropiindu-l de cel celebrat de ea, Goethe
însuși? Se prea poate că răspunsul adecvat să îl con-
stituie toate acestea împreună, nici una nefiind sus-
ceptibilă de a rămâne fără ecou în sufletul lui Mircea
Eliade. 

În iunie 1977, gânditorul anunța că „Acum îmi
traduc Goethe-le în germană (aș fi vrut să apară [la]
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Suhrkamp!) și văd singur, cu traducătoarea de aci,
câte probleme ridic cu felul meu de a scrie”3. În min-
tea lui Noica se conturase proiectul de a-și face
acceptată Despărțirea de Goethe la prestigioasa edi-
tură germană Suhrkamp, probabil în ideea că
Germania, ca patrie a lui Goethe, ar putea fi prima
interesată de filosofarea în marginea personalității și
operei acestuia. Izbânda depindea, totuși, direct și
neechivoc de calitatea traducerii. Tălmăcirea nu se
anunța deloc o misiune ușoară, presupunând – așa
cum urma să îi atragă atenția și Mircea Eliade atunci
când s-a pus problema traducerii unui text al său în
engleză – o recreare a limbajului filosofic, nu doar
adaptări și modificări lingvistice. (Practic, cu
excepția volumului De Dignitate Europae, Noica nu
și-a văzut tradusă vreo lucrare mai amplă în vreo
limbă străină în timpul vieții. Dar și aceasta, transpu-
să în germană, a apărut tot în România.) 

La mijlocul lui august, în același an, Noica anunța
că proiectul obținerii marii ediții goetheene izbutise.
„M-a bucurat să aflu, prin tânărul Pleșu, câte ceva
despre tine. Sper că ți-a plăcut omul. Este unul din cei
trei pe care-i oblig acu să citească în întregime ediția
Goethe pe care am recuperat-o de la nepoata lui Nae!
(Ediția Propyläen, în 45 vol.[ume] mari.) O recitesc
și eu, volum cu volum, în perfectă fraternitate. Între
timp traduc Goethe-le meu pentru Suhrkamp, cum ți-
am spus, cred”4. Despre această lectură în trei – căci
magistrul l-a implicat și pe Gabriel Liiceanu – își
aminteau și mai tinerii săi ucenici. Fraternitatea per-
fectă de care pomenea Noica a fost, de fapt, o corvoa-
dă pentru junii care îl anturau cu toată dragostea,
altminteri. Căile marii culturi nu sunt identice pentru
toată lumea, iar geografiile spirituale nu seamănă
unele cu altele, nici măcar la spiritele afine. 

Revenirea lui Noica la lecturile din vremea domi-
ciliului obligatoriu, inițiate chiar mai devreme (în
aprilie – iulie 1940 mai mulți discipoli lucrau în
biblioteca lui Nae Ionescu, prilej pentru Noica de a
consulta și ediția menționată din Goethe) se explică
însă nu numai prin nostalgia întoarcerii la un mare
autor prețuit. Gândul lui pare să fi fost acela de a-și
relua Anti-Goethe-le pierdut prin depozitele arhivisti-
ce secrete ale Securității și recuperat numai o treime
sub titlul Despărțirea de Goethe, chiar dacă astăzi el
s-a mai întregit cu două capitole, ajungându-se la
recuperarea primului volum, deci a primei jumătăți a
cărții. În 30 iulie 1987 autorul îi făcea cunoscută lui
Ion Ianoși intenția de rescriere într-o formă nouă a

Despărțirii de Goethe: „Îmi regândesc acum
Despărțirea [de Goethe – n. O.P.], care e [despărțire]
numai de Faust, [de] nefirescul [aflat] în unica
reușită goetheană a firescului. Îl regândesc acum pe
Goethe, îl iubesc ca niciodată și simt că la el destinul
interesează, mai mult decât orice operă”5. Reducerea
comentariului la Faust, poate și „netezirea” lui
parțială, și mutarea accentului din discurs de pe operă
și discutarea ei pe evidențierea destinului cultural al
lui Goethe par să fi fost operațiunile pe care le avea
în vedere. 

Cărți scrise și rescrise există în cultura noastră; nu
datorită unor distrugeri nefericite, cum s-a întâmplat
cu Malcolm Lowry, care și-a pierdut manuscrisul
romanului Under the Volcano și s-a apucat de la zero
să rescrie (în acest sens trebuie pomenit numai N.
Steinhardt, care și-a rescris Jurnalul fericirii confis-
cat de Securitate și din care s-au păstrat două redac-
tări complete și una parțială), ci din pricina unui
perfecționism literar, a sentimentului că se poate și
mai bine (Șoimii lui Mihail Sadoveanu deveniți
Nicoară Potcoavă; Risipitorii lui Marin Preda), sau,
pur și simplu, din dorința de a le populariza într-un
nou strai expresiv (tot Sadoveanu, cu romanele popu-
lare – Alexandria și Esopia). În materie de filosofie
însă este de menționat Camil Petrescu, a cărui
Doctrină a substanței a cunoscut mai multe redactări,
toate rămase inedite și publicate postum, abia în
1988, Noica nefiind străin de această recuperare. 

Note:
1. C. Noica în corespondență cu M. Eliade, în Jurnalul

literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
8. .Scrisoare trimisă din Sibiu, 20 octombrie 1976. 

2. C. Noica în corespondență cu M. Eliade, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
8. .Scrisoare trimisă din București, 8 februarie 1977. 

3. C. Noica în corespondență cu M. Eliade, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
8. .Scrisoare trimisă din Păltiniș, 9 iunie 1977.

4. C. Noica în corespondență cu M. Eliade, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
16. .Scrisoare trimisă din București, 17 august 1977. 

5. „Poveste cu doi necunoscuți: C. Noica, I. Ianoși”, în
Apostrof, an. VII, nr. 1-2 (68-69), 1996, p. 121. Scrisoarea
lui C. Noica din Păltiniș, 30 iulie 1987. Ion Ianoși,
Constantin Noica, ed. cit., p. 286. 
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Oamenii au în principiu prin limba lor mater-
nă o viziune specifică asupra lumii; chiar în
cadrul aceleași limbi datorită mentalităților dife-
rite pot avea o comunicare relativ deficitară, dar-
mite acelora care folosesc două sau mai multe
limbi. Aceste poziții, ca de exemplu von
Humboldt (1767-1835) sau și Weisgerber (1899-
1985) reprezentat în secolul al XX-lea, au dus la
discuția problematică a traductibilității și
intraductibilității unui text. Principiul traducerii
asigură faptul că între textul sursă și textul țintă
există cel puțin un element de echivalență. Pentru
a susține această atitudine fundamental pozitivă
se aplică în lingvistica modernă diferențierea
între scăderea sistemului lingvistic (langue) și cel
de vorbire (parole).

La baza traductibilității sau intraductibilității
– și anume relația dintre limbă și gândire – stă și
transformarea generativă a gramaticii.

Cu toate acestea, direcțiile lingvisticii moder-
ne se dovedesc a fi insuficiente sau puțin produc-
tive pentru studiul traducerilor sau a traducerii în
sine. Traducerea în sens restrâns este orală sau
scrisă, un „Transfer” al unui text sursă într-un
text țintă a unei alte limbi. Traducerea în sens mai
larg include și alte elemente, în special elemente-
le determinate social ale comunicării bilingve.
Traducerea este cea de decriptare a unui cod tri-
mis de un „expeditor” în codul limbii sursă și
recodificat de către traducător în limba țintă.
Conținutul informațional al acestui mesaj devine
invariant și această „invarianță” legată de
conținut este posibilă doar prin potențialul
„Relațiilor de echivalență”.

Sarcina „lingvisticii textului legată de tradu-
cere” este de a transpune o analiză lingvistică a

suprafeței textului semantic, funcțional și prag-
matic reconstruind condițiile de producție ale
textului și astfel a crea premisele pentru dezvol-
tarea unei metodologii de traducere specifică
tipului de text.

Diverse noi teorii ale traducerii au fost create
în întreaga lume, abordări inclusiv a celor din anii
‘70, care au dezvoltat traducerea descriptivă
punând un accent deosebit pe importanța textului
țintă.

Esența traducerii stă într-o încercare de a
menține „sensul” unei unități lingvistice la fel cu
același dintr-o altă limbă pentru a reuși păstrarea
„echivalentului”, presupunând că acest sens este
format din trei componente esențiale, cea seman-
tică, cea pragmatică și textuală. 

Cele mai utile – și mai ales importante pentru
discuțiile privind problema echivalenței și eva-
luarea traducerii – este situația care definește și
descrie în mod eficient două tipuri de traducere.
Această abordare se bazează pe faptul că pragma-
tica, adică teoriile limbajului sunt orientate spre
situație și utilizare fiind relevante pentru teoria
traducerii, deoarece traducerea este o activitate
practică care se bazează pe actele utilizării limba-
jului, pe apariția sloganului (generalizabil,
convenționalizat) și performanța (mai individua-
lă, concepută psiholingvistic).

O viziune asupra limbajului ca acțiune socială
ghidată de intenție ca limbaj funcțional, organizat
și controlat cognitiv, limbaj în comunicare, lim-
baj în situație („viziunea micro”) și limbă cultura-
lă („viziune macro”) se impune de la sine.

Traducerea ascunsă este „un fel de
înșelăciune”, deoarece traducerea pretinde că ar
fi ca și originalul. Traducerile ascunse nu sunt
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marcate pragmatic ca traduceri: originalul și tra-
ducerea diferă în mod aleatoriu formei lingvisti-
ce. Originalul are o relevanță egală pentru mem-
brii ambelor comunități lingvistice. Dar, deși tex-
tele care necesită o traducere ascunsă sunt predo-
minant de „natură tranzitorie” – instrucțiuni,
texte publicitare, texte de știință economică și
populară, care pot fi toate „interculturale”, pentru
anumite grupuri de destinatari clar definite. Cu
toate acestea, traducere ascunsă pune probleme
de traducere mai subtile, clare atât limbii sursă ca
și celei țintă!

Pentru a respecta cerințele noilor destinatari,
care sunt necesare pentru traducerea sub acoperi-
re, traducătorul trebuie să creeze o imagine lin-
gvistică echivalentă, adică traducerea trebuie
transpusă într-o nouă lume a discursului, într-un
cadru nou, fără a afecta lumea discursului origi-
nal, adică unde desfășurarea acțiunii trebuie să fie
co-activată. Traducerile ascunse creează adesea o
distanță mare față de original pentru a obține
echivalența funcțională reală – și acest lucru este
posibil și necesar în acest caz – se pot face modi-
ficări ale textului original la nivelurile formelor
lingvistice, modelelor de text și registrului, care
duc la traduceri ascunse care se încadrează per-
fect în genul corespunzător al culturii țintă, adică
sunt primite precum originalele.

Adevărata traducere este translucidă, nu aco-
peră originalul, nu îl umbrește, ci lasă limbajul
pur, ca întărit de propriul său mediu, să cadă cu
atât mai mult pe original. Acest lucru este posibil
mai ales în traducerea literală a sintaxei, și tocmai
aceasta demonstrează că cuvântul, nu propoziția,
este elementul principal al traducătorului, deoare-
ce propoziția este zidul din fața limbajului origi-
nal, „literalitatea arcadei”...

În concluzie, o considerație fundamentală este
un model orientat spre cultură. O astfel de per-
spectivă orientată spre cultură nu vede traducerea
ca un proces pur lingvistic, ci mai degrabă subli-
niază încorporarea culturală a fiecărui act lingvis-
tic, mai precis: a schimba limba înseamnă a trece
într-o altă lume!.

Enunțurile lingvistice sunt înțelese și analiza-

te în funcție de contextul lor socio-cultural. Cu
toate acestea, ele nu sunt evenimente individuale,
ci evenimente tipice ambelor limbi. La fel cum
textul sursă creează o conexiune dinamică între
intenție, expresie lingvistică, context socio-cultu-
ral, semnificație și efect, traducerea creează o
nouă conexiune dinamică care procesează
constelația specifică culturii, cel al efectului
dorit, al limbajului și al formelor textuale de
conținut și sens. În această situație, traducerea
devine efectivă numai dacă se iau în considerare
contextul cultural al limbii țintă și contextul
comunicativ al acțiunii.

Conform acestui fapt, traducerea este
înțeleasă ca un eveniment bicultural care necesită
cunoștințe extinse despre culturilor sursă și țintă
cât și evaluarea reciprocă a acestor culturi. Ea
este înțeleasă ca un tip special de comunicare
transculturală, întrucât este un proces dinamic
legat de acțiunea socială și de limbajul a două
culturi, care, având în vedere situația, urmărește
tipare specifice culturii lingvistice al căror rezul-
tat ar trebui să fie o țintă funcțional-textuală.

Cuvântul cultură, precum se știe, provine de la
substantivele latine „cultura” și „cultus”, care se
referă la cultivarea solului sau la natură în sensul
agricol, precum și la alte activități umane și pro-
dusele sale. Într-un sens mai larg, este vorba des-
pre diferite moduri de a face față realității, inclu-
siv în ceea ce privește oamenii înșiși. De-a lungul
timpului, însă, termenul de cultură și-a asumat
conotații diferite și este uneori folosit similar cu
cel al termenului civilizație. Cercetări recente
recunosc că orice definiție a culturii este neapărat
reducționistă, cu condiția să se înțeleagă cultura
ca ceva realizat și reprodus. Pe baza lingvistului
Thornton (1988), accentul se mută de la întreba-
rea „ce este cultura“, „ce face cultura”, „cum, de
ce și unde se face cultura? El susține că:
Înțelegerea culturii nu este pur și simplu
cunoașterea diferenței, ci mai degrabă o
înțelegere a realității cum și de ce apar
diferențele de limbă, gândire, utilizare a materia-
lelor folosite cât și a diferențelor comportamen-
tale.

162162 CONVORBIRI  LITERARE



163163CONVORBIRI  LITERARE

O cultură reprezintă un ansamblu de stocuri
de cunoștințe manifestate în acțiuni simbolice,
care diferă în diferite domenii socio-istorice și
faze de dezvoltare ale unei societăți, sau sunt spe-
cifice acestora, dar care au un nucleu mai mult
sau mai puțin comun datorită referinței la aceeași
societate, viziuni asupra lumii, valori, moduri de
gândire, norme și convenții și care omogenizea-
ză, prin urmare, în special și cu perspectiva de
exterior – reprezentată ca atare a unei anumite
alte culturi.

Conform termenului extins, prin cultură se
înțelege: Lumile pe care oamenii le-au creat prin
acțiunile lor și le creează în mod constant. Aceste
lumi există fără niciun criteriu de evaluare. Ele
nu se bazează pe o selecție a frumosului, binelui
și adevăratului, ci cuprind toate expresiile vieții
cotidiene a celor care au contribuit la existența
lor. Aceasta include, de asemenea, religia, etica,
dreptul, tehnologia, sistemele de educație și toate
celelalte produse materiale și imateriale.

Cu cât limba și cultura sunt mai străine față de
cultura țintă (ca în cazul perechii de limbi româ-
nă-germană), cu atât sunt mai frecvente marcaje-
le specifice culturii. În acest caz, ceea ce este spe-
cific la nivel național și istoric reprezintă și
dificultăți de traducere, deoarece opera literară
este un fapt condiționat istoric, care nu poate fi
repetat. În acest sens, ar trebui să se facă trimiteri
la nume, forme de adresare, aluzii și dialecte,
care în noul context pot produce efecte și idei
diferite în cititor dacă nu sunt, pe cât posibil,
adaptate (traduceri ascunse) sau explicite (tradu-
ceri deschise).

Traducătorul nu numai că transmite caracte-
risticile lingvistice cu aspectele lor formale,
semantice și stilistice, ci trebuie să transmită și
cultura din spatele lor. El ar trebui să știe cum
sunt folosite semnele lingvistice în situația con-
cretă a ambelor culturi. Specificul sarcinii tradu-
cătorului este de fapt orientarea către destinatar.
Menționarea condițiilor speciale ale destinataru-
lui se referă la opera traducerii ca o mediere între
două culturi. Acesta trebuie să-și însușească
cunoștințele culturii sursă cât și cea a culturii

țintă fără de care o traducere nu poate fi decât un
surogat ce duce în eroare cititorul!

Traducerea literară este considerată ca fiind
un gen special. Întrebarea dacă traducere literară
este un subiect al lingvisticii sau al cercetărilor
literare rămâne deschisă. Odată cu avansarea
metodelor lingvistice în cercetările literare ea are
o nouă dimensiune. Opinia că opera literară – ca
și orice alt text – este un complex de semne
câștigă teren. Aceste semne sunt doar parțial de
natură lingvistică, deși toate sunt constituite lin-
gvistic. Totuși, aici s-ar putea tinde spre o poziție
de mijloc, deoarece traducerea literară este în pri-
mul rând un proces lingvistic, al cărui produs –
adică textul țintă – trebuie să aibă în primul rând
proprietăți literare.

Prin urmare, traducerea textelor literare are un
statut special. Acestea pot fi privite ca un tip spe-
cial de text, ca un gen separat de literatură.
Textele literare nu au o interpretare unică, obiec-
tivă, general valabilă și, prin urmare, cititorul
evaluează conținutul în mod diferit față de textele
specifice subiectului. Pot exista atâtea interpre-
tări, câți cititori. Prin urmare, traducerea literară
este considerată a fi o „examinare literară” a ope-
rei originale, care este în același timp știință, artă
și talent!

Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von
Humboldt (n. 22 iunie 1767 la Potsdam, † 8 aprilie 1835
în Tegel) a fost un savant, scriitor și om de stat prusac. În
calitate de reformator educațional, el a inițiat reorganizarea
sistemului educațional în spiritul neoumanismului, a mode-
lat idealul educațional „humboldtian” numit după el și a
înființat Universitatea Friedrich-Wilhelm din Berlin.

Johann Leo Weisgerber (n. 25 februarie 1899 la
Metz; † 8 august 1985 la Bonn) a fost un lingvist și celtolog
german. El este fondatorul gramaticii legate de conținut
(cercetarea conținutului lingvistic).

Thornton Wilder (n. 17 aprilie 1897, Madison,
Wisconsin, SUA – d. 7 decembrie 1975, New Haven,
Connecticut, Connecticut, SUA) a fost un dramaturg și
romancier și filolog american. A câștigat de trei ori Premiul
Pulitzer – pentru romanul The Bridge of San Luis Rey [și
pentru două piese de teatru Our Town și The Skin of Our
Teeth [8] și National Book Award (SUA) pentru romanul
The Eighth Day.
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21 octombrie
E ciudat că evoluţia spirituală ia forme atât de

concrete. De fiecare dată când mi se „întâmplă”
ceva mă uimesc, şi tocmai faptul că experimentez
„practic” acel ceva mă face incredulă. Or, s-ar putea
să fie vorba despre o mare prejudecată, înrădăcinată
în educaţia modernă de tip raţional, care e foarte
abstractă, în ciuda unor aparenţe contrarii. În mod
aberant am fost educaţi că lucrurile spirituale sunt
pur „interioare”, adică subiective, impalpabile,
incontrolabile, deci probabil iluzorii – cam asta e
linia raţionamentului subiacent. Or, experienţa trăită
a realităţii spirituale demonstrează contrariul.
Tocmai pentru că e reală, ea se manifestă concret, în
corp şi în afara lui, în semne indubitabile, care nu
mai pot fi puse pe seama subiectivităţii, ci se arată a
fi obiective. E adevărat că se ascunde un mister şi un
tâlc aici, dar s-ar putea să fie vorba de un mister sim-
plu: totul e concret, e „material” într-un anume sens,
pentru că spiritualul şi materialul sunt unul şi acelaşi
lucru, dar privit din unghiuri diferite.

25 octombrie
Acum câteva nopţi, visam că mă certam cu cine-

va şi că-i vorbeam aspru şi cu patimă. Brusc m-am
trezit. De fapt, am fost trezită de ceva, o instanţă din
mine sau din afara mea, ca să observ ce făceam în
vis. Pentru mine a fost clar că n-a fost o trezire obiş-
nuită, am eu semnele mele, dar e aproape imposibil
să explic în cuvinte de ce. În momentul în care am
fost trezită, mi-am adus aminte foarte clar că visam
că mă certam, eram încă plină de energia negativă
dezvoltată în vis. Întrebându-mă de ce m-am trezit,
am înțeles imediat că era pentru asta: cearta din vis
(starea întâia, de somn) nu e prea diferită de cearta
din trezie (starea a doua, de aparentă luciditate).
Dacă o visez pe una, înseamnă că sunt la cheremul
ei şi pe trezie. Şi invers. Mai înseamnă că nu-mi
controlez exprimarea emoţiilor negative. Ori numai

o disimulez în mine, dar nu o înving. După ce am
„înţeles” despre ce era vorba, am readormit.

Marţi după-amiază am stat de vorbă cu Cristiana,
coordonatoarea româncă a Şcolii. E o femeie mai
tânără decât mine, până în 35 de ani, de acelaşi „tip
corporal” cu mine, venusian-mercurian. Ne-am
plimbat pe străzile din jurul pieţei Galaţi, era o zi
superbă de toamnă. Am vorbit despre Şcoală, bine
înţeles. I-am povestit diferite întâmplări şi experien-
ţe, ea mie la fel. Între altele mi-a spus că în „sistem”
există ideea că trebuie să aduci pe altul în locul tău
ca să poţi înainta pe scara spirituală. Asta explică
„linia a II şi a III” de lucru din Şcoală, în care trebuie
să lucrezi cu ceilalţi studenţi dar şi pentru Şcoală. Iar
eu i-am replicat că asta înseamnă că trebuie să
găseşti şi pe cineva înaintea ta care să te tragă în sus.
E o chestiune care mă obsedează. 

Miercuri după-amiază m-am văzut cu Philipp şi
Cheryl la Şcoală. I-am rugat să-mi dea o „fotografie
despre mine” şi sfaturi pentru călătoria mea la Paris.
În legătură cu „fotografia”, au fost amândoi de acord
că sunt tipul mercurian, iar în cadrul acestuia,
varianta activă şi negativă (nu mi-au explicat de ce
negativă). În privinţa centrului de greutate, Philipp a
fost tentat să mă considere centrată intelectual, dar
Cheryl a fost de părere că sunt centrată motor. Şi ne-
a cam convins pe amândoi că e aşa. Cu o zi înainte,
Cristiana mi-a spus că aş fi centrată instinctiv în
regele de treflă, ca mulţi oameni creatori, şi i-am dat
şi ei dreptate. Faptul acesta, coroborat cu cele spuse
de Philipp şi Cheryl, m-a pus pe gânduri şi m-a
dezumflat: ori ei toţi nu se pricep prea bine la „tipuri
umane”, ori n-au avut timp să mă citească bine căci
am intrat în Şcoală de puţină vreme, ori eu nu sunt
un tip clar centrat şi variez după etape de viaţă şi
perioade (înclin spre această variantă din multiple
motive). Apoi Philipp şi Cheryl m-au sfătuit să am
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grijă de „trăsătura mea principală” care ar fi „pute-
rea” şi „vanitatea”. Cheryl mi-a spus că eu sunt un
caz atipic în lumea românească, aşa cum a perceput-
o ea în cei doi ani de zile de când e aici. Cultura
română e de tipul „tramp” (delăsătoare), iar eu sunt
de tipul „lunatic” (?), dar mai important e că am avut
o educaţie, o evoluţie şi nişte şanse de dezvoltare
care sunt rare în mediul românesc şi care mă fac să
fiu o „excepţie”. Dar asta poate fi un pericol pentru
revoluţia spirituală, unde trebuie să iau totul de la
început, ca un novice egal cu toţi ceilalţi. Mi-a spus
că simte că am în mine o „superioritate” la care tre-
buie să renunţ în Şcoală, dacă vreau să evoluez.

Apoi a început „formal meeting-ul” de miercuri
cu toată lumea. În timpul meeting-ului şi după aceea
am fost lovită de o mâhnire vizibilă, căci am fost
întrebată ce am. Ştiam ce mă lovise, dar era greu să
explic. Înţelesesem în urma discuţiei cu cei doi ame-
ricani că va trebui să renunţ la multe „tampoane
lăuntrice” ale falsei mele personalităţi, cea socială,
publică, culturală. Dar, pe de altă parte, dacă renunţ
la ele, rămân descoperită şi neapărată în faţa lumii în
care trebuie în continuare să funcţionez, căci asta e
regula Şcolii, să rămâi în lume. În această situaţie,
nu voi mai face faţă „lumii”, voi fi o învinsă, şi nu
ştiu dacă voi mai putea supravieţui material. Însă
mai important decât asta, nu mă simt destul de
puternică, de transformată în sensul „Căii” ca să am
cu ce să înlocuiesc ceea ce pierd. Şi Şcoala, în for-
mula în care am perceput-o până acum, nu pare să-
mi ofere prea mult. Totul e vag, disparat, trebuie să-
ţi câştigi singur informaţiile şi experienţa, să bâjbâi
îndelung.

N-am înţeles de fapt bine despre ce mâhnire era
vorba până ce nu am citit în „Fragments...” ceva toc-
mai despre asta. Acolo se spune că atunci când un
om renunţă la „tampoanele interioare” curente, el
trebuie să se supună necondiţionat unui om mai evo-
luat decât el care să-l îndrume în această etapă difi-
cilă şi periculoasă. Or, am înţeles brusc că despre
asta era vorba şi în cazul mâhnirii mele. Nu văd în
Şcoală pe cineva care să funcţioneze ca un „îndru-
mător” faţă de care eu să mă supun necondiţionat.
Nimeni nu se afişează în această postură şi poate
nici n-ar fi în stare de un asemenea rol. M-a trecut
atunci gândul că suntem în Şcoală ca într-o grădiniţă
de copii care-şi aşteaptă încă educatoarea. Copiii
ştiu că au nevoie de ea şi mai ştiu că ei nu pot fi edu-

catoarea. Dar asta suplineşte oare absenţa ei reală?
Aceasta e întrebarea care mă preocupă acum.
Cristos i-a cerut tânărului bogat să părăsească totul,
dar i-a oferit în schimb să intre în ceata lui de apos-
toli.

