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Thales din Milet, considerat în antichitatea greacă
ca fiind primul dintre cei șapte înțelepți, este exemplar
prin poziționarea sa față de utilitatea unei acțiuni care
are drept scop un spor financiar, față de țelul activității
sale, unul cu caracter teoretic și filosofic, și care, se
înțelege, este inutil economic.

Aristotel în Politica sa (Editura Univers enciclope-
dic gold, 2010, traducere Alexander Baumgarten) la
cap. I.XI, vorbind despre căile îmbogățirii, notează:
„Toate acestea sunt de folos celor care țin la mare cin-
ste arta achiziției de bunuri. De exemplu, Thales din
Milet: este vorba despre o achiziție de bunuri inge-
nioasă care i se atribuie din cauza înțelepciunii sale,
dar care se întîmplă să fie totuși ceva generic. Pe cînd
i se reproșa, din cauza sărăciei lui, că filosofia este
inutilă, se spune că el a prevăzut în mod ingenios din
studiul astrelor că va urma o recoltă bogată de măsli-
ne. Încă din iarnă, deoarece dispunea de puțină avere,
și-a dat-o în garanție pe toate presele de ulei din Milet
și din Chios, la un preț redus. Fiindcă nimeni nu l-a
concurat. Apoi a venit momentul oportun și, deoarece
mulți căutau împreună «prese de ulei», în același timp
el le-a închiriat așa cum a dorit. Așa a adunat el multe
averi și a arătat că este ușor pentru filosofi să devină
bogați, dacă ar dori, deși nu acesta este lucrul spre care
ei tind. Despre Thales se spune că în acest fel și-a ară-
tat el înțelepciunea”.

Nu totdeauna și nu oricui reușește logica implaca-
bilă a profitului, să-și impună dictatul.

O epidemie mai generalizată decît a covidului este
lanțul de reforme și tăieri succesive de fonduri, la nivel
guvernamental, în spațiul occidental și nu numai, fon-
duri necesare pentru instrucția preuniversitară și uni-
versitară, la fel de sever restrînse și în cercetarea fun-
damentală. Asistăm la o schimbare profundă privind
rolul profesorilor, implicit a diminuării pînă la ridicol
a calității învățămîntului; transformarea lor în „presta-
tori de servicii” către „clienții” lor, elevii și studenții.

„Mai toate țările europene, ne spune Nuccio
Ordine în Utilitatea inutilului, par să se fi orientat spre
o scădere a nivelelor de dificultate, pentru a le permite
studenţilor să ia mai uşor examenele, în încercarea
(iluzorie) de a rezolva problema prelungirii duratei de
şcolarizare. Pentru a-i face deci să absolve cursurile în
limita timpului stabilit de lege şi pentru a face ca învă-
ţământul să le devină mai plăcut, nu li se cer sacrificii
în plus, ci se încearcă, dimpotrivă, atragerea lor printr-
o perversă reducere a programei şi prin transformarea
cursurilor într-un joc interactiv superficial, inclusiv
prin proiectarea de diapozitive şi prin administrarea de
chestionare cu răspunsuri multiple”. 

Pentru a nu pierde finanțările și a păstra ritmul de
absolvire, s-a renunțat la o evaluare corectă a
competențelor în timpul și la finalizarea ciclului aca-
demic, totul sub presiunea guvernanților care au prio-
ritară quantitas, în defavoarea qualitas. Decăderea
lumii universitare este remarcată de mulți autori și în
multe universități. Spre exemplu, în unele universități
canadiene studenții sunt deja considerați „clienți”. Și
în SUA situația este asemănătoare. Universitarul ita-
lian citează pe Emmanuel Joffelin din Le Monde,
numărul de pe 20 mai 2012 (deci acum aproape un
deceniu) care vorbind despre sistemul de funcționare a
uneia din cele mai importante universități private din
lume, Harvard, unde în prezent relațiile dintre profe-
sori și studenți sunt întemeiate pe un soi de cliente-
lism: „«Plătind scump înscrierea la Harvard, studentul
se aşteaptă ca profesorul să fie nu doar competent şi
performant, ci şi supus, de vreme ce clientul e stăpân».
Cu alte cuvinte, datoriile pe care studenţii le contrac-
tează în Statele Unite pentru a-şi finanţa studiile –
însumând circa o mie de miliarde de dolari – îi silesc
să fie «mai interesaţi de câştig decât de ştiinţă»”.

Universitățile private, din nefericire și cele de stat
au ca țintă prioritară cumularea de taxe de școlarizare
cît mai consistente; cele particulare e firesc, ele așa
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fiind constituite, iar cele de stat pentru a-și „rotunji”
bugetele adaugă multiple locuri cu taxă. În consecință,
primul efect este o constantă scădere a nivelului axio-
logic de instruire, al doilea transformarea
învățămîntului academic într-o industrie care livrează
contra cost diplome și certificate de absolvire, înteme-
iate pe un singur criteriu, cel pecuniar. Așa avem, în
România postrevoluționară, posesori de numeroase
diplome de absolvire a unor universități fantomă, ade-
vărate fabrici de astfel de documente, se înțelege, pe
sume mai mult decît consistente, în care fel de fel de
politruci analfabeți, nu doar funcțional, ci și la propriu,
își etalează, în marea lor vanitate, cîte trei, patru, chiar
cinci asfel de cartonașe; cartonașe care nu dau știință
de carte, știință pe care ți-o însușești zi de zi, prin stu-
diu intens, chiar și în absența unor astfel de documen-
te. Cunoașterea a fost și va rămîne un efort personal,
în absența oricărei recunoașteri sau recompense ce să-
ți aducă foloase, mai ales foloase materiale. 

Cum constată și universitarul italian, liceele și
universitățile s-au transformat în întreprinderi, se
înțelege, obligatoriu profitabile. Astfel, notează
Nuccio Ordine, sarcina prioritară ce le revine decani-
lor și rectorilor: anume aceea de a produce absolvenți
cu diplomă și a-i plasa pe piața muncii. Dezbrăcați de
hainele lor tradiționale de profesori și siliți să îmbra-
ce haine de manageri, ei sunt constrânși să vegheze la
echilibrul dintre încasări și cheltuieli, în încercarea de
a face ca întreprinderile pe care le conduc să fie com-
petitive. Se înțelege, competitive economic, nu ca
performanță academică.

Profesorii s-au metamorfozat din luminători și
îndrumători pe căile cunoașterii în birocrați, contabili
preocupați de eficientizarea economică. Rezultatul,
unul lamentabil, anul universitar se scurge rapid în
ritmul necruțător impus de un metronom birocratic
care reglează desfășurarea a nenumărate consilii (de
administrație, doctorale, departamentale, de absolvire
) și a unui nesfârșit număr de ședințe. (Nuccio Ordine)

Rezultă, din partea tuturor, un constant dezinteres
pentru augmentarea calității cercetării și a instrucției.
Un profesor bun este, știm cu toții, unul care nu
renunță niciodată la calitatea de a fi un neobosit stu-
dent, or nimic din codul administrativ birocratic nu
favorizează o asemenea atitudine. Nu-i rămîne decît a
repeta, conform manualului, cunoștințe deja existente,
clasicizate, în care deschiderea spre noi orizonturi de
cunoaștere devine o himeră: „Școlile și universitățile
nu pot fi gestionate ca nişte întreprinderi. Legile care
guvernează piaţa şi comerţul pretind că ne învaţă exact

asta, dar contrar acestor învăţăminte esenţa culturii se
întemeiază exclusiv pe gratuitate: marea tradiţie a aca-
demiilor europene şi a unor vechi instituţii precum
Collège de France (întemeiat de Francisc I în 1530) –
a căror importanţă pentru istoria Europei a fost recent
subliniată de Marc Fumaroli la Napoli, într-o conferin-
ţă ţinută la Institutul Italian pentru Studii Filozofice –
ne aminteşte că studiul înseamnă înainte de toate
dobândirea de cunoştinţe libere de orice utilitarism, de
cunoştinţe care ne ajută să creştem şi să devenim mai
autonomi. Şi tocmai experienţa aceasta a lucrurilor
aparent inutile şi dobândirea unui bun care nu e ime-
diat cuantificabil se arată a fi investiţii al căror profit
va ieşi la lumină pe termen lung”.

Nimeni nu contestă necesitatea studiilor profesio-
nale în varii domenii, pentru medici, ingineri, avocați
etc. etc., dar, ne alăturăm observațiilor universitarului
calabrez: „Nici o meserie nu poate fi exercitată cu
deplină conştiinţă dacă competenţele tehnice pe care le
reclamă nu sunt subordonate unei formări culturale
mai vaste, capabilă să-i încurajeze pe studenţi să-şi
cultive autonom spiritul şi să dea frâu liber curiozităţii
lor. A pune semnul egalităţii între om şi profesia lui ar
fi o gravă eroare: în orice fiinţă umană există ceva
esenţial care depăşeşte cu mult meseria pe care o prac-
tică. Fără această dimensiune pedagogică, total des-
prinsă de orice formă de utilitarism, ar fi greu să ne
închipuim existenţa în viitor a unor cetăţeni responsa-
bili, capabili să-şi lase deoparte propriile egoisme pen-
tru a îmbrăţişa binele comun, pentru a-şi exprima soli-
daritatea cu o cauză, pentru a apăra toleranţa, pentru a-
şi revendica libertatea, pentru a apăra natura, pentru a
susţine o cauză dreaptă…” .

Pentru Socrate, două erau căile fortificării: „Întăriți
trupul vostru prin muncă și mintea voastră prin stu-
diu”. Victor Hugo punea în lumină adevărul timpului
său: „Iată marele cusur al vremurilor noastre: numai
utilul, niciodată frumosul”; altfel spus inutilul.
Scriitorul francez, participant totodată la revoluția din
1848, ține un discurs fulminant pe 10 noiembrie 1848,
în Adunarea Constituantă, în contra propunerilor
miniștrilor vremii de a fi tăiate finanțările prevăzute
pentru susținerea culturii, argumentînd cît de păguboa-
să și ineficientă este o astfel de decizie: „Susțin, dom-
nilor, că reducerile propuse, în special în domeniul şti-
inţelor, literelor şi artelor, sunt negative într-un dublu
sens: sunt nesemnificative din punct de vedere finan-
ciar şi dăunătoare din toate celelalte puncte de vedere.
Nesemnificative din punct de vedere financiar. Lucrul
este atât de evident, că mă jenez să prezint adunării
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rezultatul calculului proporţional pe care l-am
făcut”.[...] (apud N.O.)

Nu altfel gîndesc și acționează onorabilii
guvernanți, fie ei de la Bruxelles sau autohtoni. Cel
mai mic buget se acordă culturii; la educație, deși prin
lege ar trebui să fie 6%, nu atinge nici cei 2% de la
apărare, prevăzuți și respectați cu sfințenie; decît cărți
în bibliotecile patriei, mai cu folos sunt pentru ei tan-
curile sau avioanele de atac din ultima generație. Și
uite ce spune Diderot în secolul XVIII: învățătura dă
omului demnitate, nu mitralierele. Astfel de bugete
ridicole nu sunt de nici un folos bugetului statului, dar
sunt catastrofice, funebre pentru supraviețuirea
muzeelor, bibliotecilor, a conservatoarelor, a arhivelor
naționale, a patrimoniului cultural etc. etc.: „Când o
națiune se află în criză, și am adăuga noi – cu atît mai
mult cînd nu-i într-o astfel de situație – se simte nevoia
creșterii fondurilor destinate cunoașterii și educației
tinerilor, pentru a evita ca societatea să cadă în prăpa-
stia ignoranței”. (N.O.)

Între primii care vor evidenția păcatele capitale ale
democrațiilor comerciale este Alexis de Tocqueville în
monumentalul său tom Despre democrație în America,
publicat în Franța în două etape, primul volum în 1835,
al doilea în 1840. Al doilea, de interes pentru noi în
acest demers, studiază aplicat și mai abstract influența
democrației asupra moravurilor și obiceiurilor
naționale, avînd ca model pe cea americană. Aici sunt
decelate riscurile la care se expun societățile în care
prioritare sunt cîștigul și cu asupra de măsură profitul.

Prima frază cu care se deschide întîiul capitol din
această a doua parte este emblematică și în prezent
valabilă la mai toate democrațiile: „Nu cred că există
în lumea civilizată o țară unde oamenii să se ocupe
mai puțin de filozofie decît în Statele Unite”. Și peste
cîteva rînduri urmează o constatare, astăzi cu caracter
globalizant: „Să te desprinzi de spiritul de sistem, de
jugul obişnuinţelor, de maximele de familie, de opinia
de clasă şi, până la un anume punct, de prejudecăţile
naţiunii; să nu consideri tradiţia drept o învăţătură, iar
faptele actuale decât un studiu util pentru a face altfel
şi mai bine; să cauţi singur şi numai în tine raţiunea
lucrurilor, să tinzi către rezultat fără a te lăsa încătuşat
de mijloace şi prin formă să urmăreşti fondul: iată
principalele trăsături care caracterizează ceea ce aş
numi eu metoda filosofică a americanilor”. Și explica-
rea, motivarea acestei situații este după Tocqueville
determinată de faptul că oamenii nu mai sunt legați
între ei prin idei, ci doar prin interese și am putea
spune că opiniile umane nu mai formează decît un fel

de praf intelectual, pretutindeni stîrnit, fără a putea fi
adunat și potolit.

Sociologul și filozoful francez, în cele două
tomuri, întreprinde o constantă paralelă între
societățile aristocratice și cele democratice, fiecare cu
valențele sale înalte, dar și cu nu puține neajunsuri:
„Cînd condițiile nu sunt egale şi când oamenii sunt
diferiţi, există câțiva indivizi foarte luminaţi, foarte
învăţaţi, foarte puternici datorită inteligenţei lor şi o
gloată ignorantă şi extrem de limitată. Oamenii care
trăiesc în vremea aristocraţiei sunt deci, în mod firesc,
înclinaţi să ia drept mentor al opiniilor lor raţiunea
superioară a unui om sau a unei clase şi sunt puţin dis-
puşi să recunoască infailibilitatea mulţimii. 

În vremurile de egalitate, se întâmplă contrariul.
Pe măsură ce oamenii devin mai egali între ei şi

mai asemănători, tendinţa lor de a crede orbeşte într-
un anume om sau într-o anume clasă slăbeşte. Le spo-
reşte însă înclinaţia de a avea încredere în cei mulți, iar
opinia publică este, din ce în ce mai evident, cea care
conduce lumea.

Mulţimea are deci la popoarele democratice o forţă
deosebită, despre care naţiunile aristocratice nu puteau
să-şi facă nici măcar o idee. Ea nu mai determină cre-
dinţele, ci le impune şi le face să pătrundă în suflete
printr-un fel de presiune uriaşă a spiritului tuturor asu-
pra inteligenţei fiecăruia”.

Două sunt tendințele pe care le constată nobilul
francez: „…Una duce spiritul fiecărui om spre idei
noi, şi alta care îl poate face cu uşurinţă să nu mai gân-
dească. Şi întrezăresc cum democraţia, sub domnia
anumitor legi, ar sufoca libertatea intelectuală favori-
zată de starea socială democratică, în asemenea fel
încât, după ce a înlăturat toate piedicile impuse odi-
nioară de clase sau de oameni, spiritul uman să fie
strâns legat de voinţa generală a celor mulţi.

Dacă popoarele democratice ar pune puterea abso-
lută a unei majorităţi în locul tuturor forţelor diferite
care ar stânjeni sau întârzia prea mult progresul raţiu-
nii individuale, răul n-ar face decât să-şi schimbe natu-
ra. Oamenii nu vor fi găsit mijlocul de a trăi indepen-
denţi; vor fi descoperit doar o nouă fizionomie a scla-
viei. E un subiect, nu pot s-o repet îndeajuns, la care
trebuie să reflecteze profund toţi cei care văd în liber-
tatea inteligenţei un lucru sfânt şi urăsc nu numai des-
potul, ci şi despotismul. În ceea ce mă priveşte, când
simt mâna puterii cum îmi apasă fruntea, nu mă inte-
resează cine mă oprimă şi nici nu sunt dispus să-mi
pun jugul de gât numai pentru că acesta îmi este oferit
de un milion de mâini”.
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Este ceea ce constatăm astăzi prin ceea ce s-a
numit, se numește, starea, bucuria de a fi un sclav feri-
cit (Ovidiu Hurduzeu), situație acceptată în numele
comodității și bunăstării materiale. Observațiile lui
Alexis de Tocqueville, de acum aproape două secole,
asupra acestei stări, astăzi generalizată la toate
democrațiile sunt și mai actuale: „Cînd religia unui
popor este suprimată, straturile cele mai înalte ale
inteligenței sunt cuprinse de îndoială care paralizează
pe jumătate și pe celelalte. Fiecare om se obișnuiește
să nu mai aibă decît noțiuni confuze și schimbătoare
despre domeniile care îl interesează cel mai mult, atât
pe el, cât și pe semenii săi; opiniile sunt rău apărate
sau abandonate şi, cum te simţi descurajat de a nu
putea rezolva singur cele mai mari probleme pe care ţi
le pune destinul uman, te resemnezi ca un laş să nu te
mai gândeşti la ele.

O asemenea stare irită întotdeauna sufletele; ea
slăbeşte resorturile voinţei şi îi pregăteşte pe cetăţeni
pentru sclavie.

Atunci, se întâmplă ca aceştia nu numai să lase să
le fie luată libertatea, dar adesea o oferă chiar ei înşişi.

Când nu mai există autoritate în materie de religie,
la fel ca şi în materie de politică, oamenii se sperie
repede când se trezesc faţă în faţă cu această indepen-
denţă nelimitată. Agitaţia continuă a tuturor lucrurilor
îi nelinişteşte şi îi oboseşte. Cum în lumea inteligenţei
totul se mişcă, ei doresc ca măcar în ordinea materială
lucrurile să fie solide şi stabile şi, cum nu mai pot să-
şi reia vechile credinţe, îşi iau un stăpân.

Părerea mea este că un om nu ar putea suporta
vreodată în acelaşi timp o independenţă religioasă
totală şi o libertate politică deplină. Şi am toate moti-
vele să cred că dacă el nu are credinţă trebuie să slu-
jească, iar dacă este liber, să creadă…

Cel mai mare avantaj al religiilor este de a inspira
instincte complet contrare. Nu există religie care să nu
aşeze obiectul dorinţelor umane dincolo şi deasupra
bunurilor pământene şi care să nu ridice firesc sufletul
omului către regiuni superioare celor ale simțurilor. La
fel, nu există o religie care să nu impună fiecăruia nişte
îndatoriri faţă de specia umană, împărtăşindu-le cu ea,
şi care să nu-1 scoată din când în când din propria sa
contemplare. Aceasta se întâlneşte în religiile cele mai
false şi mai periculoase.

Popoarele religioase sunt deci în mod natural
puternice tocmai acolo unde popoarele democratice
sunt slabe; ceea ce ne face să vedem cât este de impor-
tant faptul ca oamenii, când devin egali, să-şi păstreze
religia”.

Este subliniată tendința de a urma în cunoaștere
căile cele mai ușoare, și nu doar aici, ci în orice dome-
niu și cu minimum de efort: „Oamenii care trăiesc în
vremurile de egalitate au multă curiozitate și puțin
răgaz; viața lor este atât de pragmatică, atât de compli-
cată, atât de agitată, atât de activă încât nu le rămâne
decît puțin timp pentru gândire. [...] Una dintre carac-
teristicile distinctive ale vremurilor democratice este
gustul pe care îl au oamenii pentru succesele facile şi
plăcerile imediate. Acest lucru se regăseşte în profesii-
le intelectuale, ca şi în toate celelalte. Majoritatea
celor care trăiesc în vremuri de egalitate sunt plini de
o ambiţie şi vie, şi molcomă; ei doresc să obţină ime-
diat mari succese, dar doresc să fie scutiţi de eforturi
mari. Aceste înclinaţii contrare îi duc direct la căutarea
de idei generale cu ajutorul cărora speră să descrie
subiecte vaste cu eforturi mici şi să atragă fără greutate
privirile publicului.

Şi nu ştiu dacă nu au dreptate să acţioneze aşa: citi-
torii lor se tem, ca şi ei, să aprofundeze şi caută de obi-
cei în lucrările spiritului doar plăcerile facile şi o
cunoaştere fără muncă”. 

Cercetînd doar la nivel strict uman argumentează
în ce condiții religiile își pot perpetua autenticitatea în
context democratic: „Am arătat cum, în vremuri de
cunoaştere şi de egalitate, spiritul uman nu consimţea
decât cu greu să accepte credinţe dogmatice şi nu
resimţea puternic nevoia de a le avea decât în materie
de religie. Acest lucru demonstrează mai întâi că, în
acele vremuri, religiile trebuie să stea, mai discret
decât în celelalte timpuri, în limitele care le sunt pro-
prii şi să nu caute să le depăşească; deoarece, dorind
să-şi extindă puterea în afara domeniului religiei, ele
riscă să nu mai fie crezute defel. Ele trebuie deci să
traseze cu grijă cercul în care aspiră să menţină spiritul
uman şi, dincolo de acesta, să-l lase pe deplin liber şi
în voia lui.

Mahomed a făcut să coboare din cer, şi le-a aşezat
în Coran, nu numai principii religioase, dar şi principii
politice, legi civile şi penale, teorii ştiinţifice.
Dimpotrivă, Evanghelia nu vorbeşte decât de raportu-
rile generale ale oamenilor cu Dumnezeu şi cu ei înşişi.
Dincolo de aceasta, ea nu dă nici o învăţătură şi nu
obligă pe nimeni să creadă ceva. Numai un asemenea
fapt, între o mie de alte fapte, este suficient pentru a
demonstra că prima dintre aceste două religii nu va
putea domina multă vreme în epoci luminate şi demo-
cratice, în vreme ce a doua este menită să domnească
în aceste secole cum a făcut-o şi în celelalte”.
Observăm cu oroare, astăzi, efectele religiei islamice…
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Dragostea de bunăstare, de înțeles pînă la un anu-
mit nivel, este zeul la care cetățenii în țările egalității
se închină pînă la idolatrizare, context în care religia
este singura care poate tempera această tendință. 

Explică totodată de ce americanii se interesează
mai mult de partea practică a științelor decît de teorie
și pune în paralel cum sunt abordate științele în
societățile aristocratice și în cele democratice: „Există
mai multe feluri de a studia ştiinţele. Remarcăm la
mulţi un gust egoist, mercantil şi întreprinzător pentru
descoperirile spiritului, pe care nu trebuie să-l confun-
dăm cu pasiunea dezinteresată ce se aprinde în sufletul
unui mic număr de oameni; există o dorinţă de a folosi
cunoştinţele şi o dorinţă pură de a cunoaşte. Nu mă
îndoiesc că din când în când există câţiva indivizi cu o
pasiune fierbinte şi nedomolită de adevăr, care se hră-
neşte din ea însăşi şi se bucură continuu, fără a fi vreo-
dată împlinită. Această pasiune fierbinte, mândră și
dezinteresată pentru adevăr îi duce pe oameni până la
sursele abstracte ale adevărului, pentru a lua de acolo
ideile-matrice.

Dacă Pascal nu ar fi avut în vedere decât vreun
mare profit sau dacă nu ar fi fost purtat decât numai de
dorinţa de glorie, n-aş putea crede că el ar fi putut
aduna, aşa cum a făcut-o, toate forţele inteligenţei sale
pentru a descoperi mai bine secretele cele mai ascunse
ale Creatorului. Când văd cum îşi smulge, într-un fel,
sufletul din mijlocul grijilor, ca să-l ataşeze total de
această cercetare şi, rupând prematur legăturile care îi
reţin sufletul de trup, să moară de bătrâneţe înainte de
a împlini patruzeci de ani, mi se taie respiraţia şi înţe-
leg că o cauză neobişnuită a putut produce efecte atât
de extraordinare. 

Viitorul va dovedi dacă aceste pasiuni, atât de rare
şi atât de fecunde, apar şi se dezvoltă cu tot atâta uşu-
rinţă în sânul societăţilor democratice ca în sânul
societăţilor aristocratice. În ceea ce mă priveşte, trebu-
ie să mărturisesc că îmi este greu să cred. [...] În vre-
murile aristocratice, oamenii îşi formează, în ge-neral
idei foarte înalte despre demnitatea, forţa și măreția
omului. Sunt opinii care îi influenţează pe cei care cul-
tivă ştiinţele, ca şi pe toţi ceilalţi; ele netezesc calea în
faţa avântului firesc al spiritului spre regiunile înalte
ale gândirii şi o predispun în mod natural să conceapă
dragostea sublimă şi aproape divină pentru adevăr.

Savanţii din aceste vremuri sunt deci atraşi de teo-
rie şi li se întâmplă adesea să aibă chiar un dispreţ
nemăsurat pentru practică”.

Nu doar Pascal este luat ca exemplu, ci și
Arhimede, cel care a apărat prin armele create de el

Siracuza, în contra romanilor lui Marcellus, cum
narează Plutarh în Vieți paralele, vol.II (traducere N.I.
Barbu, Editura științifică, 1963). Plutarh, istoricul
grec, povestește cum „Marcellus a ridicat o maşină de
război şi a pornit spre zidul cetăţii, încrezîndu-se în
mulţimea şi strălucirea pregătirii şi în faima sa perso-
nală, care însă nu avea nici o însemnătate pentru
Arhimede şi pentru maşinile lui.

Arhimede nu le-a socotit niciodată demne de aten-
ţie şi sîrguinţă, ci cele mai multe erau un fel de acce-
sorii ale geometriei, făcute în clipe de răgaz la stăruin-
ţele tiranului Hieron care convinsese pe Arhimede să
întoarcă ceva din ştiinţa sa de la cele gîndite spre cele
practice şi, amestecînd oarecum gîndirea, prin lucruri
palpabile, cu folosul, s-o facă mai vădită pentru oame-
nii de rînd”.

Și aflăm mai departe cum mașinăriile geometrului
au blocat orice încercare de cucerire a cetății. Remarcă
totodată că: „Desigur, Arhimede avea o inteligenţă atît
de profundă, un suflet atît de mare şi o astfel de bogă-
ţie de teoreme, încît n-a voit să lase nici un tratat scris
despre lucrurile pentru care-şi cîştigase faima unei
inteligenţe nu omeneşti, ci zeieşti. Socotind că îndelet-
nicirea cu mecanica şi, îndeobşte, tot meşteşugul care
se amesteca cu folosul este lipsit de nobleţe şi josnic,
el şi-a pus toată rîvna numai în studierea acelor lucruri
care nu amestecă frumosul şi gloria cu folosul şi care
sînt de necomparat cu celelalte; acestea provoacă dis-
puta teoriei cu practica, deoarece una [teoria] înfăţi-
şează măreţia şi frumuseţea, iar cealaltă [practica]
amănuntul convingător şi puterea nemaivăzută. Într-
adevăr, în geometrie nu se pot găsi probleme mai com-
plicate şi mai grele scrise în elemente mai simple şi
mai curate [decît în geometria lui Arhimede]. Unii pun
claritatea pe seama inteligenţei lui Arhimede, iar alţii
spun că munca dusă pînă la exces le-a făcut să pară că
au fost făcute uşor si fără sforţare. S-ar putea să nu
găsim prin noi înşine demonstraţia vreunei probleme,
dar, ajutaţi de învăţătura lui, avem impresia că am fi
putut s-o găsim noi înşine, atît de uşor şi de repede ne
duce la demonstraţie.

Nu trebuie nici să nu dăm crezare celor ce se spun
despre el, cum că, parcă fermecat de un fel de sirenă
proprie si înnăscută, uita de mîncare şi neglija îngriji-
rea corpului și, de multe ori, era dus cu sila la unsoare
şi la baie, desena figuri geometrice pe vatră şi, pe cor-
pul său uns, trăgea drepte cu degetul, fiind stăpînit de
o mare plăcere şi cu adevărat fermecat de muze. Deşi
descoperise multe și frumoase lucruri, se spune că a
rugat pe prieteni şi pe rude ca, după moarte, să nu-i
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pună pe mormînt decît un cilindru, cuprinzînd o sferă
şi să arate în inscripţie cu cît solidul care cuprinde este
mai mare decît solidul cuprins”.

De altfel, în argumentația sa asupra utilității inuti-
lului, Nuccio Ordine dă, între altele, ca exemplu întru
afirmarea demnității inutilului atitudinea marelui
savant grec.

Nu avem, cum era de așteptat, același interes pen-
tru partea teoretică a științelor în spațiile unde
democrația și egalitatea se manifestă libere:
„Majoritatea oamenilor care alcătuiesc aceste naţiuni
sunt extrem de avizi de plăcerile materiale ale prezen-
tului, aşa cum sunt mereu nemulţumiţi de poziţia pe
care o ocupă, şi, liberi întotdeauna de a o părăsi, nu se
gândesc decât la mijloacele de a-şi schimba averea sau
de a o spori. [În mod firesc, oamenii au dorinţa de a se
bucura repede şi uşor, dar acest lucru este în special
adevărat pentru cei care trăiesc în democraţie.

Acest sentiment, de care înşişi savanţii nu sunt
străini, îi face să caute consecinţele unui principiu deja
cunoscut în loc să găsească un nou principiu; munca
lor este în acelaşi timp mai uşoară şi mai bine înţelea-
să.

Acelaşi sentiment face ca publicul să aprecieze
mult mai mult aplicațiile decât adevărurile abstracte.]
Pentru nişte spirite astfel predispuse, orice metodă
nouă care duce la bogăţie pe un drum mai scurt, orice
maşină care scurtează timpul de muncă, orice instru-
ment care coboară cheltuielile de producţie, orice des-
coperire care înlesneşte şi sporeşte plăcerea pare a fi
cel mai minunat efort al inteligenţei umane. Datorită
în special acestui aspect se ataşează popoarele demo-
cratice de ştiinţe, le înţeleg şi le cinstesc. În vremurile
aristocratice, s-au cerut în special de la ştiinţe bucurii
ale spiritului; în democraţii, ale trupului”. 

Pericolele stagnării cunoașterii sunt între cele care
pot provoca inclusiv stingerea civilizației, iar sociolo-
gul dă ca exemplu încremenirea Chinei la momentul
cînd europenii au debarcat aici și au descoperit că
națiunea era industrială; majoritatea metodelor
științifice se păstraseră în cadrul ei; dar știința ca
atare nu mai exista. În societățile democratice medio-
critatea generală a averilor, absența superfluului,
dorința generală de bunăstare și eforturile constante
ale fiecăruia pentru a-și procura această bunăstare
fac să predomine în inima omului gustul pentru util, și
nu dragostea pentru frumos.Națiunile democratice, la
care se întîlnesc toate aceste lucruri, vor cultiva,
așadar, artele care vor face ca viața să fie mai como-
dă, preferîndu-le acelora a căror obiect este numai de

a o înfrumuseța; de obicei, vor prefera utilul frumosu-
lui și vor voi ca frumosul să fie util.

Cît privește literatura, observațiile filozofului fran-
cez își păstrează actualitatea, cu aplicare la situația ei
în societățile democratice, unde fiecare generație nouă
înseamnă un popor nou, iar regulile și tradițiile nu se
mai perpetuează. Sociologul pledează totodată pentru
studierea în școli a literaturii grecești și latine,
conștient totodată că societățile democratice sunt inte-
resate ca educația celor mai mulți să fie științifică,
comercială și industrială și mai puțin umanistă:
„Greaca şi latina nu trebuie predate în toate şcolile; dar
este important ca cei pe care natura sau averea îi des-
emnează să cultive literele sau îi predispun să le guste
să găsească şcoli unde să poată stăpâni la perfecţie
literatura antică şi să-i pătrundă pe deplin spiritul.
Pentru a ajunge la acest scop e mai bine să ai câteva
universităţi excelente decât o mulţime de colegii
proaste, unde studii inutile rău făcute împiedică întot-
deauna ca studiile necesare să fie bine făcute.

La naţiunile democratice, toţi cei care au ambiţia
să exceleze în domeniul literelor trebuie să se hrăneas-
că adesea cu operele Antichităţii. Este o igienă saluta-
ră.

Nu că aş considera producţiile literare ale celor
vechi ca fiind ireproşabile. Cred numai că ele au nişte
calităţi speciale, care pot contrabalansa de minune
defectele noastre particulare. Ele ne susţin acolo unde
noi nu putem sta drept”.

Remarcabil este interesul filozofului și sociologu-
lui în a afirma care sunt sursele poeziei la popoarele
democratice; poezia fiind pentru el căutarea și repre-
zentarea idealului, avînd drept scop înfrumusețarea
realului și de a da spiritului o imagine superioară. Și
din nou este cercetat spiritul uman în cele două tipuri
de societate: democratică și aristocratică. „[În societă-
ţile democratice, spiritul uman este mereu încătuşat de
micile detalii ale vieţii reale (prezente). Lucrul nu vine
numai din aceea că toţi oamenii muncesc, ci mai ales
din faptul că toţi execută cu înflăcărare şi aş putea zice
chiar cu pasiune toate lucrările lor.]

La naţiunile aristocratice, trupul lucrează uneori de
la sine, în vreme ce sufletul este scufundat într-o odih-
nă apăsătoare. La aceste naţiuni, chiar poporul dezvă-
luie adesea tendinţe poetice, iar spiritul lui se înalţă
uneori dincolo şi deasupra a ceea ce îl înconjoară.

Dar în democraţii dragostea pentru plăcerile mate-
riale, ideea de mai bine, concurenţa, atracţia succesu-
lui viitor sunt tot atâtea imbolduri care grăbesc paşii
fiecărui om în profesia pe care a îmbrăţişat-o, interzi-
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cându-i să se îndepărteze de la ea măcar o singură
clipă. Principala strădanie a sufletului se îndreaptă în
această direcţie. Imaginaţia nu a pierit, dar ea se dedi-
că aproape în exclusivitate conceperii utilului si repre-
zentării realului”.

Nu lipsesc în analizele sale atît de aplicate și rigu-
roase formulările concise, exacte și adeseori memora-
bile: „Aristocraţia duce în mod firesc spiritul uman
spre contemplarea trecutului şi îl fixează acolo.
Dimpotrivă, democraţia dă oamenilor un fel de dez-
gust instinctiv pentru ceea ce e vechi. În acest sens,
aris-tocraţia este mult mai favorabilă poeziei; căci de
obicei lucrurile capătă măreţie şi pierd din asperităţi pe
măsură ce se îndepărtează, şi, sub acest dublu raport,
ele convin mai mult reprezentării idealului. După ce a
scos trecutul din poezie, egalitatea îi ia și o parte din
prezent”. Și tot el spune: „Democrația, interzicînd
poeziei accesul la trecut, îi deschide viitorul. Deoarece
toţi cetăţenii care alcătuiesc o societate democratică
sunt aproape egali şi asemănători, poezia nu se poate
opri asupra vreunuia dintre ei, dar penei ei i se oferă
însăși națiunea. Similitudinea dintre toţi aceşti indi-
vizi, făcând pe fiecare dintre ei impropriu pentru a
deveni subiect de poezie, permite poeţilor să-i închidă
pe toţi într-o singură imagine, în care să se vadă în cele
din urmă chiar poporul. Naţiunile democratice îşi văd
propriul chip mai clar decât celelalte, iar acest mare
chip se potriveşte de minune cu zugrăvirea idealului”.

Sunt evidențiate și semințele din care va germina
actuala globalizare și corolarul ei multiculturalismul,
căi prin care diferențele sunt aplatizate și se generali-
zează asemănarea pînă la identificare a tuturor: „În
vremurile aristocratice, fiecare popor, ca și fiecare
individ, are tendinţa să rămână nemişcat şi izolat de
toţi ceilalţi. În vremurile democratice, extrema mobili-
tate a oamenilor şi dorinţele lor nerăbdătoare fac ca ei
să-şi schimbe necontenit locul şi ca locuitori din dife-
rite ţări să se amestece, să se vadă, să se asculte şi să
se imite reciproc. Deci nu numai membrii aceleiaşi
naţiuni devin asemănători; chiar naţiunile se asimilea-
ză şi toate împreună nu mai alcătuiesc pentru ochiul
spectatorului decât o vastă democraţie unde fiecare
cetăţean este un popor”. Profețiile filozofului francez
asupra poeziei și nu doar atît s-au împlinit/ se împli-
nesc astăzi cu asupra de măsură. 

Cunoașterea nu se reduce la un mijloc pentru altce-
va, se înțelege, neapărat profitabil economic, ci este un
scop la care trebuie să ne oprim și care trebuie urmă-
rit pentru sine însuși, pentru că, trebuie să fim
conștienți, oricum se va dovedi benefică: „«Un mare

bine nu poate decât să producă un mare bine. Deci,
dacă intelectul este o parte a noastră atât de înaltă, iar
cultivarea lui e un lucru atât de înalt, [...] el ar trebui
să fie util celui care-1 posedă şi tuturor celor ce-1
înconjoară; util nu într-un sens meschin, mecanic,
mercantil, ci ca un bine care se poate împărtăşi, ca o
binecuvântare, ca un dar, ca o forţă sau ca o comoară,
la început a celui ce-o posedă şi apoi, prin el, a întregii
lumi»”. (John Henry Newman, apud N.O.)

Viața ne oferă nenumărate argumente în favoarea
cunoașterii, totdeauna oamenii instruiți, cu o educație
și o cultură solide pot și realizează lucruri pe care
inculții și analfabeții culturali nu le pot face.

La nivel liceal, mai grav la nivel academic aproape
că a dispărut studiul limbilor greacă și latină, a litera-
turii antice, a paleografiei, a filosofiei, în general, spre
paguba tuturor, în final a umanității. „În ritmul ăsta,
memoria noastră va fi în cele din urmă ştearsă cu bure-
tele, până la totala amnezie. Şi astfel, zeiţa
Mnemosyne, mamă a tuturor artelor şi a tuturor cunoş-
tinţelor în mitologia greco-romană, va fi silită să pără-
sească pentru totdeauna Pământul. Şi odată cu ea, din
păcate, va dispărea din rândul oamenilor orice dorinţă
de a cerceta trecutul pentru a înţelege prezentul şi a
imagina viitorul. Vom avea aşadar o umanitate lipsită
de memorie, care-şi va pierde definitiv simţul propriei
identităţi şi al propriei istorii”. (N.O.)

Un fenomen dramatic, de-a dreptul sub semnul
demenței este în sistemul educațional nesfîrșitul șir de
reforme, în care singura țintă este eliminarea marilor
clasici, a marilor opere în care și prin care ne-am defi-
nit și ne definim umanitatea și demnitatea de a fi.
Elevilor, studioșilor le sunt oferite rezumate, cît mai
scurte, văduvite de substanța din care s-au născut aces-
te capodopere.

Un conglomerat de florilegii, de parcurs într-un
timp foarte scurt, la atît doresc reformatorii să reducă
marea cultură.

Cum atenționează și universitarul italian: „E greu
de crezut că pasiunea pentru filozofie sau pentru poe-
zie, pentru istoria artei sau pentru muzică va lua naşte-
re din lectura unor materiale didactice care, din simplu
suport de studiu, ajung să se substituie definitiv opere-
lor despre care ne vorbesc: în fond, textele au devenit
simple pre-texte”.

Întîlnirea cu marea literatură, lectura în integralita-
tea ei, cunoașterea în profunzime a marilor clasici ne
schimbă și ne îmbunătățește viața, ne deschide orizon-
turi la care altfel n-am avea șansa să accedem. Refuzul
citirii marilor cărți este doar spre paguba sufletească și
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spirituală. „Sfîrșitul va fi ruperea definitivă a acelui fir
care a ţinut întotdeauna laolaltă viaţa şi cuvântul scris,
a acelui cerc care le-a permis întotdeauna tinerilor citi-
tori să înveţe de la clasici, să asculte glasul umanităţii
încă înainte ca viaţa să-i înveţe să înţeleagă mai bine
importanţa cărţilor cu care s-au hrănit”. (N.O.)

Asistăm aproape cu neputință la amplificarea sără-
cirii cunoașterii: „O antologie nu va reuși niciodată să
stîrnească acele reacții pe care numai lectura integrală
a unei opere le poate provoca”. (N.O.)

La fel de important, pentru tinerii studioși, este
talentul profesorului de a-i atrage pe aceștia către lec-
tura marilor clasici, capacitatea lor de a-i „seduce”, de
a le transmite dragostea către lectură și instruirea lor
întru a-i percepe și înțelege nuanțele și profunzimile
operei. Adevăratul profesor, cum spune N. Ordine,
este un creator de dorințe, se înțelege, întru ale
cunoașterii.

„Autonomia spiritului, afirmă Max Scheler
(Poziția omului în cosmos, Paralela 45, 2001, traduce-
re Vasile Muscă) este condiția cea mai înaltă a ideii de
«adevăr» și a posibilității cunoașterii sale”. Și tot filo-
zoful german subliniază tot aici un alt adevăr: „Scurte
și rare sunt perioadele de înflorire ale culturii în istoria
omenirii. Scurt și rar este frumosul în gingășia și vul-
nerabilitatea sa”.

Realizări care sunt posibile doar însoțite de pasiu-
ne și iubire, ambele posibil a fi insuflate unui tânăr
studios de un dascăl cu har. Cum ne atenționează pro-
fesorul italian, dacă cele două sunt autentice, ele pre-
supun în orice caz gratuitatea și dezinteresul: numai
în aceste condiții întîlnirea cu un maestru sau un cla-
sic va putea schimba cu adevărat viața unui student
sau a unui cititor. 

În Alexandria (orașul întemeiat de Alexandru cel
Mare în anul 332 î.Hr.), în anul 288 î.Hr., Ptolemeu I
înalță un palat al muzeelor care găzduia o
Universitate, o Academie și Biblioteca în care inițial
se aflau 400.000 de papirusuri, iar la momentul când
va suferi primele distrugeri, să ajungă la peste 900.000
de pergamente. Ea va suferi câteva distrugeri, prima
din perioada războiului civil dintre Cezar și Pompei
(48 î.Hr.), (când primul, dând foc la corăbiile din port,
focul s-a extins și la Bibliotecă), apoi a urmat decretul
lui Theodosius (391), prin care erau eliminate religiile
păgâne, implicit, se înțelege, manuscrisele necreștine,
la care se adaugă, după anul 400, ordinul cuceritorului
arab de a-i da foc. Oricum, după aproape șase secole
de existență, Biblioteca se stinge.

Astăzi asistăm cu stupoare, cu osebire în Occident,

dar tendința se manifestă și-n Orientul nostru, la
desființarea bibliotecilor clasice; cărțile ocupă prea
mult spațiu, edificiile sunt mai toate în zone centrale,
astfel clădirile odată evacuate devin economic profita-
bile etc. Despre un astfel de caz, Biblioteca Institutului
Warburg, narează Nuccio Ordine. Fenomen manifest
nu numai în Germania, dar și în Italia etc. Dezinteresul
pentru viața cărților este tot mai răspândit. După
decembrie ’89 bibliotecile din România, cu excepția
depozitului legal (alimentat prin lege gratuit de edi-
tori), cu puține excepții, nu mai au fonduri și nici inte-
res pentru achiziționarea noilor apariții. 

Universitarul din Calabria citează pilduitoarea
epistolă a cardinalului Bessarion, expediată pe 31 mai
1468 către dogele Cristofor Mora și care însoțea
donația către orașul Veneția a impresionantei sale
biblioteci (482 de manuscrise grecești și 264 de
manuscrise latine): „Cărțile sunt pline de cuvintele
înţelepţilor, de pildele anticilor privind obiceiurile,
legile, religia. Ele trăiesc, discută, vorbesc cu noi, ne
povăţuiesc, ne instruiesc, ne consolează, ne pun sub
ochi lucruri aflate foarte departe de memoria noastră.
Atât de mare le e demnitatea, maiestatea şi chiar sfin-
ţenia, încât, dacă n-ar exista cărţile, am fi cu toţii
neciopliţi şi ignoranţi, fără nicio memorie a trecutului,
fără nici o pildă; n-am avea nicio cunoaştere despre
lucrurile umane şi divine; aceeaşi urnă care adăposteş-
te trupurile ar pecetlui şi amintirea oamenilor”. 

Există în prezent iluzia tot mai răspândită a depo-
zitării digitale a cărților. Sunt câteva adevăruri eludate,
se pare, cu bună știință. Programele care însoțeau
imprimarea pe suportul digital se reînnoiesc cu o
frecvență tot mai mare, uneori și de câteva luni, con-
text în care ce-i înregistrat acum, să zicem, un deceniu,
dacă nu mai ai programul de atunci riști să nu poți
accesa fișierul. Un incunabul de acum câteva secole
poate fi citit, cercetat și la lumina Lunii, dar accesul la
un fișier pe un calculator nealimentat electric nu este
posibil. Sunt adevăruri care nu par să preocupe nici pe
cei din ministerele culturii și educației, nici pe cel al
cercetării, practic pe guvernanții care, alături de
președinte clamează lupta lor pentru România educa-
tă, program cu un singur rezultat: prăbușirea generali-
zată a instruirii publice. Dispar totodată librăriile, altă-
dată prezente și în cele mai mici urbe, astăzi, în micile
orașe abia afli centre de vânzare pentru birotică și atât.
În marile orașe este un miracol când constați că mai
sunt totuși librării funcționale. Dar până când? Cât vor
mai supraviețui sub tăvălugul necruțător al digitaliză-
rii și economiei de piață? 
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Nu doar literatura, artele în general sunt în
suferință, dar și cercetarea științifică sub imperativul
pieței și profitului. Abraham Flexner, în eseul
Utilitatea cunoașterii inutile, text anexat de Nuccio
Ordine la finalul volumului său, așază la locul ce i se
cuvine pe Marconi, inventatorul radioului: „Meritul
efectiv pentru tot ce s-a făcut în domeniul transmiterii
pe calea undelor, dacă acest merit poate fi cu adevărat
atribuit unui singur om, îi revine profesorului Clerk
Maxwell, care în 1865 a efectuat calcule obscure şi
complicate în domeniul magnetismului şi electricităţii.
În 1873, Maxwell şi-a publicat ecuaţiile teoretice într-
un tratat ştiinţific. La reuniunea ţinută în acelaşi an de
British Association, profesorul H.J.S. Smith de la
Oxford a declarat că «orice matematician care răsfo-
ieşte paginile volumului îşi dă seama că el conţine o
teorie ce-a oferit deja o imensă contribuţie la metodele
şi resursele matematicii pure». Alte descoperiri, făcute
în următorii cincisprezece ani, s-au adăugat teoriei lui
Maxwell. În cele din urmă, în 1887-1888, Heinrich
Hertz, un asistent al lui Helmholtz în laboratorul aces-
tuia de la Berlin, a descoperit şi demonstrat existenţa
undelor electromagnetice care transportă semnalele
radio, rezolvând astfel problema ştiinţifică rămasă în
suspensie. Nici Maxwell, nici Hertz nu s-au preocupat
câtuşi de puţin de utilitatea cercetărilor lor; ideea asta
nici nu le-a trecut prin cap. Ei nu s-au gândit niciodată
la vreo întrebuinţare practică. Fireşte, în sensul juridic
al termenului inventatorul a fost Marconi, dar de fapt
ce a inventat el? Un simplu detaliu tehnic, dispozitivul
receptor numit «coeror», astăzi depăşit”.