Poate că, totuşi, e important şi faptul că am înţe-
les asta. Deşi nu e suficient. Gurdjieff e categoric în
privinţa asta: de unul singur nu poţi evolua, ai nevo-
ie de un „învăţător” şi de o şcoală. Poate că în aceas-
tă fază Şcoala îndeplineşte acest rol de „îndrumător
colectiv” în mod provizoriu. După care urmează o
altă etapă.

26 octombrie
O sensibilitate sporită la culori, uneori. Toamna

asta e foarte frumoasă şi luminoasă. Am adesea
momente de pură fericire cromatică, când mă umplu
de un roşu total ori de un oranj absolut.

Pe 23 octombrie a fost ziua lui Horia. După-
amiaza am ieşit împreună în oraş, ca să ne plimbăm
şi să-i cumpăr un cadou. Am plecat în maşină până
spre cartierul vechi din jurul bisericii Sf.Silvestru.
Pe drum, am simţit cum coşul pieptului îmi devine
sensibil până la durere. Cred că era plexul solar,
activat dureros nu ştiu din ce cauză. În timp ce ne
plimbam, totul mi s-a părut extrem de frumos şi de
exaltant (spre deosebire de Horia, care era cam apa-
tic, aproape trist). Bucuria asta vizuală mi-a făcut
bine, mi-a luat treptat durerea nervoasă, ca o apăsare
în formă de arc de cerc, din coşul pieptului. Eram şi
eu uimită că totul mi se părea nu doar frumos, dar
plin de consonanţe şi rime vizuale vizibile, pline de
vagi tâlcuri simbolice. Până într-atât, încât găseam o
potrivire „stilistică” între o casă şi copacul din faţa
ei, între culori şi ornamente de zidărie, între oamenii
care ieşeau sau intrau din ele şi starea în care era
casa etc. Privind un câine rămas nemişcat în mijlo-
cul unei mici piaţete dărăpănate dar pline de farmec,
am avut o clipă impresia că sunt aproape să „văd”
ceva pe chipul lui, expresia pură a caninităţii, ca un
fel de întrupare a unei calităţi psihice cosmice, ca să
mă exprim astfel. 

29 octombrie
Senzaţia stranie şi inconfortabilă că nu mai înţe-

leg nimic. Că nimic din ce mi se părea înainte că
cunosc, posed şi înţeleg nu-mi mai aparţine, nu-mi
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mai e la îndemână. Ca şi cum creierul meu s-ar fi
golit de toate lucrurile acumulate atâta amar de
vreme. Ca şi cum totul ar fi devenit ininteligibil, toc-
mai cu cât acumulam mai multe cunoştinţe, mai
multă experienţă. De fapt, senzaţia asta am avut-o
de vreo doi ani încoace, realizez acum -–poate de
când am citit prima dată „Fragments...” la Paris,
poate chiar mai dinainte, de când am intrat în lectu-
rile esoterice. Şi asta nu vine doar din contradicţia
dintre un tip de cunoaştere şi altul, cel comun-
modern-raţionalist şi cel spiritual-esoteric. Ci din
sentimentul de inutilitate, de goliciune, de inflaţie în
sine şi pentru sine pe care-l dă primul tip de cunoaş-
tere, după ce dai cu nasul de al doilea. De doi ani de
zile creierul meu e semi-destructurat (de aceea mă şi
feresc să apar în lume, public destul de rar etc.). Dar
abia acum înţeleg de ce. Gurdjieff spune în
„Fragments...” apropo de aceeaşi perplexitate a unui
elev: „Cela signifie que vous êtes sur la voie de la
compréhension... C’est parce que vous avez acquis
le goût de la compréhension” (347).

E o diferenţă între „cunoaştere” şi „comprehen-
siune” (înţelegere). Încet-încet, încep să înţeleg.
Aseară am avut o petrecere organizată la mine în
cinstea lui Vladimir Tismăneanu, venit din USA.
Erau mulţi prieteni, între ei şi Andrei P. şi Bogdan și
Simona şi alţii. Îi priveam, îi ascultam şi simţeam că
mă îndepărtez încetişor de felul acesta de a vedea şi
de a trăi lumea. Dar n-aş fi putut explica nimic, dacă
aş fi fost întrebată. Şi ei s-ar fi putut să nu mă înţe-
leagă dacă aş fi încercat să le explic. Dar văzându-i,
în adâncul meu mi-am spus că nu mai vreau să fiu
ca ei. Sau, în aparenţă voi părea ca ei în strictul
necesar supravieţuirii mele în lume, dar în rest voi
merge pe cealaltă cale. 

Numai să am putere. Numai să nu fiu părăsită de
Forţele Superioare. Multă teamă şi dezolare stau
încă ascunse în mine.

30 octombrie
Duminică, când am fost la Băneasa, la parcul

Zoo, am început să fac o divizare a atenţiei: priveam
natura din jur şi mă simţeam şi pe mine. De fapt,
eram atentă la splendoarea ruginie a arborilor înalţi,
la lumina piezişă şi răcoroasă de toamnă, la frumu-
seţea din jur – şi în acelaşi timp eram atentă la mine,
încercam să-mi simt făptura, să fiu cât de cât con-
ştientă. Şi am observat un fenomen aparte: de câte

ori încercam asta, simţeam un fel de apăsare în coşul
pieptului şi dorinţa de a nu mai respira! Era ca şi
cum se înfunda ceva în coşul pieptului care mă
împiedica să respir deplin şi-mi lăsa doar o mică
porţiune de aer. Am verificat această senzaţie de
câteva ori.

În ultimele nopţi mă trezesc din când în când şi,
într-o stare de semi-trezie, îmi conştientizez greşeli-
le (din punctul de vedere al Şcolii) făcute în timpul
zilei. Iau act de ele, mi se „prezintă” cumva de către
o instanţă din mine care nu sunt chiar eu. Azi noapte
însă, am avut două momente diferite. În primul,
eram într-un fel de semi-trezie şi parcă înţelegeam
sau eram făcută conştientă de mari dificultăţi care
vor urma pe calea Şcolii – iar eu eram înspăimântată
de asta, mi-era frică şi nu eram sigură că voi reuşi.
În al doilea moment, tot „trează” într-un fel, chiar
parcă mai trează decât în primul moment, îmi sim-
ţeam corpul ca pe un fel de cadavru, ca ceva aproape
uscat şi semi-desprins de mine, de care mi-era cam
silă, aveam un oarecare dispreţ, şi de care eram
sufleteşte detașată. Dimineaţa m-am trezit odihnită
şi cu amintirea pregnantă, deşi nu tocmai clară, a
acestor două momente.

Azi după-amiază, în timpul concentrării cu ochii
închişi, m-am simţit ca fiind în interiorul unui bulb,
sau a unui mugur mare care mă înconjura din toate
părţile. Eram în poziţia de semi-lotus, adică cu
picioarele încrucişate, şi mă simţeam ca într-un
nufăr! Da, asta era, ca într-un nufăr, senzaţia care-mi
făcea plăcere, mă simţeam ocrotită, parcă eram un
mic prunc „din flori”. După o vreme au început să
curgă culori splendide în spatele ochilor închişi,
culori care veneau în valuri periodice. Erau de o fru-
museţe deosebită, mai multe şi mai intense ca de
obicei, şi mai „spaţiale”. Iar deasupra capului sim-
ţeam în permanenţă „ceva”, ca două apăsături pe
creștet combinate cu două înălţări de aer, de vibraţie
din creștet în sus – n-aş putea să explic bine. Două
tipuri de senzații clare care m-au trimis cu gândul la
două coarne! Şi am realizat că senzațiile astea le-am
mai simțit, chiar destul de frecvent, în ultima vreme.
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Această filosofie monastică transmisă de tradiția
origenistă va purta numele de considerare la
Bernard1, care nu este altceva decât atenția/ atitudi-
nea (προσοχή) filosofică a subiectului asupra lui
însuși2. Acest concept de origine stoică descria o
stare de atenție exercitată asupra propriului eu, o
atenție sporită asupra propriei vieți. Această perspec-
tivă, coroborată cu paradigma augustiniană: „Deus
interior intimo meo” (Confessiones III, 6, 11), va
determina un examen al propriei conștiințe. 

Prima parte a lucrării lui Christian Trottmann este
construită plecând de la scrierea De consideratione,
cea mai filosofică operă a lui Bernard de Clairvaux.
Totuși, „filosofia sa este în primul rând etică, conce-
pută ca o introspecție reflexivă a subiectului, care se
înscrie în lunga tradiție monastică ce a transformat
προσοχή moștenită din neoplatonism și de la Părinții
greci în custodia, atenție la propriul sine și paza ini-
mii. Prin urmare cele trei dimensiuni ale
considerației, dispensativă, estimativă și speculativă
ajung să asume cele trei mari părți ale filosofiei gân-
dite ca tot atâtea moduri de viață, morală, naturală și
contemplativă și raportate fiecare dintre ele la una din
cele trei cărți atribuite lui Solomon în lunga tradiție a
comentariilor la Cântarea Cântărilor, după Origen”
(p. 214-215). 

Această receptare a tradiției răsăritene presupu-
nea inevitabil și abordarea unor teme și problematici
specifice aceste paradigme. Spre exemplu, tema
îndumnezeirii omului la Bernard este discutată de
Christian Trottmann în special la pp. 104-105. De
asemenea, autorul menționat admite că în ceea ce
privește unirea ipostatică și unitatea între Persoanele
Treimii pot fi unele diferențe majore între Bernard de
Clairvaux și Guillaume de Saint-Thierry: „Bernard
menține privilegiul harului hristic al unirii ipostatice,
în timp ce mistica nupțială a lui Guillaume tinde să
fie uitată într-o unire iubitoare a sufletului uman cu
Dumnezeu său” (p. 516). Pe de altă parte, alți exegeți

apreciază că Bernard de Clairvaux, în general, arată o
anumită reticenţă faţă de învăţătura Părinţilor greci.
Spre exemplu, el folo seşte de cel puţin două ori ter-
menul îndumnezeire în scrierile sale3. Aşadar,
Bernard uti lizează foarte rar termenul „îndumnezei-
re“ în scrierile sale, „formula curentă pentru a expri-
ma unitatea spirituală între om şi Dumnezeu este
aceeaşi pentru Bernard şi Guillaume de Saint-
Thierry: «unus cum Deo esse spiritus» (I Cor. 6,
17)“4. Totuși, în accepțiunea patristică, nu poate fi
vorba niciodată despre „l’anéantissement du sujet
dans la divinisation” (p. 105). Această perspectivă,
caracteristică mai degrabă misticii renane – care
vorbește frecvent despre dispariția subiectivității în
(procesul de) îndumnezeire –, nu este deloc potrivită
patristicii grecești, de la care ni se spune la tot pasul
că se revendică Bernard (p. 101 et passim.). Pentru o
bună înțelegere, cred că această problematică merită
o analiză detaliată. Punctul de plecare trebuie căutat
în scrierile lui Bernard. Într-adevăr, în Liber de dili-
gendo Deo se întâlnesc o serie de exemple pentru
îndumnezeire preluate de Bernard chiar din scrierile
lui Maxim Mărturisitorul prin intermediul traduceri-
lor realizate de Eriugena: „Sic affici, deificari est.
Quomodo stilla aque modica, multo infusa vino,
deficere a se tota videtur, dum et saporem vini induit
et colorem, et quomodo ferrum ignitum et candens
igni similimum fit, pristina propriaque exutum
forma, et quomodo solis luce perfusus aer in eam-
dem transformatur luminis claritatem, adeo ut non
tam illuminatus quam ipsum lumen esse videatur,
sic omnem tunc in sanctis humanam affectionem
quodam ineffabili modo necesse erit a semetipsa
liquescere, atque in Dei penitus transfundi volunta-
tem“5. Acest fragment cere introducerea unei note
cu privire la exemplele utilizate de Bernard şi atri-
buite fără deosebire de exegeză celor trei autori invo-
caţi: Maxim, Eriugena şi Richard6. Mai întâi, în tex-
tul maximian citat (Ambigua ad Iohannem) nu sunt
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prezente în locul indicat (CCSG 18, p. 25) decât
exemplele „aerului iluminat cu totul de lumină“7 şi
„fierului înroşit“8. În al doilea rând, în scrierea citată
a lui Eriugena întâlnim aceleaşi exemple ca în tex-
tul maximian doar că ele sunt separate: mai întâi,
exemplul „aerului iluminat cu totul de lumină“:
„sicut enim aer a sole illuminatus nihil aliud videtur
esse nisi lux, non quia sui naturam perdat, sed quia
lux in eo praevaleat ut id ipsum luci esse aestime-
tur“9, şi apoi exemplul „fierului înroşit“: „alterum
vero nunc subiungemus, qoud est in igne et ferro.
Nam cum ferrum conflatum in igne...“10. În al treilea
rând, în scrierea lui Richard de Saint-Victor întâlnim
în locul indicat exemplul „apei vărsate în vin“: „Ut
autem hac unitiva virtute in unum concurrere pos-
sint affectus amantium, cor amantis a se liquelieri
necesse est, ut transfundi possit, et transformari,
et in illum quem amat mutari et uniri alteri, que-
madmodum aquae stilla infusa vino deficere a se tota
videtur dum alterius saporem induit et colorem“11.
În trimiterea citată (vide supra n. 24) exegeţii atribuie
celor trei autori (Maxim, Eriugena şi Richard), fără
nici o deosebire, cele trei exemple. La rigoare, aşa
cum am putut vedea şi în rândurile de mai sus, trebuie
delimitat între cele două exemple utilizate de Maxim,
reluate de Eriugena, şi exemplul folosit doar de
Richard12. Riscul acestei nedelimitări îl indic în cele
de mai jos. Potrivit celor prezentate, înclin să cred că
fără apelul la hristologia calcedoniană, exemplele
folosite de Bernard – indiferent de unde le preia –
pentru a descrie, atât cât se poate, starea de
îndumnezeire a omului, nu sunt corect înţelese şi
utile în acelaşi timp demersului său. Spre pildă, utili-
zarea unei expresii precum aceea a „apei vărsate în
vin“ nu cred că este fericit alăturată celorlalte două
exemple, din moment ce „apa vărsată în vin“ se omo-
genizează cu acesta, pierzându-şi astfel calită ţile,
amestecându-se fără a mai putea deosebi cele două
substanţe (aşa cum reise din fragmentele citate din
textele lui Richard). Dacă folosim acest exemplu
pentru a descrie starea omu lui îndumnezeit, atunci
acesta (omul) s-ar „dizolva“, ar dispărea efectiv, în
oceanul dumnezeirii, aşa cum se întâmplă, spre
exemplu, în mistica renană13. Pe de altă parte, pentru
Părinţii Bisericii, pentru Maxim în mod special,
omul îndumnezeit nu-şi pierde niciodată proprietă-
ţile sale, natura sa. Pe scurt, omul tot creatură rămâ-
ne, fără a se identifica în nici un fel cu Dumnezeu.
Omul îndumnezeit devine dumnezeu după har („κατὰ

τὴν χάριν θεούς“), nu după natură (acesta fiind unul
dintre locurile comune în scrierile maximiene).

Pe de altă parte, asumarea învăţăturilor greceşti l-
au condus pe Guillaume de Saint-Thierry la aprofun-
darea problemelor trinita re14 şi hristologice15, care îl
dife renţiază net de convingerile bunului său prieten
Bernard de Clairvaux. Aşadar, „la Părinţii greci,
Guillaume găseşte leitmotivul îndumnezeirii omu lui.
Bernard se arată foarte rezervat vis-à-vis de acest
optimism grec“16. Pe de altă parte, susțin aceiași
interpreți avizați, „de dragul ortodoxiei, Bernard s-a
distanțat de exegeza origeniană şi de doctrina
Părinţilor greci“17. Or, în acest caz ne putem întreba
în mod justificat dacă tripartiția de sorginte origenia-
nă, inclusiv accepțiunea pe care o primise filosofia în
cadrul acestei tradiții, mai are importanța cuvenită
pentru Bernard?

Depăşind repede „accidentul“ îndumnezeirii din
scrierile lui Bernard, de pe cu totul alte coordonate,
acesta se întreabă „cum poate fi unitate, acolo unde
există pluralitate de naturi şi diversitate de substan-
ţe?“18. Aşadar, potrivit raţionamentului bernar dian,
substanţa umană este total diferită de substanţa
divină, şi natura umană nu coincide nicio dată cu natu-
ra divină19. În primul rând, înclin să cred că şi la
această întrebare s-ar fi obţinut altă soluţie dacă nu ar
fi fost neglijată, din nou, hristologia calce do niană. Pe
de altă parte, este foarte adevărat că natura umană nu
coincide niciodată cu natura divină, dar natura umană
poate participa la cea divină, adică, aşa cum afirmă
Guillaume, în acord cu Părinţii greci, „homo ex gratia
quod Deus ex natura“20. Paul Verdeyen consideră
că cel mai probabil Predica 71 a fost scrisă de către
Bernard între anii 1145-1148. În aceeaşi perioadă
Guillaume de Saint-Thierry a scris celebra
Scrisoare de Aur adresată mo na hilor cartusieni de
la Mont-Dieu. În această scriere, el adoptă o poziţie
foarte opusă [très opposée] celei susţinute de Sfântul
Bernard. În timp ce abatele de Clairvaux se străduie
să arate diferenţele între unitatea Persoanelor divi-
ne şi unitatea spirituală între oameni şi
Dumnezeu, Guillaume refuză să admită că sunt
două realităţi diferite21. Pentru abatele de Saint-
Thierry, „unitatea spiritului se realizează atunci când
Duhul Sfânt devine pentru om cu privire la
Dumnezeu, ceea ce, în virtutea unirii consubstanțiale,
El este pentru Fiul cu privire la Tatăl și pentru Tatăl
cu privire la Fiul. Când conștiința binecuvântată este
prinsă în îmbrățișarea și sărutul Tatălui și al Fiului,
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atunci când într-un mod inefabil și de neimaginat,
omul lui Dumnezeu merită să devină, nu Dumnezeu,
în mod cert, ci totuși ceea ce este Dumnezeu: omul
fiind prin har ceea ce Dumnezeu este în virtutea
naturii sale“22. Aşadar, în acord cu Paul Verdeyen,
„constatăm simplu că Guillaume refuză să conside-
re natura divină şi natura umană ca monade închise“23,
așa cum lasă Bernard să se înțeleagă din unele texte
ale sale.

Fără nici o îndoială, autorii cistercieni din secolul
al XII-lea, extrem de diferiți în multe puncte
esențiale, sunt uniți de „socratismul creștin”, formu-
lare destul de stranie și ambiguă, asemănătoare, într-
un anume sens, cu sintagma „filosofie creștină”. Unii
exegeți, referindu-se la autorii din secolul al XII-lea,
au preferat să vorbească despre „teologie monastică”
(Dom Jean Leclercq), iar alții chiar despre „filosofie
monastică”. Spuneam și cu alt prilej24 că pentru omul
zilelor noastre formularea „filosofie monastică“
poate părea uşor stranie. Pentru un gânditor din seco-
lul al XII-lea occidental ea este perfect justificată,
deoarece termenul „filosofie“ este utilizat în cele mai
multe cazuri cu semnificaţia întâlnită în antichitate şi
patristică, adică un „mod de viaţă“. Guillaume însuşi
justifică alegerea noastră de vreme ce în textul tradus
în acest volum vorbeşte despre „filosofii din această
lume“ (De contemplando Deo § 18), pe care nu-i
asimi lează categoriei din care face parte, aceea a
monahilor. Un monah învățat din secolul avut în
vedere s-ar fi numit pe sine mai degrabă „filosof“
decât „teolog“; ultimul termen care abia îşi face intra-
rea în literatura latină avea în acea perioadă o conota-
ţie negativă (așa cum am văzut în rândurile de mai
sus). În definitiv, adevărata filosofie este aceea după
Hristos. Filosofia păgână, „înțelepciunea acestei
lumi” (sapientia huius saeculis), asociată de Isaac de
Stella (Sermon 10, în SC 130, p. 224-225) cu vinul
cel vechi, a fost transformată de Hristos în vinul cel
bun (Ioan 2, 1-11). Doar Hristos a putut transformat
simpla apă în vinul cel mai de preț, filosofia acestei
lumi în filosofia adevărată.  

Note:
1. Bernard din Clairvaux, Despre considerare, ediţie

bilingvă, trad. de Florina Ion, introducere de Christian
Trottmann, Iași, Polirom, colecția „Biblioteca Medievală”,
2018. 

2. Theo Kobusch, „Metaphysik als geistige Übung.
Zum Problem der Philosophie bei Bernhard von
Clairvaux”, în Cistercienser Chronik 106/ 1, 1999, pp. 57-

68.
3. Bernard de Clairvaux, Liber de diligendo Deo, § 28:

„sic affici, deificari est“ (SC 393, pp. 132-133). Pe lângă
textul amintit, Bernard mai utilizează doar o singură dată în
opera sa termenul „îndumnezeire“, şi anume în Sermons
pour l’Assomption I, în Sancti Bernardi Opera (SBO), 8 t.,
éd. par J. Leclercq, H.-M. Rochais et C.H. Talbot, Rome,
Editiones cistercienes, 1957-1977, aici t. V, 262, l. 16:
„affectio deificata“. Preiau și adaptez în acest text câteva
idei din studiile mele anterioare: „Guillaume de Saint-
Thierry. Un autor reprezentativ al filosofiei monastice”
(studiu introductiv la volumul Guillaume de Saint-Thierry,
De contemplando Deo – Despre contemplarea lui
Dumnezeu, ediţie bilingvă, traducere din limba latină, stu-
diu introductiv și note de Florin Crîșmăreanu, Bucureşti,
Editura Ars Docendi, 2014, pp. 13-118) și „Par le feu et
[par] la lumière : deux métaphores maximiennes. Sources,
réceptions, significations”, în Classica et Christiana 12,
2017, pp. 119-136. 

4. SC 393, p. 132, n. 1.
5. Bernard de Clairvaux, Liber de diligendo Deo, § 28

(SC 393, p. 133). Editorii textului lui Bernard din SC spun
că „aceste trei comparații sunt tradiționale în literatura
patristică și spirituală“; vezi în acest sens Maxim
Mărturisitorul, Ambigua ad Iohannem (CCSG 18, p. 25, l.
125-126); Scotus Eriugena, De divisione naturae 1, 10
(PL 122, col. 450-451); Richard de Saint-Victor, De gra-
dibus caritatis IV (PL 196, col. 1205 D); vezi şi Étienne
Gilson, „Maxime, Érigène, saint Bernard“, în A. Lang
[ed.], Aus der Geistwelt desMittelalters. Studien und Texte
M. Grabmann zur Vollendung des 60 Lebensjahres von
Freuden und Schülern gewidmet (Beiträge zur Geschichte
der Philosophie und Theologie, Supplementband III, 1),
Münster, 1935, pp. 188-195; vezi şi Jean Pépin, „Stilla
aquae modica multo infusa uino, ferrum ignitum, luce
perfusus aer. L’origine de trois comparaisons familières
à la théologie mystique médiévale“, în Miscellanea André
Combes, t. I, Rome, 1967, pp. 331-375; vezi, de asemenea,
şi articolulul lui Jean-René Bouchet, „À propos d’une
image christologique de Grégoire de Nysse“, în Revue
Thomiste 67 (1967), pp. 584-588, care aduce o completare
importantă la studiul lui Jean Pepin „Stilla aquae modica
multo…“, indicând originea medicală a metaforei,
deoarece oţetul amestecat cu apă de mare este un reme-
diu menţionat de Hipocrate. Am discutat pe larg acest sub-
iect în studiul „Par le feu et [par] la lumière: deux métapho-
res maximiennes…”, loc. cit.

6. Pe lângă aceşti trei autori, editorii textului bernardian
citat mai sus trimit şi la J. Ruusbroec, Livre des
Éclaircissements (éd. A. Louf, Bellefontaine, 1990, pp.
253-254); De septem custodiis (Opera omnia 2, CCM 102,
p. 173); H. Herp, Directorium contemplativorum (éd. L.
Verschueren, t. II, pp. 190-194); J. Gerson, De theologia
mystica 41 (Oeuvres complètes, éd. Glorieux, III, pp. 286-
287) (SC 393, pp. 132-133, n. 2). Pentru a simplifica lucru-
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rile am ales să citez in extenso doar scrierile primilor autori
invocaţi: Maxim, Eriugena şi Richard. 

7. Maxim Mărturisitorul, Ambigua ad Iohannem (trad.
Scotus Eriugena, CCSG 18, p. 25: „aer per totum illumina-
tus lumine“; PL 122, col. 1202 B; trad. de D. Stăniloae,
Bucureşti, EIBMBOR, 2006, p. 108).

8. Ibidem, CCSG 18, p. 25: „et igne ferum totum toto
liquefactum“; PL 122, col. 1202 B; trad. de D. Stăniloae,
Bucureşti, EIBMBOR, 2006, p. 108. Exemplul „aerului ilu-
minat cu totul de lumină“ se întâlneşte şi în alte locuri din
scrierea maximiană amintită: Ambigua ad Iohannem III,
120-130; 390-391; VI, 616-626; 626-669 (CCSG 18, p. 25,
34, 64, 66; PG 91, coll. 1073 C - 1076 A; 1088 C - 1076 A;
1088 D; 1137 BC; 1140 C). Cele două exemple maximiene
(„aerul iluminat cu totul de lumină“ şi „fierul înroşit“) se
regăsesc şi în scrierea lui Bernard, De diligendo Deo, X, 28
(PL 182, col. 991 AB). 

9. Scotus Eriugena, De divisione naturae I
(Corpus Christianorum-Continuatio Mediaevalis CLXI,
Turnhout, Brepols, 1996, p. 14; PL 122, col. 450 A; trad.
par Francis Bertin, Paris, PUF, 1995, p. 78). 

10. Ibidem (Corpus Christianorum-Continuatio
Mediaevalis CLXI, Turnhout, Brepols, 1996, p. 16; PL 122,
col. 450-451; trad. par Francis Bertin, Paris, PUF, 1995, p.
79). 

11. Richard de Saint-Victor, De gradibus caritatis IV,
în PL 196, col. 1205 D. Mai mult decât atât, Richard în De
statu interioris hominis, I, XI (PL 196, col. 1125 B) vorbeş-
te despre ultimul grad de absorbţie al dragostei, şi compară
acest episod cu o paralizie şi chiar cu o disoluţie totală a
tuturor facultăţilor în om: „languor est infirmitas perseve-
rans totumque corrus enervans“.