Poate că Hertz si Maxwell n-au inventat nimic, dar
tocmai activitatea lor teoretică inutilă, exploatată de
un tehnician abil, a fost cea care a permis crearea de
noi instrumente de comunicare, utile şi distractive,
graţie cărora oameni cu merite relativ minore au
dobândit celebritate şi au făcut avere. Cine au fost deci
oamenii cu adevărat utili? Nu Marconi, ci James Clerk
Maxwell şi Heinrich Hertz: doi oameni de geniu, fără
niciun interes pentru vreun scop practic. Marconi însă
a fost un inventator abil care nu se gândea decât la uti-
litate”.

Nu dorința profitului, a câștigului, a utilității ime-
diate i-a îndemnat pe majoritatea cercetătorilor, ci
curiozitatea, dorința de cunoaștere, încercarea de a-i
lărgi necontenit orizontul. „Curiozitatea, care, cum
subliniază pedagogul american Abraham Flexner
(1866-1959), chiar dacă nu dă naştere unui lucru util,
e pesemne trăsătura cea mai importantă a gândirii
moderne. Nimic nou aici: curiozitatea e principiul care

i-a călăuzit pe Galilei, Bacon, Isaac Newton, şi ea nu
trebuie împiedicată de nimic. Instituţiile de învăţământ
ar trebui să se străduiască s-o cultive, şi cu cât atenţia
lor se va îndrepta mai puţin spre considerente de ime-
diată utilitate, cu atât vor contribui mai mult nu doar la
binele omenirii, ci şi la satisfacerea, în egală măsură
importantă, a curiozităţii speculative care, se poate
spune cu deplin temei, a devenit impulsul fundamental
al vieţii intelectuale din epoca modernă”.

Pe măsură ce statul își reduce contribuția financia-
ră în sprijinirea universităților, a centrelor de cerceta-
re, a cercetării fundamentale, toate acestea rămân la
latitudinea unor firme private, a multinaționalelor pen-
tru care prioritar este profitul, utilitatea imediată a cer-
cetării în scopul unui câștig cât mai rapid. Viitorul nu
ne dă motive să fim optimiști.

O pledoarie bine argumentată întru „inutilitatea”
științei și necesitatea, prioritatea ei în fața obsesivului
steag al utilității întru profit ne propune savantul,
matematicianul și filosoful Henri Poincaré. Ar fi sufi-
cient să apelăm la, între altele, Știință și ipoteză (Ed.
Științifică și Pedagogică, 1986, traducere Constantin
Popescu-Ulmu, cuvânt introductiv Acad. Octav
Onicescu), sau Știință și metodă (Ed. Științifică, 1998,
traducere Vasile Tonoiu). Avem în ultimul op și o judi-
cioasă așezare a savantului în lume (capitolul:
Alegerea faptelor): „Savanții cred însă că există o
ierarhie a faptelor şi că între ele se poate face o alegere
judicioasă. Ei au dreptate, pentru că fără alegere n-ar
exista ştiinţă şi pentru că ştiinţa există. E suficient să
deschizi ochii pentru a vedea că realizările industriei
care i-au îmbogăţit pe atâţia oameni practici nu ar fi
fost posibile dacă ar fi existat doar aceşti oameni prac-
tici, şi dacă ei n-ar fi fost devansaţi de acei nebuni
dezinteresaţi care au murit săraci, care nu se gândeau
niciodată la utilitate şi care totuşi aveau o altă călăuză
decât capriciul lor.

Aceşti nebuni, cum a spus Mach, au economisit
pentru urmaşii lor efortul de gândire. Cei care ar fi
lucrat doar în vederea unei aplicaţii imediate n-ar fi
lăsat nimic după ei şi, în faţa unei necesităţi noi, ar fi
trebuit să se reia totul de la capăt. Or, celor mai mulţi
oameni nu le place să gândească, şi poate că e bine
aşa, pentru că instinctul îi călăuzeşte – şi cel mai ade-
sea mai bine decât ar călăuzi raţiunea o inteligenţă
pură – cel puţin ori de câte ori urmăresc un scop ime-
diat şi mereu acelaşi. Dar instinctul este tot una cu ruti-
na şi, dacă nu l-ar fecunda gândirea, el n-ar progresa în
cazul omului mai mult decât la albină sau la furnică”.
Explicitează tot aici diferența de abordare între savant
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și practician a explorării științifice: „Un exemplu sim-
plu va face să se înţeleagă mai bine gândul meu.
Presupun că vrem să determinăm o curbă observând
câteva din punctele ei. Practicianul care nu s-ar preo-
cupa decât de utilitatea imediată ar observa numai
punctele de care ar avea nevoie pentru un anumit
obiect special. Aceste puncte s-ar distribui neregulat
pe curbă: ar fi aglomerate în unele regiuni, rare în alte-
le, încât ar fi imposibil să le legăm printr-o linie conti-
nuă şi ar fi inutilizabile pentru alte aplicaţii. Astfel va
proceda savantul. El vrea să studieze curba pentru ea
însăși. De aceea, va distribui regulat punctele care tre-
buie observate şi, o dată cunoscute unele dintre ele, le
va uni printr-o linie regulată şi va obţine întreaga
curbă. Dar ce va face pentru aceasta? Dacă a determi-
nat un punct extrem al curbei, nu va rămâne prea
aproape de această extremitate, ci va fixa mai întâi
celălalt capăt. După cele două extremităţi, punctul cel
mai instructiv va fi cel din mijloc, şi aşa mai departe.

Astfel, atunci când o regulă e stabilită, ceea ce tre-
buie să căutăm în primul rând sunt cazurile în care
acea regulă are cele mai multe şanse de a fi infirmată”.
Ca un corolar, pune în evidență rolul și determinările
omului de știință: „Savantul nu studiază natura pentru
că acest lucru este util. El o studiază pentru că îi face
plăcere şi îi face plăcere pentru că natura e frumoasă;
dacă n-ar fi frumoasă, n-ar merita efortul de a o
cunoaşte, viaţa n-ar merita efortul de a fi trăită.
Bineînţeles, nu vorbesc aici de acea frumuseţe care
impresionează simţurile, de frumuseţea calităţilor şi
aparenţelor. Nu că aş dispreţui-o, departe de mine aşa
ceva, dar ea n-are nimic de-a face cu ştiinţa. Vreau să
vorbesc de acea frumuseţe mai intimă care vine de la
ordinea armonioasă a părţilor, şi pe care o poate sesiza
o inteligenţă pură. Ea e cea care conferă un corp, un
schelet, ca să zicem aşa, aparenţelor sclipitoare care ne
răsfaţă simţurile, şi fără acest suport frumuseţea vise-
lor fugitive nu ar fi decât imperfectă, pentru că ar fi
nedefinită şi mereu trecătoare. Dimpotrivă, frumuse-
ţea intelectuală îşi ajunge sieşi, şi tocmai pentru ea,
mai mult poate decât pentru binele viitor al omenirii,
savantul se condamnă la munci îndelungate şi grele”.
Avem o inspirată afirmare a comuniunii dintre știință
și artă, unde regine sunt frumusețea și armonia care le
guvernează: „Aşadar, căutarea acestei frumuseţi spe-
ciale, simţul armoniei lumii ne fac să alegem faptele
cele mai în măsură să contribuie la această armonie,
aşa cum artistul alege, printre trăsăturile modelului
său, pe acelea care completează portretul, îi dau carac-
ter şi viaţă. Şi nu trebuie să ne temem că această preo-

cupare instinctivă şi nemărturisită îl abate pe savant de
la cercetarea adevărului. Putem visa o lume armonioa-
să, pe care lumea reală o va lăsa foarte departe înapoia
ei. Cei mai mari artişti care au existat vreodată, grecii,
şi-au construit un cer. El e meschin pe lângă adevăra-
tul cer al nostru.

Şi pentru că simplitatea, şi măreţia sunt frumoase,
vom cerceta cu precădere faptele simple şi faptele
grandioase, ne va face plăcere când vom urmări cursa
gigantică a aştrilor, când vom scruta cu microscopul
prodigioasa micime care este şi o măreţie, când vom
căuta în timpurile geologice urmele unui trecut care ne
atrage pentru că este îndepărtat”. Nu doar în matema-
tică, dar și în fizică, în toate științele în general, asis-
tăm la acest fenomen, în care frumusețea intelectuală
este regină, la fel ca în marile realizări artistice.

Poincaré afirma necesitatea cultivării științelor
exacte pentru ele însele. Vorbind despre fizicieni,
direct înrudiți cu matematicienii, în Știință și metodă
constată: „Nici fizicienii nu aşteaptă, pentru a studia
un fenomen, ca vreo nevoie urgentă a vieţii materiale
să fi devenit o necesitate a lor. Şi pe bună dreptate.
Dacă savanţii din secolul al XVIII-lea ar fi abandonat
electricitatea pentru că n-ar fi fost în ochii lor decât o
curiozitate lipsită de interes practic, nu am avea în
secolul al XX-lea nici telegrafie, nici electrochimie,
nici electrotehnică. Obligaţi să aleagă, fizicienii nu s-
au călăuzit deci, în alegerea lor, doar după utilitate”. 

O afirmație de acum mai bine de un secol, care
astăzi sigur ar deranja pe progresiștii de pe ambele
maluri ale Atlanticului, încheie Alegerea faptelor din
Știință și metodă: „Dacă grecii au triumfat asupra bar-
barilor şi dacă Europa, moştenitoarea gândirii grecilor,
domină lumea, este pentru că sălbaticilor le plăceau
culorile ţipătoare şi sunetele zgomotoase ale tobei care
nu interesau decât simţurile lor, în timp ce grecii
iubeau frumuseţea intelectuală care se ascunde sub
frumuseţea sensibilă, ceea ce face ca inteligenţa să fie
sigură şi puternică”.

Activitatea dezinteresată, inutilă pentru atîția din-
tre închinătorii la zeul profitului imediat, în cercetarea
și afirmarea adevărului în științe și arte, doar pentru
propria lui frumusețe, este, cum ar spune savantul
francez, sănătoasă și îl face pe om mai bun, și poate
să-i redea demnitatea în deriva utilitaristă care ne-a
cotropit viața.
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Cristian LIVESCU

CRITICA LITERARĂ AZI

1. Cred că merită să ne amintim întâi cele
câteva principii ale acestui canon estetic, aşa
cum au fost promovate în articolul manifest O
cercetare critică asupra poeziei române de la
1867, publicat în anul inaugural al
„Convorbirilor literare”:

I. „Poezia, ca toate artele, este chemată să
exprime frumosul; în deosebire de ştiinţă, care
se ocupă de adevăr. Cea dintâi şi cea mai mare
diferenţă între adevăr şi frumos este că adevărul
cuprinde numai idei, pe când frumosul cuprinde
idei manifestate în materie sensibilă”.

„Materialul poetului nu se află în lumea dina-
fară; el se cuprinde numai în conştiinţa noastră şi
se compune din imaginile reproduse ce ni le deş-
teaptă auzirea cuvintelor poetice”.

„Prima condiţiune, dar o condiţiune materia-
lă sau mehanică, pentru ca să existe o poezie în
genere, fie epică, fie lirică, fie dramatică, este ca
să deştepte prin cuvintele ei imagini sensibile în
fantazia auditoriului...”

„Frumosul nu este o idee teoretică, ci o idee
învălită şi încorporată în formă sensibilă, şi de
aceea cuvântul poetic trebuie să-mi reproducă
această formă”.

„O dară această condiţiune împlinită, începe
tărâmul artelor, posibilitatea frumosului, critica

estetică, şi de aici înainte vin apoi cerinţele artis-
tice...”

II. „Ideea sau obiectul exprimar prin poezie
este totdeauna un simţământ sau o pasiune, şi
niciodată o cugetare exclusiv intelectuală sau
care se ţine de tărâmul ştiinţific, fie în teorie, fie
în aplicare practică”.

„Şi mai întâi poezia este un product de lux al
vieţei intelectuale, une noble inutilité, cum a zis
aşa de bine Mme de Staël. Ea nu aduce mulţimii
nici un folos astfel de palpabil încât să o atragă
de la sine din motivul unui interes egoist; ea
există pentru noi numai întrucât ne poate atrage
şi interesa prin plăcerea estetică. Însă o condiţiu-
ne fără de care nu poate fi şi plăcerea este ca mai
întâi de toate poezia să fie înţeleasă, să vorbeas-
că la conştiinţa tuturor”.

„Frumoasele arte, şi poezia mai întâi, sunt
repaosul inteligenţei”. 

„Poezia în special trebuie să ne decline spiri-
tul de la înlănţuirea fără margini a nexului cau-
zal, să ne manifesteze idei cu început şi cu sfârşit
şi să dea astfel o satisfacţie spiritului omenesc.
De aceea ea este datoare să ne îndrepteze spre
simţiminte şi pasiuni”.

„Poezia cere, ca o condiţie materială a exis-
tenţei ei, imagini sensibile; iar condiţia ei ideală
sunt simţiminte şi pasiuni”.

Care este viitorul acestui canon, după care s-
a condus şi a evoluat, mai bine de un secol şi
jumătate, critica şi literatura română? Hai să
vedem ce ne aşteaptă. Conform „noii critici pro-
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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

A N C H E T A  R E V I S T E I :  (VIII)(VIII )



gesiste”, adeptă a „modernităţii alternative”,
ideile lui Maiorescu, de sorginte kantiană (Kant,
ca şi Hegel, e un eurocentrist, contaminat de
ideologia iluministă, dovedit nocivă!) ţin de o
gândire de tip „colonial”, bătrânul nostru conti-
nent împărţindu-şi puterea de judecată între
„colonişti” şi „colonizaţi”. Despre noi, românii,
se spune că am fost mereu nişte „colonizaţi”,
purtând amprenta unei debilităţi receptive, cu
înclinaţie vădită spre „interioritate şi subiectivi-
zare”. Acceptaţi spre o condiţie superioară,
„decolonială”, ar fi doar Eliade şi Cioran, dato-
rită deschiderii lor salvatoare spre „marea spiri-
tualitate a lumii”. Condiţia „post-colonială”, de
dorit prin lepădare de povara gândirii „colonia-
le”, care ne-a dominat insidios existenţa, este de
partea băieţilor frumoşi şi liberi, care „au făcut
dinţi” şi vin acum din urmă, bine echipaţi cu
gândirea unor Walter Megnolo, Moishe Postone,
Slavoj Zizek, Sylvia Marcos etc. Istoriile trebuie
toate rescrise. Prin această grilă va trece curând
şi critica noastră, de la T. Maiorescu la N.
Manolescu. Şi literatura, totodată. Urgenţa
urgenţelor: ieşirea din etnicism şi particularism!
De altfel, procesul de relativizare a valorilor
începuse, la noi, imediat după revoluţie. De reci-
tit Gherea, „Neoiobăgismul”... „Vine un revi-
zor... pe reţea...”. Aşadar, pe loc repaus! 

2. Critica de întâmpinare este de trei feluri:
comercială, ocazională şi amicală (comunitară).
„Îndrumarea axiologică” a fost şi rămâne o ilu-
zie. Circulaţia cărţii în România este defectuoa-
să... Editurile care se respectă îşi formează cri-
tici disponibili pe măsură. Oricum, lumea litera-
ră se restrânge, datorită expansiunii blogurilor
narative şi canalelor stand up.

3. Revistele literare patronate de Uniunea
Scriitorilor au avantajul că încă lucrează cu citi-
tori profesionişti, altfel spus, cu critici mese-
riaşi, care se bucută de autoritate. Câţiva, câţi
mai sunt. Vin din urmă platformele de idei, care
comandă tematica şi rezolvă şi promovarea în
reţea (cu cititori dependenţi). 

4. În primul rând frica de investigaţiile
CNSAS. Apoi intervenţia din umbră a „corecti-
tudinii politice”, care a sterilizat destule opinii
în „procesul comunismului”, privitor la unii din
foştii deţinuţi politici. Se adaugă devălmăşia
între „rezistenţi”, oponenţi de operetă, sceptici şi
nostalgici, pe de o parte, şi „boierii minţii”, de
alta, dispuşi să încingă şuete despre îngeri, des-
tin şi transcendenţă, făcându-se că nu văd demo-
nii crescuţi în preajmă. 

5. Întâi, e necesar să fie întinerită garnitura
criticilor consecvenţi cu domeniul, devotaţi lec-
turii critice şi tradiţiei (dacă mai avem voie să
apelăm la acest cuvânt). Absolvenţilor de
Filologie să li se cultive plăcerea (şi bucuria)
lecturii beletristice, aceea din afara ecranelor. Să
fie conştienţi „de mici” că vor deveni cititori
profesionişti. Mai apoi, selecţia criticilor literari
se produce de la sine.

6. Da. La o eventuală reacţiune conservatoa-
re, durabilă, spre partea a doua a secolului. Aţi
pomenit de Kogălniceanu? A avut cumva robi pe
moşie?

7. Trebuie actualizată distincţia între criticii
literari amatori (diletanţi) şi cei profesionişti.
Unii scriu ca să-şi pună gustul la încercare, cu
obiective pragmatice, de conjunctură. Ceilalţi
evaluează, caută valori, clasifică, stabilesc serii,
genealogii şi afinităţi literare. Ambele categorii
sunt necesare şi fac bine cărţilor şi receptării
literare. G. Călinescu este un geniu narativ,
inclusiv în critică.
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George MOTROC: Domnule Profesor Adrian
Dinu Rachieru, astăzi este 5 august şi, chiar dacă mulţi
din lumea literară de la noi l-au uitat sau chiar deni-
grat, subiectul discuţiei noastre nu poate fi altul decât
Marin Preda! Vă propun să folosim drept bază de dis-
cuţie primul volum din recent apăruta dvs. istorie a
literaturii române contemporane, chiar dacă nu o
numiţi astfel, ci „Politică şi canon literar”! În recenta
dvs. istorie literară pe care îndrăznesc să o numesc
cartea-eveniment a acestui an editorial, în primul
capitol propuneţi o clasificare interesantă: „Canonul
politic”, „canonul neomodernist”, „canonul protocro-
nist”, „canonul postmodernist” şi „canonul est-etic”.
De aceea, vreau să vă întreb pentru început cât de defi-
nitoriu a fost Marin Preda pentru canonul literar
postbelic românesc, cel puţin în perioada regimului
comunist?

Adrian Dinu RACHIERU: Exagerați! Vreau, ori-
cum, să vă mulțumesc pentru aprecierile Dvs., mult
prea generoase. Pomenitul volum, recent apărut la
Eikon, va „intra” în acea Istorie politică a literaturii
române postbelice, proiect sisific la care trudesc. Și e
bine că vom vorbi despre Marin Preda, un nume
emblematic al literaturii noastre, cunoscând, după ‘89,
o posteritate seismică. E o ciudăţenie, aș zice, cum, în
sufocantul deceniu şase, încorsetat de dogme, nespe-
rând într-o „relaxare” ideologică, apar, totuşi, câteva
romane esenţiale ale literaturii noastre. Printre ele, în
primul rând, Moromeţii (1955). Reţeta, folosită indus-
trios atunci, era simplă şi de succes imediat. Invitaţia
de a redefini trecutul într-o violentă opoziţie apăsa pe
grotesc şi caricatural, instaurând o viziune maniheică;
de unde şi structura romanescă bipolară care a făcut
vogă şi, negreşit, victime în serie. Nu este cazul lui
Marin Preda (1922-1980). Scris pe vremea când era
„naturalist”, manuscrisul pomenit împărtăşea soarta
unui text destinat sertarului. Romanul, „ştiut” pe dina-
fară, mărturisea tânărul scriitor, i-a „crestat” sufletul,
dar nu-i îndepărta starea de neîncredere. Paginile lui,

nerecitite, purtate „în cap”, aşternute fără efort (ca
dovadă, rarele ştersături) închid, sub crusta unei duri-
tăţi mimate, o suferinţă gravă, ascunsă; tulburat de
îndoieli, prozatorul ezita şi, pentru a evita un eşec,
amâna publicarea. Ne apare limpede, coborând în con-
text, că, după Desfăşurarea, acele pagini „naturaliste”
n-ar fi probat ideea evoluţiei scriitorului. Ceea ce, în
epocă, era un păcat greu.

G.M.: Cea de-a doua parte a cărţii dvs. „Politică
şi canon literar” se numeşte „Efigii”, iar sintagma din
titlul capitolului despre Preda merită discutată:
„Treimea canonică”, în care îl includeţi alături de
Eugen Barbu şi de Petru Dumitru, cel din urmă a pre-
ferat „exilul ca ispăşire”(p. 342)... De ce nu a ales
aceeaşi opţiune şi omul Marin Preda? Reuşise regimul
comunist să le transmită scriitorilor o atât de mare
frică de consecinţe pentru cei din jur sau o şi mai mare
frică de eşec în lumea literară occidentală?