12. Victorinul foloseşte şi el o variantă a exemplului
„fierului înroşit“, însuşit de literatura duhovnicească în
posteritatea Sfântului Maxim: „sit itaque sic anima divini
ardoris rogo intimique amoris incendio absorpta, eterno-
rumque desi derio rum globis undique circumsepta,
primo incalescit, po stea incandescit, tandem autem tota
liquescit et a priori statu penitus deficit“ (De quatuor gradi-
bus violentae caritatis, 39, în PL 196, col. 1221).

13. Dar și în Răsăritul creștin, chiar în perioada patristi-
că, se întâl nește această învățătură, mai ales la Evagrie
Ponticul († 399), care „într-o scrisoare adresată Sfintei
Melania cea Bătrână, îi scrie în mod explicit acesteia că
omul duhovnicesc trebuie să se topească în Dumnezeu, să
se dizolve în El; în opinia sa, toți oamenii se topesc astfel
în Domnul, în viața de apoi, unde individualitatea lor dis-
pare, ei fiind absorbiți de Dumnezeu asemenea picăturilor
de apă ce cad în mare“ (Placide Deseille, Mărturia unui
călugăr ortodox. Convorbiri cu Jean Claude Noyé, trad. de
Felicia Dumas, Iași, Doxologia, 2011, p. 178).

14. Paul Verdeyen, „Un théologien de l’expérience“, în
Bernard de Clairvaux, Histoire, mentalités, spiritualité.
Introduction aux œuvres complètes (Colloque de Lyon-
Cîteaux-Dijon), SC 380, Paris, Cerf, 1992, p. 572: „Les

chemins se séparent: les doctrines trinitaires de saint
Bernard et de Guillaume de Saint-Thierry“.

15. Rozanne Elder, „Christologie de Guillaume de Saint-
Thierry et vie spirituelle“, în Signy l’abbaye, site cistercien
enfoui, site de mémoire et Guillaume de Saint-Thierry. Actes
du Colloque international d’Etudes cisterciennes 9, 10, 11
septembre 1998, Les Vieilles Forges (Ardennes), réunis par
Nicole Boucher, Signy L’abbaye, Association des amis de
l’abbaye de Signy, 2000, pp. 575-587.

16. Paul Verdeyen, „Un théologien de l’expérience“, p.
575.

17. Ibidem, p. 574.
18. Bernard de Clairvaux, Sermons sur le Cantique

des Cantiques, 71, în J. Leclercq, H.-M. Rochais et C.H.
Talbot [éds.], Sancti Bernardi Opera (SBO), Rome,
Editiones Cistercienses, 1957-1977, tome II, p. 219, r. 14-
15. Pe acelaşi plan al „consec venţei“, Bernard spunea, ade-
vărat, cu altă ocazie, că este mai potrivit să se vorbească
despre esenţă, iar nu despre substanţă, deoarece „prin
numele substanţă este plantat pentru tine ceva asigurat şi
fix: <dar> tu eşti închis în graniţele asigurate, tu eşti inserat
în limitele asigurate. Credinţa nu este cu siguranţă o opi-
nie, ci o certitudine“ (Bernard de Clairvaux, Scrisoarea
190, către Inocenţiu al II-lea, éd. Leclercq şi Rochais,
Sancti Bernardi Opera, tome VIII, Roma, 1977, pp. 17-
40). În aceeaşi notă cu Bernard, Guillaume de Saint-
Thierry consideră că „este mai bine de vorbit despre esenţă
decât despre substanţă“ (Guillaume de Saint-Thierry,
Aenigma Fidei, éd. P. Verdeyen, Turnhout, Brepols, 2007, p.
160).

19. Mai mult decât atât, Bernard susţine că „unitatea
divino-umană rezultă mai puţin din reuniunea esenţelor, cât
mai ales din acordul voinţelor“ (Bernard de Clairvaux,
Sermons sur le Cantique des Cantiques, 71, în J. Leclercq,
H.-M. Rochais et C.H. Talbot [éds.], Sancti Bernardi
Opera, Rome, Editiones Cistercienses, 1957-1977,
tome II, p. 220, r. 7-9); vezi, de asemenea, Paul
Verdeyen, „Un théologien de l’expérience“, p. 574. 

20. Guillaume, Epistola ad fratres de Monte Dei,
II, 3, 16, în SC 223, pp. 350-354. 

21. Paul Verdeyen, „Un théologien de l’expérience“,
pp. 574-575. 

22. Guillaume de Saint Thierry, Epistola ad fratres de
Monte Dei, SC 223, Paris, Cerf, 1985, p. 354 (ultima sub-
liniere ne aparţine pentru a evidenţia apropierea de învăţătura
răsăriteană). 

23. Paul Verdeyen, „Un théologien de l’expérience“,
loc. cit., p. 575. 

24. „Guillaume de Saint-Thierry. Un autor reprezenta-
tiv al filosofiei monastice”, loc. cit.

Christian Trottmann, Bernard de Clairvaux et la philo-
sophie des Cisterciens du XIIe siècle, Turnhout, Brepols
(col. Nutrix), 2020, 698 p.
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Pentru cei mai puțin dispuși să caute în profun-
zime, care se mulțumesc să rămână la suprafața
lucrurilor, alchimia nu este altceva decât arta
transmutației metalelor, o pseudo-știință răspândită
în Evul Mediu european; este arta de a face aur, prin
care mulți au căutat să se îmbogățească, cu cheltu-
ieli și eforturi minime. Cu siguranță mulți necunos-
cători au îmbrățișat cu bucurie definiția
disprețuitoare a chimistului Fourcroy: „Alchimia i-
a preocupat pe mulți nebuni, a ruinat o mulțime de
oameni lacomi și smintiți și a înșelat o mulțime încă
și mai numeroasă de indivizi creduli”. În adevăr,
sub termenul de alchimie se află o realitate istorică
vastă și complexă. Chimistul francez Marcelin
Berthelot, membru al Academiei franceze, susținea
că „Istoria alchimiei este teribil de obscură. Este o
știință fără o rădăcină aparentă, care se manifestă
brusc în momentul căderii Imperiului roman și care
se dezvoltă de-a lungul Evului Mediu, în mijlocul
misterelor și al simbolurilor, fără a ieși din stadiul
de doctrină ocultă și persecutată; savanții și filosofii
se amestecă și se contopesc cu halucinații, cu magi-
cienii, cu șarlatanii și uneori chiar cu nelegiuiții, cu
escrocii, cu otrăvitorii și cu falsificatorii de bani.”
Dar spusele lui Marcelin Berthelot nu conțineau
nimic defăimător la adresa alchimiei, de vreme ce el
însuși a studiat-o cu asiduitate și a scris tratate des-
pre antica disciplină, ele dădeau curs opiniei publi-
cului larg. A fost nevoie de studii, de cercetări, de
abandonarea practicilor oculte, pentru ca în vremu-
rile moderne alchimia să revină la statutul ei adevă-
rat. Mult timp s-a crezut că alchimia s-a răspândit
din vechiul Egipt în jurul bazinului Mării
Mediterane, în vreme ce studii aprofundate au arătat
că alchimia era cunoscută și practicată în China,
India, Egiptul faraonic, Islam, în vechiul Israel,
pentru a cunoaște un nemaiîntâlnit avânt în

Occidentul medieval (Avicenna, Roger Bacon,
Arnaud de Villeneuve, Nicolas Flamel) și în
Occidentul modern (Paracelsus, John Dee,
Cornelius Agrippa von Nettesheim, Gerard Dorn,
Robert Fludd, Michael Maier, Michael
Sendivogius, Johann Valentin Andreae), până la
Julius Evola, C.G. Jung sau Marguerite Yourcenar.
În ultimele trei decenii, Editura Herald a făcut un
efort susținut de apropiere a cititorului român de
sursele autentice ale spiritualității, printre acestea
numărându-se și izvoarele alchimiei, mulți din
autorii amintiți mai sus fiind traduși cu precădere în
colecția „Quinta essentia”. Cu puțin timp în urmă a
apărut o nouă lucrare despre alchimie: Isabelle
Robinet, Introducere în alchimia interioară daois-
tă. Despre unitate și multiplicitate cu o traducere
comentată a Versetelor trezirii la Adevăr de Zhang
Boduan; traducere din limba franceză de Tatiana
Segal; București, Editura Herald, colecția „Calea
chineză”, 2021, 272 p.

În anul 1930, C.G. Jung a descoperit alchimia
chineză prin intermediul traducerii pe care Richard
Wilhelm a făcut-o scrierii Secretul florii de aur,
ceea ce a determinat apropierea lui de vastul terito-
riu alchimic, roadele cercetărilor sale fiind cărțile:
Psihologie și alchimie, Studii despre reprezentările
alchimice și Mysterium Coniunctionis. După acea
dată alchimia chineză a început să fie descifrată și
pentru cititorii europeni. Isabelle Robinet (1923-
2000), profesor de istorie și civilizație chineză la
Universitatea Aix-en-Provence, a fost unul dintre
cei mai cunoscuți sinologi francezi. Alchimia inte-
rioară apare în China în secolul al VIII-lea sub
forma unei meditații care împrumută în parte sim-
bolurile alchimiei exterioare (plumb, mercur, caza-
nul, furnalul, cinabru) și, pe de altă parte, simboluri
din Cartea Schimbărilor/Yi Jing. Alchimia exterioa-
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ră se confundă cu tradițiile doctrinale și mitologice
privind nemurirea și era bazată pe două practici
principale. În prima, pornind de la cinabru (de
valoare Yang și cerească) se extrage mercurul (de
valoare yin și pământeană). A doua practică constă
în amestecul mercurului obținut pornind de la cina-
bru și de la plumbul autentic obținut prin prelucra-
rea plumbului brut. Importanța acordată mercurului
și plumbului are un rol central în trecerea de la
alchimia exterioară la alchimia interioară. Isabelle
Robinet subliniază semnificația simbolică a acestui
proces, ca și posibilitatea sa de a fi în întregime inte-
riorizat. Procesul alchimic comportă o dimensiune
simbolică în care elixirul are un statut atemporal,
obținerea elixirului fiind actul central al procesului
alchimic; chiar și din aceste succinte descrieri
înțelegem că atât alchimia occidentală, cât și cea
chineză folosesc un limbaj voalat, termeni secreți
pentru a descrie doctrinele și practicile lor. Este
ceea ce Isabelle Robinet numește artificii de retori-
că: „Maeștrii alchimiști se lovesc de problema uni-
versală a transmiterii și traducerii inefabilului în
vorbe. Dao este inefabil, experiența mistică este
inexprimabilă și, totuși, afirmă alchimiștii, dacă
vrem să dăm seama despre aceste lucruri sau să le
transmitem, trebuie să folosim limbajul. [...]
Iraționalul, sau mai cuprinzător, locul nerostitului
este exprimat aici prin ceea ce aș numi «transgresiu-
ne». Transgresiunea legilor logicii, a legilor limba-
jului și, mai cu seamă, a legilor omenești obișnuite”. 

Alchimia interioară se bazează pe cosmologia
tradițională chineză a școlii lui Yin și Yang, pe cei
cinci agenți (lemn, foc, pământ, metal și apă), și
aliază vechile tehnici ale Suflului cu speculații filo-
sofice și metafizice. Are ca scop obținerea
Elixirului, sau cinabru, echivalentul pietrei filosofa-
le din alchimia apuseană. Folosește un limbaj meta-
foric care urmărește să depășească limbajul comun,
dar și noțiuni admise comun, pentru a transmite și
induce o viziune a lumii unde se aliază Unul și
Multiplul, unde se petrece paradoxala coincidență a
contrariilor: „Datorită unei deplasări de identități,
lucrurile sunt îndepărtate de definiția lor imediată,
de la propria lor identitate, pentru a fi deplasate spre
Celălalt, contrarul lor, și printr-o structură cu per-
spective multiple și multidimensionale. [...] A se
întoarce la sine pornind de la celălalt, a se întoarce
la lume după ce a fost părăsită: Apa zămislește

Metalul care zămislește Apa”. Alchimia interioară
se întemeiază pe o logică a ambivalenței unde fieca-
re lucru conține contrarul său și o concepție a lumii
în care toate lucrurile se schimbă, sunt în
corespondență analogică unele cu altele și trimit la
Unitatea primordială. Este vorba de a reface lumea
pe planuri paralele: în ordinea cosmică și pe plan
individual, mental și corporal. Arta alchimică înce-
pe cu haosul original care conține germenele vieții,
iar o parte a acestuia este prezentă în orice lucru.
Această parte este motorul operei, materia prima.
Aceasta este constituită din plumbul și mercurul
alchimice adevărate, care nu sunt plumbul și mercu-
rul obișnuite, comune. Cartea lui Isabelle Robinet se
încheie cu un studiu despre noțiunea de xing, cuvânt
format din radicalul „inimă” și ideograma „viață”,
cuvântul având de multe ori sensul de viață: „Xing
desemnează acel ceva cu care o ființă se naște, res-
pectiv, caracterul său originar și ca urmare funda-
mental, ceea ce-i este înnăscut”.

Cartea Introducere în alchimia interioară
daoistă, de Isabelle Robinet, este o remarcabilă cer-
cetare asupra alchimiei chineze, subiect care pentru
mult timp a fost cufundat mai mult în legendă și mit,
decât în aprofundare teoretică. Dacă alchimia inte-
rioară daoistă, disciplină atât intelectuală, cât și
fiziologică, își conduce discipolii către iluminare,
cu aceeași îndemânare Isabelle Robinet își conduce
cititorii într-un univers fascinant acoperit secole de-
a rândul de necunoaștere, de ignoranță. Lumea
alchimiei daoiste este decojită rând pe rând de toate
straturile inutile pentru a dezvălui prin interpretarea
simbolurilor, prin trimiteri la autorii clasici chinezi,
prin tălmăcirea trigramelor ceea ce înseamnă fru-
moasa metaforă pe care o propune alchimia inte-
rioară chineză, care recreează lumea într-un vast sis-
tem cosmologic, metafizic și metaforic. Alchimia
interioară duce de la neființă la ființă, extrage viața
din inerția ei, o întemeiază prin procedee alchimice,
prin Suflu, prin imagini, cuvinte, concepte. Despre
toate acestea și încă multe altele va afla cititorul
cărții Introducere în alchimia interioară daoistă.

CARTEA DE FILOZOFIE



Povățuiește-mă

Povățuiește-mă, Li He!
Anul acesta nu am auzit cucul,
nu l-am văzut.
Nu aud nici cristelul de multă vreme
și nu l-am văzut anul acesta,
și nici înainte.
Să scriu despre aceste păsări
nevăzute, neauzite de multă vreme?
Bănuiești ce se ascunde îndărătul chemării lor?
Sunt simboluri?
Cucul, cristelul—vocile lor
sunt sau nu sunt —
Povățuiește-mă!

Vîntul
Vîntul antic, cel care îți guvernează viața
Vîntul  care duce norii
departe
și tu în căutarea lor
Nimeni  nu are sorocită

destinația
Suntem vîntul
Suntem marea

Norul alb

Te iei după norul alb
Ce e de urmărit?
Li He, de la fereastra spitalului
văd un nor alb
prelingîndu-se din incinerator.
Spre vest  a luat-o ieri,
azi însă spre est.
Norul alb  nu era ceața aceea

prin care se zăreau piscurile ninse
Nici ramurile răsucite ale pinului.
Unde s-ar găsi Tao azi?
În zbor pe lîngă fereastra mea
pescărușii nu se mai opresc

Umbrele copacilor înclinați

Te-am aflat
printre umbrele copacilor înclinați
Nu știam că eram în căutarea ta
și nu știam că tu
mă ocoleai
Te-am căutat,
dar nu știm cît timp, nici tu, nici eu, 
și te-am aflat
Umbrele copacilor înclinați 

Și acum

Și acum
cînd aștern  pe hîrtie aceste rînduri
am cel puțin de două ori vîrsta ta
cînd ai murit 
cu mai bine de o mie de ani în urmă, îți vine să

crezi?
Rîul Chang Jiang se unduiește fără preget în dru-

mul lui  

(Gabriel Rosenstock. COMHRÁ LE LÍ HÈ. CONVER-
SATIONS WITH LI HE.  Original poems in Irish by
Gabriel Rosenstock; English translations by Garry
Bannister; Illustrations by Tania Stokes. ForSai
Publications in association with Cross-Cultural
Communications, 2021)

Traduceri și prezentare de Olimpia IACOB
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GABRIEL ROSENSTOCK
(IRLANDA)
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Născut în Irlanda postcolonială, Gabriel este poet, autor de tanka, haiku, nuvele, romane, eseist, blogger, traducător și
scriitor de literatură pentru copii. Este autorul/ traducătorul unui număr de peste 150 de cărţi.

„În timp ce era internat în spital, grav bolnav, în 2019, lui  Gabriel Rosenstock i s-a trimis volumul Poeme alese de Li
He. În lunile care au urmat, acesta s-a cufundat în lumea amurgului, a înserării și a eroticii «poetului trăznit» din  dinastia
Tang. Mai mult decît oricare alt poet irlandez  de azi, Gabriel Rosenstock este angajat de multă vreme într-un dialog remar-
cabil cu poezia Orientului. Aici, în această culegere, care este una dintre cele mai frumoase, vorbește spiritului lui Li He,
care a murit cînd avea douăzeci de ani”. (Liam Carson, Directorul Festivalului IMRAM)
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„Indiferent ce nume folosim – post-adevăr sau pre-ade-
văr, este periculos să ignorăm realitatea.”

Lee McIntyre

În anul 2016 dicționarele Oxford online consi-
derau „cuvântul anului” „post-adevăr”, pornind de
la faptul că înregistrase în căutări/utilizare o
creștere de 2000% în anul 2015. Dincolo de carac-
terul strict statistic, ceea ce reprezintă cu adevărat
un aspect care merită atenție ține de felul în care
în spatele unor concepte/ sintagme regăsim de fapt
un complex sistem de prefaceri atât ale mecanis-
melor/ instituțiilor oficiale/ statale, cât și ale altora
din diverse sfere ale socialului, inclusiv mas-
media, cu efecte profunde la nivel micro și macro-
social. 

Cartea lui Lee McIntyre a apărut în anul 2018,
nu mult după Brexit, în contextul alegerilor din
SUA ș.a. (ne amintim și de anchetele legate de
suspiciuni de manipulare, de „Cambridge
Analytica” și altele de aceste fel pare-se cu impli-
care și în procese electorale din România, dezba-
terea despre rețelele de socializare și cum au fost
folosite, diversele anchete ș.a.), când se discuta
intens, între altele, și despre ideea de „fapte alter-
native”. Dar lucrurile nu sunt nici pe departe de
domeniul trecutului. Astfel, scrie autorul, printre
aspectele care „surprind în ideea de post-adevăr”,
este și acela că „adevărul” nu doar că este „contes-
tat”, ci că „este contestat ca mecanism pentru afir-
marea dominanței politice”, într-o „strategie pen-
tru subordonarea politică a realității”. Lee
McIntyre consideră că trebuie plecat de la ideea de
a recunoaște că există o problemă – post-adevărul,
că trebuie semnalată/ înțeleasă, cum e necesar să
fie înțelese și „efectele”/ consecințele sociale,

politice ș.a. Arată capitol după capitol că, dincolo
de această sintagmă, e de discutat în coordonate
care țin de o serie de tendințe ale epocii în care
trăim, ale căror efecte se resimt abrupt la nivel
social, între care „interpretarea” realității de către
diverși actori sociali/ politici, funcție de cu totul
alte criterii decât cele ale dovezilor științifice sau
chiar renunțarea la știință, la dovezi, fapte concre-
te, verificabile, în ultimă instanță la însăși ce
înseamnă „adevăr”. 

Volumul lui McIntyre este structurat astfel
(după prefața autorului): 1. Ce este post-adevă-
rul?, 2. Negarea științei ca ghid pentru înțelegerea
adevărului, 3. Rădăcinile prejudecății cognitive, 4.
Declinul mijloacelor tradiționale de comunicare în
masă, 5. Ascensiunea rețelelor de socializare și
problema fake news, 6. A dus postmodernismul la
post-adevăr? 7. Bătălia post-adevărului, și, în
final, un scurt glosar, note, bibliografie, surse,
indice de nume.

Și acum, în încă pandemia globală, „post-ade-
vărul” nu arată doar ca o „sintagmă captivantă”,
care „părea să surprindă esența contemporaneității
sale”, dacă analizăm măsurile pe care le iau politi-
cienii/ guvernele, felul în care sunt folosite (până
acum s-a scris pe larg în mass-media doar de
Canada) proceduri militare pentru aplanarea
nemulțumirilor oamenilor, interesele economice
sau/ și de altă natură din spatele unor decizii etc..
Un subiect de discutat în această „epocă a post-
adevărului” este modul în care sunt tratate/ respec-
tate drepturile omului, demnitatea persoanei (am
în vedere felul în care se „împart” oamenii, cum se
discută despre dreptul la sănătate și regimul spita-
lelor etc. etc., cum sunt tratați morții noștri,
aruncați în saci de plastic în gropi despre care
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rudele află ulterior, cum se respectă credința/
dreptul la credință). Și, legat de aceasta, de ce/
cum apare avalanșa de fake news (autorul face un
„istoric” al acestora de la Guttenberg, când știrile
„reale” erau mai greu de verificat, inventarea ideii
de „știri” în epoca Jacksoniană, la ce se petrece în
„post-adevăr”) sau de „fapte alternative” „arunca-
te” pe piață după un interes sau altul.

Cum s-a ajuns aici, cum s-a ajuns la folosirea a
tot felul de „concepte/ sintagme” prin care să se
definească niște fapte/ manifestări/ tendințe socia-
le/ politice care să facă necesară mai mult ca
niciodată înțelegerea metodelor prin care „oame-
nii pervertesc adevărul”? În primul capitol Lee
McIntyre, analizând cu precădere comportamentul
unor oameni politici (Bush – „care se baza pe vis-
cerele sale în luarea unor decizii”, Trump, în mai
multe situații, președintele sud-african Thabo
Mbeki – „care afirma că medicamentele antiretro-
virale fac parte dintr-un complot occidental și
usturoiul poarte vindeca SIDA etc.) și felul în care
pur și simplu aceștia - ca, pe de altă parte, și unii
„teoreticieni ai conspirației” - susțin că „unele
fapte contează mai mult decât altele”, ori adoptă
„un standard dublu”. Schițează un traseu al defor-
mării adevărului de la o „greșeală fără intenție” la
„ignoranța voită” (când, în esență, fără a ști dacă o
afirmație este sau nu bazată pe adevăr, o spunem
oricum fără a mai verifica), minciună („când spu-
nem ceva fals cu intenția de a înșela” – „o etapă
importantă”, căci deja „știm că nu este adevărat”)
până la etape mai complexe ale manipulării.
Discută și despre „facilitatori” ai „post-adevăru-
lui”, „promotori politici” care „răsucesc adevărul
în avantajul lor”. În opinia sa, „în forma sa cea mai
pură post-adevărul este atunci când cineva crede
că reacția mulțimii chiar schimbă faptele despre o
minciună”. Autorul consideră că nu este, de fapt,
vorba despre „abandonarea faptelor”, ci despre „o
corupție a procesului prin care faptele sunt colec-
tate în mod credibil și folosite în mod fiabil pentru
a forma convingerile cuiva despre realitate”.
Așadar, conchide spre finalul capitolului în care
abordează încadrarea/ definirea post-adevărului,
dacă avem în vedere definiția din dicționarele
Oxford dar și „modul în care aceasta s-a etalat în

dezbaterile publice recente”, se înțelege că post
adevărul „nu este atât o afirmație că adevărul nu
există cât aceea că faptele sunt subordonate punc-
tului nostru de vedere politic”. Astfel, în viziunea
sa, „post-adevărul ajunge la o formă de supremație
ideologică, prin care practicanții săi încearcă să
oblige pe cineva să creadă în ceva, indiferent dacă
există dovezi clare pentru așa ceva sau nu”.

Sunt multe alte aspecte discutate în carte, de la
„întrebuințarea selectivă a faptelor” pentru a
susține un anume punct de vedere, simultan cu
respingerea celor care nu fac asta („parte integran-
tă” în crearea „noii realități” a „post-adevărului”),
la felul în care sunt create și „exploatate”
prejudecățile noastre cognitive, ajungându-se la „a
ceda” acestora, fapt care „poate avea aparența
gândirii”. Ori la, de pildă, felul în care s-a ajuns la
un declin al mijloacelor „tradiționale” de comuni-
care în masă (are și o prezentarea succintă a
evoluției acestora până când, de pildă, cum scrie
Tom Nichols, în cartea sa The Death of Expertise,
un nume al radioului american, Rush Limbaugh,
s-a „făcut „pe sine însuși sursă a adevărului în
opoziție cu restul mass-mediei americane”, apoi
apariția MSNBC și Fox News, discuția despre
„știri partizane”, ideea de „timp egal” în mass
media, care, de fapt, a creat o „echivalență falsă”
între „cele două părți ale unei probleme” ș.a., ș.a.)
și la „ascensiunea” rețelelor sociale. Această
„ascensiune” este privită „în oglindă” de autor cu
felul în care au reacționat cei care produceau zia-
rele, nu doar sub impactul internetului, ci și prin
felul în care și-au construit politica, „oferind con-
stant mai puține informații”, din dorința de „renta-
bilizare” reducându-și dimensiunile/ numărul
celor care produceau știrile ș.a., pe măsură ce
rețelele sociale, începând cu Facebook, căpătau
dimensiunea și de „agregator de știri”, iar prin
„avântul” acestor rețele se estompa „linia de
demarcație” între „opinii” și „știri”, în paralel cu
un „declin al verificării și editării”. 

Dincolo de multitudinea de termeni vehiculați
(fapte alternative, efect backfire, disonanță cogni-
tivă, prejudecată de confirmare, efect Dunning-
Kruger, echivalență falsă, siloz de informații,
„păcăleala Sokal”, teoria DI, gândire motivată,
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creaționismul Young Earth ș.a.), de faptul că ana-
lizele lui Lee McIntyre se fundamentează pe
aspecte din viața politică/ socială ș.a. americană
(pentru noi ar fi de interes să le judecăm relativ și
la cele petrecute în alte părți ale globului, în
Europa – la noi în țară – legat de procesele de ale-
geri/ „congrese”, pandemie, mișcările de stradă
diverse și „interpretarea” lor de către liderii poli-
tici/ de opinie, felul de a acționa al unor politi-
cieni/ partide politice), s-a constatat, în timp, că
multe au înregistrat dacă nu influențe notabile/
decisive, măcar reverberații semnificative pe un
areal larg sau chiar (cvasi)global.

În capitolul final, plecând de la un editorial din
3 aprilie 2017, din Time, în care se pune întrebarea
dacă „este adevărul mort”, McIntyre discută des-
pre „bătălia” împotriva post-adevărului. Pune
accent, evident, pe bătălia din anii aceștia în care
s-ar putea să fi înțeles ceva mai bine de ce a apărut
„post-adevărul”. Dar, în final, întrebarea este: cum
ne poate ajuta asta să facem față? Și nu mai puțin,
spune Lee McIntyre, să ne întrebăm dacă „putem
să trăim într-o societate post-fapt?” – cum este un
subtitlu dintr-o carte din 2008, scrisă în 2006, a lui
Farhad Manjoo, True Enough: Learning to Live in
a Post-Fact Society. Acest lucru nu e însă dezira-
bil, ci mai degrabă, scrie autorul, e de dorit să
învățăm să luptăm pentru noțiunea de adevăr, și să
înțelegem cum să ripostăm la post-adevăr, la min-
ciună, „să contestăm falsurile înainte de a le per-
mite să infecteze”. Între altele, dă un exemplu într-
un fel aproape de ce trăim acum, de când mass-
media „a încetat să spună ambele părți ale
poveștii” legat de vaccinuri și autism după ce în
2015 au apărut focare de rujeolă în 14 state. Și, în
context, amintește ar trebui să avem în vedere o
afirmație a unui senator american: „aveți dreptul
la propria opinie, dar nu la propriile fapte”, căci
realitatea este una singură. Pe de altă parte, Lee
McIntyre, în această „bătălie”, se întreabă dacă
intrăm în „epoca pre-adevăr”, pornind de la niște
afirmații ale lui Trump despre niște lucruri care nu
se întâmplaseră dar care au generat, fiind luate în
seamă/ considerate adevărate de oameni, efecte, și
detaliază aceste aspecte. Pericolul post-adevăru-
lui, spune autorul, constă nu doar în faptul că „per-

mitem opiniilor și sentimentelor noastre să joace
un rol în conturarea a ceea ce considerăm a fi fapte
și adevăr”, ci că, dacă/ atunci când facem asta, de
fapt „ne asumăm riscul de a fi înstrăinați de reali-
tatea însăși”. Și totuși, care ar fi soluția, avem o
altă cale? Autorul conchide, în final, că nu suntem
în „post-adevăr” mai mult decât în „pre-adevăr”
decât dacă noi permitem asta, pentru că, în fapt,
„post-adevărul” nu este un termen cu referire la
realitate, ci ține de modul în care oamenii
„reacționează la realitate”. Este decizia noastră, și
putem alege cum și dacă să reacționăm. Căci „ade-
vărul contează încă, și dintotdeauna a fost așa” și
doar de noi ține „dacă ne dăm seama de acest lucru
la timp”.

O carte interesantă și prin problematică, și prin
felul în care este construit discursul. Nu e o lectură
greoaie (nu am consultat versiunea originală, dar
cea în română, semnată de Sorina Chiper, este flu-
entă), deși vehiculează multe/ diverse concepte și
un bagaj informațional notabil. Și, desigur, pentru
că este, din multe privințe, despre ceea ce ni se
întâmplă acum.

Lee McIntyre, Post-adevăr, traducere din limba engle-
ză de Sorina Chiper, Editura Cartea Românească
Educațional, Iași, 2021, 222 p.
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Părea că începuse prea liniștită această toam-
nă literară franceză, că așteptarea premiilor mari
pentru cele 521 romane apărute în 2021 se va
petrece potolit și plicticos, cu selecții tot mai
scurte prefirate printre recenzii și emisiuni con-
sacrate favoriților. Iată însă că pe 17 septembrie,
scriitoarea Camille Laurens, membră a juriului
premiului Goncourt și foiletonistă la
Suplimentul literar al cotidianului „Le Monde”,
a publicat o cronică vitriolantă în care
desființează – argumentat, desigur – volumul
Annei Berest, La carte postale (Grasset), care se
întâmplă să fie la concurență, în prima selecție,
de 16 romane, a Academiei Goncourt, cu Les
enfants de Cadillac (Gallimard), semnat de
Francois Noudelmann… nimeni altul decât
actualul partener de viață al sus-numitei Camille
Laurens! Vă imaginați polemicile, bârfele, acu-
zele de conflict de interese și lovituri sub centu-
ră, care au smuls deodată lumea literară și
distinșii jurați din amorțitele tabieturi burgheze,
zgâlțâindu-i mai ceva ca erupția concomitentă a
vulcanului din Canare.

Uitate au fost pe dată controversele provoca-
te în anii din urmă de uriașul scandal iscat în
jurul lui Gabriel Matzneff, scriitorul recompen-
sat cu premiul Renaudot pentru eseu în 2013
(intitulat Séraphin, c’est la fin, textul e o sfidă-
toare apologie a violului), sub influența și la
insistențele unui membru al juriului, scriitorul și
editorul Christian Giudicelli, prieten și tovarăș
de năzbâtii sexuale în Filipine ale celui dintâi.
Ulterior, s-au înmulțit discuțiile și incriminările
la adresa împricinatului și a pedofiliei sale agre-
sive, de altfel public asumată. Lucrurile au

rămas tulburi, pentru că premiul nu i-a fost retras
lui Matzneff, deși juriul Renaudot a primit două
lovituri succesive, prin demisia a două figuri de
înaltă ținută morală în rândul scriitorilor, Jérôme
Garcin, urmat îndeaproape de cel distins cu
Premiul Nobel pentru Literatură, Jean-Marie
Gustave Le Clézio! Giudicelli însă, a refuzat să
demisioneze. În sfera editorială, nimeni nu igno-
ra preferințele lui Matzneff pentru adolescenții
sub 16 ani, și asta încă din anii 60, dar revoluția
culturală a acelor vremuri a venit la pachet și cu
o ignobilă toleranță tacită față de chipul hidos al
unor intelectuali de frunte. Și așa ar fi și rămas,
dacă nu apărea, în 2019, volumul autobiografic
intitulat Le consentement, al Vanessei Springora,
în care aceasta denunță raporturile sexuale pe
care Matzneff i le-a impus pe când fata avea
doar 14 ani.

Evident, situația delicată creată în toamna lui
2021 e mai puțin gravă, dar mica bombă monde-
nă a făcut cu atât mai mare vâlvă cu cât însuși
președintele Academiei Goncourt, foarte civili-
zatul și rafinatul Didier Decoin, și-a ieșit din
pepeni și a ieșit în presă, trimițând săgeți fume-
gânde, deși îmbrăcate în catifea, spre impruden-
ta autoare a cronicii defăimătoare. Problema se
complică și mai tare dacă ne gândim că ambele
romane au ca subiect istoria propriilor familii de
evrei de-a lungul – surpriză! – al celor două răz-
boaie mondiale ale secolului trecut, familii vic-
time ale nazismului. Mare trebuie să fie trauma
subconștientă a nației franceze legată de prea
puțin onoranta ei participare la cea de a doua
hecatombă, devreme ce, la o estimare rapidă și
foarte subiectivă, circa jumătate din romanele
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recompensate cu mari premii în ultimii ani se
învârt în jurul acestui aparent inepuizabil (deși
epuizant pentru mulți cititori) izvor de legiti-
mări, mai mult sau mai puțin directe…

În orice caz, discuțiile pătimașe stârnite de
acest context au reaprins dezbaterea privitoare la
ceea ce unii numesc „endogamia” din mediul
literar și editorial francez – parizian, de fapt –,
cazul Camille Laurens fiind doar un nou avatar
al disfuncționalităților și anomaliilor din acest
cerc închis, cunoscute de multă vreme și
denunțate periodic, fără ca ceva să se schimbe cu
adevărat pe fond. De fapt, majoritatea acestor
conflicte de interese și/sau orgolii rămân în spa-
tele ușilor închise ale conclavurilor de scriitori,
editori, jurați și critici care își asigură reciproc
spatele, mai ales că mulți dintre ei cumulează
două sau trei din aceste funcții, extinzându-și
astfel aria de influență. Din când în când însă,
indiscrețiile sau stângăciile (întâmplătoare ori
ba) ale unuia sau altuia aduc în atenția publicului
aceste încălcări ale codului etic și ale bunului-
simț. Povestea se umflă, se înfierbântă, capătă
proporții de calamitate, după care se dezumflă la
fel de repede, căci publicul are memoria scurtă,
iar instituția premiilor literare franceze este mult
prea veche și importantă că să fie cu adevărat
clătinată din temelii de aceste tornade.

Se vorbește mult și de literatură însă, în
această toamnă, iar unul dintre romanele remar-
cate, aflat și el în prima listă pentru Goncourt și
favorit al criticilor, este – dacă tot am pomenit
de un monstru – Au printemps des monstres
(Primăvara monștrilor), de Philippe Jaenada.
Surprinzător, într-o oarecare măsură, e faptul că
editura la care a apărut cartea, Mialet-Barrault, e
nou-nouță, fiind creată cu mai puțin de un an în
urmă, făcând astfel o mică breșă în faimoasa tri-
adă GalliGrasSeuil (Gallimard, Grasset, Seuil),
principală abonată la marile premii, dintotdeau-
na. O altă mică singularitate e reprezentată de
dimensiunile impresionante ale opului (750
pagini), deși e drept că francezilor le place încă
să citească și, chiar dacă recomandările standard
ale editurilor către scriitori privilegiază formatul

scurt, nu e neobișnuit ca un volum mare să se
impună în preferințele cititorilor și ale juriilor
(să amintim doar Les bienveillantes, al lui
Jonathan Littell și ale sale 1403 pagini, sau La
vérité sur l’affaire Harry Quebert, de Joël
Dicker, de 670 pagini, ambele repurtând Marele
Premiu al Academiei franceze în 2006, respectiv
2012).

În privința subiectului, nicio surpriză însă.
Dacă nu e istoria celor două războaie mondiale,
atunci e faptul divers, mai cu seamă cazuri de
crimă nesoluționate pe care literatura, iată, și le
asumă, scriitorii devenind justițiari ai condeiu-
lui. Amestecând metode și instrumente ce țin de
reportaj, investigație polițienească și ficțiune,
Philippe Jaenada se cufundă în culisele unui caz
de crimă care a zguduit Franța în anii 60.
Istorisirea începe cu dispariția unui puști de 11
ani, Luc Taron, copil introvertit și dificil. Trupul
său este găsit a doua zi într-o pădure. Aproape ca
în cazul celebrului Zodiac, mass-media și
instituțiile, dar și părinții victimei sunt inundați
cu scrisori din partea unui individ care își spune
Strangulatorul și care oferă detalii tulburătoare
despre moartea băiatului. În cele din urmă, este
arestat Lucien Léger, care mărturisește crima,
înainte de a se retracta. Dar culpabilitatea îi este
recunoscută și va fi condamnat, în 1966, la
închisoare pe viață și își va petrece acolo urmă-
torii patruzeci și unu de ani, în ciuda repetatelor
clamări de nevinovăție. Moare la câteva luni
după eliberare, fără a-i fi fost schimbat verdictul.
Vom reveni cu siguranță asupra autorului și
romanului, dacă se vor afla printre laureații
marilor premii. Cu atât mai mult cu cât, dincolo
de incoerențele anchetei polițienești, interesul
textului rezidă și în evocarea atmosferei speciale
a anilor 60, ani care au răvășit mentalități și
tabuuri, deschizând porțile postmodernității.
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Meditaţiile lui Marcus Aurelius ating frecvent, în
variate forme, subiectul cosmopolitismului. Recurentă
este imaginea omului ca parte a lumii ( „din care tu eşti
o parte”, 2.3), supus unei legături „care uneşte toate
lucrurile din lume” (6.38), componentă a unei unităţi
(cel care „nu acceptă sau se separă de ceea ce i se întîm-
plă ori cel care face ceva împotriva societăţii” este
întocmai ca „o mînă tăiată sau un picior, sau capul des-
părţit de gît” 8.34), parte a unui Întreg în care originea
tuturor este aceeaşi („eu sunt parte din Întregul condus
de natură”; „am legături foarte strînse într-un anumit fel
cu părţile de aceeaşi origine cu mine”, 10.6). Această
apartenenţă a oamenilor la o „realitate comună” îşi are
esenţa în „natura inteligentă comună”, care coincide cu
o direcţie şi un scop unice („pregătit să se amestece cu
ceea ce le este apropiat şi să se contopească”, 9.9), iar
individualul coincide cu universalul („tot ceea ce i se
întîmplă fiecăruia este de folos Întregului”, 6.45) şi, toc-
mai de aceea, „orice natură îşi este suficientă sieşi dacă
urmează un drum fericit”, pentru că natura distribuie
totul „în mod egal şi după merit”, nu într-o echivalare
rigidă a componentelor, ci a ansamblului („întregul dat
unuia este egal cu întregul primit de altul”, 8.7). Este
emblematică definirea din dubla ipostază politică şi
raţională: „Cetatea şi patria o reprezintă, pentru mine ca
Antoninus, Roma, iar <pentru mine> ca om, lumea”
(6.44).

Din această perspectivă a tipului de apartenenţă la
Întreg, ne oprim asupra unui pasaj (7.13) în care Marcus
Aurelius se plasează explicit în planul precizărilor de
natură lingvistică, punînd în paralel doi termeni – melos
şi meros –, respingîndu-l pe cel de al doilea. Ce distinge
cele două cuvinte în textul lui Marcus Aurelius este
(explicit) o literă: r uersus l. Distanţa dintre ele însă este
uriaşă şi ar merita să fie măsurată, simbolic, chiar cu
instrumentul cuvîntului grecesc: stoicheion, „literă”,
„element”. În trei paşi rapizi, putem urmări istoria aces-
tui cuvînt, mergînd îndărăt. Limba româna are „stihie”,
din neogreacă, ca element al naturii, pe filiera cultă a
filozofiei antice (unul dintre cele patru elemente: foc,
aer, apă, pămînt), dar mai ales cu sensul de manifestare
a naturii, cu efect distrugător. Încărcătura negativă se

regăseşte într-o formă personificată, ca spirit malefic,
nălucă – „stafie”, care este echivalentul „stihiei”, prin
evoluţie fonetică. Româna mai are, cu aceeaşi etimolo-
gie, şi „stihul”, id est „vers”, dar şi „verset”, provenit
din sensul de „rînd”, succesiune ordonată (şi, implicit,
imutabilă) de cuvinte. Latinescul elementum (folosit
mai ales la plural, elementa) indică „principiile”, „ele-
mentele”, dar şi „rudimentele” şi, de aici, „literele”, într-
o calchiere a grecesului στοιχεῖον; originea termenului
elementum este incertă, lăsînd deschisă posibilitatea
adaptării unui cuvînt etrusc. Dincolo de propunerea –
atrăgătoare, dar neconvingătoare – a citirii succesiunii
alfabetice L-M-N, cu numele lor latine (el-em-en), rămî-
ne încercarea de explicare prin *elepantum, „literă de
fildeş” (uide grecescul elephas, preluat în latină cu
variantele elephantus, elephas, elephans), cu o disimila-
re de sorginte etruscă. Dacă aceasta ar fi etimologia
corectă, am asista la un parcurs surprinzător, de la ter-
menul tehnic „literă” spre sensul general „element”,
„principiu”. Al treilea pas duce la termenul grecesc,
stoicheion, inclus în familia verbului steicho („a merge/
a mărşălui în ordine”). La singular are un sens tehnic,
denumind umbra gnomonului, indiciu al orei (diurne) în
cadranele solare. Folosit la plural, trimite la literele alfa-
betului din perspectiva ordonării lor riguroase, spre
deosebire de grammata (echivalentul latinescului litte-
rae, aşa cum percepem din perechea, esenţialmente
indistinctă pentru antici, grammatica-litteratura), care
se referă la litere ca semne ce compun cuvintele: mutatis
mutandis, am putea spune că gramma este grafemul, iar
stoicheion este fonemul.

Rezumînd această rapidă imersiune în stratul lin-
gvistic al pasajului 7.13 din meditaţiile lui Marcus
Aurelius, ne aflăm în faţa unei opţiuni ferme pentru par-
ticiparea la Întreg nu într-o variantă cantitativă, ca parte,
segment, decupaj (meros), ci într-o armonie a elemente-
lor alcătuitoare (melos): diferenţa dintre cei doi termeni
nu este una formală, de literă (gramma), ci de semnifi-
caţie (stoicheion).

Marcus Aurelius, Gânduri către sine însuşi, ediţie bilin-
gvă, trad. Cristian Bejan, Bucureşti, Humanitas, 2013.
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Despre John Surman se pot scrie zeci de pagini,
poate chiar o carte, pe măsura originalității caleide-
oscopice a muzicii sale elaborată/improvizată în nu
mai puțin de cinci decenii și jumătate. Cariera sa
este multiplu performantă: ca longevitate, mulțime
a ideilor, adaptare la evoluția generală a fenomenu-
lui muzical din 1966 până în prezent, opțiuni perso-
nale în privința modelării substanței sonore, atracti-
vitate și nivel cultural.

Nu agreez topurile de nici un fel, nu cred în
prevalența originalității creatoare legată de anumite
zone geografice, dar trebuie recunoscută din nou
oferta generoasă de muzicieni britanici înnoitori
mai ales după 1960. Cazul grupului pop-rock The
Beatles, apariția și dezvoltarea genului rock-progre-
siv până la dimensiu-nile ample ale rock-ului sim-
fonic (de exemplu, formația Yes) rămân numai două
exemple privind contribuția Marii Britanii în anu-
mite domenii ale artei sonore. John Surman a
depășit granițele de gen cultivându-le pe fiecare,
ajungând la sinteze care au interesat deopotrivă
profesioniștii și publicul larg, reușind, trebuie
menționat încă de la începutul acestor însemnări, să
convingă, să încânte, nu de puține ori chiar să ilu-
mineze ascultători care nu au cunoscut, nu au expe-
rimentat tipurile sale de muzică.

Nu cred nici în orgoliul unora de a înregistra dis-
curi pe bandă rulantă, însă John Surman a contrazis
regula autorepetivității la nesfârșit oferind într-un
număr record de albume câte ceva nou, câte ceva
mai mult, coloane întregi de producții impresionan-
te ca noutate a ideilor, implicare în creativitatea
colectivă, putere de a se transforma în om-orches-
tră, trăsătură subliniat-poetică a discursului muzi-
cal, stare de elevație oferită ascultătorului. Am
cunoștință de 101 discuri înregistrate de John
Surman, dar este posibil să fie cu câteva mai multe.
Reiterând aspirația sa de a evita autopastișa, se

cuvin luminate măcar fragmentar producțiile muzi-
cale reprezentative pentru evoluția sa, pentru istoria
muzicii moderne din 1966 până în prezent.

Prima sa creație comentată aici este piesa-titlu a
discului Flashpoint (1969), gândită pentru zece
instrumente. John Surman era încă de atunci adept
al modalismului în jazz – motivul melodic
amintește uimitor de o melodie din folclorul arhaic
al Balcanilor. Sunt convins că modernii en titre ai
jazzului românesc din acel moment – Richard
Oschanitzky, Ștefan Berindei, Dan Mândrilă, Eugen
Gondi - reușiseră, în pofida dificultăților timpului
de a se pune la curent cu noutățile din Europa
Occidentală și din America de Nord, să asculte și
acest disc. Modul de concepere a temei melodice,
aranjamentul instrumental, tipul de improvizație
(Ștefan Berindei era un protagonist al saxofonului
alto, Dan Mândrilă excelá la saxofon tenor…) –
totul dovedește că formația anglo-austriacă alcătui-
tă de John Surman influențase benefic măcar o parte
din creațiile lui R. Oschanitzky din anii 1969-’71.

Tales of the Algonquin (1971), al șaptelea disc,
ilustrează performanțele stăpânirii de către Surman
(la saxofon bariton și sopran) a stilului neobop, el
integrându-se într-un ansamblu de 16
instrumentiști. Un bigband modern ce a preluat ele-
mentele de bază ale stilului menționat – discurs
melodic prelungit în ghirlande eflorescente desena-
te în tempo ultrarapid, pretinzând dexteritate tehni-
că imposibil de atins în genul simfonic la instru-
mentele de alamă (trompete, tromboane, fluegel-
horn) și, specific modernității anului 1971, armonii
complexe, nu rareori disonante. De observat că
saxofonul bariton, rar ajuns în istoria jazzului
modern pe podiumul solistului din cauza
dificultăților tehnice și a timbrului sonor grav, mai
puțin nuanțat, a fost subtil „manipulat” de John
Surman de la soliditatea timbrului seniorial spre
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finețea și sensibilitatea expresivă.
Însă doi ani mai devreme, John Surman se adap-

ta, cu același saxofon bariton, altui stil apropiat
concepției improvizatorice a timpului, freejazz,
pentru albumul discografic How Many Clouds Can
You See? Era modalitatea cea mai potrivită atingerii
tuturor gradelor sonor-expresive ale instrumentelor,
în general, deci și al saxofonului bariton. De la
nuanța catifelată la scrâșnetul înfuriat, totul lăsat
liber dar cu măsură. Încă de atunci s-a evidențiat
forța și velocitatea cântului, latura poetică a emisiei
acestui instrument ce avea să ajungă în deceniul
1981-1990, datorită lui John Surman, la fascinante
profunzimi. În solitudine și în prezența partenerilor
virtuali, aduși la viață cu ajutorul sintetizatorului
sau prin tehnica suprapunerii înregistrărilor.

Trecând peste ani, mă opresc la seria de impri-
mări intitulată SOS și aleg spre rapid comentariu
piesa Goliath, o incantație pe cinci note cromatice
ascendente. Inteligent a fost combinată expresia
baladescă din primul moment cu desfășurarea
incandescentă a liniei melodice dublu valentă, de
început al modernității jazzului (bop) și de actuali-
tate prelungită (în 1975) a free-ului. Însoțit aevea
numai de Alan Skidmore (saxofon tenor, baterie,
percuție) și Mike Osborne (saxofon alto, percuție) –
John Surman a avut atunci una dintre primele ocazii
să-și sporească „vestimentația” sonoră.
Saxofoanelor bariton, sopran și clarinetului bas le-a
adăugat sintetizatorul, transformând formula instru-
mentală în cvartet prin suprapunerea unuia dintre
saxofoane și a claviaturii electronice în studio. Altă
secvență de pe acest disc – Wherever I Am – incită
prin ritmul ostinat, asemănător dansului din Oaș, ce
pretinde saxofonului bariton să-și învingă „pasul”
greoi spre a se lăsa absorbit de vîrtejul ritmic.

Pe cât de bine acomodat mereu în studiouri, pe
scene, stilului de lucru colectiv în formații mici și în
ansambluri, John Surman a impresionat la fel de
mult când s-a aflat în dialog, mai ales cu pianistul
John Taylor. În acele împrejurări s-a cultivat un jazz
cameral, în care swingul nu mai era element ritmic
„la vedere”, ca în jazzul clasic sau în freejazz, trans-
formându-se într-un element perceptibil al climatu-
lui interior. Saxofoanele bariton și sopran își cufun-
dau desenul melodic în baia de armonii complexe,
deseori de factură impresionistă, a claviaturii lui
John Taylor. Cred că nu mă înșel apropiind stilul de

a cânta al celor doi instrumentiști de genul liedului.
Tonul, expresivitatea, spiritul temperat, melodios,
intim, profund cultivat, aflate în dialogul pian-saxo-
fon, au reținut toată atenția publicului care a umplut
până la refuz studioul „Mihail Jora” al Societății
Române de Radio. Timp de două ore s-a ascultat
într-o liniște deplină acea muzică fără frontiere de
genuri. Se cuvine subliniat că John Surman și John
Taylor veniseră prima dată la București (avea să fie
și ultima dată) iar tipul acesta de muzică a fost o
noutate în sălile noastre de concert. Dar nu o nouta-
te absolută, inconfortabilă, de vreme ce atâta public
venit la recital a înțeles și a apreciat conversațiile
spirituale ale celor doi autori-interpreți.

John Surman s-a dovedit de multe ori și un
muzician spectacular în absența tovarășilor de
scenă sau de studio. Deosebit de interesante, de
impresionante sunt discurile ce ni-l înfățișează ca
poliinstrumentist, cum am amintit, om-orchestră.
Unul dintre cele mai potrivite exemple este seria de
înregistrări Withholding Pattern (1985). Surman și-
a menit compozițiile duo-ului de saxofoane bariton,
saxofonului sopran ori flautului însoțite când de
pian, când de sintetiza-tor, reunite prin suprapune-
rea înregistrărilor realizate numai de el. Sunt
compoziții/improvizații-sinteză ce luminează intens
dar nuanțat, descoperindu-le, trăsăturile definitorii,
elemente de baladă, rock, jazz, free și hard bop.
Melodia, armoniile sunt liniile de forță ale celor opt
acte muzicale.