A.D.R.: Marin Preda a fost chinuit de frica de a nu
putea scrie; altfel spus, criza vocației l-a urmărit și
înfricoșat. Ideea eșecului l-a torturat. Mărturisindu-se,
în Viaţa ca o pradă (1978), el reintra în situaţia „fiinţei
de atunci”, stăpânit, totuși, de o „încredere secretă” în
bunăvoinţa destinului. Cartea, depănând aventurile
meandrice ale vieţii, constata că ele sunt, deopotrivă, şi
ale conştiinţei. Între aventura conştiinţei şi aventura
scrisului, Preda punea, fără ezitări, semnul egalităţii.
Încât, Viaţa ca o pradă relatează întâmplările prin care
trece spiritul „păţit”, marcând devenirea unui scriitor
şi, în acelaşi timp, se ocupă de statutul scriitorului,
insistând pe ce trebuie el să fie fără a ofensa aspiraţia
morală. „Învăţând” să ajungă scriitor şi asumându-şi
criza vocaţiei, descoperind pe cont propriu lumea,
explicând literatura prin viaţă şi invers. Acest ciudat
transfer, amestecând tipologia livrescă cu rumoarea
vieţii într-o relaţie ambiguă, îl apropie de adevărurile
fundamentale şi oferă „pactului autobiografic” tăria
autenticităţii. Forţa magică a cuvintelor fixate pe hâr-
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tie, purtând ca o aură „lumina care le însoţeşte în amin-
tire”, trebuie să subjuge intenţiile, cele care, spune
Preda, „asaltează din toate părţile Viaţa”. De unde şi
neputinţa de a scrie, acea chinuitoare căutare a subiec-
telor dezvăluind criza, înceţoşând accidentatul traseu al
devenirii. Conştient de această creştere, urmărită cu
tenacitate, Preda afirma răspicat că el se defineşte „pe
parcurs”. Cariera sa, construită cu devoţiune pentru
ideea de scriitor, înfrângând atâtea adversităţi, stă măr-
turie. Preda vrea să înveţe să fie scriitor, şi atâtea
întâmplări care i-au atins destinul, văduvite de „lumina
însoţitoare”, îşi află explicaţia doar prin scris.
Pendulând între sentimentul de triumf şi o nelinişte
strunită, asaltat de proiecte, de promisiuni nedesluşite
şi de presiunea timpului nerăbdător, Preda, ca orice
mare scriitor era în permanentă căutare. El nu se can-
tonează într-o formulă (exploatând, de pildă, reţeta
Moromeţilor) şi „nu se lipeşte” de o temă. Vrea mereu,
dibuitor, altceva şi această zbatere presupune şi asuma-
rea eşecului. Meandrele creaţiei constituie o surpriză şi
pentru autor; ca dovadă, trilogia „de adio”, Cel mai
iubit dintre pământeni (1980), un roman, s-a spus,
imprevizibil.

G.M.: Cum putem traduce şi explica ce se întâm-
plă astăzi cu receptarea lui Marin Preda...? Citez din
cartea dvs., fraza care deschide capitolul despre Marin
Preda: „Faţă de Eugen Barbu, un vital agresiv, trecut
în capul listei băieţilor răi, Marin Preda a fost recu-
noscut de supărăcioasa tagmă scriitoricească aproape
unanim până în decembrie ′89, drept un reper moral”
(p. 365). Oare s-a schimbat canonul literar al criticilor
literari sau percepţia estetică şi morală a publicului
românesc încât ceea ce era valoros înainte de 1989
devine tot mai demodat şi chiar de necitit azi? 

A.D.R.: „Legea reculului” urmăreşte, aproape fără
excepţie, posteritatea imediată a scriitorilor. Ca şi alte
mari nume, Marin Preda nu se bucură de o posteritate
liniştită. Ceea ce nu e deloc rău, confirmând longevita-
tea operei. Supusă unor rechizitorii aspre, orbitând pe
o temă bătătorită de această „năpustire iconoclastă”,
ţintind, desigur, „exemplaritatea” şi integritatea lui
Preda, opera sa e prizată, uneori, cu o inimiciţie oarbă.
Seismele recepţiei sunt fireşti. Incomod pentru defunc-
tul regim, Preda e şi mai stânjenitor azi, par a spune
unele voci inchizitoriale; dintr-o indispensabilă autori-
tate spirituală a epocii sale, Preda a devenit un „ultra-
profitor” (cf. Al. George).

În volumul omagial consacrat lui Marin Preda
(1981), Ion Caraion îşi începea articolul despre fostul

prieten cu o frază care, recitită, ar trebui să tempereze
zelul demolatorilor, inventariind scrupulos, după lingu-
şelile de altădată, pretinsele abdicări ale prozatorului.
Or, Preda, afirma Caraion, „n-a făcut orice pentru suc-
ces”, statura lui literară se compune şi din refuzuri.
Perioada traversată de Preda a obligat la o literatură
„acrobatică”. Imixtiunile unei puteri tiranice, discreţio-
nare şi practicile „procustiene” au încurajat limbajul
esopic, scrisul parabolic, echivocul fertil; inclusiv
complicitatea cititorului inteligent. Să tragem conclu-
zia că acele cărţi bune ivite în segmentul postbelic (şi,
printre ele, negreşit, volumele lui Preda) au „cauţionat”
dictatura? Să înţelegem de aici că doar cărţile proaste
(şi n-au fost puţine) au compromis regimul şi că, în
consecinţă, doar prolificii şi mediocrii autori au deve-
nit, prin maculatura produsă, destinată, de fapt, cimiti-
relor literare, vedetele momentului? Din nou ne izbim
de o ciudată valorizare politică, întorcând pe dos reţe-
tele anilor `50. Iată contextul (molcomit, totuşi, în anii
din urmă), în care ne mişcăm şi care, prin graba demo-
lărilor şi simplificărilor, a „jocurilor iresponsabile”,
dovedeşte, deopotrivă, teribilism şi imaturitate spiri-
tuală. Acuzele bat departe, încât un Noica devine subit
un stalinist, un „mic comunist adaptat”, iar lumea noas-
tră, clocotind de vajnici disidenţi de budoar, îl recuză
pe Marin Preda sub învinuirea echivocului moral. 

Aşezându-l pe Marin Preda „sub semnul dubiului”,
Gheorghe Grigurcu se războia cu „statutul statuilor”
(ca să preluăm sintagma folosită de Monica
Lovinescu). Făcând din Preda un superman, fanii scrii-
torului judecă doar în „codul sentimental” şi refuză
dialogul. Plasându-l sub zodia încrâncenării, ceilalţi
par ispitiţi în a descoperi voluptuos doar „segmentele
negative” ale acestei personalităţi. Curios, unii l-au
văzut pe marele prozator ca „un caz de patologie lite-
rară” (Al. George, în Luceafărul, nr. 21/7 iulie 1993).

S-a repetat insistent că omul Preda nu corespundea
unui model etic, că scriitorul, combinând minciuna
estetică cu mistificarea etică a ocupat locul altora, chi-
purile „mai merituoşi”, că interpretarea operei oferă un
„monument de exagerări”, că, în fine, discuţia trebuie
plasată la alt nivel moral. Ce i se reproşează, de fapt,
lui Preda? Că a gustat din „gloria literară comunistă”.
Poate fi acesta un reproş când, e uşor de bănuit, gloria
lui Marin Preda va traversa epocile? Dincolo de textele
conjuncturale, dincolo de nevoia de repere (vitală într-
o epocă care a tulburat tabloul literar şi care, frisonată
de o furie devastatoare, ar dori – poate – „înscăunarea
arlechinilor”), dincolo de gelozia confraţilor (şi ea nor-
mală) şi de aşa-zisa „integrare ideologică” (inevitabilă,

1414 CONVORBIRI  LITERARE



probabil), rămâne opera, protejând spaţiul interior:
adică dubiul, interogaţia, dialogul. Clasicizat deja,
Preda poate fi nuanţat, nicidecum detronat. A spune că
ierarhia este „în spirit nomenclaturist”, a dispreţui
capacitatea dezvăluitoare a prozei prediste ori întrebă-
rile vii care colcăie acolo, a uita vremurile schimbătoa-
re (inclusiv mistificaţiile ideologice) în care ea s-a plă-
mădit, a vorbi, în schimb, de o comportare „sordidă” a
omului şi de o deturnare a talentului (sub presiunea
„timpului totalitar”), a aduce la suprafaţă textele impu-
re şi a ignora, cu nonşalanţă, că ele sunt girate de o
conştiinţă (recunoscută ca atare într-o epocă răvăşită de
„răsturnări nefireşti”) – toate acestea sunt simptome
care nu îngăduie o recepţie calmă. Or, Preda, sub pre-
siunea unui timp tragic, a unei Istorii care dădea buzna
„turbure şi ameninţătoare”, examinează tocmai „răstur-
nările nefireşti”; el înţelege că acestea au durată, dar nu
şi viitor. Motiv de a trece, scriind, de la fapte la sensuri,
palpând adevărul subteran. Aceasta este „revoluţia
moromeţiană”: bucuria contemplaţiei şi a conversaţiei,
maleabilitatea spiritului care se îndoieşte (opusă infle-
xibilităţii doctrinare), gratuitatea jocurilor spiritului
(interpretărilor), respingând viziunea normativă asupra
adevărului.

G.M.: Totuşi, Main Preda nu a primit Premiul
Nobel... Un scriitor care a publicat „Ana Roşculeţ”
sau „Desfăşurarea”, vă citez din nou, „titlurile repu-
diate, aşa-numitele lucrări de serie, răspunzând
prompt comenzii politice (p. 370), mai putea fi nomina-
lizat sau primi Nobelul, chiar dacă ulterior a scris şi
opere esenţiale precum „Moromeţii” sau „Cel mai
iubit...”?

A.D.R.: Povestea cu Nobelul e o obsesie a culturii
noastre, o rană deschisă, cum știm, un premiu jinduit.
Despre „nobelabilitatea” literaturii noastre (sintagma
lui I. Simuț) s-a vorbit îndelung, vădind complexe,
frustrări, o folcloristică bogată, cu liste, profeții și
nelipsitele delațiuni. Preda nu a figurat pe lista eligibi-
lilor. Azi, chestiunea se pune în termeni de „plasament”
în canonul transnațional, cu subiecte „de export”, cu
centre de omologare și culoare politice. Deocamdată
le-am ratat. Contexte prielnice au fost, nu? Lipsește
strategia. Nu mă refer la cea „pe cont propriu”...

G.M.: În capitolul despre Marin Preda aţi amintit
de cartea lui George Geacăr prin care Preda a fost
pentru prima dată puternic contestat, după 1989.... Cât
de important consideraţi că a fost o astfel de carte pen-
tru receptarea postdecembristă sau, mai exact zis,
demitizarea scriitorului Preda? 

A.D.R.: − Dincolo de micile laxităţi şi marile prag-
matisme, fără a-i uita concesiile, Marin Preda a fost un
„rezistent”; fireşte, impur, criticând din interior,
„exploatat” de cultura oficială, fără a fi, însă, un lider
impus de Partid. Şi dacă astăzi asistăm la o inflaţie a
rezistenţei şi la o mitizare a ei, ar trebui să ne întoarcem
spre anii totalitarismului, în plină criză a conştiinţei
civice, recunoscând rolul jucat de Marin Preda atunci.
Dilatarea conceptului de rezistenţă culturală nu este
„deloc inocentă”, cultivând, drept şansă a supravieţui-
rii, echivocul şi chiar jocul duplicitar. Ceea ce surprin-
de şi intrigă în această ofensivă a reevaluărilor ar fi toc-
mai puţinătatea referirilor la operă. În discuţie e omul
Preda, moralitatea unui ins discreţionar, „însetat de
elogii”, cultivând relaţii echivoce şi vădind, la tot
pasul, „deficienţe de caracter”. Aşadar, un scriitor
important (să concedem, totuşi), care, semnând „pactul
cu puterea comunistă”, vroia să monopolizeze viaţa
literară şi să impună, inflexibil, cenzura personală.
Dorind „a antama discuţia”, Gh. Grigurcu constata că
Marin Preda, departe de a satisface criteriile unei
„exemplarităţi etice”, a fost, dimpotrivă, o decepţie
care „s-a adâncit mereu”, „admiratorii habotnici” ridi-
când un zid protector în juru-i. Al. George „explica”
exaltarea predistă prin motive anti-Barbu, nicidecum
prin valoarea intrinsecă! Chiar dacă a dovedit „oareca-
re decenţă”, Preda, conchide Al. George, a fost „un
ultraprofitor al comunismului”. Şi-a scos atunci cărţile
şi, scriind bine, a legitimat regimul! Curioasă optică.
Doar Preda să fi semnat cărţi oportuniste (cum consi-
dera N. Breban romanul Delirul), doar opera sa să fie
„coruptă”? Ceilalţi, oare, n-au fost răsplătiţi de Putere,
n-au risipit vorbe fariseice pentru a-şi înlesni publica-
rea cărţilor? Apologet al „vremurilor noi”, Preda s-a
pliat imperativului propagandistic. El a vrut să parvină,
a iubit cariera, a râvnit la un înalt rang administrativ –
iată ce reţin actualii amatori de revizuiri. Se uită com-
plicitatea tacită care a funcţionat atâţia ani în sistemul
editorial, se uită „miraculoasele cărţi” ivite în editura
condusă de Marin Preda, fapt posibil tocmai prin girul
predist. „Marele pontif literar al epocii”, scria Adrian
Marino (refuzând condiţia de „argat literar” la Siliştea-
Gumeşti), a transformat Cartea Românească într-o
„feudă editorială”. Tirul reproşurilor poate continua: de
la ambiţiile sociale la „deplina integrare” a unui scrii-
tor etatizat, cu o imagine sacralizată, vădind, însă, o
rezistenţă „intermitentă”, o moralitate ambiguă şi un
„mers declinant”. Nu e vorba de a-i acorda indulgenţe,
nici de a-l cruţa de obiecţii. Preda trebuie, într-adevăr,
recitit şi, pe acest temei, reapreciat, descifrând și
„vocea supratextuală”, cum încercase George Geacăr.

1515CONVORBIRI  LITERARE



G.M.: Cine sunt cei îndreptăţiţi moral să facă o
astfel de relectură critică şi de schimbare canonică?
Un scriitor tânăr precum Geacăr sau un istoric literar
care a trăit şi înţelege din interior acele timpuri pre-
cum Nicolae Manolescu sau dvs. ori cineva care i-a
fost şi apropiat scriitorului, mă gândesc spre exemplu
la Eugen Simion...?

A.D.R.: Pe suportul competenței, vădind onestita-
te, oricine – cred – se poate încumeta la astfel de „revi-
zitări”. Îmi amintesc că, în 1973, publicând o carte
esențială despre Marin Preda, tânărul critic M.
Ungheanu ne încredinţa că Marin Preda ar fi „în afara
oricărei controverse”. Afirmaţia, fireşte, nu mai e vala-
bilă acum. După 1989, scriitorul are „şansa unei revi-
zuiri serioase”, constatase N. Manolescu, iscând pole-
mici. I. Negoiţescu, Gh. Grigurcu, S. Damian, printre
primii, pun în discuţie opera şi omul, vânând, îndeo-
sebi, ambiguităţile comportamentale. Chiar Manolescu
descoperea sechelele realismului socialist, iar George
Geacăr, în 2004, publicând Marin Preda şi mitul omu-
lui nou, atrăgea atenţia asupra vocii supratextuale.
Dacă invocăm şocul adevărului integral, atunci vom
recunoaşte că nici Preda n-a fost cruţat de compromi-
suri. Dacă vom reciti atent articolele sale, nu neapărat
cele de tinereţe, în ton cu epoca (omologând realismul
socialist ca „apariţie inovatoare”), vom descoperi,
printre altele, că „hiatusul” denunţat de prozator, sub
memorabila sintagmă a „obsedantului deceniu”, nu pri-
vea dramele societăţii româneşti din acel interval. Mai
mult, Preda acuza „imobilismul estetic” şi considera că
ar fi nedrept ca literatura revoluţionară să fie expediată
în afara literaturii. Vârtos culpabilizat, pe latură mora-
lă, sub flamura revizuirilor sau „protejat” prin blocaj,
Preda trebuie, negreşit, recitit.

Cartea lui M. Ungheanu, Vocaţie şi aspiraţie, igno-
rată (nedrept) de N. Manolescu, este, după noi, esenţia-
lă în definirea profilului predist. Mihai Ungheanu des-
cria acolo spectacolul dramatic al unui scriitor care şi-
a forţat destinul, părăsind filonul Moromeţilor, încer-
când a deveni un altfel de scriitor. Opţiunea bovarică a
lui Preda, râvnind cărţile „aspiraţiei”, l-a împins pe o
altă pistă, dezvoltând tematici şi modalităţi literare
improprii. Tensiunea dintre vocaţie şi aspiraţie i-a sigi-
lat implacabil destinul, impunând o altă traiectorie,
ispitită de tema povestitorului. Oricum, cu o posteritate
deloc uşoară, Marin Preda a adeverit profeţia profeso-
rului Iustin Solanţiu, cel care, în septembrie 1938, la
Cristur-Odorhei, ştia că avea în faţă, în elevul Călărașu
T. Marin, un viitor mare scriitor. Fugind de destinul
ţărănesc, speriat de ratare, firav, famelic în tinereţe,
vădind „încetineală”, Marin Preda, crezând cu îndărăt-

nicie în profesiunea de scriitor, rămâne, în ochii poste-
rităţii, un mare prozator. Chiar dacă, după N.
Manolescu, Preda ar suporta, datorită gândirii sale rea-
list-socialiste, „cea mai drastică penalizare”.

G.M.: Vorbiţi în cartea dvs. de „teribila povara a
Moromeţilor” (p. 366) pe care o simţea şi de care
dorea să scape scriitorul realizând alte opere... În opi-
nia dvs. care rămâne romanul politic definitoriu pentru
Preda: „Moromeţii” în cele două volume sau „Cel mai
iubit dintre pământeni”? Sau optaţi pentru alt roman?

A.D.R.: Optez pentru Delirul. O să mă explic, mai
la vale. Pentru a-şi proteja opera, Preda a practicat
alternanţa, atent la barometrul ideologic. Şi a fost, la
cârma editurii Cartea Românească, un apărător al con-
fraţilor, înlesnind apariţia unor cărţi „îndrăzneţe”, sub
sigla unei edituri „insurgente” (cf. Ioana Diaconescu).
În „cel mai greu roman” (Delirul, bineînţeles), încăl-
când, cu preţul unor concesii, tabuurile epocii, Marin
Preda trece la o „istoricizare tendenţioasă” şi la „o sfi-
dare a memoriei” zicea Monica Lovinescu, pentru ca în
trilogia Cel mai iubit dintre pământeni să meargă „cel
mai departe”, scurtcircuitând sensibilitatea cititorilor
flămânzi de adevăr. Pe bună dreptate, fără a insista asu-
pra romanului de iubire sau de idei, cum s-a exagerat
în comentariile din ţară, aceeași Monica Lovinescu
sublinia „accentele de autenticitate” în romanul politic,
naratorul-filosof relatând, prin violenţa demascării, „o
apăsătoare experienţă”: infernul adaptării, abjecţia,
perfidia torţionarului şi, negreşit, ideea-balaur, sur-
prinzând, în eseul său Era ticăloşilor, un titlu pe care îl
merita însăşi trilogia, esenţa fenomenului totalitar.
Astfel, Preda „inovează” în romanul politic de la noi,
reactivând „o memorie colectivă interzisă”. Dacă „tra-
gediile din dormitor” („fioroase”, după Ovid S.
Crohmălniceanu) şi inventarul eşecurilor sentimentale
(Nineta, Căprioara, Matilda, Suzy) ar pleda lejer pentru
eticheta de roman erotic, trilogia, având ca ultimă miză
convenţia confesivă, depănând odiseea unui om lovit
de soartă, nu poate fi „doar” roman politic. Impresio-
nant, însă, prin forţa demascatoare, Cel mai iubit dintre
pământeni developează tragediile universului concen-
traţionar, punând în discuţie ideologia lui. De aici, des-
igur, neliniştea lui Preda, mulţimea de spaime, atacuri
de panică, precum, de pildă, angoasa provocată de vizi-
ta ambasadorului sovietic Drozdenko (după apariţia
Delirului). Trilogia a pus capac; Preda devenise incon-
fortabil şi „trebuia ucis”, afirma tăios, din exil, Ion
Caraion. Şi alţii cred că sfârşitul său, neaşteptat, acci-
dental, a fost „opera duşmanilor”, alimentând o scena-
rită înfloritoare, încă necurmată, după atâţia ani. Să ne
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întoarcem, însă, la Delirul, făcând puțină istorie. În
Holocaustul culturii române (1999), M. Ungheanu
scria apăsat că Preda, ca „pionier al adevărului”, dărâ-
ma – prin Delirul – „un baraj de interdicții și tabu-uri”,
cu detractori din ambele părți (Moscova, respectic
München). Nu le mai recapitulez. S-a spus că ar fi fost
scris „la comandă”. Nici vorbă, Delirul era romanul
unor experiențe de tinerețe, într-o istorie turmentată.
Ca dovadă, volumul doi n-a mai fost scris, teama
încolțindu-l pe autor. Delirul se despărțea de viziunea
oficială, forțând o breșă. Exploatată de alții. Și n-a fost
apărat, precum, mai târziu, „ca produs succedaneu”,
trilogia Pumnul și palma a lui Dumitru Popescu, asu-
mată oficial.

G.M.: Aş apela la memoria cititorului Adrian Dinu
Rachieru... „Cel mai iubit dintre pământeni” a fost
citit în perioada regimului comunist ca un roman poli-
tic impresionant, astăzi există voci care l-au considerat
contrariul, chiar un exemplu de conformism, vezi
Geacăr... Dvs. cum l-aţi citit atunci, în epocă şi cum l-
aţ recitit sau redescoperit după 1989?

A.D.R.: Tot așa. Marea descoperire predistă rămâ-
ne, repet, profesiunea de scriitor. Moralmente un ţăran,
Preda se îngrijeşte de „partea spiritului”; acceptă,
însingurat, asceza scrisului, dar nu-şi refuză bucuriile
vieţii. Spirit nevrotic, jinduind după linişte, crede în
valorile stabile, spărgând coaja aparenţelor şi dispre-
ţuind fandoselile literaţilor; totuşi, nu-şi reprimă limba-
jul „scârbos”, imprevizibilele ieşiri sancţionând ifosele
„tipilor infecţi”. Efortul său de obiectivare priveşte
transferul unor întâmplări, ale lui sau ale altora (auzite
deci), ceea ce nu înseamnă că Preda a fost un copist, un
grefier al epocii. În tentativa de a da un răspuns roiului
de întrebări care privesc soarta omului, el a ştiut că
scriitorul nu trebuie să părăsească omul. Admirat, hulit,
oricum invidiat, Preda a avut o viaţă zbuciumată şi a
râvnit la supremul titlu: cel de scriitor. A iritat prin
felul abrupt de a dialoga, prin ironie şi absenţă, prin
adevărurile aspre pe care le-a rostit. A avut momente
de cumpănă, dar n-a agreat literatura după reţetă, potri-
vită minţilor leneşe; a iscat nestinse duşmănii literare
(să amintim doar campania împotriva volumului doi al
Moromeţilor, taxată de Eugen Simion drept tentativă
de „asasinat literar”). A avut un imens respect pentru
cultură şi a privit totul cu proprii ochi, rejudecând,
dezavuând prefabricatele mentale. Geniu elementar, în
ochii lui M. R. Paraschivescu, de prospețime frustă s-a
șlefuit, ieșind din matca generică (cf. S. Damian),
explorând, prin dezrădăcinare, alte orizonturi.
Raporturile cu lumea, zic cei apropiați, erau simple și

grave.
Toate cărţile lui Preda sunt, de fapt, cărţi de atitu-

dine. Delirul (1975) premerge, reamintesc, contribuţii-
lor istoriografice, defrişând un spaţiu tabuizat. Marele
singuratic intra în competiţie cu literatura momentului
şi este, mai mult decât alte romane ale lui Preda, pro-
dusul reflexivităţii explicite. Ca roman „teoretic”,
Marele singuratic are un vizibil scop demonstrativ;
nici retragerea definitivă nu este posibilă. Prin Niculae
Moromete, Preda propune pionieratul activistului dubi-
tativ. 

Eroii lui Preda îşi doresc să primească loviturile cu
seninătate; scriitorul însuşi râvnea la ceea ce, inspirat,
Florin Mugur numise a doua seninătate. Adică, o seni-
nătate recâştigată, de o luciditate dureroasă. Când nara-
torul (Petrini), într-o carte „umflată” (Cel mai iubit din-
tre pământeni, 1980), îndepărtându-şi parcă sfârşitul,
se povesteşte, el are ambiţia de a dezvălui, precipitat, o
întreagă experienţă. Vorbind despre criza singurătăţii şi
mitul fericirii prin iubire, Petrini, autor al unei gnoze,
îl continuă pe Niculae, şi acesta visând o „nouă reli-
gie”. Fiind o dramă erotică pe fundalul obsedantului
deceniu, trilogia nu se reduce la atât; ea este cronica
unei aventuri existenţiale purtând rănile timpului.
Devenit jucărie a destinului, Petrini, în tragismul
obscur al epocii (o „eră a ticăloşilor”), are un destin
zigzagat şi caută în eros singura şansă de împlinire.
Moromeţiana bucurie de a fi face loc, în trilogia Cel
mai iubit dintre pământeni, unui bilanţ existenţial vizi-
tat de îndoieli, ros de nelinişti, căutând un înţeles des-
tinelor tragice, purtate de valurile istoriei şi confruntate
cu mecanismul orb al represiunii. Să ne amintim că în
Viaţa ca o pradă, Marin Preda anunţa parcă romanul:
„scriitorul care aspiră spre o viziune totală asupra lumii
se trezeşte, după o dramatică experienţă, în faţa unui
obstacol de temut: abjecţia umană”.

Întâmpinat cu o explozie de urale, ultimul său
roman are un relief stilistic accidentat şi o apăsată notă
de roman de consum, popular. Preda propune, însă, o
soluţie: ne putem mântui prin scris, pare a sugera car-
tea sa testamentară, al cărei protagonist, asaltat de
„barbaria concretului”, se încumetă să privească în sine
cu deplină sinceritate. „Spovedania lui Petrini”,
pipăind gândul intim, ne apropie cu un năvalnic impuls
de „secretul final”; a fi liber înseamnă a nu-ţi fi teamă
de moarte. Or, aflat în preajma „orei incerte”, Petrini,
prin cuprinzătoarea confesiune, provoacă un examen al
conştiinţei; vrea să-şi afle liniştea şi „plinătatea spove-
daniei”, îndură această confruntare cu sinele. Căinţa,
incertitudinile, nesiguranţa şi ispăşirea, ţâşnind din
zonele de penumbră ale eului dovedesc „frământarea
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metafizică” a eroului, devenit scriitor şi trecut prin
„infernul adaptării”. Dar această frământare atinge
izbăvitor tema seninătăţii. Este curios că romanul, răs-
colit de sentimentul morţii, cutreierat de blândeţe con-
templativă şi reverie neoromantică, opune conştiinţei
finitudinii noastre, încercată de atâtea dezastre, încre-
derea tonifiantă în rezistenţa creaţiei. Mitul scriitorului
domneşte peste această întinsă spovedanie. 

Ca roman total, „execrabil”, după Al. George,
împingându-şi protagonistul într-o situaţie-limită (obli-
gat, astfel, să-şi înţeleagă erorile), Cel mai iubit dintre
pământeni, în pofida titlului ironic, angajează erosul ca
principiu fundamental al Universului. Nu e vorba, sun-
tem avertizaţi, de iubirea aproapelui, ci de mitul ferici-
rii prin iubire. Trecut printr-un şir de grele dezamăgiri,
Petrini este, şi el, un om utopic. El traversează nu doar
o istorie contorsionată, în care insul, uitând de valorile
absolute, este atins de „agresivitate mazochistă” şi
degradare, coborând în infern, ci şi istoria unui senti-
ment (iubirea), nescutit, nici el, de cădere şi abjecţie,
invitându-ne spre „micul infern”. Lucidul Petrini, acu-
zând repetate eclipse erotice, verifică, la rându-i, că
sentimentele nu sunt libere şi că erosul angajează tota-
litatea unei existenţe. Ispitit de cartezianism, sedus de
raţionalism, Preda a vorbit, de fapt, în toate cărţile sale,
despre nevoia de Utopie. Nu întâmplător, cartea mea
despre Preda, din 1996, o botezasem Omul utopic.

G.M.: În ceea ce priveşte sfârşitul tragic al lui
Marin Preda, doar amintiţi de „scenarita înfloritoare,
încă necurmată, după atâţia ani (p. 392). Totuşi, cui i-
ar fi utile astfel de scenarii?! Pe de altă parte, aş
îndrăzni să spun că, după ce am citit cartea dnei
Mariana Sipoş, eu, ca simplu cititor, am început să
cred că lucrurile au stat altfel decât s-a spus oficial...
De aceea vă întreb: NU credeţi că regimul comunist ar
fi avut curajul sau cinismul să dea un avertisment atât
de dur lumii literare româneşti?

A.D.R.: Incomodul Preda a fost aprig dușmănit.
Dar resping scenariul asasinatului. După ce, apropiin-
du-se de Eugen Barbu, Ungheanu își răcise relațiile cu
Preda, tot el încercase, prin Cezar Ivănescu (devenit
confident, păstrător al unor còpii), să instituie, la
Mogoşoaia, un „cordon sanitar”, protejându-l de asal-
tul nemilos al confraţilor (exploatând autoritatea mare-
lui scriitor, atrăgându-l în escapade bahice). Preda tra-
versa, în ultimii ani, o perioadă grea, o prelungită criză
maritală (aflat la a treia căsătorie) şi acuza, dintotdeau-
na, spunea Nina Cassian, „şubrezenie psihică”, ispitit
de autodistrugere. Încât, epuizat, cu presentimentul
morţii, şi-a grăbit sfârşitul. 

G.M.: În final, în loc de orice alte concluzii, vă
rog să oferiţi o invitaţie la lectură din „Politică şi
canon literar”(Editura Eikon, 2021) pe care l-aţi
include într-un manual de literatură română de liceu,
pentru lecţia Marin Preda...

A.D.R.: Fie, iată un posibil decupaj, insistând asu-
pra omului: „Atent la riscurile care îl pândesc, tânărul
Preda dorea să nu-şi greşească viaţa, aşa cum grija de
căpătâi a omului ar fi să nu se piardă pe sine, cucerin-
du-şi libertatea interioară. Descoperind, prin gândire,
lumina şi „flacăra cugetării”; adică triumful raţiunii.
Prozatorul vrea să afle ce se petrece cu oamenii, ce se
întâmplă „în spatele necesităţii istorice”. Or, Istoria,
„înceată şi nepăsătoare”, brutală, plină de viclenii, stri-
veşte individul. Încât Preda, fără rezonanţă în faţa fru-
museţilor naturii (deşi venit de la ţară), nu vrea să pără-
sească omul, descifrând, în cutele sufletului, un com-
plicat şi tainic sistem de semne, enigmatica natură
umană, stări ascunse, impulsuri obscure, aşezate,
spera, sub controlul raţiunii luminoase. Ins obsesiv,
chinuit, grav, eminamente serios (cf. Paul Georgescu),
devenea deosebit de vulnerabil după scrierea unei
cărţi. Despovărat de un destin ameninţător, părăsind
matca rurală, un obsedat al literaturii, preocupat de
misterele creaţiei şi de viitoarele proiecte, nemulţumi-
tul Preda, prin ceea ce a devenit, și-a sublimat înfrân-
gerile în operă. Acea vocaţie „tulbure şi incertă” putea
să se piardă, însoţită de temerea că se stinge flacăra.
Scrisul, încredinţat unor aleşi, devine – în cazul lui
Preda – „singurul lucru care îl poate ţine în viaţă şi face
fericit”. Totuşi, să ne amintim de o cutremurătoare
mărturisire, făcută după apariţia Moromeţilor. Atunci,
Marin Preda, golit, vizitat de un sentiment divin, luând
în posesie lumea, s-a exprimat franc: „nu mai vroiam
să fiu scriitor”. Din fericire, aventura scrisului, asoci-
ind încrederea cu îndoiala deprimantă, suspendând
„frigul morţii”, a continuat până în acea fatală noapte
de mai...

Marin Preda rămâne, indiscutabil, prin profesiona-
lismul său, un model de conştiinţă scriitoricească.
Mircea Cărtărescu recunoștea undeva că Marin Preda a
fost, într-o epocă grea, „punctul de sprijin al lumii lite-
rare”. Iar Creația, animată de „fiorul eternității” rămâ-
ne singurul răspuns demn la blestemata problemă inso-
lubilă, confirmând acea „încredere secretă” a tânărului
Preda în forța talentului”.

A consemnat George MOTROC
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Deși cândva demult, în tinerețea mea, am iubit și
eu filmul, ba chiar cu o oarecare pasiune, treptat mai
apoi m-am înstrăinat tot mai mult de această artă
precară și înrobită divertismentului, privindu-i cu
suspiciune pe cei care i se consacră. Pentru mine
cinemaul este un domeniu suprimat tot astfel cum
nu frecventez de decenii romanul. Fac excepție
întotdeauna când este vorba de o relație socială, de
o eventuală prietenie care mă obligă. Așa se face că
în cazul cinematografiei viața m-a pus în situația de
a întreține relații tocmai cu cel mai important autor,
specialist al domeniului respectiv, criticul de film
Călin Căliman. Pentru început, în fața unui nume
atât de ostentativ românesc, l-am suspectat de a fi un
pseudonim, o identitate ascunsă. Insul social respec-
tiv excela prin a fi incolor, neutru, fără vreo
apartenență etnică manifestă. Parcă ghicindu-mi
suspiciunea acesta, pentru a mă contrazice în opinie,
mi-a strecurat discret trei cărți ale unor membri ai
familiei sale, de fapt ale celor doi părinți ai săi. Am
descoperit astfel că, în pofida tuturor aparențelor,
făcea și el parte, ca descendent doar, din neamul
nostru al celor mulți, țăranii ardeleni.

Această presupusă aderență a sa la ardelenismul
rustic era vădită îndeosebi prin opera părintelui său,
eminentul medic de laborator, doctorul Nicolae
Căliman, un brașovean de aproape o viață. Ca orice
ardelean temeinic, și în consonanță cu moda conge-
nerilor săi din epocă, pe lângă profesia de medic
acesta practica gazetăria, militant activ pe linia
PeNeȚe-ului interbelic publicând articole politice
într-o serie târzie a Gazetei de Transilvania. Pentru
a-i proba profilul spiritual și ideologic, descendenții
săi i-au tipărit postum un volum consistent, purtând
un titlu împrumutat de la marele poet Octavian
Goga: Nicolae Căliman, Ne chemă pământul,
memorii, articole, Cuvânt înainte de Dr. Radu

Găvruș, Editura Publimpres, 1998. Cum îi spune și
subtitlul, cartea are două componente: o primă
secțiune de memorii și o a doua cuprinzând o
selecție de articole. Iar aceasta din urmă, deși este
ilustrativă pentru epoca când textele ei au fost scri-
se: anii 1941-1946, deși meritorii cum sunt, ele nu
rețin atenția în mod deosebit. În ceea ce mă privește,
m-am atașat îndeosebi de prima secțiune, cea a
numitelor memorii, iar în legătură cu aceasta avem a
lămuri o ambiguitate. Cu referire chiar la secțiunea
respectivă, cel presupus a fi în spatele întregii echipe
editoriale, criticul și istoricul de film, ins cu o uriașe
experiență redacțională, a lucrat în domeniu chiar o
viață întreagă, Călin Căliman, folosește o expresie
mai ciudată fiindcă numește această parte a scrierii
părintelui său cu expresia: un „roman” de memorii
(p.253). Cu adevărat, ce sunt aceste pagini, un
roman sau niște memorii? Le-aș numi mai degrabă:
niște memorii deghizate. Doctorul Nicolae Căliman
își evocă propria biografie până la un anumit punct
al ei. Și o face într-o tonalitate pudică, sub deghiza-
ment, așa cum au procedat mulți alți foști deținuți
politici care și-au descris suferințele penitenciare,
întotdeauna mistificând identitățile, neavând curajul
de a privi adevărul în față, sfiindu-se mereu să-și
descrie direct cele îndurate. Ba mulți dintre ei chiar
ducându-și pudoarea până la a-și camufla mărturiile
sub limbajul liric, optând pentru a scrie nu pagini de
istorie ci de-a dreptul poezii. Fără a ajunge să facă
referire la anii de închisoare, cartea cuprinde mărtu-
rii că publicistica doctorului din Brașov a fost cen-
zurată și în timpul războiului mondial dar îndată
după ieșirea din război noile autorități, cele elibera-
toare!, trec la acțiuni nu doar de cenzură ci de-a
dreptul represive iar cel care era numai în al doilea
rând un militant politic, în primul rând fiind medic
de laborator, pentru ideile exprimate este încarcerat

1919CONVORBIRI  LITERARE

Ion PAPUC



și nu doar o singură dată ci chiar de trei ori. Într-o
astfel de primă internare într-un lagăr de detenție, pe
când încă nu se înrăiseră de tot condițiile de viețuire
din închisori, doctorul Căliman își redactează
memoriile sale. Să admitem că de teama cenzurii,
era doar internat într-un lagăr, el deghizează, fie și
doar parțial, identitățile celor evocați. Dar faptul că
ulterior nu revine pentru a restabili adevărul
demonstrează o inhibiție definitivă care îi întunecă
ecranul aducerilor aminte.

Care este valoarea acestor „memorii”? Din punct
de vedere literar, putem concede cel mult o valoare
a lor de ordin mediu, ca să nu spun secundar, adică
fără a excela în vreun fel oarecare ci înscriindu-se pe
linia literaturii ardelene care le-a precedat. Paginile
acestea sunt totuși de reținut tocmai pentru confesiu-
nea autorului în favoarea unui atașament al său radi-
cal la lumea rurală din Transilvania. Găsim aici, ca
altădată la Liviu Rebreanu, o exaltare, un lirism care
înalță lumea satului la un nivel maxim. E o doctrină
a relației cu pământul, unul cu o valoare socială,
economică îndeosebi, când cu referire la părintele
său medicul memorialist scrie: „De dimineața de
când lumina se lupta cu întunericul și până seara
când se arătau primele stele, Gheorghe se închina cu
evlavie în fața pământului care era pentru el
Dumnezeirea. (...) Pentru el munca câmpului era
rugăciune. Cea mai sfântă și mai cucernică rugăciu-
ne” (p.23). Scrie astfel, în mod exaltat, fiul unui
țăran care ajunsese medic de laborator dar care
rămăsese ca ideologie un rustic, definitiv un plugar,
unul dintre cei mulți ai Transilvaniei. E o vastă
extensie a lumii satului care prin ascensiune socială,
intelectuală mai ales, încă se mai amplifică și se
intensifică. O dovedește cu prisosință nu doar acel
roman care închide în paginile sale evocarea
tribulațiilor unei genealogii rurale, ci și publicistica
politică a aceluiași.

Prin articolele sale, medicul Nicolae Căliman nu
este doar urmaș și vehement apărător al lumii satului
românesc din Transilvania ci totodată el se înscrie în
marea falangă a luptătorilor ardeleni pentru dreptu-
rile conaționalilor atât de asupriți prin veac, luându-
și un loc demn lângă cei care l-au precedat și i-au
fost model. Ca de exemplu Valeriu Braniște care i-a
fost nu doar membru al aceleiași familii politice,
prin idei ci și prin destin căci au făcut și unul și celă-
lalt închisoare politică, dar și o rudă imediată, fiin-

du-i socru. Doctorul din Brașov se căsătorește cu
fiica militantului ardelean, cu profesoara Valeria
Braniște Căliman, mamă a viitorului, cel mai de
seamă specialist al lumii filmului, cronicar și istoric
al domeniului, scriitorul Călin Căliman. Activitatea
acesteia este una de traducătoare și nu din orice
limbă ci îndeosebi din latină a unor texte legate de
istoria Transilvaniei. Mă refer la două cărți la reali-
zarea cărora și-a adus o importantă contribuție. Mai
întâi să luăm în seamă lucrarea Johannes Honterus,
Rudimenta cosmographica, Elementele cosmogra-
fiei, Textul original latin și traducerea în limba
română de Valeria Căliman cu o introducere de Paul
Binder și Gernot Nussbächer, Dacia, Cluj-Napoca,
1988. A doua carte în elaborarea căreia este implica-
tă profesoara din Brașov e următoarea: Christian
Schesäus, Historia Annae Kendi, Istoria Anei Kendi,
Die Geschichte der Anna Kendi, Kendi Anna
Históriája, Introducere, stabilirea textului și lămu-
riri de Joachim Wittstock, Gernot Nussbächer și
Andrea Szász, Traducerea în românește de Valeria
Căliman, Traducerea în maghiară de Hegedüs
István, Editura Dacia, 1996. Acestea sunt datele de
identificare ale celor două cărți în realizarea cărora
a fost implicată soția doctorului Nicolae Căliman.
Cu cele patru idiomuri: latina, româna, germana și
maghiara, e aici o polifonie lingvistică atât de speci-
fică Transilvaniei. Nu e oare o contradicție între ati-
tudinea binevoitoare a traducătoarei și cea vehement
națională a soțului acesteia și a părintelui ei luptăto-
rul Valeriu Braniște? În aparență există o incompati-
bilitate până la un punct dar în străfunduri semnifi-
cativă este poziția profund ardelenească a tuturor
acestora.

Deși faptul li s-a recunoscut numai greu și doar
mult prea târziu, țăranii aceștia făceau și ei parte din
spațiul cultural mittel-european. Le spun și lor, celor
din clanul Căliman-Braniște, indiferent de poziția
lor socială, de nivelul lor intelectual, că sunt niște
țărani, căci țărănia era temeiul lor ideologic, pentru
aceasta militau ei în primul rând, aș spune că în
extremis chiar și atunci când se specializau în limba
latină și traduceau din aceasta. Se întâmplă cu ei ca
și în cazul muzeelor consacrate lumii satelor, unde,
sub presiunea unor doctrine politice de stânga, sunt
privilegiate imaginile traiului modest, dacă nu chiar
pauper, indigest. Vezi în acestea expuse mai degrabă
locuințe subterane, bordeiele, decât falnicele cule,
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de parcă prosperitatea, excelența socială, ar anihila
românitatea celor care le-au locuit. Totul se întâmplă
de parcă într-o istorie a literaturii noastre ar trebui
să-l excludem pe Eminescu pentru că este mult prea
deasupra mediei literaților români preferându-i ca
fiind mai specifici pe cei mulți și mediocri, poate
admițând și câțiva de o valoare medie. Tot astfel, ca
și în cazul specificității românești a poetului nostru
național, dacă fiica lui Valeriu Braniște și soția lui
Nicolae Căliman traduce din latină nu este mai puțin
o expresie a doctrinei țărăniste a celor doi militanți
politici. Ea este situată în nivelul cel mai de sus al
culturii din Transilvania și alături de sașii brașoveni
contribuie din plin la resuscitarea a două mari figuri
din cultura ardeleană: Johannes Honterus și
Christian Schesäus.

La toate acestea mai trebuie adăugat și că
prezența Valeriei Braniște în acest context al
Transilvaniei medievale își are un sens, un înțeles
mai ales dacă punem problema locului românității,
prin excelență rurală, dacă nu cumva pură țărănie, în
această lume germano-maghiară. Țărănitatea ardele-
nească, la care am făcut referire cu insistență, era în
fapt temeiul, unitatea subterană a provinciei respec-
tive. Noi, românii, am afirmat cu insistență
prevalență noastră în arhitectonica națională a
Transilvaniei dar fiind parte vital interesată în pole-
mică nu este de citat opinia noastră în problematica
pusă în discuție ci avem de a face apel la mărturia
tragică a unui actant istoric care nu este deloc unul
dintre ai noștri, nu avea vreun interes să ne privile-
gieze și a plătit cu propria viață poziția pentru care a
pledat. Mă refer la Stephan Ludwig Roth, originar
din Mediaș și ucis la Cluj în urma unei sentințe a
unui tribunal maghiar. Acesta dă o imagine a
situației limbii române, a românilor deci, în chiar
momentul când frații noștri maghiari dădeau asaltul
decisiv pentru instituirea exclusivei lor dominații în
Transilvania. Este chiar data 15 martie pe care și
astăzi ei stăruiesc să o sărbătorească ca zi a
naționalității lor. Când strigau atunci, în 1848 la
îndemnul lui Kosuth Lajos: Unire sau Moarte, pre-
supuneau pentru Ardeal un singur lucru:
Maghiarizare sau Moarte. Orice altă alternativă li se
părea de neadmis iar acesteia îi contrapunem mărtu-
ria directă, neutră, a sasului. Iată cum descrie el
situația: „Dacă vorbim despre o limbă generală a
țării, credem că nimeni nu se referă la o alta decât la

cea valahă. Degeaba își ascunde struțul, atunci când
este vânat, capul în nisip, cu convingerea că, dacă nu
vede, nu este nici el văzut. (...) Această situație nu
poate fi negată. Cum se întâlnesc doi tovarăși de
naționalități diferite, care nu știu unul limba celui-
lalt, cum apare limba valahă ca al treilea tovarăș, pe
post de translator. Mergi într-o călătorie, te duci la
iarmaroc. Înainte încă de a încerca să vezi dacă unul
știe germană sau altul maghiară, conversația începe
în limba valahă. (...) ... pentru a învăța maghiara sau
germana este nevoie de educație și școală, valaha în
schimb se învață pe stradă, în contacte zilnice, de la
sine. (...) ...viața însăși ne aduce zilnic în contact cu
acest popor numeros ... (...) ... observi în timp că știi
valaha fără ca să o fi învățat într-adevăr. (...) ... limba
valahilor este adevărata limbă a țării”. Țara la care
se face aici referire este desigur Transilvania!
Citatul acesta îl dau din versiunea în limba română
cuprinsă în volumul Stephan Ludwig Roth, Lupta
pentru limbă în Transilvania, Prefață de Camil
Mureșanu, Traducere de Cristina Teodorescu, Ediție
îngrijită și note de dr. Constantin Vlăduț, Editura
100+GRAMAR, București, 1998, p.89-91. Din
prefața cărții mai desprind câteva observații, pentru
vina de a fi colaborat cu românii, a participat și la
Adunarea de la Blaj, sasul acesta a fost arestat,
atunci imediat în zilele revoluției pașoptiste, dus în
fața unui tribunal revoluționar din Cluj și împușcat
la numai trei ore de la pronunțarea sentinței. Ni se
mai spune că era văduv și tată a cinci copii minori,
cel mai mare de 11 ani, cel mai mic de un an și
jumătate. De asemenea se consemnează faptul că în
față plutonului de execuție a dat dovadă de un curaj
care i-a zguduit până și pe executorii sentinței.