Cu siguranță, din 101 discuri înregistrate în 55
de ani, unele pot scăpa listei de audiții obligatorii,
altele, puține, sunt marcate de epoca ce le-a cunos-
cut apariția. Dar cele mai multe ilustrează cu forță
de convingere tot ce au avut mai important stilurile
de jazz modern între 1966-2021, păstrându-și o
calitate rară: combină în mod original, spiritual,
modalități conceptual-interpretative proprii genuri-
lor academice instrumentale și jazzului contempo-
ran, ajungând la o uimitoare sinteză. De aceea o
serie lungă de discuri ale lui John Surman au fost
publicate de casa germană ECM (Ediții de Muzică
Contemporană). Absența cuvântului „jazz” din titu-
latura instituției și de pe coperțile majorității albu-
melor lui John Surman spune totul.
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În Stalker, drumul spre Camera Dorințelor din Zona
se parcurge nu individual, după „inspirația” de moment
(pentru că mereu „e plin de capcane”), ci în funcție de
traseul indicat de Călăuză prin aruncarea unei „piulițe”.
Scepticul (și blazatul) Scriitor protestează (“Riscul e
peste tot!”) și pornește de unul singur, sustrăgându-se
dădăcelii și „predicilor” celui care le tot vorbește, lui și
nu mai puțin ursuzului Profesor (“chimist sau, mai
degrabă, fizician”), despre menirea Zonei: aceea de a-i
„ferici” pe oameni. Pe cei mai deznădăjduiți dintre ei.
Scriitorul se apropie „de capul său” de misteriosul tărâm
și, la un moment dat, aude (sau i se pare?) o voce, ca din
cer: „Stai!” Cam la fel cum – potrivit textului evanghel-
ic – ucenicii lui Iisus au auzit, din cer, glasul Celui
Preaînalt: „Acesta este Fiul Meu întru care bine am
voit...”. Scriitorul se întoarce, oarecum rușinat.
Profesorul însă, neținând seama de convenția aventurii
existențiale la care s-au angajat, pornește și el de unul
singur să-și recupereze rucsacul cu termosul în care
avea apa și niște merinde pentru drum. După ce se reîn-
tâlnesc toți trei, Călăuza lui Tarkovski îi spune: „Ai avut
mare noroc! Zona putea să te pedepsească, dar n-a făcut-
o!...”. 

Mă gândesc la riscurile de care – asemenea unui
predicator de la amvon – vorbea Călăuza, de fiecare dată
când îmi amintesc de Steinhardt. Și îmi amintesc de
multe ori. De ce anume de el (sau mai ales de el)? Pentru
cutezanța sa jucăușă, neobosită, cu care jongla prin „cul-
tura lumii” pe a cărei frumusețe (nu „estetizantă”, ci
„mântuiroare”, ca la Dostoievski) pariase. Pentru el,
cultura și frumusețea erau sinonime cu sănătatea, lucid-
itatea, normalitatea. Pentru puriști, de două mii de ani
„lumea” (stăpânită de Marele Înșelător) se află în
opoziție cu „perspectiva inversă” a Celui care, înainte de
a fi răstignit, propovăduia o „împărăție” care „nu e din
aceasta lume”. Steinhardt însă nu contenea să
pescuiască semnele acestei „împărații” din chiar cultura
acestei lumi care, spunea el, nu poate fi într-atât de rea
și de „nemântuibilă” dacă în ea S-a întrupat Mântuitorul.
Mai mult: îi află necontenit semnele în scrierile
cărturarilor sau artiștilor cunoscuți mai degrabă pentru

emanciparea lor, într-o forma sau alta, de „ortodoxie”.
Bunăoară, pe Federico Fellini (considerat un regizor
„lumesc” și „omenesc, prea omenesc”), el îl socotea –
pentru Giulietta și spiritele, pentru La dolce vita – un
„cardinal”, mirându-se sincer ca încă nu a fost hirotonit.
Îi prețuia și pe Sartre, Gide, Nietzsche, Cioran, Tolstoi,
Camus, Mateiu Caragiale, Andrew Lloyd Weber și Tim
Rice (autorii operei pop-rock, Jesus Christ Superstar),
Luis Bunuel. În unele cazuri spunea: „Ateu? De așa atei
să tot avem parte!…”. Liberalismul judecăților sale crit-
ice e însă luat drept relativism și partizanat (mai mult
sau mai puțin mascat) față de cauze care, la început de
mileniu trei, aveau să constituie esența corectitudinii
politice. 

Mă gândesc adesea la Nicolae Steinhardt, la
suplețea cu care se mișcă el in „împărăția culturii”, și-mi
amintesc atunci de rezervele, de rigiditatea și ostilitatea
fata de cultură a celor ce uită că – asemenea lui Hristos
– și arta se adresează unei omeniri încă străine de
desăvărșire cu gândul de a o trezi. Asemenea jurnalis-
mului, și cultura este acum intens ideologizată în
numele „noului umanism”, al „progresismului” despre
care – atunci când s-a trezit din amăgirea în care el
însuși căzuse – Dostoievski spunea ca e „demonic”. Dar
nu toată cultura este așa. Cultura (nu doar cultul)
stârnește teamă și este, poate, riscul cel mai teribil, pen-
tru că, știm de la filosoful și teologul grec Chrystos
Yannaras, e „chiar viața pe care o trăim”. 

Există multe forme de teamă. Câteodată, fricile
devin exacerbate. Teama de invizibile microorganisme,
de respirație fără mască, de avalanșe fantasmagorice
(precum în spectacolul Teatrului Maghiar de Stat
Timișoara, Avalanșa). Sau teama de „cultura lumii”,
socotită la antipodul „culturii duhului”. Uităm însă de
pariul lui Steinhardt, pe care ni-l reamintește subtitlul
filmului Un condamnat la moarte a evadat, regizat de
Robert Bresson la începutul anilor ’50: „Duhul suflă pe
unde voiește”. 
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V.A. Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimpo-
rane (1840-1882), ediție îngrijită, studiu introductiv,
tabel cronologic, note și glosar de Leonidas Rados,
Polirom, Iași, 2014, 472 p.

Născut în 1834, în Piatra-Neamț
(tatăl fiind din Hârlău, mama din
Iași), deși îndeobște este un nume nu
foarte des amintit, V.A. Urechia a
fost un personaj implicat, și datorită
perioadei în care a trăit, dar și, evi-
dent, felului în care a curs viața/
educația sa, făcută și în particular,
apoi la Academia Mihăileană – unde
a fost bursier, și cu sprijinul lui Gheorghe Asachi – apoi
la Paris, unde are „oarecare succes școlar”, fără a obține
„licența” în litere, deși mereu s-a prezentat drept
„licențiat” devenind ades, pe acest temei, ținta unor iro-
nii și atacuri, cum va scrie în aceste Memorii - ș.a.. Și,
desigur, și implicării lui în diverse evenimente. A fost un
„energic animator al școlii și al culturii, istoric prin preo-
cupările-i de căpetenie”, „mereu în epicentrul
activităților și proiectelor naționale, contribuind la fon-
darea unor instituții” (L. Rados) cum ar fi Societatea lite-
rară, care va deveni Academia Română, Ateneul, Liga
culturală a românilor de pretutindeni etc. Din a doua
perioadă a studiilor la Academia Mihăileană sunt prime-
le sale încercări literare (1851), între care și satira Un vis
(împotriva curentului de latinizare a limbii), cu mare
succes la public, dar care i-a adus pe de o parte pierderea
postului de pedagog, pe de alta cunoștința cu Vasile
Alecsandri, Costache Negruzzi și reîntâlnirea cu M.
Kogălniceanu. De altfel, în afară de dorința de a studia,
V.A. Urechea a fost atent la anturaje, la cum era perce-
put, felul în care putea câștiga prestigiu.

A avut o activitate variată. În contextul preocupărilor
legate de poezia orientului, de orientalistică și modul în
care a evoluat acest curent în Europa, în Franța în spe-
cial, și apoi în România, am ajuns și la Louis Léon
Prunol de Rosny (1837-1914), care, după ce devenit co-
fondator al Société d’ethnographie, în 1859, a corespon-
dat cu V.A. Urechia, cu care a avut chiar o relaţie de ami-
ciţie. De pildă, la 17 ianuarie 1883 Société
d’Ethnographie l-a omagiat în congresul anual pe
Urechia, Léon de Rosny ţinând un cuvânt în acest sens.
A scris şi o carte, Les Romains d’Orient. Aperçu de l’et-
hnographie de la Roumanie, cu sprijinul statului român
şi al lui Carol I, la solicitarea lui V.A. Urechia, căruia
Léon de Rosny i-a dedicat această lucrare (în care citează
o serie de intervenţii ale românului la Congresul din
1878), în 1885, apărută şi la Bucureşti. V.A. Urechia
scrie: „Sunt ici-colea erori în acea lucrare, dar în genere

este recomendabilă și, în tot cazul, foarte simpatică pen-
tru români” p. 130. Rosny a vrut să doneze Bibliotecii
Publice din Galaţi impresionanta sa colecţie de carte.
Dar, din motive birocratice, demersul a eşuat.

Și despre acestea citim în aceste Memorii, dar și, de
pildă, despre implicarea lui Urechia în curentul unionist,
despre diverse personalități de primă semnificație în
epocă, „Junimea”, „Convorbiri literare”, junimiști/
convorbiriști, evenimentele la care este martor/ partici-
pant (intrarea armatelor ruse în țară, abdicarea lui Cuza,
detronarea lui Mihai Sturdza, ocupația austriacă, Unirea
Principatelor ș.a.. Pe de altă parte, imaginea lui „con-
struită” de criticii săi (între care Maiorescu, Hasdeu,
Eminescu ș.a.), mai degrabă în tușe ironice, eufemistic
vorbind, uneori pătimașe (cazul lui Iorga, mai ales) este
uneori contrazisă de ce citim în aceste pagini și ce s-a
constatat în studiile celor care au scris pentru „reabilita-
rea” lui Urechia” (Al. Dima, Th. Vârgolici, Șt. Cazimir,
Alexandru George ș.a.). De pildă era considerat un fel de
„inamic” al lui Eminescu, dar s-a relevat că el apreciase
în mod deosebit, cam cu doi ani înainte față de
Maiorescu, poeziile acestuia.

Altfel, în aceste pagini de memorii (reunite pentru
prima dată în volum) citim despre o galerie impresionan-
tă de personaje (și din țară și de peste hotare), pe funda-
lul imaginii societății românești din epocă, prin ochii
autorului, felul în care a văzut „străinătatea”, modul în
care erau priviți românii ș.a. Am lecturat-o cu interes și
din această perspectivă, dar și ca să mă apropii de o mai
limpede înțelegere a personalității și activității lui V.A.
Urechea, dat fiind și rolul său de pionierat (nu doar pen-
tru România) în domeniile diverse în care s-a implicat.

Dumitru C. Moruzi, Scrieri, studiu introductiv, text
îngrijit, note, glosar și bibliografie de Vasile Ciocanu și
Andrei Hropotinschi, vol. 1: Înstrăinații, Pribegi în țară
străină, romane, 596 p., vol. 2: Moartea lui Cain
(roman), Nuvele, Memorialistică, Poezie. Studii sociale,
520 p., Editura Știința, Chișinău, 2014.

Numărul trecut am prezentat o
ediție alcătuită de Victor Durnea,
Pro Basarabia. Pro România.
Scrisori deschise, ale lui Dumitru C.
Moruzi. Prezentăm acum și două
volume de Scrieri ale sale, structura-
te astfel – vol. 1: romanele
Înstrăinații, Pribegi în țară străină,
vol. 2 romanul Moartea lui Cain
(1914), Nuvele, Memorialistică

(texte apărute în ziarul „Neamul românesc”, revistele
„Arhiva”, „Unirea femeilor române”), Poezie (din cule-
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gerea Cântece basarabene, 1912, și din diverse periodi-
ce). Studii sociale (Rușii și românii, 1906, Problema
jidovească și poporul român, 1914), și, în final, note,
comentarii, glosar, bibliografie.

Vasile Ciocanu și Andrei Hropotinschi, semnatarii
studiului introductiv, spun, că D.C. Moruzi „e aproape
necunoscut cititorului nostru”, deși în ultimii ani s-au
publicat fragmente din/ pagini despre opera sa. La
Chișinău opera i-a fost la „index”, inaccesibilă mult
timp. Mai e și lipsa de interes, pe ambele maluri ale
Prutului, pentru scrierile sale, deși, cităm tot din studiul
amintit, „a fost un scriitor care și-a închinat viața slujirii
acestui pământ”, făcând „operă de inițiere a românilor în
problemele basarabene și viceversa, a deschis ochii basa-
rabenilor că dincolo de Prut trăiesc confrații lor”. 

Ne oprim mai cu seamă la felul în care, prin aceste
pagini, putem avea o mai bună înțelegere a epocii în care
a trăit, a Basarabiei și României. Și, poate cu precădere,
dată fiind tematica abordată, a politicii Rusiei în general,
legată de Moldova de peste Prut și de România în speță,
dar și de alte popoare (cum, de pildă, se desprinde din
Rușii și românii). Citim despre nobilimea, aristocrația
vremii, despre țărani ori târgoveți, români, velicoruși,
ruși, polonezi, ruteni ș.a. Moruzi vedea Rusia destrămân-
du-se, recrearea/ reconstituirea unor țări cărora Imperiul
Țarist (autorul a murit în 1914) le răpise teritorii, între
care Ucraina (numită Rutenia), Polonia, România.
Prevedea Unirea Basarabiei cu Țara. Romanul
Înstrăinații, criticat, și cu temei, din punct de vedere lite-
rar, e despre generația celor care au făptuit Unirea, cu
multe personaje/ evenimente reale, în prim-plan cu „cos-
mopolitul” aga Mihalache Stelea, finul domnitorului
Sturdza, care se învârte în anturaje de oameni importanți,
însurat cu coana Profirița, care, inițial, nu era interesată
de nevoile neamului, dar în final se schimbă. 

Moruzi a scris despre toleranța religioasă, cum se
face „politică”, parvenitism/ felul de a fi al parveniților,
a descris locuri, oameni, întâmplări, mentalități, obice-
iuri ș.a.. Multe texte publicate în reviste au la bază fapte
reale ori oameni pe care autorul i-a întâlnit, altele, cum
este Întâmplare petrecută înainte de dezrobirea
țiganilor, sunt din viața tatălui său. Vorbește despre
necesitatea păstrării tradițiilor, a ființei naționale, farme-
cul vieții la țară și, în context, un anume tip de caracter,
moral, pe care trebuie să-l apărăm, dar și despre tulbură-
rile, conflictele sociale care au dus la evenimente ca răs-
coala din 1907, cum e cazul cu romanul Moartea lui
Cain, prin aceasta fiind diferit de celelalte cărți ale sale.
Nu mai e vorba despre oameni diferiți trăind într-un sta-
tus quo, un fel de armonie, ci de felul în care, și după
apariția ideilor „socialiste”, societatea se frânge după
interese. Aceasta este în primul rând tema urmărită de

autor, dincolo de altele, cum ar fi că o cultură trunchiată/
greșită/ pare a fi printre cele mai mari rele. 

De interes sunt paginile despre cum decurgeau lucru-
rile în Moldova de peste Prut în cadrul politicii complexe
de rusificare. Din acest punct de vedere, dincolo de alte
pagini din reviste, de interes e romanul Pribegi în țară
străină, în care citim despre cum s-au schimbat lucrurile
în justiție, viața de zi cu zi a oamenilor din Moldova de
peste Prut între 1812-1912. Întâlnim personaje care au
legături cu acelea din Înstrăinații. În prim plan e familia
boierului Alexandru Mavrovcosta, alungat din Iași de
Ghica-Vodă. Aici e evident, ca și în alte locuri, și carac-
terul autobiografic. Sunt pagini frumoase despre casa sa
de la Ciripcău, unde îl „duce” pe Titi, mezinul lui
Mavrocosta, cel care, în contrapondere cu tatăl său, cu
care era mereu în conflict, își iubea neamul. Însă, dacă
Stelea era contra Unirii, aici Mavrocosta, și din răzbuna-
re, își propune apropierea de ruși (cere oamenilor să
învețe rusa: „Limba rusească e limba mea”), însă, spre
final, și el (ca și Profirița), își schimbă atitudinea, pentru
că își iubea țara și neamul.

Interesante sunt și paginile scrise cu admirație
(Moruzi fiind acuzat de anti-rusism, xenofobie) despre
cultura rusă, frumusețile Rusiei ș.a. Are ce are cu cei de
la putere, care fac legi și pentru alte popoare, și, „pe
măsură ce alipeau vreun neam”, „deschideau larg porțile
rusismului la toți cei care se lepădau de obârșie și erau
gata să-i servească”.

Sunt doar câteva gânduri despre aceste volume de
Scrieri. Subliniind, încă o dată, interesul pentru această
colecție a editurii Știința, „Moștenire”, din care vom
semnala și alte volume când vom avea prilejul, încheiem
cu un scurt fragment despre Iași, din Podul verde, de
care puțini ieșeni își mai amintesc azi: „Actuala stradă
Carol se chema încă și în anul 1863 tot Podul Verde, și
ca aspect foarte puțin s-a schimbat de atuncea. Pentru
care cuvânt purta acest nume? Zău că nu v-aș putea tăl-
măci. De când o țin minte – cam de pe la anul 1854 – n-
am apucat, pe toată întinderea ei, nici un fel de pod, fie
el roș, galben sau verde; doar la rohatca Copoului era un
podeț de piatră peste șanțul orașului, și nici acela nu avea
nimic verde la el, decât poate bălăriile din fundul satului
care se ridicau în anii mai slotoși până la dânsul. Știu că,
cu mulți ani înainte, toate ulițele, mai de seamă ale
Iașului, erau podite cu niște grinzi de stejar, cătrănite pe
dedesubt, ca să nu putrezească prea degrabă: dar și
podeala aceasta putea fi de toate culorile unor lemne nes-
pălate, numai verde nu. De vom da însă cuvântului de
pod acestui pavaj arhaic, la modă până la începutul vea-
cului trecut – nu numai la Iași ci și în alte orașe
românești, dovadă Podul Mogoșoaiei – înțelesul de stra-
dă sau uliță, cum se zicea pe atuncea, ne vom convinge
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lesne că cu tot numele cel mare pe care-l poartă astăzi,
strada Carol tot Podul Verde a rămas.”

Sylvestre Clancier, Corzile vieții/ Les cordes de la
vie, antologie, Întâmpinare de Hughes Labrusse, tradu-
cere: Valeriu Stancu, Editurile Știința Chișinău,
Cronedit, Iași, 126 p.

Sylvestre Clancier este vice-
președintele Academiei „Mallarmé”,
președinte de onoare al P.E.N. Club
francez (al cărei președinte a fost
anterior), administrator al „Maison
de Poésie”, al „Association interna-
tionale de la critique littéraire” și al
„l’IMEC (Institut pour la Mémoire
de l’Edition Contemporaine)” ș.a., și
un nume cunoscut pe plan național și internațional și prin
opera sa. Începând cu primul, Saisons et rivages, 1967, a
publicat peste treizeci de volume de versuri. A publicat și
eseuri, „politique-fiction”, a realizat antologii ș.a.

Un mod de a citi acest volum al lui Sylvestre
Clancier este „îndepărtându-te de peluzele obișnuite/ ale
banalului cotidian și rătăcind puțin la marginea orei
liniștite,”, când „recunoști dintr-o dată alei misterioase/
în umbra viselor tale”, apoi călătorind pe „corzile vieții”,
de la „atât de multe locuri/ cândva recunoscute”, din
„cenușile de ieri”, din acel timp al satelor din copilărie,
în „vremurile de odinioară”, pe „urmele viselor neprihă-
nite”. Pe urmă, peste ceva ani, la cele „cu sâni glorioși”,
amintirile cu mama, cu... Astfel, „memoria ta le onorează
cuvintele de ieri” ca niște „ofrande ale copilului care ai
fost”. Apoi... trec anii și constați că „ești un întârziat/ un
inocent al copilăriei”, care umblă „prin umbra morților”
săi, oferind „cuvinte de alinare”, și care poate că are
drept „chip adevărat” pe cel „al unui nomad/ care iubește
călătoriile” ori pe „cel al unui adevărat sedentar/ căruia
îi place să se distreze/ plimbându-se prin pasaje/ pândind
anticarii”. Și ai ajuns să vezi dincolo de acel „timp sus-
pendat” că trăiești într-o lume acum „invadată de lipsă/
disperare și foame/ răvășită de război/ de orori, de barba-
rie” care „ți-a distrus visele/ dorințele, speranța” și poate
ai găsit frumosul, ori poate „în zadar cauți sensul”. 

Scrisă cu multă nostalgie, sensibilitate, alcătuită din
poeme nu foarte lungi, această carte relevă în același
timp un autor care are știința scrierii poetice, și care își
propune să „deseneze” realitatea în formula care îi place,
și pe sine înlăuntrul acesteia. Construiește un „loc” în
care sunt evocate locuri, peisaje, oameni, întâmplări,
amintiri, toate acele lucruri „mărunte” care colorează
„marele tablou” al vieții noastre. Și, așa cum scrie în
Écritures premières, Éditions L’improviste, 2004, p. 37,
surprinde „la vérité intime de la vie et de la mort, du pas-

sage et de la transmission de la mémoire”. Astfel, după
cum nota într-un text intitulat Ce qu’est pour moi la poé-
sie, pentru el a scrie versui înseamnă a da o culoare
nopții, a „invita” cititorul să „se întrebe relativ la o
valoare esențială” și pentru autor, care ține de acea
„alchimie a cuvintelor” pe care le alege, care vin la el
pentru a-i împărtăși „speranța secretă” că „viața merită
trăită”.

Concluzionând, un autor de remarcat, iar această
antologie apărută în versiunea română în traducerea lui
Valeriu Stancu, bun cunoscător și al limbii franceze, des-
chide o fereastră spre înțelegerea operei sale poetice. Și,
nu în ultimul rând, remarcăm colaborarea a două edituri
românești, din Moldova de pe cele două maluri ale
Prutului.

Elena Netcu, Din Caucaz în cele patru vânturi,
cuvânt pe coperta a IV-a: M. Chelaru, Editura Timpul,
Iași, 2021

Elena Netcu oferă cititorilor săi
o nouă carte în care pleacă (și) de la
legendele meleagurilor unde
viețuiește, atât de bogate cu suflul
dăruit de multele etnii care
conviețuiesc de sute și sute de ani în
Dobrogea. După ce a vorbit despre
tătarii care au ajuns și pe meleaguri-
le noastre, în Emirul Nogai, apoi
despre Sarî Saltuk Baba, acum s-a

oprit la „povestea” cerchezilor, popor a cărui matcă se
află undeva în Caucaz, și care a fost prigonit și de rușii
țariști, și mai cumplit de către cei bolșevici. Câțiva, care
au reușit să fugă din calea dezastrului, au trecut și prin
Dobrogea. Astfel, citim despre Nigebur, Bechte şi alţi
câţiva cerchezi care au ajuns au ajuns și în Isaccea, des-
pre evenimente din preajma anului Independenței
României, 1877, privite din altă perspectivă, mai puțin
știută, despre imaginea lăsată de cerchezi înainte de a
pleca, câți au mai rămas, spre alte zări.

Dincolo de „povestea” în sine, de maniera de docu-
mentare, și de felul în care a scris Elena Netcu, sunt
pagini poate mai puțin cunoscute din trecutul României.
Cât despre cerchezi, despre drama lor, scrie autoarea,
„nu se mai ştie nimic, căci straturile de timp i-au împins
în adânc de uitare. Nici măcar amintirea lor nu mai tră-
ieşte în nedreapta istorie”. Prin aceste pagini, iată, fie și
ca o scurtă zbatere de aripă a pasării amintirii, numele de
cerchez mai răzbate la lumina tiparului încă o dată.

Marius CHELARU
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Emil Ariton scrie a şasea carte de versuri,
Freamătul din claviaturile nostalgiei (Editura Ateneul
Scriitorilor, 2019), în tonurile vechilor trubaduri, ado-
rînd, ca şi aceia, „clovneriile” şi acrostihul romanţei,
exilat pe un ostrov „de-noptare şi visare”, cum spune,
departe de asprele atingeri ale realului, în curgerea lui
isteric, explorînd romantica temă a insularităţii: „Deşi
nu am cunoscut pînă azi/ un bijutier simbolist,/ tînjesc
a alcătui un poem-giuvaer ludic,/ nesufocat de fantas-
tic,/ parodie în stare să-i năucească pe cititori./
Deocamdată, mintea mea şovăie,/ se îndoieşte de per-
spectiva sensibilei creaturi./ Nu poate să-l zămislească
cît timp/ imploratele muze nu-s încîntate/ de rochiile
de seară fabulous turcoaz/ şi misterious albastră cu
decolteuri./ Se-ntrezăreşte ideea că starea de reverie/
impune îndepărtarea de vaiete şi vîltori/ a sangvinilor
filfizoni,/ cînd desluşi-vor ambigue/ sau bizare răstăl-
măciri/ cu care poemul s-ar pricopsi./ Voi zăbovi să-l
drenez cînd îi aflu izvorul/ printre zambile şi licurici./
Încep să-l croiesc, răscroiesc,/ şi-l însăilez cu fir roşu,
fir galben,/ fir verde de carioci ce creează/ mixajul
multicolor./ Sunt inspirat de-acei fluturi/ mirabili şi
admirabili/ ce după ce hoinăresc/ prin nemărginiri
vegetale,/ nu rîvnesc să ajungă în insectare./ Adorînd
clovneriile, înlesni-voi apropierea/ de acrostih al
romanţei,/ în unghere cu icnete şi suspine./ Sub un cais
unde cresc păpădii şi urzici,/ stînd alături de-un ascun-
ziş de năpîrci,/ mă voi îngriji să-nzestrez cel poem fără
rime/ cu o spoială de strălucire aflată-n/ grădini şi
livezi însorite/ de-o aşteptată reiterare a primăverii./
Recitirea unor fragmente melodice/ n-o voi expune ca
pe o fabulă la fereastră,/ spre a evitat spionajul şi spar-
gerea geamului./ În sfîrşit, n-o să uit a-i revizui stîngă-
ciile,/ şi să-l tipăresc înainte de a-1 expune/ la un tîrg
de bijuterii şi de cărţi” (Schiţa poemului-giuvaer). Dar,
înainte de toate, Emil Ariton este un peisagist reduta-
bil, ştiind să aleagă într-o dinamică a culorilor, sensibil
la valorile simbolice ale acestora, galbenul polenului,
inflorescenţa cornilor, pogoanele cu albastrele, cu
maci şi margarete, povîrnişul cu brînduşe, pîlcul de
narcise, în pulverizări de polen care înmiresmează
împrejurimile, în „festinul polenizării”, a logodnei
„înfloritelor plante”, verdele crud al primăverii şi

coloritul „impresionist” al păsărilor, „suprauimindu-
ne irisul şi retina”, într-un peisaj ca o expoziţie florală,
cu fastul reprezentării decorative: „Murmurul vîntului
rătăcit pe o uliţă/ spre a însoţi repetabila stare/ de
revărsare a dimineţii, va zăbovi mai inofensiv primă-
vara,/ jur-împrejur căutînd să-mplinească/ o verosimi-
lă libertate de exprimare./ Suprauimindu-ne irisul şi
retina,/ cînd verdele vegetaţiei/ s-a dispersat să trium-
fe/ la nord şi la sud de cingătoarea numită/ Tropicul
Capricornului,/ valuri de resurecţie au făcut să se
spună/ că în străluminări de Armindeni/ natura e o
expoziţie florală./ Strălucitoare şi depărtată/ catape-
teasma zorilor/ risipeşte-n împrejurimi exaltare,/ mur-
mur şi zarvă peste coclauri,/ ca să preschimbe-n răsă-
riteană privelişte/ fastul reprezentării decorative./
Nedezminţite grînare/ prin riturile fertilităţii/ şi un
pogon de maci şi margarete/ vîntură dispersată înflori-
tură,/ magică şi atrăgătoare foşnindu-şi/ zarea tălăzui-
rilor străvezii./ Încorsetîndu-şi sălbăticia în albii/ susu-
ră rîul şi-ntrezăreşte revigorare/ în neastîmpărul ploii
ce va veni/ ca o dreptate făcută semănătorilor./
Fenomenal de suav prezentîndu-se,/ se-ncaieră capri-
foiul, mimozele/ pe lîngă o îngrăditură precară,/ unde
în ambianţa unei grădini,/ plantă a impresionismului
şovăielnic,/ s-a rotunjit conopida” (Riturile fertilităţii).