Și atunci să nu ne mirăm dacă îi vedem pe toți
aceștia din neamul scriitorului Călin Căliman, că pe
de o parte luptă crâncen pentru salvarea
conaționalilor iar pe de altă parte participă cu seni-
nătate la recuperarea trecutului medieval al provin-
ciei transilvane, dacă nu în mod manifest antiromâ-
nesc atunci indistinct din punct de vedere etnic. 
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Amintirile poartă o aureolă, cea a vieții netrăite.
*

Nu-ți poți fixa gîndul pe imaginea ființelor celor mai
dragi trecute dincolo, așa cum nu-ți poți opri privirea
asupra soarelui. Prezența lor rămîne în spirit, mistuitoare. 

*
Scriptor. Au sosit anii ultimi ai mărturiei de sine și

ești silit a mai scrie atîta pe de lături…
*

„Păcatul nu e nici o slăbiciune a inteligenței, nici un
instinct al trupului, ci o boală a voinței. E reauavoință
exact opusă acelei bunăvoințe care ar constitui, după
Kant, întregul moralității” (Thibaudet). 

*
Fascinația exercitată încă de necunoscutul din tine

însuți. 
*

„Cel ce năzuiește să se instaleze într-o realitate sau
să opteze pentru un crez fără a reuși se străduiește să se
răzbune batjocorindu-i pe cei ce reușesc în chip firesc s-
o facă. Ironia vine dintr-o dorință de candoare dezamăgi-
tă, neîmplinită, pe care eșecuri repetate o înăcresc și o
înveninează. [...] În 1726, marchiza de Prie fiind surghiu-
nită în Normandia, D-na du Deffand a urmat-o spre a-i
ține companie. În Istoria Regenței, Lemontey povestește
că «cele două prietene își trimiteau una alteia în fiece
dimineață cuplete satirice pe care le compuneau fiecare
pe seama celeilalte»” (Cioran). 

*
Melancolic prin ceea ce a fost și nu mai este, melan-

colic prin ceea ce n-a fost și nici nu este. 
*

Vagul cinism al lucrurilor constant egale cu reușita.
Duioșia celor care așteaptă. 

*
Satisfacțiile pot fi competitive, durerile nu. 

*
„Alegoriile lui Shakespeare sunt, în sensul obișnuit

proaste. Dacă ele sunt totuși bune – dacă sunt așa, nu știu
– ele trebuie să aibă legea lor proprie. Felul cum sună le-
ar putea face de exemplu probabile și adevărate. S-ar

putea ca la Shakespeare esențialul să fie ușurința și suve-
ranitatea și că ar trebui să-l acceptăm, așadar, pentru a-l
putea admira cu adevărat, tot așa cum acceptăm de
exemplu natura, un peisaj. [...] Faptul că nu îl înțeleg ar
fi atunci explicat prin aceea că eu nu-l pot citi cu
ușurință. Prin urmare, nu așa cum privești un  peisaj
minunat” (Wittgenstein). 

*
Scriptor. Nu o dată ți se întîmplă ca atunci cînd

trudești la formularea unei fraze, să-ți apară brusc în
minte o alta „de-a gata”, mai interesantă decît cea zădăr-
nicită. Rolul hazardului sau… ? 

*
Obosit prin ceea ce și-a imaginat că poate face. Se

odihnește făcînd ceea ce poate.
*

Vorba de spirit: un cristal al frivolității. 
*

„Senatoarea Diana Șoșoacă a luat cuvîntul la ședința
de plen în care Guvernul a prezentat Planul Național de
Redresare și Reziliență. Ca să critice Guvernul, dar și ca
să recite cîteva strofe din Scrisoarea III a lui Mihai
Eminescu. Pînă să i se taie microfonul, căci a depășit
timpul alocat, a recitat corect. Fostul ei coleg de partid
George Simion a recitat niște versuri scrise de un poet
oarecare pe care i le-a atribuit, eronat, lui Eminescu.
Solemnitate plină de ridicol” (Dilema veche, 2021).

*
Scenarii. Ce mai faci? N-am timp, fiindcă scriu. Ce

mai faci? N-am timp, fiindcă trăiesc. 
* 

Oboseala făcîndu-te să te dai la o parte din tine însuți,
ca și cum te-ai afla în fața unui individ dezagreabil care
te inhibă.

* 
„Nu există viciu care să nu aibă o asemănare

înșelătoare cu vreo virtute și care să nu tragă folos de pe
urma ei” (La Bruyère).

* 
Mergi înainte spre o țintă. Dacă nu există, o inven-

tezi. 
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* 
Scriptor. Nădăjduiește tot mai puțin în sine și tot mai

mult în văzduhul pe care-l inspiră. În adierea acestuia se
află și scrisul și gloria…

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

ricită: el a iubit în virtutea conceptului divin al iubirii, el
a iubit toată omenirea. [...] Dragostea lui Hristos nu a fost
un sacrificiu în sensul uman al cuvîntului 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).

*
A.E.: „Dumnezeu există deopotrivă prin celebrarea și

contestarea de care are parte, confirmare a libertății
conștiinței noastre, dar al libertății Sale supreme, astfel
cum, în viața politică, e*istența opoziției confirmă
democrația”. 

* 
Vîrsta autentică e cea cu care te naști, precum o

vocație, pentru unii tinerețea, pentru alții maturitatea ori
senectutea. Celelalte vîrste riscă a fi o improvizație mai
mult ori mai puțin deficitară, asemenea unui rol interpre-
tat de un actor mediocru. 

* 
Încă o zi de viață căreia rîndurile ce le aștern pe dura-

ta sa îi acordă o existență cum unui text. 
* 

Ființa cere ființă, apelînd la tot ceea ce ființează, de
la formele de viață ale Terrei pînă la Ființa supremă. 

* 
„Practica decorării cojilor de ou este fenomenal de

veche. Cercetătorii de la Universitățile din Cambridge și
Toronto au descoperit, de pildă, în Africa, fragmentul
unui ou de struț decorat, vechi de numai puțin 60.000 de
ani. Cojile acestor ouă, pe cît de mari, pe atît de rezisten-
te, nu erau folosite inițial la vreun ritual religios, ci doar
în scop practic, ele fiind numai bune pentru transportarea
apei. În Egiptul Predinastic (înainte de 3.200 î.H.) și în
culturile timpurii ale Mesopotamiei și Cretei, ouăle au
început însă să fie asociate atît cu regalitatea, cît și cu
ideea de moarte și de naștere. [...] Potrivit uneia dintre
legendele creștine, Maica Domnului, care venise să-și
plîngă fiul răstignit, a așezat lîngă cruce un coș cu ouă,
acestea înroșindu-se de la sîngele care picura din rănile
lui Isus” (Formula As, 2021) 

* 
Orice frumusețe în artă are ceva sălbatic într-însa. E

un început perpetuu de viață care se teme să nu fie
domesticit prin pastișă sau kitsch. 

* 
A.E.: „Atenție. Conștiința ta ca atare e modestă.

Obiectul său poate avea o grandoare pe care uneori se
arată dispus a i-o transmite”. 

*
„Unii bărbați au suspinat la răpirea femeilor lor, cei

mai mulți însă la faptul că nimeni n-a avut de gînd să li
le răpească” (Nietzsche).

* 
Într-un local din Timișoara, la o masă în fața mea, de

o parte o tînără, de cealaltă un bărbat între două vîrste,
corpolent, figură izbitor comună, sastisit, alături de o
femeie încă „cu nuri”, pesemne consoarta sa. Tînăra
perorează fără încetare pe teme de „afaceri”. Zeci de
minute în șir. Facies livid, buze strînse. Ambiția însăși în
acțiune. La un moment dat, prezumata soție pleacă.
Brusc, tînăra schimbă placa, devine confidențială, rugă-
toare. Pe cît cu putință joacă pe cartea seducției, avînd
aerul că i se dăruie suflet și trup interlocutorului. Unica
sa grijă e ca acesta s-o accepte. Dar apare inopinat un
tînăr chipeș care se așează liniștit lîngă tînăra transporta-
tă. Îi trece brațele pe după gît, în numele desigur al unei
familiarități rodate. Partenera sa își întoarce fața spre el,
îi surîde, dar nu uită a arunca cîte o privire fugară bossu-
lui, în chip de scuză. Îmi vin în minte versurile unei vechi
șansonete: „Lisette avait deux amoureux,/ un autre jeune
et l’ autre vieux”…

*          
„O unică femeie tînără și urîtă face, în speranța ei

zadarnică, ca iubirea ajunsă ieftină să devină din nou
prețioasă” (Elias Canetti). 

* 
Distanța față de tine a unei cunoștințe, chiar dacă te

afli cu ea în relații aparent apropiate, imediat perceptibilă
cum aerul greu al unei încăperi neaerisite multă vreme în
care te afli. 

* 
Murind, tragi lumea aceasta după tine, astfel cum, în

timpul somnului, fără a-ți da seama, tragi plapuma într-o
parte sau alta.

* 
„N-ai mai vrea să stai de vorbă cu cunoștințele tale

dacă ai afla ce spun despre tine în absența ta”
(Schopenhauer). 

* 
„Viața de actor nu e întotdeauna roz! Milles Long, de

52 de ani, a acordat un interviu în care a povestit tainele
industriei cinematografiei pentru adulți. El a recunoscut
că a făcut sex cu peste 4.000 de femei de-a lungul unei
cariere de 20 de ani. A strîns o avere de peste 5 milioane
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$, dar nu ar mai face niciodată ce a făcut în tinerețe. [...]
«Nimeni nu s-a întrebat vreodată de ce în industria porno
sunt doar 20-30 de staruri masculine și zeci de mii de
actrițe porno. Vă spun eu: este o meserie foarte grea. La
un moment dat nu mai simți nici o plăcere și actul sexual
devine un fel de antrenament la sala de fitness», a poves-
tit Long” (Click, 2021). 

* 
Langoarea acestei după-amiezi tîrzii de sfîrșit de

vară, privindu-se în oglinda sa de văzduh.
* 

Libertatea lăuntrică a vîrstelor aurorale. Captivitatea
fie și aurită a maturității. Autentica integrare în lume e
libertatea lăuntrică. 

* 
A.E.: „Știai, colega, că Bucureștiul a fost numit în

secolul XVII, așa, într-o veselie, în două veselii, dacă
vrei, Hilariopolis?”.

* 
Metamorfoză. Spațiul devine timp. Localități precum

Oradea și Clujul capătă pentru tine condiția unor vîrste.
Realizîndu-le în amintire, e ca și cum ai privi fotografii
ale tale vechi. Imposibilități materializate ale unei deve-
niri încă în curs... 

*
„Înspăimîntătoarea și îngrozitoarea uitare a numelor

proprii! Ce rămîne atunci din tinerețea mea, din
prospețimea amintirii? În structura mea, mereu angoasa
acelor viduri care apar, goluri, dacă le pot spune: goluri
de neant. Greu să-mi amintesc, fără ajutorul soției mele,
numele marelui actor englez care a jucat, la Londra, rolul
lui Bérenger în Rinocerii. (Era, mi-aduc aminte acum,
Laurence Olivier). Cu mare greutate mi-au revenit în
minte numele lui Edgar Faure, al lui Joan Plowright
(Daisy, cu Laurence Olivier), și deloc numele acelui rus,
care a fost și poet, care a luat premiul Nobel, dar pe care
nu l-au lăsat să-și părăsească țara ca să-și primească pre-
miul, și a făcut un film despre Revoluția Rusă… Ah, vic-
torie, victorie, era Boris (?) Pasternak. Cu greutate îmi
revine numele lui Flemming Flindt (Lecția, în spectacol
de balet)” (Eugène Ionesco).

* 
Siguranța de sine, postura ofensivă, chiar o doză de

vanitate (evident nu față de tine) a unei persoane apropia-
te nu te indispune, ci, dimpotrivă, te stimulează precum
energia colaboratoare a unui aliat. 

* 
Senectute. Poți privi nu o dată mișcările psihice

curente ale ființei tale printr-o transparență cum a sticlei,
dar la ce folos acum!

* 
Mereu mai rămîne ceva de scris, de rostit și chiar de

trecut sub tăcere, care te desparte de cel ce ești în prezent,
dîndu-ți naiva impresie că ai putea deveni „mai tu
însuți”. Incertitudinea în variantă favorabilă a propriei
identități. 

* 
„Nietzsche era dezamăgit, epuizat și însingurat. În

plus, era probabil subnutrit, dat fiindcă el căuta cele mai
ieftine meniuri din oraș și probabil că lua prea multe
medicamente. Se îndopa cu medicamente periculoase,
scria rețete și le semna «Dr. Nietzsche». Farmaciștii ita-
lieni îi dădeau tot ce voia” (Sue Prideaux). 

* 
Fiecare vîrstă, o dramă. Drama primelor vîrste o poți

realiza acum, prin simțămîntul pierderii lor. 
* 

Eleganța neîmplinirii: amînarea.
* 

„Impulsul spre creație poate veni cu totul dinafară și
unica cerință importantă este numai aceea ca artistul să
aibă un interes esențial și să lase ca obiectul să devină viu
de la sine. Atunci inspirația geniului vine de la sine. Și un
artist cu adevărat viu descoperă, datorită tocmai acestei
naturi vii a sa, mii de impulsuri spre activitate și
inspirație, ocazii pe lîngă care alții trec fără să fie afectați
de ele” (Hegel). 

* 
Scriptor. Existența se toarnă în formă cum un lichid

într-un pahar. Dar acest pahar trebuie să-ți aparțină. 
* 

O diferență. A visa și a te afla înăuntrul visului, visat
de vis. 

* 
În orice caz cinicul manifestă o sinceritate pe care

fariseul n-o are. 
* 

„Vești proaspete din Turkmenistan, unde președintele
Gurbangulî Berdmuhamedov a hotărît ca în ultima dumi-
nică a lunii aprilie să fie sărbătorită, în fiecare an, ziua
cîinelui alabai, o rasă de cîini ciobănești. (Cîinele alabai
este unul dintre simbolurile naționale ale
Turkmenistanului și în cinstea lui a fost înălțată o statuie
de aur în capitala turkmenă Așhabad.) De organizarea
festivităților se va ocupa fiul președintelui, Serdar
Berdmuhamedov, viceprim-ministru și președinte al
Asociației Cîinilor Ciobănești” (Dilema veche, 2021). 

* 
Elogiile adresate unui vanitos riscă a-l face și mai

vanitos, unui spirit autoritar și mai autoritar. De atîtea ori
excesul adulatorilor omite a-și proteja obiectul adulării
lor.

2424 CONVORBIRI  LITERARE



„Ține de etica limbii nu numai a vorbi astfel încât să fii
înțeles, ci și în modul cel mai bun posibil.” 

Eugeniu Coșeriu

Revin la câteva considerații, surprinzătoare
într-un fel, pe care le face Eugeniu Coșeriu în
convorbirile sale cu Johannes Kabatek și Adolfo
Murguía. Voi avea în vedere mai ales ceea ce
spune cu privire la faptul înțelegerii. În definitiv,
contează când anume înțelegem ceva și în ce fel,
dacă realmente e înțeles de noi ceea ce de obicei
credem a fi înțeles. Tocmai în această privință
voi face unele mențiuni pe marginea celor
reținute din convorbirile sale. 

Discutând, bunăoară, despre interpretarea
textului, consideră că înțelegerea acestuia
înseamnă totuși altceva decât recunoașterea unor
expresii într-o anumită limbă. Căci e posibil „să
se înțeleagă exact expresia lingvistică și, dimpo-
trivă, să nu se înțeleagă nimic din sensul unui
text”1. Simplificând puțin, am putea spune că e
posibil să recunoști expresiile care compun o
propoziție și să nu înțelegi deloc propoziția ca
atare. Mai ciudat încă, e posibil să recunoști sen-
sul ei de primă instanță fără ca totuși să înțelegi
ceva. Între sensul ei – ca simplă propoziție – și
înțelesul celor spuse survine adesea o mare
distanță. Cei doi termeni nu mai înseamnă unul
și același lucru, cum credem de obicei, decât, să
zicem, în situații destul de rare. La fel și în
privința unui text: e posibil să știm ce spun anu-
mite expresii, la fel și frazele parcurse, dar să nu
înțelegem deloc textul ca atare. O situație aproa-
pe stranie, care, să recunoaștem, e tot mai des
întâlnită astăzi.

În locul invocat mai sus, Coșeriu nu vorbește

explicit despre o asemenea distanță între sens și
înțeles. Însă are grijă să numească unele condiții
de posibilitate ale înțelegerii. Bunăoară, să
recunoști o anumită intenție a celui care vorbește
sau un scop al celor spuse, să întrevezi felul în
care s-a născut un text sau anumite contexte. Să
ai în vedere nu atât ce spune un text, cât „în ce
scop spune el aceasta sau ce intenționează cu
ceea ce a spus”. Și, mai cu seamă, să-ți pui
mereu întrebări cu privire la asemenea lucruri.
Întrebarea și tot ce ține de o atitudine trează –
nedumerire, mirare, îndoială – importă întot-
deauna enorm. Altfel, ai în față propoziții dispa-
rate care se succed unele după altele, dar nu și
înțelesul lor, cu atât mai puțin înțelesul unui text.
Faptul ca atare e valabil și în cazul înțelegerii
unor întâmplări sau evenimente. Aș reține de
aici, forțând puțin un anume contrast, că sensul,
cel puțin când e simplu sau frust, nu înseamnă
nicicum un înțeles. A sesiza sensul de primă
instanță al unei spuse nu înseamnă și a o
înțelege. Nu are loc o anumită clarificare a celor
spuse în chiar conștiința nevoii de înțelegere, cu
atenția firească față de puterea sau slăbiciunea
acesteia din urmă. 

La un moment dat distinge, iarăși surprinză-
tor, între o simplă cunoștință și înțeles. Nu e
suficient doar să cunoști ceva, să deții o
cunoștință sau o informație oarecare. Ca să devi-
nă un înțeles, aceasta urmează a fi recunoscută
ca atare, motivată sau revăzută sub unele justifi-
cări. Cu alte cuvinte, „este vorba de a transforma
cunoscutul [das Bekannte] în ceea ce este recu-
noscut [das Erkannte], de a motiva, de a explica.
Eventual, de a arăta că era o iluzie cunoașterea
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intuitivă, că era vorba de altceva și nu de ceea ce
am crezut”2. Se referă aici mai ales la acele
cunoștințe care privesc omul și comunitatea
umană, cu tot felul de activități care le sunt pro-
prii.

Revin la ideea că înțelegerea nu are loc în
absența unor întrebări proprii. Când cineva nu
și-ar pune singur nici o întrebare cu privire la
ceea ce aude sau află, tinde să se situeze înafara
înțelegerii. Nu aș putea spune dacă dincoace de
aceasta, sau, eventual, dincolo de ea. Pare ciudat
acest lucru, însă nu putem ignora oricând sensul
propriu, reflexiv, al înțelegerii. De aceea cred că
a prelua unele cunoștințe fără a reflecta oricât de
puțin asupra lor nu înseamnă a înțelege.
Folosirea lor doar în virtutea unor reflexe comu-
ne, eventual din nevoi exterioare, lasă deoparte
orice înțeles al acestora. 

Desigur, pentru a înțelege nu sunt totuși sufi-
ciente condițiile menționate mai sus. Mai semni-
ficativ pare să fie un fapt ce privește însăși
conștiința celui în cauză. Anume, înțelegerea a
ceva presupune întotdeauna și o anumită
înțelegere de sine. Reiau un fragment în care
cred că e sesizabilă această idee. „Pentru a
înțelege sensul unui text sau sensul acestui sim-
plu cuțit/descoperit de un arheolog/, trebuie să
știi mult mai mult. Și, mai ales, să te interpretezi
pe tine însuți și să te identifici fie cu autorul tex-
tului, fie cu această comunitate și să te întrebi,
din ce motiv, în aceleași condiții, s-ar fi scris sau
s-ar fi făcut întocmai astfel”3. Nu aș ignora în
fragmentul de față acest „mai ales” („Și, mai
ales, să te interpretezi pe tine însuți...”).
Înțelegerea unor texte sau fapte solicită celui în
cauză o anumită înțelegere de sine. A interpreta
ceva presupune și o anumită interpretare de sine.
Faptul ca atare generează imediat întrebări de
felul: ce înseamnă pentru mine sau pentru comu-
nitatea din care fac parte acest lucru pe care
doresc să-l înțeleg? de ce îmi reține atenția și cu
ce efecte pentru mine sau pentru alții? Eugeniu
Coșeriu intuiește foarte bine această inevitabilă
întoarcere a privirii către sine, în absența căreia
înțelegerea unui lucru nu e posibilă.

Faptul din urmă, asupra căruia niciodată nu
s-ar insista îndeajuns, poate fi regăsit și atunci
când Coșeriu are în atenție niveluri diferite ale
înțelegerii. De exemplu, când vorbește despre
înțelegerea la nivelul unor expresii sau secvențe
gramaticale și, dincolo de aceasta, înțelegerea
unui întreg text. Sau când are în vedere
înțelegerea a ceva nou, eventual noua înțelegere
a unui lucru. „Giovanni Gentile scrie undeva că
noul este chiar mai de înțeles decât vechiul: dacă
înțeleg ceva nou, înțeleg mai mult decât dacă
înțeleg numai ceea ce era cunoscut și dacă
înțeleg încă o dată ceea ce am mai înțeles. Și a
înțelege este un act creativ”4. Ultima mențiune
merită reținută: „a înțelege este un act creativ”.
Un autor prețuit de Coșeriu, anume Hans-Georg
Gadamer, afirmase ceva asemănător într-o
manieră cumva paradoxală. „Este suficient să
spunem că, dacă înțelegem, o facem de fiecare
dată altfel”5. În prealabil menționează că
înțelegerea nu e doar un act reproductiv, ci ori-
când și unul de creație.

E posibil însă a înțelege mereu altfel? Sau a
înțelege ceva din nou? Orice reluare, când poate
fi numită astfel, aduce cu ea o diferență în
privința înțelesului posibil și a conștiinței în
cauză. Nu am putea vorbi în sens propriu de
înțelegere în absența unei asemenea diferențe.
Iar dacă a înțelege este un act creativ, înseamnă
că nu există un înțeles neutru, absolut imperso-
nal. Nu există nici ceva deja înțeles: cu privire la
ceea ce credem că a fost înțeles altădată urmează
a reflecta din nou, pentru a putea recunoaște ast-
fel un posibil înțeles. Nu se poate vorbi de un
înțeles reluat dinafară și întocmai. Câtă vreme
actul de gândire ar fi pur mimetic, repetitiv, nu
ar fi unul de înțelegere. Sau, dacă am accepta
totuși că poate fi, s-ar situa la nivelul de jos al
înțelegerii. La fel s-ar întâmpla și atunci când
mintea ar opera doar cu reprezentări sau imagini
ce apar de la sine înțelese.

Când cineva caută cu adevărat să-și clarifice
un lucru, va accede la un înțeles nou față de cele
existente, oricât de mult ar fi acesta îndatorat
celorlalte care l-au pregătit. În această privință,
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Coșeriu oferă un exemplu foarte elocvent.
„Citez mereu aici, ca exemplu, interpretările cu
privire la Socrate. Mai întâi, interpretarea răută-
cioasă și negativă a lui Aristofan, care privește
totul numai superficial. Această interpretare tre-
buie, bineînțeles, să fie respinsă și probabil că
nici Aristofan nu ar fi dat această interpretare în
afara comediei, deoarece era un om foarte inteli-
gent, cum se poate constata din faptul că el era
permanent pentru pace și împotriva războiului.
Apoi avem interpretările lui Xenofon și Platon.
Probabil că Socrate cel istoric real era, după ceea
ce într-adevăr a spus și a făcut, cam așa cum
apare la Xenofon. Dar cum putea un spirit
modest ca Xenofon să înțeleagă virtualitățile lui
Socrate? Putea să înțeleagă numai ceea ce un om
nu foarte perspicace, un soldat brav, putea să pri-
ceapă și nimic mai mult. De aceea spun că ade-
văratul Socrate este cel al lui Platon. Dar acest
Socrate nu mai este numai Socrate însuși, ci și
Platon. Deoarece Platon spune ceea ce ar fi putut
spune Socrate. El a descoperit dinamica lui
Socrate sau una – probabil cea mai importantă –
orientare a spiritului lui Socrate. Socrate a rămas
în istoria filosofiei și a culturii nu prin ceea ce
este la Xenofon, ci prin ceea ce se află la
Platon”6. Într-adevăr, e posibil ca figura lui
Socrate cel istoric, „real”, să ne parvină mai ales
prin Xenofon și prin alți cronografi din vechime.
Însă „adevăratul Socrate” a devenit – multă
vreme pentru omul european – cel din scrierile
lui Platon. Nu aș spune că este singurul „adevă-
rat” sau că face inutile alte chipuri ale lui
Socrate. Doar că Platon a înțeles – a căutat cu
adevărat să înțeleagă – atât întâmplarea tempo-
rală a lui Socrate, cât și cea atemporală. Coșeriu
face aici o remarcă aparte: Platon a căutat să
înțeleagă „virtualitățile lui Socrate”, „dinamica
lui Socrate sau una – probabil cea mai importan-
tă – orientare a spiritului lui Socrate”. Prin acest
mod de înțelegere, nu consemnează doar ceea ce
Socrate a făcut sau a spus, ci deopotrivă ceea ce
ar fi putut spune în contul timpului care vine.

Situații noi se ivesc atunci când e vorba de

înțelegerea celuilalt și înțelegerea cu celălalt,
alături de celălalt. Contează oricând o dublă
străduință a celui care vorbește. Pe de o parte, de
a vorbi în așa fel încât să fie înțeles de ceilalți,
iar pe de altă parte, de a vorbi într-un mod cât
mai bun posibil. Cum spune Coșeriu, prin ambe-
le este în joc o anumită etică a limbii. Nu e firesc
să credem că se poate vorbi oricum, că fiecare
poate vorbi oricând cum dorește. Când totuși se
întâmplă, nu e demn de cel care vorbește și nu se
ține cont de o anumită demnitate a limbii.
„Aceasta e tocmai atitudinea care lezează dem-
nitatea limbii și prin care limba este privită ca
instrument și nu ca modalitate a ființei, a ființei
istorice a fiecăruia. E îngrozitor de penibil acest
«con tal que se entienda, cada cual puede
hablar de cualquier modo (cu condiția de a se
înțelege, fiecare poate vorbi oricum)». Aceasta
înseamnă, de fapt, a te disprețui pe tine însuți.
Fiecare activitate are și o anumită etică internă;
și ține de etica limbii nu numai a vorbi astfel ca
să fii înțeles, ci și în modul cel mai bun posibil”7.
Este, cred, excelentă această considerație, ca și
ideea regăsirii unei adevărate etici a limbii. 

În fond, limba în care omul se înțelege pe
sine și cu ceilalți nu este de uz solitar. Nu-l
privește niciodată exclusiv pe cineva anume, ca
și cum i-ar fi un simplu instrument sau i-ar
aparține în solitudine. Dimpotrivă, prin chiar
natura ei, limba este „înainte de toate tocmai
formă sau apariție a alterității omului; nu doar
forma evidentă, ci într-adevăr prima și principa-
la formă”8. Când cineva se înțelege pe sine, o
face inevitabil „ca subiect între subiecte”.
Aceasta înseamnă că nu este niciodată absolut
singur; prin chiar viața limbii în care caută să se
înțeleagă, este și altcineva de față.
Recunoscându-l ca atare pe celălalt, va primi el
însuși din partea lui o nouă confirmare. Coșeriu
distinge între comunicarea ca împărtășire a ceva
și comunicarea cu cineva, considerând că a doua
nu poate lipsi vreodată. „/A/ spune înseamnă a
spune pentru altcineva, în ipoteza că acesta
primește semnul și îl interpretează”; „când vor-
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besc, am deja această comunicare cu un altul,
chiar când vorbesc cu mine însumi sau cu lucru-
rile; mă comport ca și cum ele ar înțelege”9.
Oricum s-ar întâmpla, limba ne vorbește mereu
de prezența celuilalt. Însuși sensul comunicării,
cum spune în continuare, se află în dorința omu-
lui de înțelegere și în căutarea unei anumite
înțelegeri cu celălalt. În consecință, nu e firesc
să ignori naivitatea sau tăcerea cuiva ca și cum
ar fi lipsite de înțelegere10. Nici vocea celui care
în primă instanță nu are cum să înțeleagă.
Vorbitorul naiv care își apără felul său de a
vorbi, ca și cel care crede că unele cuvinte sunt
urâte, nepotrivite, are într-o privință
îndreptățirea sa. Căci manifestă o anumită
năzuință, de pildă, către ceva simplu, natural,
sau către o formă particulară de frumusețe, ceea
ce nu ar trebui socotit o simplă lipsă de
înțelegere. Cum vedem, o neașteptat de compre-
hensivă raportare la celălalt. 

Într-o povestire chiar a lui Eugeniu Coșeriu,
Cai negri pe drumul spre Petersburg, am putea
recunoaște acest lucru. Este vorba de călătoria
pe care o fac doi prieteni, totul petrecându-se de
fapt imaginar, grație cuvintelor spuse cu o infi-
nită înțelegere de unul dintre ei într-un moment
greu11. Kalin, un bătrân, se simte din ce în ce mai
rău. Lângă el se află Giovanni, prietenul său.
Deodată, Kalin îi reproșează că nu l-a dus încă
să revadă minunatul oraș Petersburg. Pare să nu
mai știe ce spune și îi cere să-l ducă imediat
acolo. Ar fi urmat să meargă mult, trecând peste
câmpiile și pădurile deja înghețate ale Rusiei.
Giovanni nu stă însă pe gânduri și îl asigură că
îndată vor fi înhămați caii și vor porni la drum.
Cu mintea tulburată de febră, Kalin deja vede
caii negri de altădată și recunoaște că aleargă
spre locul făgăduit. Întreabă necontenit pe unde
se află și cât mai au de mers. Prietenul său are
grijă, clipă de clipă, să-i trezească în minte
imaginea unor locuri cunoscute, ca și cum s-ar fi
aflat chiar acolo. Febra crește și ea mereu. Îi
spune cum trec în grabă prin pădurile de lângă
Minsk și străbat orașul, după care prin Vitebsk,

unde, tânăr fiind și revoluționar, a făcut un an de
pușcărie; în dreapta mult mai departe s-ar zări
Iasnaia Poliana, cu acel Tolstoi care a binevoit
să-l ascundă de poliție, ajung apoi la Staraia
Russa și la Novgorod, unde frumoasa Olga l-a
așteptat pe vremuri, și, în sfârșit, intră spre seară
în Petersburg. E ceață și frig. Febra devenise
maximă. Merg puțin de-a lungul Nevei, însă
peste toate se lasă întunericul. „Acum o să ne
odihnim, Kalin, iar la miezul nopții vom ieși să
privim reflexele aurorei boreale”. Este o ultimă
vedenie, cu adevărat mirabilă, pe care Giovanni
înțelege să o promită prietenului său.

Note:
1. Johannes Kabatek, Adolfo Murguía, «A spune lucru-

rile așa cum sunt...». Conversații cu Eugeniu Coșeriu
(1997), traducere, indici și completări bio-bibliografice de
Adrian Turculeț și Cristina Bleorțu, Editura Demiurg, Iași,
2017, p. 166.

2. Ibidem, p. 144. 

3. Ibidem, p. 166. Ar merita din nou discutată, bunăoa-
ră, relația dintre interpretare și înțelegere, urmând acele
trepte care se ivesc între posibila lor identitate, când par să
fie unul și același lucru, și diferența scandaloasă dintre ele,
când interpretarea ascunde sau face cu neputință buna
înțelegere.

4. Ibidem, p. 134.

5. Cf. Hans-Georg Gadamer, Adevăr și metodă, partea
a doua, II, c („Semnificația hermeneutică a distanței istori-
ce”), chestiune reluată într-un studiu de mai târziu, Între
fenomenologie și dialectică. O încercare de autocritică,
unde vorbește despre „dictonul său” mai vechi: „Se
înțelege altfel dacă în genere se înțelege”. 

6. Eugeniu Coșeriu, op. cit., p. 137.

7. Ibidem, p. 175. Nu e locul aici, însă ar merita reluată
și revăzută pe larg ideea din urmă. La fel și ideea că există,
prin chiar această etică a limbii, o etică a înțelegerii. Nu
doar logica privește actul înțelegerii, nici măcar hermeneu-
tica într-o manieră deplină, căci de fiecare dată devine rele-
vantă o anumită etică a înțelegerii.

8. Ibidem, p. 203.

9. Ibidem, p. 204. 

10. Ibidem, p. 206.

11. Povestirea e cuprinsă în volumul Eugeniu Coșeriu,
Anotimpul ploilor (povestiri și glume, cu cinci desene de
Nerses Ounanian), traducere din italiană de Adriana
Gorăscu, postfață de Cornel Mihai Ionescu, Editura
Clusium, Cluj-Napoca, 1992.
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Horia Bădescu este ceea ce numim un scriitor
complet: poet, înainte de toate, romancier, filosof
al culturii şi artei, eseist, publicist, traducător (el
însuşi tradus şi comentat, mai ales în spaţiul fran-
cofon, scriind despre opera lui nu mai puţin de 46
de personalităţi străine1). La teatru, a ajuns ca her-
meneut, sub semnul tragicului, prin interpretarea
capodoperei Meşterul Manole a lui Lucian Blaga
şi a dramei creatorului din Monastirea Argeşului
(vezi pătrunzătorul eseu Meşterul Manole sau
imanenţa tragicului, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1986). Poetul a debutat editorial în
1971, cu Marile Eleusii (la editura clujeană
Dacia), opera poetică sporind până în 2017 cu alte
22 de volume. În 2013, la împlinirea vârstei de 70
de ani, Editura Eikon a luat iniţiativa unui proiect
editorial susţinut de COPYRO, sub egida
Universităţii „Babeş-Bolyai”, constând într-o
antologare, în trei volume, a întregii opere poetice
a lui Horia Bădescu, în selecţia autorului, sub tit-
lul Cărţile vieţuirii. Cartea a apărut în Colecţia
„Echinox” (coordonată de Eugen Uricaru), avân-
du-i ca editori pe Valentin Ajder şi pe Vasile
George Dâncu. Fiecare dintre cele trei volume a
beneficiat de câte o postfaţă, semnată, în ordine,
de Ioan Adam, Petru Poantă şi de Ioan Holban.

Am comentat creaţia lirică a acestor volume
într-un studiu (Vieţuirile lui Horia Bădescu) apă-
rut în serial în Convorbiri literare, reluat şi aug-
mentat în cartea mea Revizuiri critice (Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2019). Între timp, tri-
logia Vieţuirilor s-a îmbogăţit cu un al patrulea
volum, Cărţile vieţuirii, IV, Dinaintea ta merge
tăcerea, Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-
Napoca asumându-şi publicarea acestuia, 2021.
Vieţuirile de faţă sunt structurate în şapte cicluri:
Dinaintea ta merge tăcerea, Poemele mosane,
Aporiile timpului, Degetul lui Iov, Caietul de la

Habra, Poemele verii, al şaptelea fiind un Epilog.
Am ţinut să consemnez structura heptagonală,
fiindcă această parte a tetralogiei este una „rezu-
mativă”, consfinţind ceea ce în studiul menţionat
am numit cartea cu şapte peceţi de rezonanţă
biblică şi eminesciană (vezi nuvela Sărmanul
Dionis), reconfirmată de heptagonul final (EL-
GAHEL) al capodoperei lui Ion Barbu, Joc
secund, heptagon ce scapă geometriei şi logicii
clasice, neputând fi construit cu rigla şi compasul:
„Eptagon cu vârful stelelor la fel./ Şapte semne,
puse ciclic” (Încheiere). Cele şapte stele, şapte
semne puse ciclic recapitulează cele şapte zile ale
creaţiei divine, pe care poetul, încărcat de tăcerea
cuvintelor (Dinaintea ta merge tăcerea), ca indi-
ciu al neputinţei de a înţelege Creaţia, nu face
decât să întoarcă etern roata cuvintelor, umbre ale
Logosului divin, cum încheie „divinul brit” vieţui-
rea lui Hamlet: Şi restul e tăcere.

Horia Bădescu se dovedeşte şi aici un mare
poet al tăcerii, confrate cu Lucian Blaga, un poet-
filosof, care construieşte ontoestetic2, nu pur este-
tic, cu atât mai puţin ideologic. În acest sens tre-
buie să decriptăm cuvântul vieţuiri. „A vieţui”, în
sensul dat termenului de către Horia Bădescu,
adună numeroasele înţelesuri cumulate/muzeifi-
cate în dicţionare, toate transfigurându-se holonic
în a fiinţa, dincolo de a trăi şi a supravieţui biolo-
gic. Filosoful ieşean Ştefan Afloroaei a subliniat
diferenţa ontologică (concept heideggerian de
primă instanţă) dintre cele două verbe într-o carte
lămuritoare încă din titlu: Fabula existenţială. Cu
privire la distanţa dintre a trăi şi a exista şi alte
eseuri (2018). El pleacă, nu întâmplător, de la
Hamlet, în interpretarea lui Nietzsche din
Naşterea tragediei. Trecând în revistă principalele
capodopere ale răzbunării din literatura universa-
lă (de la Iliada până la Don Quijote, Hamlet,
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Contele de Monte Cristo, la care eu adaug
Mioriţa), Nietzsche observă că prinţul Hamlet al
Danemarcei, deşi avea toate probele şi ordinea
cetăţii pentru a urma lex talionis, intră într-o lungă
şi ciudată nehotărâre, deturnând acţiunea în plan
estetic (de fapt, ajungând la ontoestetic, stare
intermediară între două niveluri de Realitate) prin
spectacolul Moartea lui Gonzago. Sau cum spune
Ştefan Afloroaei: „Imediat ce află de moartea tată-
lui său, Hamlet e atins de o ciudată indecizie. Pare
să fi pierdut orice putere a voinţei. Nu caută să
acţioneze, spre a restabili, de pildă, legea în
vechiul regat şi a relua tronul din mâinile uzurpa-
torului. Ştie bine ce s-a întâmplat, mai bine decât
ceilalţi. Doar că în locul acţiunii vin mai curând
întrebările, însoţite mereu de îndoială şi, la un
moment dat, de o aparentă nebunie”3. Hamlet par-
curge drumul de la a trăi la a exista, de la starea
de materialitate biologică şi socio-politică la
Idee, la Fiinţă. 

Fiind un iniţiat în hermeneutică transdiscipli-
nară, Horia Bădescu ajunge la ontoestetic, în zona
de maximă transparenţă a Fiinţei, în care lumea
se-ntoarce la propria origine conservată de etimo-
logia cuvântului, la lumen, limba română fiind
singura între limbile romanice care a păstrat iden-
tificarea lumii cu lumina, cum au constatat
Părintele Dumitru Stăniloae în Teologia
Dogmatică Ortodoxă (1978) și Romulus
Vulcănescu în Dimensiunea românească a
existenței. Vieţuire înseamnă, în limbajul poetic al
lui Horia Bădescu, a face să răzbească de sub
cenuşă, din întuneric, lumina taborică pe care
lumea opacă e pe cale de a o pierde, în caz că nu
a pierdut-o încă. Acesta e rostul cuvântului poetic,
consonant cu al rugăciunii. Să nu ne surprindă că
toate poemele din Vieţuiri, IV sunt, de fapt, rugă-
ciuni, în care simbolurile obsedante sunt cenuşă,
sânge, întuneric, tăcere, cântec, drum, fum, moar-
te, dimineaţă, toamnă, vară, clipă, timp, lume,
frunza în cădere, ţipătul, umbra etc., simboluri
care străbat, în definitiv, întreaga operă poetică.
Lirica lui Horia Bădescu atinge lumina imnică a
marii poezii dintotdeauna, răzbătând din opacita-
tea teluricului, prin „cuvânt tăcut,/ în nicio limbă
încăput”, cum spune poetul în Epilog.

El începe (Dinaintea ta merge tăcerea) punând
întrebarea identitară întru Archaeus (vezi eseul
filosofic eminescian), împotriva uitării, „Cine
sunt eu?” Aşteaptă răspuns de la fratele vânt, de la
sora ploaie, de la bătrânul pământ, Gaia maică
fără de vârstă şi fără de nume, fiindcă nu mai ştie
cine-i acela care umblă pe Calea rătăcită: „Sub
podul care/ încă mai trece/ peste râpa inimii mele/
doar sângele uitării/ e cel care curge”. 

Se cuvine să fac două observaţii stilistice: poe-
mele lui Horia Bădescu nu au titlu (cu câteva
excepţii), acest „anonimat” având ca prim rol pe
acela de a aşterne tăcerea peste vieţuiri, poemele
putând fi identificate, ca în cazul ronsetelor4, după
primul vers. Pe de altă parte, deja din primul text
poetul adaugă vieţuirii Calea care e acum rătăcită,
ca şi Adevărul, sugerând degradarea triadei hristi-
ce: Calea, Adevărul şi Viaţa, în „veacul ăsta cinic
şi fudul,/ din veacul ăsta de prostie greu/ fără de el
şi fără Dumnezeu” (S-a dus pe apa sâmbetei des-
tul), accentul critic fiind legitimat şi întărit de
tonul de rugăciune conservat la nivelul întregului.
Limba poeziei devine memoria celor tăcute. Altfel
zis, e întru arheu: „Spun că limba mea e memoria
spusă-a/ tăcerii,/ aşa cum viaţa e memoria pierdu-
tă/ a morţii” (Spun că trandafirul are culoarea). În
toate se arată „pârjolul seminţei”, Adevărul,
„lumina de dinaintea/ scânteii” acoperite de
„cenuşa de după” (Precum cahlele-ncinse). 

Silogismele drumului (ridicate şi acestea la
rang de nouă specie estetică), în cărţile anterioare,
nu puteau lipsi, luminând Calea Crucii, căci
aceasta nu e altceva decât încrucişare de drumuri
care nu duc nicăieri, încât „crucea drumului este
veşnica lui/ neodihnă”: „Unde duce drumul/
acum?/ Doar nesfârşirea/ la capătul orizontului,/
doar ţărână/ în gura ta,/ doar umbra care bâjbâind/
te-nsoţeşte,/ iarba care-ţi creşte în carne/ deja”
(Unde duce drumul). În definitiv, drumul crucii
duce între lumină/zi şi întuneric/noapte, niveluri
de Realitate antinomice în infinit: „De-o parte
atotputernica zi,/ de cealaltă-ntunericul,/ cu umbra
lui în de el/ măsurându-se,/ de-o parte fiinţa Lui/
neajunsă sieşi,/ de cealaltă plânsul oaselor scurse/
de carnea neantului,/ durerea zilei moarte înainte
de/ naştere” (De-o parte atotputernica zi). Dacă
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ziua/lumină o poţi identifica, „drumul nicicum nu
poţi să-l afli” (O zi pe care ai locuit-o) în afund de
întuneric.

Şi totuşi fumul arată prezenţa luminii, este
„fum de lumină”: „Fumegă iarna, fumegă greu,/
Parcă-ar răsufla sub pământ Dumnezeu,/ sub
pământul cerului, în adâncuri, în hău,/ când îi
lacrimă ochiul a părere de rău./ Fumegă iarna fum
de lumină/ peste carnea lumii, străină,/ peste
podul din palmele lunii/ unde se suie pe cruce alu-
nii”.

Dar între Rai şi Iad, terţul tainic ascuns, cânte-
cul iubirii, Viaţa-vieţuire (Te cânt cu fiecare băta-
ie a inimii). Un poem, cu titlu de astă dată, e dedi-
cat lui Basarab Nicolescu: Despre neîntrupata-
ntrupare a ascunsului terţ: „E pretutindeni şi/
niciunde,/ precum văzduhul în oasele/ vântului./ E
înlăuntru şi în afară,/ în afara lăuntrului/ şi-n lăun-
trul a ceea ce niciodată nu-i/ înafara lăuntrului./
Este fără să fie,/ precum ecoul mării/ în scoicile
moarte,/ în toate şi-n sine însuşi/ ascuns,/ în toate
şi-n sine strălucind/ de luminile umbrei”.

Memoria de a nu fi singur e scoatere din
ascundere a terţului-iubire, căci singur nu e cel
singur, ci cel fără de memora morţilor, a înaintaşi-
lor şi părinţilor: „Ei sunt vii cu mult mai mult/
decât le-a fost dat vreodată/ să fie,/ ei sunt viaţa
care în de tine/ te ţine,/ ei sunt vii/ căci tu eşti mor-
tul/ care-i poartă din poarta/ singurătăţii,/ tu eşti
mortul ce va să învie/ şi nu ştie cine-i acela/ care-
l va duce prin lume” (Nu acela care doar pe sine
se află). Îl va duce lumina, care e tăcere totală
(„tăcere tăcută”, cum o numeşte poetul, fals pleo-
nastic), tăcere profundă, vieţuire. După Eminescu
și Blaga, Horia Bădescu este, probabil, cel mai
mare poet al luminii-tăcere din literatura română:
„Lumina mea de toamnă mierie,/ de tămâioasă şi
razachie,/ în care sufletul îmi întârzie// lumina
mea de-ntuneric şi ceaţă/ care mă arde şi mă
îngheaţă/ pe ce mai este din ce-a fost viaţă,// lumi-
na mea furişată din cer/ prin vâlvătaia marelui ger/
la cingătoare de înger stingher// lumina mea de
toamnă zăcută,/ lumina mea de tăcere tăcută/
lumina mea ca o vorbă neîncepută”.