Poemele din Freamătul din claviaturile nostalgiei
sînt ale unor serafice seri într-o mirifică luncă a
Bistriţei, într-o dumbravă sub acoperămîntul liniştii, al
păcii, al elanului vital şi al împăcării cu sine şi cu
lumea, ascultînd fluierul mierlei în zile „cu trenă de
curcubeu”. În bîzîitul „şovăielnic” al insectelor primă-
verii, poetul face, de exemplu, un inventar cvasi-com-
plet, fascinant, într-o pasiune declarată, foarte aprinsă,
al păsărilor care vizitează sau cuibăresc în lunca sa;
mierle, stăncuţe, dumbrăvence, scatii galben-suri,
mărăcinari, prepeliţe, prigorii, lăstuni, grauri, coţofe-
ne, pitpalaci, sturzi, cuci, stîrci, păuni, ploieri, fluie-
rari, fazani – o mulțime de „vertebrate cîntătoare”:
deasupra tuturor, în culoare şi cînt, pasărea liră purta-
tă în inimă de un poet robit păsărilor, florilor, plante-
lor, culorilor din crîngul de pe ponoarele subcarpatice:
„În totul unei intemperii ce-mi străfulgera reveria,/
crîngul cu stînjenei oferindu-mi popas agreabil,/ încă
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nevăduvit de-amintiri/ ale anilor de liceu,/ mi-a fost
dat să revăd, să contemplu/ Trotuşul implorat de lun-
traşi să nu sece/ din pricina defrişărilor./ Neîndoielnic
mîhnit de-un ponor defrişat/ al Marmaţiei sau al Lotru-
lui,/ îngăduiţi-mi să scriu un pastel sau pamflet/ mai
lamentabil decît o pastişă/ de triolet melancolic./
Aspect dezolant al putreziciunii de rădăcini,/ haoticul
jaf al tăierilor abuzive-i/ prea jalnic. şi comparabil c-o
răvăşire/ sau o scindare ce rupe/ cîte o pagină din
memorie/ şi o speranţă din suflet./ Retras între cei ce
se tînguie/ și cei ce devin cîrcotaşi sau transfugi,/ mă-
ngrijorez, timoraţi visători,/ și oftez cînd mă-nvăluie-o
pîclă/ la început de noiembrie. Am bătut c-un toiag de
mesteacăn/ la porţile ferecatelor doruri./ Într-un tîrziu
deschizîndu-se o fereastră,/ pasărea liră din inima
mea/ ce nu-i predispusă nici să adoarmă,/ nici să comi-
tă exasperante vociferări,/ se întrista că va trebui să
migreze/ în lumea de umbre./ Precum un silvicultor al
ponoarelor subcarpatice,/ pentru care împădurirea-i
resursă/ de respiraţie agreabilă,/ tînjesc să hălăduiesc
printr-un codru,/ prin amalgamul de adumbriri vegeta-
le,/ cu interludii şi foşgăiri...” (Liric motiv de îngrijo-
rare).

Cîteva figuri lirice – o divă, amăgitoare dansatoare
de flamenco, o cititoare de scheciuri şi parodii, iubita
din mahalaua-talcioc, din poeme precum Un amalgam
de reflecții, Un imn al iubirii, Un mariaj postromantic,
În mahalaua-talcioc – apariţii fulgurante în serafice
seri, animă o geografie trecută prin filtrul conştiinţei
artistice: Crişul cel repede, viroaga cu amintiri din
copilăria „ nord-estică”, aceea în secrete coresponden-
ţe cu „văgăuna astrală a stării de basm” sau aceea
„înfrigurată”, a spaimei „fără sens”, dar şi viroaga cu
„peştera preistorică”, parcul bacovian Cancicov din
Bacău, doi cai alergînd prin Gura Humorului şi
Trotuşul „implorat de luntraşi să nu sece”, runcul din-
tre Zănoagă şi Piatra Craiului, văioaga „ cu ierburi mai
vii/ decît palidul stufăriş ce îngînă/ un cîntec de leagăn
după-amiezii” din aceeaşi mirifică luncă a Bistriţei –
toată această geografie interioară pivotează în jurul
nostalgiei „drumeţiilor” şi al spaţiului identitar, al
„năstruşnicului” elev de liceu, care evocă figurile tute-
lare ale tatălui, „croitorul şi urmăritul de ghinion” şi
fratelui acestuia, în cămaşa de jertfă, într-o luptă de la
Cotu Donului: „Eram un năstruşnic elev de liceu/ ce
începusem să versuiesc/ şi să zgîndăr o mandolină,/
supus încercării de-a înflori întîmplările/ cu năzăriri şi
metonimii cam bizare./ Pe cînd tatăl meu, croitorul/ şi
urmăritul de ghinion,/ era în repaus la zdup ,/ găbjit
pentru culpa de «speculă»/ (vînzarea unor căciuli),/

veni pe la noi un vecin poreclit Zmeurarul,/ să-mi
spună să mergem/ pe muntele Geamăna,/ unde mulţi-
mea de lujeri de zmeură/ ademenea însetaţii culegă-
tori./ Tîrîndu-ne paşii pe-abrupte cărări printre tufe/ şi
printre frasini, brazi, stejari şi fagi,/ chiar dacă alune-
cam uneori/ într-o groapă sau văgăună,/ grija cea mare
era de a nu răsturna vreo găleată/ ce se umplea cu aro-
mitoarele boabe,/ sursă de pricopsire a noastră cu cîţi-
va lei,/ în amurgul înăbuşit printre stînci./ După două,
trei zile de preumblare şi de frămînt,/ ajunşi pe un fel
de costişă sau rarişte însorită,/ ipohondria ne-a fost iri-
tată de strigătul Zmeurarului:/ veniţi să vedeţi o gră-
madă de şerpi./ Pe-o lespede împînzită de muşchi şi
concavă,/ mănunchi de contorsiuni, vălmăşeala/ de
tîritoare tărcate/ alcătuia prin zvîcniri, contopiri şi
împleticiri,/ o simfonie sîsîitoare./ Refugiul lor poate
fi o crevasă/ sau anticamera beznei din scorbură,/ nu
scorbura pupezei/ ce se întrece în zbor cu prigoria,/ ci-
aceea în care sălăşluiesc şi se-ngăduie/ melci golaşi şi
sfioşi brotăcei./ Răstimpul de veghe, nesomn înteţit/
de lipsa indubitabilă de tandreţe/ a ghemului de jivi-
ne,/ s-a isprăvit într-un vis insolent, fulgurant,/ cu-n
Făt-Frumos cu cămaşa din piei de reptile/ pornit s-o
găsească, să o întîmpine ca un hoţ,/ cu baliverne
măgulitoare,/ pe-o fată îmbujorată de împărat./ Privită
ca amalgam sau vînzol şerpăria/ cu semeni prelungi
fără ifose/ sau pretenţii de cucerire,/ totuşi se pare că-
i bine să fie sfidată/ şi ocolită de truditori,/ spre a visa
că hălăduiesc într-o toamnă în care/ mălinul şi zmeuri-
şul de-ar primeni/ ca să-nflorească a doua oară”
(Cuibul de şerpi de pe culmea cu zmeură).

Acestei geografii a spaţiului fiinţial i se adaugă o
alta, fantasmatică, rod al unui imaginar fastuos; în
Spania, visînd pe un dîmb, într-o luncă a rîului Tagus,
un „război premedieval fără cai,/ fără elefanţi afri-
cani,/ visat între spadasinii Castiliei/ şi lăncierii
Cartaginei”, în Țara Galilor şi, „buimăcit fără mască”,
la Carnavalul de la Rio, cu „dansul codanelor şi-al
fiţoaselor dive”, sub bătaia vîntului „stîrnit dinspre
stîncile şi recifele din Honduras”, printre maurii din
vechime şi „cioplitorii de forme din Andaluzia”, în
dumbrăvi levantine, pe dealuri toscane sau pe o insulă
pustie în Hawaii, oriunde îl poartă vehiculul imagina-
rului, poetul figurează ceea ce el însuşi numește jindul
spre intangibile teritorii.

Paznic, în cîteva poeme, „ce stînjeneşte apropierea
drujbarilor de copaci”, de pădurea care rămîne spaţiul
său de identificare, Emil Ariton e un poet pe care îl
izbăvesc, cum spune, romanţa, alegoria şi elegia.
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Acest fulger care am fost, In memoriam – Nicolae Dabija,
Antologie realizată de Mihai Chiriac, Dumbrăveni, 15 iulie
2021. 244 p.

Această antologie, In memoriam –
Nicolae Dabija, antologie realizată de
gazetarul-jurist, Mihai Chiriac, a apărut
cu sprijinul Primarului comunei
Dumbrăveni, județul Suceava, Ioan
Pavăl, un admirabil om dedicat culturii,
cel care a realizat lucruri cu adevărat
memorabile pentru cultura națională. O
carte cât un muzeu a întemeiat, cu mută
trudă și devotament, Mihai Chiriac, un

împătimit pentru această realizare de suflet și nu numai.. prin
truda lui , contactând multe personalități din lumea literară,
politică, socială etc. pentru a cinsti, așa cum se cuvine memo-
ria marelui om de cultură, luptătorului pentru limba și
națiunea română, cel care a fost Nicolae Dabija. Veți întâlni în
cuprinsul acestei cărți, semnăturile unor nume de mare presti-
giu ale scrisului românesc: academicienii Ioan-Aurel Pop,
Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Gheorghe Duca, scriitorii
Theodor Codreanu, Adrian Dinu Rachieru, Tudor Nedelcea,
Viorel Dinescu, Dumitru Brăneanu, Emilian Marcu, Daniel
Corbu, Ion Filipciuc, Cristina Crăciun, Ioan Cristescu, Lucian
Marina, sau Mihai Chiriac, Lili Bobu, Paul Surugiu – Fuego,
sau Șefii de Stat de peste Prut Mircea Snegur, Mihai Ghimpu,
Maia Sandu, dar și Anatolie Ceban, Primarul satului Pererita,
locul de baștină al lui Grigore Vieru – scrie, cu multă pasiune,
emoție și dăruire, Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni.
Fiecare dintre semnatarii menționați, dar și mulți alții care se
pot regăsi în această carte, au găsit câte o fiormulă sintetică
prin care să elogieze personalitatea lui Nicolae Dabija și de
aceea am putea spune că Mihai Chiriac a reușit să facă din
Poet un poliedru cu o mulțime de fațete, conturând și o schiță
ce se prezintă astfel: Un Profet care plânge pentru neamului
său, piatră la hotar, cu versu-i, semănând cuvintele ca pe niște
semințe ce ard lăuntric, iradiind o frumusețe lirică indicibilă.
Ar putea însemna că s-a spus totul prin această frază, și totuși,
vor fi fiind nenumărate posibilități de a șlefui acest inestima-
bil diamant pentru interpretarea, în profunzime și în detaliu, a
operei literare, publicistice și sociale săvârșite de Poet, cel
care spunea, premonitoriu, și trebuie să remarcăm faptul că
multe dintre versurile sale sunt cu adevărat premonitorii:
Doru-mi-i de Dumneavoastră/ Ca unui zid de o fereastră.
Acest fulger care am fost, a reușit, prin harul său, prin truda sa
și prin stoicismul său să lumineze literatura română și
conștiința de a fi român, pe ambele maluri ale Prutului.
Aceasta a fost jertfa sa supremă de a realiza Unirea, de a veni
de acasă acasă, de la frate la frate. Poate cu o lună sau chiar
mai puțin ca Nicolae Dabija să-și înceapă marea Călătorie să
să-l întâlnească pe Eminescu, pe Grigore Vieru, pe Adrian
Păunescu și pe toți poeții de limbă română, a avut posibilitatea
să vadă la editura TipoMoldova din Iași tipărită întreaga sa
publicistică în nu mai puțin de 27 de volume ( peste 11.ooo de
pagini) care urma să ajungă la Chișinău. Nu mai știu ce s-a
întâmplat cu aceste cărți dar cred că au ajuns acolo unde tre-
buie.Voi cita, selectiv, câte ceva din spusele personalităților

care s-au exprimat în această carte pentru a arăta cât de impor-
tantă a fost și rămâne personalitatea lui Nicolae Dabija. Pentru
acad, Ioan Aurel Pop, Nicolae Dabija este un scriitor luptător
care a ajuns la deplina maturitate creatorare, iar pentru acad.
Mihai Cimpoi este O personalitate primordială. Figură emble-
matică îl definește acad. Ion Tighineanu, ca la rândul său acad.
Eugen Simion să spună: Un poet angajat în istorie ( în sens
pozitiv, înalt liric), un poet complex cu o imaginație bogată și
o demnitate în tot ce scrie. Elegiagul Dabija, om instruit, cate-
goric, dezgroapă limba vechilor cazanii și zestrea teologilor
răsăriteni de-construind tehnica palimpsestului, spune criticul
și istoricul literar, Adrian Dinu Rachieru. Pentru Tudor
Nedelcea, Nicolae dabija a fost o instituție, care din păcate a
căzut, mult prea devreme, iar pentru Lucia Olaru Nenati este
O lacrimă de crin întru renașterea unui nemuritor. Ca pe Unul
dintre liderii literaturii care se scrie dincolo de Prut îl vede și
Viorel Dinescu. Mi-e greu să trec oamenii dragi în amintire, se
confesează în textul ei, scriitorea Claudia Prtole. Prin Ochiul
al treilea, titlul volumului de debut al lui Nicolae Dabija,
Daniel Corbu descoperă noua viziune asupra liricii realului, o
adevărată răsturnare a clepsidrei lirice. Drumul lui Nicolae
Dabija de la poezie la veșnicie a început cu mult înainte de
fatidica zi de 12 martie 2021, și trece prin marea poezie a
neamului nostru, dar și prin marea sa poezie ( E. M.). aproape
din fiecare semnatar, din această admirabilă carte, aș putea să
desprind o frază, un gând sau un semn de recunoștință față de
cel ce a fost și a rămas pentru eternitate: Nicolae Dabija.
Truda lui Mihai Chiriac de a aduna aceste stampe de suflet a
căpătat trup de carte și constituie cel mai nimerit cadou ce se
putea face memoriei acestui Om și Scriitor de excepție.
Antologia de față conține și o selecție din cele mai reprezen-
tative poeme ale Poetului, un grupaj de poeme dedicare
memoriei lui, și o bogată iconografie în care se poate desco-
peri prezența lui Nicolae Dabija în mijlocul mulțimii de admi-
ratori, iconografie ce stă sub semnul unui citat din Andre
Malraux: O viață de om nu valorează nimic, dar nimic nu
valorează cât o viață de om. Versul, proza și publicistica lui
Nicolae Dabija au săpat și sapă adânc, atingând nu doar coar-
dele sufletului, ci trudesc pentru asanarea și reclădirea rațiunii
colective a neamului nostru, a întregii societăți, spune fostul
Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, cel care
recunoaște și aportul valoros la restructurarea și
perfecționarea continuă a săptămânalului Literatura și Arta,
revistă devenită porta-vocea mișcării naționale, de la începu-
turi până în prezent. Am selectat și eu un poem din creația lui
Nicolae Dabija, pentru mine și pentru cititorii acestui text,
Doină : Fost-am, Doamne, tânăr foarte/ și nu mă gândeam la
moarte,/ și numă gândeam la moarte,/ că-mi părea așa depar-
te.// Când râdea cu gura tristă/ și-mi făcea semn din batistă,/
îmi ziceam că nu există,/îmi ziceam : ea nu există.//...Râu-și
poartă valul lin,/ și-aștept zile cu senin,/ și-aștept zile cu
pelin,/ le aștept și nu mai vin.// Da-n acele vremi cu soare/ nu
știam că-atunci când moare/ singur, Dopamne,-i fiecare,/ Ce-i
de singur fiecare! Un adevărat bocet ,ca o premoniție este
această Doină.
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Andrei Breabăn, Visul Măriei sale, editura Timpul, Iași,
2021, 424 p. prefețe semnate de : Constantin Dram, Cezar
Dobre și Ion Popescu-Brădiceni.

Fin cunoscător al comportamentului
uman, Andrei Breabăn, în volu-mul, Visul
Măriei Sale, face o adevărată radiografie
a unor evenimente de maxim interes,
dintr-o etapă neguroasă a neamului nos-
tru, perioadă de dinaintea înscăunării lui
Ștefan Cel Mare și Sfânt, dar și al întronă-
rii noului Patriarh al Constantinopolului,
Preafericitul Ghenadie, cel ajutat să
ocupe scaunul patriarhal de însuși sulta-

nul Mohamed, scaun rămas liber după fuga fostului patriarh.
De remarcat în acest nou roman al lui Andrei Breabăn, mai
ales în partea de început remarcile, pertinente despre
creștinism, despre ortodoxie și despre relațiile dintre cele două
biserici care până la un moment dart fuseseră una și aceeași.
Dar interese , de cele mai multe ori meschine au făcut să slă-
bească trăinicia și puterea bisericii lăsâns într-un anumne mod
liberă ascensiunea otomanilor prin cucerirea
Constantinopolului devenit Istambul. Toate aceste constatări
care sunt provocate de cei cinci boieri moldoveni, printre care
se afla și tânărul Ștefan, care fuseseră călugări la Muntele
Athos și circulau pe la Istambul și prin întreg imperiu otoman
în chip de călugări. Tânărul Ștefan, însoțit de unchiul său
boierul Vlaicul și ceilalți călugări are șansa de a participa la
acea mare sărbătoare a creștinătății și chiar să fie primiți de
sultanul Mohamed cel care intuiește în tânărul vizitator un om
cu totul special și pe care ar fi dorit să-l oprească în preajma
lui. Bazându-se pe o multitudine de documente, dar și pe o
imaginație de-a dreptul luxuriantă, Andrei Breabăn, reușește
să întocmească o atmosferă credibilă, conturând dialoguri,
persoane, personalități cu un har de excepție asemănător prin
unele locuri chiar cu vestitul prozator francez Alexandre
Dumas fiul cel lacre a dar viață unor romane de mare interes,
romane care ca și acesta al lui Andrei Breabăn, au dat viață
unei lumi ce părea demult pierdută în negura timpului. Despre
roman, criticul și istoricul literar Constantin Dram spune: …
dincolo de încadrări istorice, de enumerare a unor evenimen-
te atestate ca atare, de analoze, comntarii ( cu un interesant
mixt social-istoric-politic) romanul despre Ștefan al Moldovei
e o provocare și pentru autor, ca și pentru cititori, deoarece
autorul se oprește asupra unor ani neacoperiți la nivel de
documente. Este vorba despre o etapă pregătitoare pentru
momentul crucial când tânărul prinț moldav se apropie, în
etape minuțios gândite, de tronul tatălui său. Este o carte de
gânduri și de dincolo de gânduri, în care imaginația joacă un
rol puternic profund și definitiv pentru a contura o lume de o
emoție cu totul specială. Fapte de capă și spadă, tertipuri
diplomatice, lupte în cel mai profund sens al cuvântului, cu
toate sunt aduse, pagină de pagină de autor în fața și în inima
cititorului conturând o lume aproape fabuloasă. Tot despre
acest roman se exprimă și Cezar Dobre, din perspectivă isto-
rică spunând: Volumul Visul Măriei Sale prezintă o istorie
adevărată, bazată pe fapte eroice și pe prietenia de nestrămutat
dintre Ștefan cel Mare și Matei Corvin. Cartea merită citită și

recitită datorită frumuseții faptelor de curaj pe care înaintașii
scriitorului Andrei Breabăn le arată nu numai Moldovei ci și
întregii Europe. Eul povestitorului epic e privit cu un ochi
dinăuntru, spune Ion Popescu- Brădiceni, cel care surprinde în
comentariul său, coerența internă esențială ce caracterizează
acest roman, caracterele intriga și personajele, adică elemen-
tele constitutive ale unui roman „tradițional”. Cu adevărat
meritoriu este acest roman scris de Andrei Breabăn și pentru
faptul că reamintește tinerei generații despre fibra de patrio-
tism care a ajutat la constituirea statului românesc, de-a lungul
istoriei sale. Prin luptă, prin jertfă, prin devotament patriotic
s-a putut constitui în timp și peste timp această Românie con-
temporană, pe care trebuie să o prețuim și să o iubim și prin
propria noastră devoțiune. Andrei Breabăn, prin acest roman
al său ,dar și prin celelalte publicate până acum , devine un
nume de referință în proza românească știins să construiască
lumi ce păreau definitiv pierdute în negura timpului.

Monica Manole, Rugi păgâne, editura Cetatea Doamnei,
Piatra Neamț, 2020, 148 p. Prefață semnată de Lucian Strochi.

Rugile păgâne scrise de Monica Manole aprofundează
într-un anume mod trăirile unui om aflat la limita de a se con-
fesa și de a se închina, acea limită unde de la păcat la rugă nu
este decât un pas mic, un pas care separă
binele de rău și frivolul de religiozitate.
Monica manole își continuă programul
liric propus și în celelalte două volume:
Lecția 29 și mai ales în Mătănii în care
face o adevărată pledoarie pentru iubirea
autentică, trăită la cote maxime în sinceri-
tate și tensiune. Am să te iubesc fără
capăt/ înghițind descriptiv/ obsesivele
morți,/ desconsiderând conspirațiile,
spune într-o rugă păgână a sa. Pentru ea femeia se situează în
ochiul crizantemei știind că lupoaica lăuntrică/ îți descifrează
ploaia/ când nu ești,/ mușcă numărul mărului roșu… Aceste
rugi păgâne ale Monicăi Manole sunt de fapt niște dialoguri
interioare, ca niște adevărate confesiuni situate între litanie și
păcat, un păcat domestic, fără asperități și efuziuni lingvistice.
Totul este enumerare, rememorare, amintire recuperată, retrăi-
re: Îmi lipsesc nările, ochii,/ palmele, tu,/ am buzele roșu eter,/
spaima golului gri, decodează în prefața sa, Lucian Strochi. În
multe dintre poemele sale Monica Manole propune trăirea,
deci și iubirea ca un adevărat joc, un joc de-a viața și de-a
moastrea, de-a sacrificiul, dar din care nimeni nu pierde: Dacă
tai corzile soarelui/ ai să-ți nefirești foarfecii/ ai să-ți decojești
spaima… Partenerul acestor rugi păgâne este o ființă eterică,
născut din vibrație așa cum spune în alt poem: Mă iubești cu
toate sunetele posibile,/ mă vibrezi înverșunat/ în aerul de
mâine… Este un adevărat răsfăț în aceste așteptări: să mă
iubești/ când se mușcă mărul/ dinspre dincolo.../Să mă iubești
toată,/ în de tot,/ ca să-ți rămân… Între cei doi nu se deschide
o prăpastie ci se așterne o câmpie lină, a provocărilor, a
îndemnurilor și mai ales a rugilor păgâne devenite aproape
blestem, furie și un ușor haitism interior. Rugi păgâne pare un
adevărat manual de dăruire, de supunere și de devenire prin
iubire: netezește curba femeii/din cerneala albastră,/ inițială



ciudată și contrariată/ în pânza Minotaurului spune ea și se
întreabă: m-ai păstra în vicii oare/ pe crengi vindecate-n
totuși/ cât un orologiu jardinieră, întrebare la care așteaptă
mereu un răspuns de la coconul cu pânză nețesută, propunân-
du-i să-și îngroape fața / într-o supunere nesățioasă.
Multiplele provocări pe care le avansează au darul de a con-
strui iubirea și de a o împărtăși și persoanei iubite. Rugi păgâ-
ne este o carte despre iubire, scrisă la cea mai înaltă tensiune
și sinceritate, spune Lucian Stroci în prefață. 

Eugen Barz, Fântâna lui Iacob, editura Doxologia, Iași,
2020, 94 p. Prefață, Un poet cu credință tare, semnată de poe-
tul Adrian Popescu și Postfața, Ucenicul lui Petru, semnată de
Ioan Holban.

Cu această nouă carte a sa, Scara lui
Iacob, Eugen Borz se înscrie, în mod
serios, între poeții cu o puternică fibră
religioasă dar și una morală, pentru că una
fără cealaltă nu-și are rostul. Cu
cunoștințe temeinice, și prin profesia sa
de preot, în acest domeniu el știe să trans-
pună, cu har, trăirea sa în poeme profun-
de, nelăsând nici un semn cum că ar mima
sentimentul religios, așa cum se întâmplă

adesea cu literatura scrisă de mai mulți poeți care cred, cu asi-
fuitate, că ar fi religioși sau chiar mistici. Eugen Barz se iden-
tifică în mod fericit și profund cu poezias mare din pericopele
Dsfintei Evanghelii, din parabolele Noului Testament, ca să
nu mai aminti de amplul și inegalabilul poem Cântarea
Cântărilor. Știe a contura, spune poetul Adrian Popescu, din
câteva amănunte caracteristice, pe care le vede imaginația
poetului ( fondul presupunându-se a fi cunoscut cititorului cu
o pregătire religioasă medie), o atmosferă unde cuvintele
învățăturilor Domnului nostru Iisus Hristos au o profundă
rezonanță în inimile cititorilor. Că este dăruit cu mult har poe-
tic se poate descoperi din faptul că poetul nu se lasă contrazis
de preot lăsând să se deruleze în voie scenariul sacru, vocile
sensurile ascunse redând, în mod ferizit esența, adică
poezia.Numai Tu, Doamne,/ îmi știi/pustiul,/ Tu îmi salvezi
glasul/ în camera rugăciunii./ Numai Tu știi/ să îmblânzești
focul/ dintrte genele mele/ de lup,/ pe jarul lor/ să așezi hrana/
pentru cina/ întinsă dinspre Tine/ spre noi spune el în poemul
TU, DOAMNE, poem care mi se pare că îi definește foarte
bine credința și aspirațiile în acel pustiu al său spre îmblânzi-
rea focului dintre gene. Pentru el, drept credincios practicant,
femeia ținută deasupra capului, deci și în gânduri, este o can-
delă și o oglindă știind că nu totul este doar o născocire a
minții mele,/ atunci când zidul acesta nu ar țipa ca un profet.
Cum se vede, spune criticul literar Ioan Holban, în postfața la
această carte, poetul vrea să pătrundă taina Lui prin rugăciu-
ne și prin explorarea semnelor sacre pe care le poartă ființa;
pentru aceasta ucenicește cu Petru, dansează cu Profetul
Isaia și se împărtășește în liniștea Pescarului. Toate aceste
motive și pretexte au un profund sens religios în care cele trei
degete ale dreptei sunt pentru binecuvântarea preotului pentru
poet. În poemul Taină, poetul Eugen Barz, ca o puternică și
profundă concluzie, spune: Cunosc o pasăre/ care își cântă

zborul/ altfel/ în fiecare cuib,/ în fiecare lume,/numai în pro-
pria/ durere,/ nu. Cu siguranță că preotul trasează și îndrumă
calea poetului care își cântă zborul. Fântâna lui Iacob este
izvorâtoare de poezie autentică, de poezie morală.

Viorel Câtea, Oglinzile prieteniei, editura 24: ore, Iași,
124 p. Cu o prefață de Horia Zilieru și prefețe semnate de
Indira Spătaru și Liviu Apetroaie. 

Pentru mine, Viorel Câtea este o
apariție specială în rândul autorilor de
cărți de poezie. Nu știam că ar avea ase-
menea aptitudini, și totuși iară publică un
volum intitulat, Oglinzile prieteniei, la
editura ieșeană, 24: Ore, girat de poetul
Horia Zilieru și Liviu Apetroaiei.
Oglinzile prieteniei este simbolul unor
relații pe care doar un intelectual adevărat
le poate avea și transmite prin acele fire nevăzute, dar profund
trăite. Se simte o notă de optimisn sui-generis aproape în fie-
care poem al său pentru că altfel prietenie autentică nici nu-și
ar avea sens: Îndrăgostita de căderi de toamnă/ Răsfiră evan-
taiul prin culoare/ de frunze și de flori ce vor renaște. Din
această speranță a renașterii se alimentează mereu acest senti-
ment nobil, numit prietenie. Simplitatea și sinceritatea spuse-
lor sale prin vers ceează o armonie specială: Vii din dor știut
de mine,/ să mă iubești așa cum mă dorești,/azi în tristețe pri-
vesc ferestrele.../ în jocul dorului să te oprești. Multe dintre
întrebările pe care și le adresează, retoric, desigur conturează
o amune stare de neliniște și de nesiguranță: Venit-a-n toamnă
frigul și la tine/ O vreme aspră ne pândește iar/ Așa mai zice
lumea pe aiurea/ prin târg astfel de zvonuri curg fugar// Dar
toamna vine și chiar vine/ În osatura ta ea se așează/ În opre
lungi de zi mereu/ Și peste ceasurile nopților de pază. Despre
poezia sa, poetul Horia Zilieru spune: Există în poezia lui
Viorel Câtea în care doar creația o poate limpezi, o poate
aduce la mal, eliberând-o cum mai poate fi eliberată respirația
pădurii sau respirațias tăcerii, a șoaptei în urma căreia observi
șiruri interminabile de cuvinte, rânduite sub forma poemelor
care contează. Este melodioasă ( poezia lui Viorel Câtea) și
plină de tihna versului clasic sau de desprinderea zborului de
sub aripa păsării răpită de înaltul ceresc. Sunt gânduri cu totul
speciale ale unui mare poet despre poezia unui debutant și o
adevărată punte de lansare pe teritoriul inefabil al poeziei.
Neliniști și multe întrebări constituie estența multora dintre
poemele acestei cărți, cu totul speciale, adresată în primul
rând prieteniei. Căutările, remarcă și Liviu Apetroai se
îndreaptă alternativ către posibilitatea gândirii de a edifica eul
poetic, într-un mod la fel de explicit, urmărind aceeași cale, de
la nașterea ideii, pănă la starea ei dinamică, de explorarea
lumiii, de asumare a ei. Se simte la lectura acestei cărți o sumă
de sentimente pline de lirism autentic pline de emoție, un sen-
timent dominat de o anume naivitate, firească, am putea
spune, pentru că Oglinzile prieteniei , deși o carte de debut, cu
o doză de subiectivitate inerentă conține lirism și dramatism
liric. 

Emilian MARCU
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„Teodora Stanciu: Rămânem cumva în acest
spațiu al spiritului creator românesc. Vă spuneam, în
emisiunile anterioare, că între 15-16 iulie 2021, la
Iași s-au desfășurat Zilele „Convorbiri literare”, orga-
nizate de revista în care Eminescu a publicat primele
trei mari poeme ale sale. V-am prezentat săptămâna
trecută simpozionul „Convorbiri literare 155” și
Colocviul „Un sfert de veac din actuala serie”. Astăzi
vom audia câteva dintre opiniile celor participanți
despre revista „Convorbiri literare” și despre actuala
echipă, aceea condusă de Cassian Maria Spiridon. 

Întâlnirea a început cu binecunoscutul sunet de
talangă cu care se deschideau, și la „Junimea”
ședințele de atunci. Să ascultăm mai întâi amintirile
lui Marius Chelaru, din cele douăzeci de ediții ale
„Zilelor Convorbiri literare”., amintiri care păstrează
spiritul junimist.

Marius Chelaru: Beneficiem în fiecare an de
colaborarea celor de la Cotnari. Într-un an, am vizitat
marea cramă de la Cotnari și unii dintre colegii noștri
s-au pierdut prin cramă, au ieșit cu greu la lumina
zilei. Și destul de încărcați. Spiritual, bineînțeles, vă
rog să nu vă gândiți la altele.

În timp, am avut tot felul de momente interesante.
De pildă „Academia liberă”. Trăia Bogdan Ulmu și
dădeam tot felul de premii, în spiritul junimist. Am
dat, astfel, un premiu „Întâi vorbesc și după aia gân-
desc”. Ceea ce l-a „amuzat” pe cel care l-a primit.
După aceea, a rămas în continuare prietenul nostru. 

Am văzut și prețuirea de care se bucură revista
„Convorbiri literare”, în situații mai aparte. Într-un an
era invitat Octavian Paler. Își rupsese mâna. A venit
la „Zilele Convorbiri literare” și a vorbit frumos, ca
de obicei, în podul casei Pogor. Am fost la masă, își
ținea mereu mâna fracturată și mângâia ghipsul pen-
tru că îl durea de nu mai putea. Dar, atunci când avea
de vorbit, era extrem de zâmbitor. Ai fi crezut că este
în cea mai bună formă posibilă. A și spus „Da, am
fost în cea mai bună formă posibilă, cu excepția fap-
tului că aveam o mână ruptă!”

Uitându-mă în urmă, de la an la an, redacțiile au
căutat să aducă schimbări în mai bine. De aceea au
fost și acele „Academii libere”, de aceea am încercat,
în măsura în care au fost timpurile atunci, să ținem la

Casa Pogor ceea ce facem astăzi aici. Unele discur-
suri, după ce a apărut antologia de la Cotnari, au fost
susținute în sala de la Cotnari. Nu am avut o cantona-
re într-un loc și pe un principiu anume, dacă descope-
ream că ceva poate fi făcut mai bine.

Într-adevăr, dincolo de toate lucrurile serioase, eu
cred că fiecare dintre noi se bucură, an de an, când se
întâlnește cu diverși colegi, nu numai din țară. Noi
am avut, an de an, invitați de peste tot. Și regretăm cu
atât mai mult condițiile acestea din pandemie, pentru
că au venit români care stau prin Franța, prin Anglia
sau prin alte locuri, unde au ajuns fiecare din motive-
le lui. Și a fost foarte interesant să urmărim pe cineva
din Barcelona povestind cum vede el „Convorbirile
literare”. Pentru că una este să spunem noi ce spu-
nem, și alta este când un străin, din alt areal de men-
talitate și geografie, vine și spune: „Este cea mai
veche revistă pe care am văzut-o, de felul acesta, în
acest tip de continuitate și cu acest tip de program.”
Lucrurile acestea ne-au bucurat. Sperăm să le putem
face și în continuare și să ne bucurăm cu toții de
„Zilele Convorbiri literare”.

Teodora Stanciu: Ca și domnul Marius Chelaru,
Dragoș Cojocaru, pe care îl veți audia în momentele
următoare, face parte din redacția „Convorbirilor lite-
rare”. Iată ce își amintește Dragoș Cojocaru, un spirit
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erudit și un iubitor al artelor.
Dragoș Cojocaru: Cel mai frapant, pentru mine,

moment a fost când l-am invitat pe profesorul
Gheorghe Chivu de la București, membru corespon-
dent al Academiei Române, să-i dăm un premiu pen-
tru ediția Coșbuc, pe care o coordonase. Din păcate,
sunt niște ediții în tiraje ori confidențiale, ori secrete.
Eu am avut norocul să-mi dea el însuși volumul care
conține integral Divina comedie, care nu preia prima
ediție îngrijită de Ramiro Ortiz, ci este lucrată de
Chivu însuși. El a studiat pe manuscrise, la prima
mână, materialul traducerii. Îl invitasem, așadar, pe
Gheorghe Chivu la Iași, iar eu, a doua zi, când urma
să-i dăm premiul, m-am trezit la spital, pentru că am
făcut un infarct. Și l-am lăsat singur pe Gheorghe
Chivu, nici nu știu cum s-a descurcat. Era profesorul
Gafton care s-a ocupat mai departe.

Profesorul Chivu a luat premiu pentru ediția
Coșbuc. Și, pentru că suntem în anul în care se soco-
tesc șapte secole de la moartea lui Dante, regret, încă
o dată, că aceste ultime apariții ale traducerii lui
Coșbuc, una de la Polirom, din 2000, și cea de la
Editura Academiei, din 2013, practic nu se găsesc. Ce
pot să le recomand studenților este să caute la antica-
riate edițiile din anii ʼ50 ai veacului anterior.

Ceea ce scriu acum în „Convorbiri literare” se
referă la această evaluare contrastivă între traducerea
lui Coșbuc și cea mult mai popularizată și care conti-
nuă să apară în ediții infinite a Etei Boeriu. Cred că,
într-o proporție cam de 90-95%, traducerea lui
Coșbuc este preferabilă. Prin fidelitate față de origi-
nal, dar și prin forța poetică cu care de multe ori
Coșbuc se apropie sau chiar îl întrece pe Dante, fără
să vrea. În timp ce traducerea Etei Boeriu conține
foarte multe inexactități, unele frapante, altele perple-
xante, iar altele de-a dreptul revoltătoare. Cum ar fi,
de pildă, când, în Paradis, Beatrice face un fel de dis-
curs polemic împotriva predicatorilor. Și Eta Boeriu
folosește un limbaj impersonal: „Din amvon se aude
că, se spune că...”. Eta inventează acolo niște subiec-
te care sunt popii. Deci transformă această polemică
împotriva predicațiilor exagerate din epocă, într-o
polemică anti-sacerdotală. Într-un loc zice „popii” și
în altul, „popii cei mișei”. Sunt multe alte exemple
care-mi vin în minte. Uneori mă și enervez. De pildă,
atunci când Beatrice îi spune lui Dante „Mintea voas-
tră pământească nu poate ajunge până acolo încât să
priceapă trei persoane într-o substanță sau o substanță
în trei persoane”. Este taina mântuirii. La Eta Boeriu

toate astea devin trei substanțe îngemănate într-una!
Deci este o chestie care arată că nu pricepe, nu știe
despre ce este vorba. Vreau să vă spun că este plină
traducerea Etei Boeriu de asemenea lucruri. Îmi pare
rău că ea nu mai este în viață. Pentru că nu mi-am
propus să o atac, ci să restabilim dreptatea, și anume
faptul că ar merita să circule traducerea lui Coșbuc,
în zilele noastre, mai mult decât cea care are
prevalența în editări.

Teodora Stanciu: Mircea Platon, redactorul șef
al revistei „Convorbiri literare”, a cuprins în cuvântul
domniei-sale proiectele editoriale ale „Zilelor
Convorbiri literare”.

Mircea Platon: Ce m-a bucurat, întotdeauna, la
„Convorbiri”, a fost că a reușit, sub conducerea lui
Cassian, un loc de articulare a energiilor culturale.
Nu a fost o revistă care a căutat doar să se auto-pro-
moveze. A căutat întotdeauna să promoveze alte
reviste, alte nume, alte talente. A fost un loc foarte
bun și foarte generos creat de Cassian și de echipa
redacțională de la începuturi și până astăzi. Din
această perspectivă, m-am bucurat foarte mult și când
a apărut această idee a premiilor naționale și, în
același timp, tot acest program editorial pe care-l
vedeți desfășurat din ce în ce mai amplu, cu ocazia
fiecărei ediții a „Zilelor Convorbiri literare”. Pe lângă
antologie, chiar și antologia Cotnari, și alte lucruri.

De la an la an, apar tot felul de proiecte editoriale:
Torouțiu, Vlahuță, Corpusurile, Ion Pillat, Mihail
Kogălniceanu, Xenopol, care întregesc miza „Zilelor
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Convorbiri literare”. Chiar și cu prilejul centenarului.
Discutam de multe ori cu Cassian, în redacție, că am
căutat întotdeauna să marcăm fiecare moment impor-
tant al culturii române, lăsând ceva în urmă, zidind
ceva în urmă. Nu să facem doar o șuetă, o chermeză,
o întâlnire, un șotron și atât. Din acest punct de vede-
re, cred că „Zilele Convorbiri” sunt mai mult decât un
simplu prilej festivalier. Reprezintă un proiect care
caută, în continuarea a ceea ce se întâmplă în paginile
revistei, să articuleze „Zilele Convorbiri”.

Teodora Stanciu: Antonio Patraș, de asemenea,
redactor la „Convorbiri literare”, ne povestește cum
s-a apropiat de revistă și de atmosfera din redacție.

Antonio Patraș: Aș avea multe de spus. Pentru că
debutul meu în critică se leagă de „Premiul
Convorbiri literare”. În 2004 am primit premiu pen-
tru cartea despre I.D. Sîrbu, teza mea de doctorat. În
„Convorbiri” am debutat, în 1998, cu un articol tot
despre Ion D. Sîrbu. Apoi, apropierea de
„Convorbiri” s-a produs datorită lui Dragoș, în pri-
mul rând. Ne întâlneam la Facultate, făceam orarul
împreună, apoi stăteam la discuții interminabile, pre-
lungite adesea până în zori. El traducerea, de zor,
Arturo Pérez-Reverte, atunci. Și-mi spunea că trebuie
să mă mobilizez, să vin la „Convorbiri”, pentru că
acolo e un mediu foarte bun, sunt mulți prieteni, este
Cassian, este Emil Iordache. Îmi vorbea mereu des-
pre Mircea Platon, care plecase, deja, peste Ocean.
Și, ce să spun?, chiar am găsit un cerc în care am
rămas până astăzi. Întâi am fost colaborator, apoi
redactor. Și așa s-a produs apropierea de
„Convorbiri”. Iar acum, când celebrăm 25 de ani, a
XXV-a ediție, mi se pare neverosimil când au trecut
anii. Dar și mai uimitor, și mă uit cu admirație la
lucrul acesta, este ce-a făcut Cassian. Pentru că e
foarte greu să menții o revistă la un nivel atât de bun,
să atragi atâția colaboratori din toată țara, din străină-
tate. Mă uit cu admirație în primul rând la el. Pentru
că, dacă n-ar fi fost Cassian, nici noi, cei din redacție,
probabil nu ne-am fi mobilizat în felul acesta. 

Amintiri sunt foarte multe. Îmi amintesc de certu-
rile dintre scriitori. În anii ʼ90 era o atmosferă mult
mai încinsă. Secvențe care mai de care amuzante
configurează, de fapt, acest spațiu ieșean, care este și
un spațiu al umorului, al bunei dispoziții, al veseliei.
Ieșenii fiind ei înșiși primii care critică Iașiul și pro-
vincia. Noi nu suntem niște apologeți ai ieșenismului,
ai provincialismului. Cred că aici, la Iași, se configu-
rează sau se perpetuează acel spirit ludic, plin de

umor și de voie bună, care face casă bună cu spiritul
critic. Fanatismul nu intră în ecuația personalității
noastre, a convorbiriștilor, de nicio natură. Nici dog-
matismul, nici încrâncenarea. Și cred că de aceea, la
„Convorbiri”, prin Cassian, pentru că el a fost omul
cheie, s-a creat acest spirit favorabil, până la urmă,
creativității. Eu nu pot decât să-i mulțumesc, să vă
mulțumesc și dumneavoastră, celor prezenți la aceas-
tă întâlnire. 

Apropo de Dragoș. Imboldul la scris tot de la
Dragoș Cojocaru a pornit.

Dragoș Cojocaru: Iar mie – de la Emil Iordache.
Antonio Patraș: Noi ne amuzam când scriam.

Foarte mult. Ne citeam, practic, unii altora textele. Și
era o formă de joc, până la urmă. „Suavul suspin”,
cartea lui Dragoș, a circulat printre noi și ne amuzam.
Avea o rubrică „Săpături cordiale”. La fel, la mine,
„Cerneala simpatică” a fost o rubrică pe care Dragoș
mi-a sugerat-o.

Dragoș Cojocaru: Iar Antonio Patraș mi-a oferit
titlul „Lornionul galactic”.

Teodora Stanciu: Cu umor povestește și Liviu
Papuc despre cum se predau textele la „Convorbiri
literare”.

Liviu Papuc: Am să încep cu Cassian. Pentru că
l-am lăudat și eu, între patru și paisprezece ochi, dar
trebuie și în public. Pentru că dânsul vorbește ferm.
Sunt momente când îi spun „Luna asta nu am chef să
dau articolul!”. Iar replica e promptă: „Treci și dai
articolul!”. Datoria! Ca atare, nu m-am simțit foarte-
foarte bine în redacția asta. Și am întârziat de câte ori
am putut, dar am intrat cu câte o „gogomănie” în ceea
ce mă privea. Și toți râdeau de mine. Astfel, le-am
pus un zâmbet pe buze. Cassian m-a iertat pentru
întârzieri. Și supraviețuim. 

Despre „Zilele Convorbiri”, e drept că sunt cel
mai bătrân, dar tot nu prea am ce spune, pentru că am
întârziat de obicei, la întâlnirile acestea. Când nu o
făceam, stăteam mai mult dincolo de ușă. Așa încât,
ce s-a petrecut a trecut pe lângă mine. 

Ce să mai spun, că sunteți toți de față. Știți mai
bine ca mine cum s-au petrecut toate evenimentele
anuale. 

Tot despre Cassian vreau să vorbesc: nu înțeleg
pentru ce a luptat el în 1989. Pentru libertate, nu-i
așa? Ei, la început, „Zilele Convorbiri literare” se
desfășurau până dimineața, în camerele de hotel, cu
tot ce trebuie alături, cu idei care curgeau. Acuma?
Unde-i libertatea aceea? Te dă afară și din crâșmă. În
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hotel, n-ai voie să fumezi și să bei. Să faci gălăgie,
nici atâta!

Am să vă spun, totuși, un lucru serios. Au fost
pomenite aici două nume: Familia și Iosif Vulcan. Cu
ocazia Serbării de la Putna, din 1871, acolo, la Viena,
între studenții organizatori, asta se știe, erau două
tabere: pro-Convorbiri, pro-Junimea etc; și ardelenii,
latiniștii. „Familia” lui Iosif Vulcan, cea care l-a
debutat pe Eminescu, are o notă, care nu apare pe
nicăieri. Niciun cercetător nu menționează revista
Familia. În revista lui Iosif Vulcan se spune că „s-a
ales un juriu care să aleagă discursul festiv, alcătuit
din Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi și... cutare
Pogor”. La următorul număr, revista orădeană revine
asupra subiectului și publică întregul nume al lui
Vasile Pogor.

Teodora Stanciu: Cassian Maria Spiridon, direc-
torul „Convorbirilor literare”, prezintă Antologia de
poezie a revistei:

Cassian Maria Spiridon: Între 1998-2000, a fost
un mare război împotriva „Convorbirilor”. Toată
lumea voia să desființeze revista, să-mi dau eu demi-
sa, să dispară „Convorbirile” ș.a.m.d. S-a întâmplat
că nu am cedat. Din moment ce mi-am asumat acest
proiect, o să-l duc până la capăt. Și iată că am ajuns
la ediția a XXV-a, am trecut în al 26-lea an de când
apare noua serie. Dar am să spun câteva cuvinte des-

pre antologia  din mapă.
În fiecare lună, știți foarte bine, apare un pliant cu

versuri, cu un poet recunoscut, în care este un scurt
cv și poeme inedite, noi, nu mai vechi. Am să citesc
numele celor publicați în această antologie: Eduard
Filip Palaghia, Cristina Chiprian, Maria Bologa,
George David, Mircea Platon, Marius Chelaru,
Dragoș Cojocaru, Valeriu Stancu, Florentin Palaghia,
Liviu Papuc, Nicolae Sava și Călin Vlasie. Sunt
prezenți în antologie și dau măsura filonului liric al
țării, în acest moment. În același timp, știți foarte
bine, că, la momente aniversare, convorbiriștii reali-
zau și câte un medalion. Am zis că, la 25 de ani,
facem și noi acest medalion. El are colegiul
redacțional și colaboratorii constanți ai revistei din
ultima perioadă. În felul acesta onorăm și revista și pe
colaboratorii ei. Fiecare serie a revistei a avut câte un
medalion și mi se pare îndreptățit ca și actuala serie
să aibă medalionul ei.

Teodora Stanciu: Prezent la „Zilele Convorbiri
literare”, 15-16 iulie 2021, Părintele Ioan Pintea, poe-
tul recunoscut de la Bistrița, povestește despre cola-
borarea cu revista ieșeană. 

Ioan Pintea: Mă bucur că sunt la această sărbă-
toare. Cu fiecare dintre dumneavoastră ne cunoaștem
foarte bine, de mult timp. Cu Cassian, începuturile
sunt în negura vremurilor, ca la Junimea. Cu Mircea
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Platon ne știm de multă vreme. Cu Marius Chelaru,
Dragoș, Liviu Papuc. Sigur că, în primul rând, eu
sunt un cititor al lor și al revistei „Convorbiri litera-
re”. Pot să mă laud și eu că am fost cumva revigorat
cultural de revista „Convorbiri literare”. Am avut o
pauză în scris. Apoi, ne-am întâlnit la un festival cu
Cassian, unde m-a întrebat dacă nu vreau o rubrică.
Și m-a convins. Și așa, câțiva ani de zile am avut
rubrica „Însemnările unui preot de țară”. Eram, pe
atunci, preot de țară, la Chintelnic. Și se pare că am
scris un jurnal destul de citit. Dacă ascultam în conti-
nuare de Cassian, încă două volume din acest jurnal
ar mai fi apărut. Cartea mea de la editura Cartea
Românească, „Proximități și mărturisiri”, o parte din
ea a fost publicată în „Convorbiri literare”. Apoi,
Cassian mi-a cerut și niște poezii. Am apărut într-un
supliment al „Convorbirilor literare”, pe urmă în
antologie ș.a.m.d. Îi sunt recunoscător lui Cassian, le
sunt recunoscător convorbiriștilor pentru că m-au pus
la lucru. Sigur că într-un an, în 2006, am primit pre-
miul pentru eseu. Alături de Barbu Brezianu. 

În „Convorbiri literare” au fost comentate mereu
cărțile pe care le-am publicat. O mare surpriză a fost
pentru mine când Virgil Nemoianu a scris despre
„Proximități și mărturisiri”. Nu mă știam cu Virgil
Nemoianu. Nu știu cum s-au aranjat lucrurile. Dar
este un text emblematic, la care țin foarte mult.

Vă citesc și vă apreciez foarte mult, pentru că
acest corpus de texte pe care l-ați ales din
„Convorbiri literare” ne este de mare folos. Pentru un
colocviu de luna viitoare, mă voi folosi de un text
publicat în aceste corpusuri. Ele reprezintă o recupe-
rare absolut necesară. Există, la „Convorbiri literare”,
în seria aceasta – Cassian Maria Spiridon – o direcție.
Adică, cu toată modernitatea, cu toată postmodernita-
tea, există, în același timp, un respect formidabil pen-
tru clasici. Dacă voi n-ați fi pus din nou în fața noas-
tră pe Vlahuță, pe Torouțiu, pe toți ceilalți, chiar și pe
Ibrăileanu, pentru că m-am declarat fan Ibrăileanu
după ce am citit cărțile lui Patraș. Dragoș, ai vorbit
atât de bine despre Coșbuc și l-ai ridicat în slăvi. Și
eu cred că este cea mai bună traducere care s-a făcut
la noi din „Divina comedie”. Pregătesc la Bistrița o
întâlnire pe această temă: Coșbuc și Dante. Părerea
mea este că ar trebui republicate și comentariile la
Dante ale lui Coșbuc. Mi se par absolut necesare. Ce
să mai spun? Am avut și un parteneriat cu redacția
„Convorbirilor literare”. Bazat pe prietenie. De câte
ori am trecut prin Iași, nu am ocolit „Convorbiri lite-

rare”, de câte ori am venit din Republica Moldova,
prin Iași, am oprit în redacția „Convorbiri literare” și
m-am simțit foarte bine. De asemenea, Mircea Platon
a ținut conferințe la Bistrița, la marcarea celor 150 de
ani ai revistei. Contați pe mine ca om care citește!

Teodora Stanciu: „Convorbiri literare” este o
revistă ieșeană. Ce reprezintă Iașul pentru criticul
Ioan Holban:

Ioan Holban: Iașiul, înainte de a fi un loc, e un
sentiment. Au spus-o unii mai grav, mai filosofic,
alții au spus-o mai anecdotic. Ca, de exemplu, un
șturlubatic șugubăț din interbelicul ieșean, care a
spus că ieșenii sunt niște oameni care n-au nicio pro-
blemă. Pentru că ei nu au decât două alternative:
învață drumul spre gară sau drumul spre
„Eternitatea”, spre „poeticul țintirim din dealul
Tătărașilor” cum spunea Mihail Sadoveanu. Ei, dacă
nu-i un loc, atunci e un sentiment. Și acest lucru îl
cred cu toată tăria. Din ce-ar fi făcut acest sentiment?
De exemplu: din limba Psaltirii lui Dosoftei, despre
care G. Călinescu spunea că e ca mierea trecutului.
Din farmecul „dureros de dulce” al lui Eminescu. Din
hohotele de râs homeric pe care cineva, mai atent, le
mai poate auzi și astăzi, trecând prin fața fostului
Hotel Binder, de la o agapă a Junimii, și poate îl vor
auzi și pe Ion Creangă spunând acolo una din „coro-
zivele” sale și stârnind râsul amintit. Poate că plimba-
rea lui Caragiale prin Iași, care căuta aici un certificat
de valoarea teatrului său, citindu-și la Junimea toate
comediile sale și publicându-le în revista „Convorbiri
literare”. Apoi, iubirile romantice ale lui Garabet
Ibrăileanu, pe care le-a strâns pe toate în „Adela”,
despre care se spune că e cel mai frumos roman de
dragoste în literatura română. Apoi, George
Călinescu, cel care a sfârșit „Istoria literaturii române
de la origini până în prezent”, la Iași. Și, în sfârșit, cu
falanga poeților din care se aude distinct glasul unui
centurion strigând „Trăiască Poezia și marii visă-
tori!”, acesta era Ioanid Romanescu.

Secvențe difuzate în edițiile din 25 iulie, 1 august, 8
august și 15 august 2021 ale emisiunii „Revista Culturală
Trinitas”, Radio Trinitas
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Marți, 5 octombrie 2021, scriitoarea Paula
Romanescu s-a întâlnit cu publicul iubitor de
poezie, la Muzeul Municipal „Regina Maria”. Sub
sloganul „Scriitori în dialog”, despre opera poetei şi
a traducătoarei Paula Romanescu au vorbit Nicu
Gavriluţă, Traian D. Stănciulescu, Vasile Burlui şi
Paul Gorban. Evenimentul a fost moderat de Aurica
Ichim, managerul Muzeului Municipal.
Evenimentul a fost organizat de Muzeul Municipal
„Regina Maria” din Iaşi, în parteneriat cu Uniunea
Scriitorilor din Romania – Filiala Iaşi, Editura
Cartea Românească Educaţional şi revista Zona
Literară. 

În acest an se împlinesc 145 de ani de la
nașterea părintelui sonetului românesc, Mihai
Codreanu. În semn de apreciere pentru personalita-
tea marcantă a celui ce a fost poet, avocat, drama-
turg și traducător român, director al Teatrului
Național Iași și membru corespondent al Academiei
Române, Ateneul Național din Iași a restaurat mor-
mântul-monument istoric al lui Mihai Codreanu,
din cimitirul Eternitatea. Ceremonia de resfințire a
monumentului funerar a avut loc marți, 19
octombrie 2021.

În perioada 23-26 septembrie 2021, la Piatra
Neamț s-a desfăşurat ediţia a XI-a a Târgului de
carte „Libris”, organizată de Camera de Comerţ şi
Industrie Neamţ, Primăria Piatra Neamţ,
Reprezentanţa Neamţ a Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România şi Societatea Scriitorilor
din judeţul Neamţ. Târgul s-a desfăşurat în aer liber,
în două mari pavilioane – ca o „tabără” de final de
vacanţă care a ocupat răstimp de patru zile centrul
urbei. Invitata specială a manifestării a fost Editura
Junimea din Iaşi, care a venit la Piatra Neamţ cu o
garnitură reprezentativă de scriitori recent publicaţi.
În pofida pandemiei, au ţinut să fie prezenţi la
Piatra Neamţ, cu noi volume şi lansări editoriale, cu
recenzii şi comentarii generoase: Ovidiu Genaru,
Lucian Vasiliu, George Vulturescu, Adrian

Lesenciuc, Sorin Lavric, Cristian Livescu, Vasile
Spiridon, Emil Nicolae, Adrian G. Romila, Nicolae
Sava, Alexandru Mironov, Vasile Burlui, Alexandru
Dumitru, Adrian Alui Gheorghe, Dumitru
Brăneanu, Christian Crăciun, Valentin Ajder, Vianu
Mureşan, Dan Iacob, George V. Precup, Mihai
Hanganu, Neculai C. Muscalu, Ana Bondar,
Cristina Ştefan, Th. George Calcan, Petre Isache,
Mihai Merticaru, Adina Soare, Ana Creangă,
Dragomir Oprea, Daniel Diaconu, Emanuel Bălan,
Viorel Nicolau, Marius Coşerariu, Gh. Cuciureanu,
Cristinel Cristea, Valentin Andrei, Vasile
Checheriţă, Emilia Amariei, Mihai Niculiţă, Elena
Ispas ş.a. Coordonator de proiect: Răzvan Manea. 

Festivitatea de acordare a premiilor Filialei Iaşi
a Uniunii Scriitorilor din România va avea loc
vineri, 12 noiembrie 2021, ora 12.00. Date fiind
măsurile impuse de pandemia Covid, la manifestare
vor participa scriitorii nominalizați, membrii juriu-
lui și membrii Comitetului de Conducere al Filialei
Iași a USR, nedepășindu-se astfel gradul de ocupare
al sălii, de 50%. Acesul în sală se face conform
hotărârii Comitetului Județean pentru situații de
Urgență.

Vineri, 15 noiembrie 2021, la București, scriito-
rului Mircea Radu Iacoban i-a fost decernat Premiul
„Constantin Brâncoveanu” pentru întreaga creație
în domeniul literaturii. Printre laureații precedente-
lor ediții s-au numărat Lucian Pintilie, Principesa
Margareta, Simona Halep, Mircea Albulescu,
Nicolae Breban, ambasadorul Hans Klemm, Horia
Andreescu, Ilie Șerbănescu, Tudor Gheorghe,
Florin Georgescu, Ion Caramitru.

Cartea Kokoro scrisă de Lafcadio Hearn și tra-
dusă în limba română de Neculai Amălinei, mem-
bru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România, a ajuns la Biblioteca de Studii Asiatice,
Muzeul de Studii Asiatice din Corfu, Grecia.
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Viața, dintr-un anumit punct de vedere, aș putea
să o asemăn cu epigrama. Ambele curg lin precum un
râu până ajunge la cascadă, au un final neprevăzut,
materializat la epigramă prin poantă, iar în ceea ce
privește viața, prin trecerea surprinzătoare dincolo, în
lumea cealaltă. Nu întâmplător am pomenit de epi-
gramă, de acea specie a poeziei lirice de proporții
reduse, care satirizează elementele negative ale unui
caracter omenesc, ale unei situații etc. și care se ter-
mină printr-o poantă ironică, ci dintr-un motiv trist
pentru toți creatorii de literatură satirico-umoristică,
și nu numai pentru ei, prin încetarea din viață în ziua
de 07 octombrie 2021 a renumitului epigramist
ieșean, om de înaltă calitate, GEORGE PETRONE. 

Născut în orașul Pașcani la data de 14 aprilie 1936

și-a desfășurat activitatea profesională în Iași, angajat
la diferite întreprinderi din domeniul construcțiilor,
iar în timpul său liber, chiar din anii tinereții, după
cum am aflat, scria literatură umoristică: poezii,
proze scurte, iar mai apoi epigrame. A avut o îndelun-
gată activitate creatoare, astfel că în anul 1974 s-a
alăturat Clubului Epigramiștilor ,,Cincinat
Pavelescu” din București, an în care a debutat într-o
emisiune de divertisment a Televiziunii Române. Un
an mai târziu, a devenit membru fondator al
Cenaclului epigramiștilor de la ziarul ,,Flacăra
Iașului”, redenumit, după evenimentele din decem-
brie 1989, Academia Liberă ,,Păstorel” din Iași
(ALPI), iar mai târziu Academia liberă veche
,,Păstorel”.  A coordonat, ca președinte, acest cenaclu
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CALENDAR DECEMBRIE

Cântec Florin – 1.12.1962
Popel Rodica – 4.12.1948

Cotorcea Livia – 5.12.1940
Oprea Mircea – 8.12.1945

Gheorghiu Mihai Dinu – 8.12.1953
Bărbulescu Maria Cristina – 11.12.1953

Avădanei Ştefan – 14.12.1946
Vitcu Dionisie – 15.12.1937

Corbea Hoişie Andrei – 15.12.1951
Cântec Oltiţa – 17.12.1962
Iftime Vasile – 17.12.1971

Lungulescu Beatrice – 19.12.1943
Mănucă Maria – 20.12.1940

Petrovici Viorica – 20.12.1950
Livescu Cristian – 24.12.1945
Ursache Magda – 25.12.1943

Bălănescu Sorina – 25.12.1941
Modreanu Simona – 26.12.1962

Durnea Victor – 26.12.1951
Damian Teodor  – 28.12.1951

Din viața filialei 

La data de 29 septembrie 2009, în prima ședință a
noului Comitet ales, președintele Cassian Maria
Spiridon îl propune pe Ioan Holban în funcția de
vicepreședinte, propunere adoptată în unanimitate.
Totodată sunt aleși șefii de reprezentanțe. La
Botoșani – Gellu Dorian, Piatra Neamț – Adrian Alui
Gheorghe, Suceava – Mircea Diaconu. La Vaslui,
Reprezentanța se înființează în 2010, iar în 2011 se
înființează Reprezentanța Galați a Filialei Iași a USR.

Trebuie precizat că încă din anul 1981 a existat
inițiativa coagulării scriitorilor în jurul filialei ieșene,
sub forma cenaclurilor. Act de constituire al
Cenaclului Uniunii Scriitorilor din Suceava (11
decembrie 1981); Act de constituire al Cenaclului
Județean Vaslui al Asociației Scriitorilor din Iași (14
mai 1982); Act de constituirea al Cenaclului Uniunii
Scriitorilor din Botoșani (15 iunie 1983); Act de con-
stituire a Cenaclului Uniunii Scriitorilor din Galați
(18 aprilie 1986).

Din luna octombrie 2009, începe organizarea
Bibliotecii Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România.

Din decembrie anul 2009, este organizată
acțiunea Moș Căciun la scriitori, copiii și nepoții
scriitorilor din întreaga filială primind daruri de la
Moș Crăciun.

Vasile LARCO



mai bine de 30 de ani. În toată această
perioadă și în continuare a colaborat la
rubricile de umor ale multor ziare și
reviste, la posturi de radio și televiziu-
ne locale și centrale, realizând, vreme
îndelungată, chiar și o emisiune de
profil la Radio Iași. În ultima vreme a
fost desemnat Președinte de onoare al
Societății Literar – Umoristice
Academia Liberă Veche ,,Păstorel”
Iași. Este prezent în majoritatea anto-
logiilor și culegerilor cu profil umoris-
tic apărute în ultimii 45 de ani, a fost răsplătit cu
peste 130 de premii, trofee și alte distincții, la concur-
surile de gen la care a participat.  

George Petrone este considerat a fi fost cel mai
important epigramist român din ultimii ani, nu trimi-
tea spre publicare nici o epigramă până când nu era
convins că este bine șlefuită. Îl cita mereu pe Păstorel
amintindu-ne că: ,,ușor se scrie un catren, dar foarte
greu o epigramă”!  Iată un exemplu de o epigramă-
definiție, publicată de domnia sa, DIPLOMAȚIA: E
modelul ipocrit, bazat / Pe termeni echivoc-oculți,/
De a te face ascultat / Și a te face că asculți.// 

Am fost împreună cu dumnealui, în ultimele trei
decenii, la multe festivaluri de literatură satirico-
umoristică, iar de cele mai multe ori primea premii,
trofee și nu de puține ori, marele premiu. Creațiile
sale citite în public primeau îndelungi aplauze, iar
acum îmi amintesc una din ele, intitulată  UNDE
DUCE BĂUTURA: Venind beat – mort în ziua de
chenzină,/ Greșind și ușa, ce mai tura-vura,/ A nime-
rit în pat la o vecină…/ Deci, uite unde duce băutu-
ra!//

Era un om politicos, un soț iubitor, tată deosebit,
foarte atent cu toată lumea, nu-i scăpa nici un prilej
de a felicita telefonic pe vreun confrate cu anumite
prilejuri. Fiind epigramist, desigur, avea o revoltă
interioară, privind spre matrapazlâcurile din jur, dar
nu se exterioriza, folosea numai arma ironiei cu
deosebită măiestrie. Iată un exemplu, extras din una
din cărțile sale, epigrama REFRACTAR LA SCHIM-
BARE: C-un discurs opac și dens/ Și c-o logică
nefastă/ Limba lui de lemn dă sens/ Rumegușului din
țeastă.// În scrierile sale nu folosea atacul la persoa-
nă, el ironiza metehnele, viciile, nu persoana în sine,
în scopul înlăturării lor,  ridendo castigat mores! De

peste două milenii, de când a apărut
epigrama, se tot încearcă acest lucru,
dar tarele persistă, așa că generațiile
viitoare de epigramiști vor avea de
lucru. 

George Petrone a publicat mai
multe cărți de epigrame, de poezii și de
proze scurte umoristice. A fost membru
al Uniunii Epigramiștilor din România,
iar în anul 1996 i-a fost acordat titlul de
membru de onoare al acestei presti-
gioase Uniuni. A fost solicitat să scrie

și prefețe pentru cărțile unora dintre confrații noștri,
amintindu-mi acum de o epigramă a dumnealui pe
care o spunea des la întâlnirile noastre intitulată,
chiar așa, PREFAȚA LA O CARTE:  Nu recurg la
zeflemele,/ Totuși vă aduc aminte,/ Că românu, -n
toate cele,/ Pune răul înainte!//

A scris și are publicate epigrame din multe dome-
nii de activitate: sociale, politice, conjugale, culturale
etc. La fel ca înaintașii săi, remarcabilii epigramiști
ieșeni: Al.O. Teodoreanu – Păstorel și George Lesnea
a prins în vârful peniței sale și unele aspecte din viața
orașului celor șapte coline, respectiv ale ieșenilor. Ca
o premoniție despre locul său de veci din Cimitirul
Eternitatea, a scris un spot publicitar: Ce liniște, ce
colț de rai,/ Verdeață, flori ghivece,/ Cei strămutați
aicea, vai!,/ Nici vorbă să mai plece.// 

George Petrone va rămâne în cartea de onoare a
epigramiștilor de la noi din țară, multe dintre creațiile
sale vor circula prin viu grai, precum o parte din epi-
gramele lui Păstorel, iar prin plecarea sa înspre cena-
clurile din ceruri, pe drumul veșniciei, lumea epigra-
matică este mai săracă. 

În încheiere, spre a motiva zicerea din titlul de
mai sus, adaug:

O poantă nu-i, e-adevărat
Că a plecat în alte zone,
Spre Păstorel și Cincinat
Epigramistul G. Petrone!
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„Vă mărturisesc faptul că am ceva emoții când vă
scriu aceste rânduri pentru că nu am mai trimis până
acum poezii la o revistă literară. Am publicat pe diferite
site-uri de profil și textele mele au fost apreciate. Acum,
ce să zic, poate din politețe sau poate pe bune. Ceea ce
vă trimit acum este scris în urmă cu 2-3 ani. M-aș bucu-
ra să primesc un răspuns, fie pozitiv, fie negativ și vă
mulțumesc. Viorel Ștefan Salomia” – Viorel, se vede că
ești la început dar stângăciile de acum vor dispărea
odată cu mai mult exercițiu pe text. Pentru că ai talent
și asta e definitoriu pentru un viitor poet. Din grupajul
de texte de acum am ales doar un fragment care, cre-
dem, te recomandă: „Trec precum o umbră printre case
și flori/ satul îmi apare ascuns între munți/ ca o sculptu-
ră într-o galerie secretă/ din care a plecat artistul/ lăsând
culoarea să vorbească/ în locul luminii de piatră”.
Dintre celelalte texte, mai realizate sunt doar trei,
Cerul, Vestala și Nimb. Curierul te așteaptă cu un gru-
paj pentru o Antologie.

„Mă numesc Marcoci Dorian, sunt medic și locu-
iesc în Tg. Mureș. Scriu poezie, am publicat câteva
volume de versuri și aș fi onorat să colaborez cu
Revista Convorbiri Literare. Vă propun câteva poezii
scrise recent. Vă mulțumesc! Cu respect, Marcoci
Dorian” – Domnule Marcoci, vă mulțumim pentru
intenția de a colabora cu revista noastră, „ într-o voioa-
să generozitate” (ca să vă citez), mai cu seamă că, se
vede, sunteți sigur pe un drum bun în materie de poezie.
În unul din texte se întrevăd semne de inspirație și chiar
de îndemânare lirică: „Castanii și-au deschis brațele
larg/ Într-o voioasă generozitate/ Cu-atâta verde-n soli-
daritate,/ Cu armonia florilor, șirag/ De alb ce-mpodo-
bea în jur coroane./ Alte coroane așternute-n iarbă,/
Petale rânduite fără grabă,/ În suflet luminau icoane./
Simțeam în jur mai multă libertate/ Și o dorință-ascunsă
de-ncărcare/ Cu energia germinând din soare/ Pe rând
în fiecare și în toate.../ Cu armonia florilor, șirag/ Într-o
voioasă generozitate,/ Cu-atâta verde-n solidaritate/
Castanii și-au deschis brațele larg”. Vă mai așteptăm la
Curier. Poate cu un grupaj mai consistent.

„Pasiunea mea este să citesc și să scriu despre
cărțile acestea. Profesoara mea de limba română mi-a
apreciat încercările mele pe care mi le-a citit, spunân-
du-mi că aș avea talent în critica literară. Vă trimit două

texte, rugându-vă să vă dați o părere la rubrica dv. Vă
mulțumesc, Victor Pistol, București” – Victor, profe-
soara ta are dreptate, cele două texte dovedesc că ai
avea ceva talent. Iar faptul că vrei să dai examen la filo-
logie anul viitor este alt semn bun. Însă cele două texte
despre Ion Pillat și Ion Minulescu (mult prea lungi pen-
tru a putea fi publicate la Curier) conțin fraze mult prea
comune, aprecieri generale care s-au mai spus. Dacă vei
aborda poezia unui poet contemporan (sau prozator),
despre care nu s-a mai scris prin cărțile școlare, ne vom
da seama de autenticitatea talentului tău în critica lite-
rară. Te așteptăm cu un text sau două, dar de mici
dimensiuni (maximum două pagini dactilografiate).

De la Cristian Ioan Dimofte din Sulița, Botoșani,
primim un volum de îndrumări valabile pentru viitorii
jurnaliști, „Cum să lucrezi ca jurnalist liber-profesio-
nist”, un așa-zis ghid (tradus din engleză, autor Marc
Leverton) pentru începătorii în această profesie, autorul
sugerându-ne să ne dăm „o părere critică avizată”. Deși
la această rubrică nu răspundem decât celor care ne tri-
mit încercări literare (indiferent de genul lor), facem o
excepție, dezamăgindu-l desigur pe corespondentul
nostru: volumul, deși are un ISBN, nu este revendicat
de nici o editură; fiind o traducere (nu știm cât de exac-
tă, neavând și textul original), pe coperta întâia trebuia
trecut autorul cărții și nu a traducătorului; răsfoind car-
tea descoperim nenumărate greșeli de toate genurile,
fraze hilare care provin, probabil, dintr-o traducere
mecanică a textului original: „când intervievezi pe cine-
va pentru un articol și tu ai dorința contrarie efectul ce-
ți este musai necesar atunci interviul este ca o scoica
care aleargă”; „asigurați-vă de aceste cunoștințe deza-
greabile când intri într-o organizație ca să știi ce
așteptări ai mai tîrziu”; „Mijloacele de bază protejează
Guvernul de slăbiciunile ființei omenești ale angajaților
care ar putea să scurgă meteriale sensibile” etc. Nu,
Cristian, nu e o carte de difuzat, nci măcar începătorilor
în ale scrisului gazetăresc. E un eșec tipografic. Atât.

„Mă numesc Anton Badea, sunt din orașul Fălticeni,
am patru volume de versuri publicate și aș dori să cola-
borez și cu revista Convorbiri literare. Tot ce am publi-
cat până acum a fost apreciat de colegii mei de pe inter-
net. Cred că și la revista Convorbiri voi avea aceeași
apreciere din partea cititorilor acestei reviste de mare
prestigiu” – Domnule Badea, nu știm ce vârstă aveți
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(bănuim că sunteți tănăr dacă afirmați într-un vers că
„un sfert din viața mea s-a dus”), dar ceea ce scrieți,
deocamdată, nu întrunește minimile calități ce se cer
unui eventual colaborator al revistei. Cu așa versuri nu
aveți șansa de a apărea în revistă, nici măcar la Curier:
„Am reușit să-ți mângâi părul/ sfințenia din ochii
albaștri/ am pus-o în cutia Pandorei./ Am încuiat sufle-
tul cu raza de lumină/ și vântul aspru este certat de o
petală/ din orașul mutat dincolo de veac/ îmi plâng
îngerul cu aripi de pene/ un sfert din viața mea s-a dus/
precum un cactus mi-am întins aripa/ peste oceane să te
cuprind”.

„Bună ziua, vă mulţumesc frumos pentru răspunsul
încurajator din rubrica Curier de ambe sexe în numărul
6, iunie 2021, al revistei Convorbiri literare.
Răspunzând solicitării dv., îndrăznesc să vă trimit ataşat
un pachet mai consistent cu poezii. Cu tot respectul,
Ionuţ Calotă” – Da, Ionuț, ești poet, iar ceea ce ne-ai tri-
mis de această dată este demn de a apărea în revista
noastră. Drept pentru care Antologia Curierului din
această lună este rezervată doar ție. Felicitări!

ANTOLOGIA CURIERULUI

Ionuț CALOTĂ

***
În lumea lui Magaie toţi scriu poezii iar femeile se dezbracă 
pe stradă când apasă el o tastă pe telefon. Magaie are 
parfum 
de carte privirile lui sunt fulgere ce ridică fustele copacilor. 
Aşa se plimbă el fericit printre noi în mână cu un lanţ 
cu care trage când are chef cerul mai aproape.
Uneori vorbeşte pereţilor într-o limbă pe care nu o înţelege 
nimeni şi din când în când îşi clăteşte vorbele cu rom
apoi caută talkshowul preferat şi începe să plângă în hohote 
pe umărul televizorului. Aşa se aruncă el mereu sinucigaş 
în faţa ecranului doar că atunci el calcă şi pe câte o rană 
iar ea i se desface iar ea îi înfloreşte. 
Azi şi-a luat un câine trist pătat cu cerneală invizibilă 

când îl plouă i se văd lătrăturile mai bine
şi un îmblânzitor de zmeie şi-a luat dar şi un tren sinistru
care îl tot zdruncină la fiecare trecere între noapte şi zi
când gândurile lui înfig săgeţi în aer de se izbesc lumile 
una de alta. Vai! zice Magaie anesteziat de realitatea 
halucinogenă
asta este o lume care intră lejer într-o aşchie de nisip.
Atunci Magaie se transformă într-o statuie de gheaţă
paşii lui trec prin noi ca o fisură în timp ce inima lui goală 
ticăie/ ticăie ca o bombă cu ceas.

***
Sunt câţiva membri ai bandei de poeţi ai reţelei naţionale 
de visători care se adună seara târziu pe miriştea 
din centrul ţării au tatuaje sau măcar hanorace pline 
de versuri vivace vorbesc o limbă nouă care provoacă 
ambuteiaje de cuvinte. Ei sunt seducătorii subconştientului 
nostru când răsucesc brusc metafora în el. În tot acest timp 
restul lumii stă tăcut privind înspre faţa întunecată 
a oglinzilor
iar poeţii se opresc când aud un fâlfâit pe cerul dat cu ceară
căci poeţii se topesc dacă nu îi asculţi, se surpă 
cazematele lor 
de plastilină. Atunci poeţii ies afară din poezie 
dintr-o linişte 
tot mai fluidă iar cu mâinile lor zdrobesc ca pe o grenadă
bucăţi mici de hârtie pentru că unele dintre acestea
chiar pot ucide.

***
M-am născut într-o casă modestă de aceea îmi place 
şi acum
să trăiesc fără pretenţii. Ştergeam des cu bureţii
pereţii pe care îi ridicau nopţile. Am cunoscut frigul
l-am ţinut în braţe ca pe propriul frate. Am fost vânător 
când trebuia să supravieţuiesc dar şi vânatul ajungeam 
să-l iubesc.
Lupii dresaţi de mine erau obișnuiți să trăiască în aerul liber
şi să guste din trupul meu crud. Copacii din grădina mea
îşi săpau singuri rădăcinile şi ridicau poduri peste 
patul meu 
de frunze. În suburbia copilăriei peste casa noastră ploaia
cădea 
mereu roşie. Se lăsa blândă ca o mamă peste o rană 
deschisă.
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.