Sau acest splendid poem, La fereastra zilei:
„La fereastra zilei/ Privind/ cum se-ntoarce în sine

lumina,/ de sinea ei minunându-te,/ de sinea ta
spăimântându-te/ cum de fărădecapătul/ lumii/
mâna de chipu-i/ s-ar fi atins./ La fereastra zilei/
Privind/ cum se-ntoarce în sine lumina,/ trupul
tău, Doamne,/ smuls de pe crucea-ntunericului!”

Poemul bădescian nu poate fi decât al luminii,
ca „ecouri din bâlbâiala/ neantului/ acolo unde
începe/ gramatica sângelui şi sintaxa/ tăcerii”, sin-
taxa uitării cuvintelor (Poemul), căci cuvintele
poemului sunt „lumânări în străfundu-ntunericu-
lui/ care te duce cu sine” (Prin geam). Tăcerea e
Logos divin, plenitudinar: „plină de vorbe/ tăce-
rea./ Niciun luciu de apă,/ nicio oglindă în care să-
ncapă/ vâlvătaia adâncului,/ niciun început/ în
care sfârşitul să se poată/ citi,/ nicio întoarcere/
dintr-o plecare neîntâmplată” (O zi care-ncepe).
Acest ninism devine logică-nelogică poetică, con-
sonând cu paradoxismul într-un poem al simulta-
neităţii afirmaţiilor şi negaţiilor, încapsulate în
formă clasică interogativă şi chiasmatică, reve-
lând, în bătaia clopotelor, „cântecul în care ne-am
ascuns”: „Va să vină, cine va să vină?,/ va să vină
pân’ la dumneata/ lăcrimata punte de lumină/
ne’ntrebata care va-ntreba.// Va să steie, cine va să
steie?,/ în fântâna gerului oglindă/ înflorita sufle-
tului cheie/ pusă-n casa cerurilor grindă.// Va să
spună, cine va să spună?,/ cum în sine sinele se
cere,/ cum pustia sângelui adună/ nenăscuta vor-
belor tăcere// Va să plece, cine va să plece?,/ drum
din josul lumii mai în sus,/ ochiul care nu ne mai
petrece/ dusul care nu ne-a mai adus.// Va s-ajun-
gă, cine va s-ajungă ?,/ unde nici nu este de ajuns,/
în abis bat clopotele-n dungă/ cântecul în care ne-
am ascuns”.

Ninismul de care vorbeam naşte şi aporiile
timpului, preludiate încă din Poemele mosane de
ronsetul Azi fără astăzi, mâine din ieri şi de ecua-
ţia clipă-veşnicie: „mai lungă decât veşnicia/ e
clipa/ şi totuşi/ n-o va şti niciodată” (Eşti aici, pe
acest pământ). Ciclul Aporiile timpului începe
brusc cu un distih paradoxist: „El e nefiind/ şi nu
este fiind”. Chiasmul evocă, în felul său, celebra
replică a Sf. Augustin, la întrebarea ce este timpul:
„Dacă nimeni nu mă întreabă, o ştiu. Dacă sunt
întrebat şi caut s-o explic, nu o ştiu”
(Confesiuni). Horia Bădescu ştie că timpul e înce-
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putul şi sfârşitul, dar că nu e nici Alfa, nici
Omega. De aceea, numai tăcerea îl poate tălmăci:
„Precum sarea-n bucate e/ şi ca respiraţia inimii,/
clopot fără de limbă/ despre toate vorbind/ cu
tăcerea lui/ nesfârşită”

Ca şi în aporia Sf. Augustin, timpul nu poate
vorbi despre sine: „Doar despre sine nu poate
vorbi,/ căci memoria lui/ e a celor ce duce/ cu
sine,/ precum amintirile înecaţilor/ sunt memoria/
râului”. Timpul, crede poetul, e chiar drumul,
călătorul, acela care nu duce nicăieri în incrucişa-
rea cu veşnicia, croind şi pierind orice lucru:
„Nimeni nu-şi află cărare în timp,/ timpul e cel
care călătoreşte/ în fiecare,/ din călătorie lui se
întocmeşte/ şi piere/ fiece lucru”.

Timpul călătoreşte între două Porţi, viaţa şi
moartea. Altfel spus, el croieşte vieţuirile: „De la
o poartă la alta-i/ e umbletul/ şi la fiece poartă stă
vama/ abisului,/ dincolo de el nimic/ nu-l îngădu-
ie”.

Timpul este zborul păsării brâncuşiene şi călă-
toria Luceafărului eminescian: „El nu ştie nici-
când/ ce se-ntâmplă/ el este chiar întâmplarea,/
aşa cum pasărea nu ştie ce este/ zborul,/ zborul
însuşi e pasărea”.

În tăcerile timpului se ascunde plânsetul
lumii: „Fără el nimic nu se poate,/ însă el nu-i
decât plânsetul/ celui ce-i ştie/ moartea de fiece
clipă,/ lacrima veşniciei/ pe obrazul a ceea ce e/
doar/ fulgerarea fărădechipului”.

Timpul ontoestetic pare salvatorul din „cenuşi-
le verbului”, ca memorie a tăcerii, căci „cine poate
urma/ drumurile abisului?” (Zile fără de capăt,
fără sens, Şi astfel sfârşeşte): „Şi astfel sfârşeşte/
ceea ce fu poemul:/ cenuşa încă fierbinte-a/
cuvântului,/ memoria tăcerii”.

Tocmai această memorie a tăcerii este mântui-
toare, a şaptea pecete, cea duminicală, salvatoare
a zilei dintâi: „Fără de capăt e capătul/ drumului,/
în urmă/ neatinsa-i ţărâna/ ca-n ziua dintâi”, fiin-
dcă ajungi la „Tihna unei duminici/ în care de
trudă se vindecă/ toate”, dat fiind că Toate se-
ntorc în el: „Pline sunt de mireasmă/ precum mâi-
nile lui Dumnezeu/ după Facere/ Toate înscrise în
pagina albă/ pe care plugurile neîmblânzitei/
întorc oasele zeilor!”

Descins din specia rară a poeţilor vizionari, a
ultimilor solomonari, evocaţi de el însuşi, Horia
Bădescu, scriitor „cu certificat european”, cum l-
a numit Ioan Holban, se prezintă la Judecata de
Apoi a istoriei literare nu doar ca unul dintre iluş-
trii ei reprezentanţi, dar şi în plan uman ca un
exemplar model de înţelepciune şi de omenie
românească şi europeană.

Note:
1. Cf. Reflexe francofone. Receptarea operei lui Horia

Bădescu în spaţiul cultural francofon, ediţie îngrijită, pre-
faţă, notă asupra ediţiei şi indice de nume, de Ilie Rad, cu
un Argument al lui Horia Bădescu, Cluj-Napoca, Editura
Şcoala Ardeleană, 2018. Între comentatorii străini care i-au
apreciat opera se numără: Max Alhau, Robert André,
Michel Baar, Gérard Bayo, Jean Biès, Pierre de Boisdeffre,
Michel Camus, Jean Chatard, Maurice Couquiaud,
Dominique Daguet, Jacques De Decker, Pierre Dainhaut,
André Doms, Monique Dorsel, Jean Joubert, Werner
Lambersy, Yves Namur, Luc Norin, Jean Poncet, André
Schmitz, Jean-Max Tixier, Jean-Luc Wauthier, libanezul
Salah Stétié ş.a. Horia Bădescu este, între altele, membru al
Uniunii Scriitorilor din Franţa, membru al Academiei
Francofone, al Centrului Internațional de Studii și Cercetări
Transdisciplinare (Paris), al Academiei Universale din
Montmartre, din 1993, al Maison Internationale de la
Poésie, Bruxelles, al Comitetului Științific al Institutului
Internațional pentru Poezie și Operă al UNESCO, Verona,
Italia ş.a.

2. Ontoestetica este un concept hermeneutic inexistent
în dicţionarele româneşti şi străine, pe care l-am creat în
vederea interpretării gândirii poetice eminesciene.

3. Ştefan Afloroaei, Fabula existenţială. Cu privire la
distanţa dintre a trăi şi a exista şi alte eseuri, Iaşi, Editura
Polirom, 2018, p. 16.

4. Despre specia cu formă fixă ronset (Ronsete, 1995),
creată de Horia Bădescu, am vorbit pe larg în studiul din
Revizuiri critice. De observat doar că specia s-a ivit în spi-
ritul „setei de forme perfecte” dinamice, moştenită de la
Eminescu, în spiritul ethosului transmodern, ca soluţie rafi-
nată între rondel şi sonet. Poate nu întâmplător poetul
populează ciclurile de poeme cu câte un ronset, dându-le
tărie axială pe scară ontoestetică.
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Moto:
Soarta celor ca noi este să înfruntăm lumea 
ca niște orfani, alergând ani în șir după fantomele 
părinților noștri dispăruți.

Kazuo Ishiguro, Pe când eram orfan

Între Sângereii mei și Bursucenii Leonidei Lari,
dacă treci Schitul Bocancei, întâlnești numaidecât
simbolica vatră a Flămânzenilor, care pe timpul
comuniștilor  a dispărut pentru a nu umbri era fericirii
bolșevice, iar după proclamarea Independenței vatra
și-a reasumat, la propriu și la figurat, tradiționalul
nume de Flămânzeni…

Vatră flămândă, dătătoare de Regină pentru curțile
Serbiei și a celor mai bogate cernoziomuri din Europa,
atestate de academicianul rus Dokuceaev, hrănită de
moșiile de vară ale viței de nobili Lazu, îndrăgită de
mareșalul nobilimii basarabene, chișcăreneanul
Nicolae Kasso;  vatră deșteptată în 1918 de vizionarii
Pan. Halippa, Vasile Gafencu și Anton Crihan, care
printre primele  a votat Unirea Basarabiei cu Patria-
mamă, România – în alt istoric an de răscruce 1989
vatra sângereană, sfâșiată de două războaie mondiale,
foamete și deportări, ca majoritatea vetrelor basarabe-
ne, totuși a aderat cu trup și suflet la Mișcarea
Deșteptării, fiind prezentă cu miile de țărani și intelec-
tuali la Marea Adunare Națională din 27 August 1989.
Acolo, prin glasul profetic al regretatului Ion
Ungureanu, s-au rostit în Declarația finală Asupra
suveranității statului și a dreptului nostru la viitor
marile deziderate și adevăruri ale denumirii limbii
române, revenirii la grafia latină, recunoașterea etnoni-
mului de popor român al Basarabiei moldave; con-
damnarea Pactului Ribbentrop-Molotov; desecretiza-
rea arhivelor referitoare la foamete și deportări; trans-
parentizarea hotarelor și revenirea firească la matricea
istorică a devenirii noastre ca neam!

Acesta a fost plânsul înstrăinării celor două maluri

de Prut, cântat de regretații Doina și Ion Aldea
Teodorovici, precum și Visul de Aur al poeților
Leonida Lari, Nicolae Dabija, Grigore Vieru și Ion
Vatamanu, poetul prin a cărui vatră părintească de la
Costiceni trecea blestemata sârmă ghimpată.

Despre această unică șansă a Re-Unirii mi-a scris,
din America, în martie 1989, marele sângerean Anton
Crihan, cel mai longeviv supraviețuitor al Sfatului
Țării. Despre și pentru făurirea Marii Uniri au luptat
„Arcașii lui Ștefan” spulberați de malaxorul kaghebist;
Gruparea lui Filimon Bodiu; exilații Ion Moraru și
Petru Lungu, lideri ai organizației clandestine antiso-
vietice „Sabia Dreptății”; luptătorii „Armatei Negre”
din Chișcăreni-Flămânzeni-Bravicea; așa-zișii
„naționaliști români” Manole Țurcanu, Vasile
Odobescu și Simion Baranovschi – lideri ai Partidului
Democrat Agrar din Orhei-Rezina, condamnați la
moarte de „troika” regimului „umanist” sovietic;  fon-
datorii Frontului Național Patriotic Alexandru Usatiuc,
Alexandru Șoltoianu, Valeriu Graur și Gheorghe
Ghimpu, condamnați în 1972 la ani grei de Gulag pen-
tru că-și doreau, nici mai mult nici mai puțin decât
revenirea acasă, adică, citez din Programul FNP: rupe-
rea de la Uniunea Sovietică a… Basarabiei, precum și
a Bucovinei de Nord și reunirea lor ulterioară cu
România  (p. 399).

Mărturie scrisă cu sânge a acestei continuități orga-
nice stau cuvintele imnului „Arcașilor lui Ștefan”, cei
mai mulți dintre care și-au curmat cântecul prin Siberii
de gheață: 

„Tresar în cripte voievozii,
Căci lanțurile seculare
Sunt rupte și din cer se aude:
Trăiască România Mare!” 
(Elena Postică, Rezistența sovietică în Basarabia

(1944-1950), Ed. Știința, 1997, p. 148)
Astfel, idealul Unirii a fost și rămâne a fi aerul, pâi-

nea și credința, care au alimentat miile, zecile și sutele
de mii de compatrioți anonimi, deportați, persecutați,
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înfometați, împușcați pentru simpla vină de a se naște
români.  Foamea de adevăr și setea de libertate ne-au
mobilizat și adunat la cenacluri, mitinguri și proteste,
lanțuri umane cu flori în fața tancurilor sovietice sau în
detașamente de voluntari prin tranșeele războiului
moldo-rus din Transnistria.

Și același Ideal a alimentat milioanele de basara-
beni, uniți în cuget și simțire românească la cele trei
Mari Adunări Naționale din 1989, 1990, 1991. Prima
Mare Adunare Națională din 1989 a consacrat senti-
mentul identității naționale prin istorie, limbă și grafie
latină, cea din 16 decembrie 1990 a clamat ieșirea din
imperiu și proclamarea independenței și, în fine, cea
din august 1991, cu întârziere de cel puțin 9 luni a sta-
tuat Independenta Republicii Moldova.

Deci, trei ani furtunoși ca un preludiu distinct, care
a predeterminat cele trei decenii dramatice de
evoluție/involuție ale independenței noastre statale. De
fapt, ca să inversăm parabola evanghelică, cei trei erau
cinci, deoarece la Uniunea Scriitorilor, încă în 1987,
subliniază, pe drept cuvânt, acad. Mihai Cimpoi în car-
tea sa Basarabia sub steaua exilului:  „La 19 mai 1987
după o noapte furtunoasă de discuții este aleasă o nouă
conducere a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Se orga-
nizează și se țin adunări generale, plenare și ședințe
care vor pune începutul Renașterii basarabene”
(Op.cit., Ed.Viitorul românesc, Buc., 1994, pag.11).
Precizăm că până la acea dată cadrele de conducere ale
uniunilor de creație și ale tuturor publicațiilor din repu-
blică erau numite de CC. Din acel moment Uniunea
Scriitorilor, eliberată de sub tutela vigilentă a impus
formarea Comisiei Prezidiului Sovietului Suprem al
RSSM pentru studierea istoriei și dezvoltării limbii
moldovenești, alte hotărâri, proiecte și programe de
salvare națională, care au dinamizat și răscolit din
temelii sufocanta bunăstare mlăștinoasă a „înfloritoa-
rei” republici sovietice. Fondarea Mișcării democrati-
ce întru susținerea restructurării, de la 3 iunie 1988, la
fel sub protecția US; Scrisoarea deschisă a celor 66 de
intelectuali publicată în Învățământul public din 17
septembrie 1988; constituirea Frontului Popular din
Moldova la 20 mai 1989; Mișcarea Ecologistă, Liga
Femeilor Democrate, Asociația Istoricilor, Liga
studențească, cenaclurile Dialog și Alexe Mateevici,
apariția primului ziar în grafie latină  Glasul tipărit
clandestin la Riga, articolele bătăioase ale lui Ion
Druță, Gheorghe Malarciuc, Dumitru Matcovschi, Ion
Buga, Valentin Mândâcanu, Vladimir Beșleagă,
Constantin Tănase, Serafim Saka, Leonida Lari,
Nicolae Dabija, Iurie Grecov, Andrei Vartic și ale mul-

tor altora;  presa republicană descătușată, apoi și cea
raională; Mesagerul Televiziunii moldovenești În
frunte cu Constantin Pârțac, Efim Josanu, Valeriu
Saharneanu, Aneta Grosu, Gheorghe Mârzencu, Alexei
Barat ș.a. – toate pârăiașele, mici și mai mari, toate
Botnele, Ciulucurile și Răuturile deșteptării basarabe-
ne se adunau năvalnic într-un fluviu de neoprit al
conștiinței naționale trezite la viață!

Firește, sub euforia zgomotoaselor adunări și
mitinguri cu buciume, tobe și doine închinate lui
Ștefan cel Mare, cu inerentele colecții de prosoape și
colaci de nuntă, încă nu se făcea simțit pericolul
tradiționalului nostru viciu româno-basarabean al
umflării formelor fără fond într-un fast desuet de
esență bizantino-pravoslavnică, deși simptomele
artificialității începeau să apară.

1989… Ne domina un suflu primăvăratic al reîn-
noirii care făcea să înmugurească în sufletele noastre
cele mai tainice speranțe și planuri de viitor… Către
primele alegeri gorbacioviste, parțial democratice,
pentru I Congres al Deputaților din URSS, martie
1989, Mișcarea de renaștere națională era, în principiu,
coagulată și pregătită să-și promoveze ideile și oame-
nii în stare să ridice aceste idei în fața Leviatanului
sovietic. Ion Druță, Ion C.Ciobanu, Grigore Vieru,
Mihai Cimpoi, Dumitru Matcovschi, imobilizat pe
patul de suferință în urma unui perfid accident rutier,
Leonida Lari, Nicolae Dabija, subsemnatul, Eugen
Doga, Mihai Munteanu, Veniamin Apostol, Gheorghe
Ghidirim, Constantin Oboroc, Kristofor Andreev,
Anton Grăjdieru, în frunte cu preacuviosul părinte
Petru Buburuz – aceasta a fost echipa de șoc a moldo-
venilor în primul și unicul for democratic al imperiului
roșu. Bineînțeles, fără a pune la socoteală grupul
nomenclaturiștilor-comuniști al separatiștilor Blohin,
liderul mișcării Edinstvo, Belitcenko și Palahniuk din
Transnistria… Proporția, din păcate, era în defavoarea
noastră, de 1/3, ca și în Parlamentul Independenței. 

S-ar cere un capitol aparte pentru a trece în revistă
activitatea parlamentarilor moldoveni chiar în fieful
Kremlinului. Generalizând, vom accentua că ea a fost
demnă, de scurtă durată, însă destul de vizibilă. Cu un
grup restrâns ne-am înscris în cea mai radicală echipă
parlamentară: Grupul interregional al lui Andrei
Saharov și Boris Elțin, grup care chiar din debutul
lucrările Congresului a șocat lumea înaintând un
Pachet consistent de inițiative reformatoare: retragerea
trupelor sovietice din Afganistan; abolirea art.6 din
Constituție privind supremația PCUS, declararea lim-
bilor naționale ale republicilor unionale drept limbi de
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stat; formarea Comisiei parlamentare privind studierea
și aprecierea politico-juridică a Pactului sovieto-ger-
man și a protocoalelor lui secrete din 23 august 1939;
revizuirea vechiului tratat din 1920 privind constitui-
rea URSS și refacerea lui pe baze confederative… În
mare, toate aceste obiective au fost realizate. La 2
iunie 1989, a fost constituită Comisia pentru aprecie-
rea Pactului sovieto-german, a așa-numitului Pact
Ribbentrop-Molotov, iar la 24 decembrie 1989 Pactul
și protocoalele lui secrete au fost declarate ab initio
nule și neavenite de către organul legislativ suprem al
URSS. 

Putem afirma, fără exagerare, că votul și atitudinea
noastră au contat mult în dezbaterile Comisiei și în ple-
nul Parlamentului unional, deoarece exista riscul ca
Basarabia să lipsească din decizia finală. A rămas anto-
logică și întrebarea deputatului URSS Leonida Lari
adresată raportorului acestei Comisii istorice
A.N.Iakovlev: „Dacă Basarabia  a fost o colonie a
imperiului țarist, de ce ați afirmat, că ea a fost retur-
nată, de parcă ea ar fi fost proprietatea Uniunii
Sovietice?.. Și dacă în Pact este indicată numai
Basarabia, de ce în locul Basarabiei Stalin a ocupat și
Moldova și Bucovina? Căci între altele Basarabia
istorică este compusă numai din județele Akerman,
Chilia și Ismail, care acum se află în Ucraina?”. Fără
răspuns…

M-am oprit mai detaliat asupra acestui episod,
deoarece el reflectă in nuce, într-un segment de răs-
cruce al istoriei moderne ideile și aspirațiile noastre
dornice de libertate. Ele se pliau perfect pe tendințele
centrifuge, pe fundalul perestroikăi gorbacioviste, sti-
mulate de mișcările, fronturile populare tot mai active,
mai ales în partea vestică a imperiului, de la Marea
Baltică până la Marea Caspică, provocând în lanț
„reacția dominoului” în toată Europa Centrală și de
Est, disoluția Pactului de la Varșovia, căderea Zidului
Berlinului și a întregului sistem comunist, logic înche-
iat în colapsul imanent al colosului roșu pe picioare de
lut.

Cu două zile înaintea condamnării Pactului
Ribbentrop-Molotov, ceream, de la tribuna
Congresului din Moscova, condamnarea vărsărilor de
sânge din România ceaușistă și întindeam practic o
mână de ajutor revoluției române. Toate aceste incredi-
bile evenimente istorice se desfășurau sub ochii noștri,
într-un fel eram chiar actanții lor. Or, în naivitatea
noastră, condamnarea Pactului și căderea regimului
ceaușist ne făceau să credem că mâine-poimâine
Basarabia revine acasă și drumul spinos al exodului

nostru se va încheia în sfârșit peste imaginarul Pod de
flori așternut de toți frații reuniți la albia Prutului. Nu
a fost să fie! Pentru noi. Pentru republicile baltice con-
damnarea Pactului s-a pliat perfect pe obiectivul major
al luptei lor de emancipare: obținerea sau reactivarea
independenței. Drept care lucru deputații lor și-au sis-
tat participarea la lucrările Congresului sovietic, cău-
tându-și de nevoile lor interne. Pentru noi, moldovenii,
dilema drumului de urmat abia își reliefa conturul dra-
matic de hartă sfâșiată! Aceeași dilemă a formei fără
fond politic real!

* * *
Implacabila duruitoare a timpului mână lumea

înainte, dar viața, în cazul nostru, cei 30 de
independență arată că nu te poți mișca înainte fără o
radiografiere obiectivă și clar deductivă a trecutului.
Despre toate aceste lucruri se vorbește în Rezoluția
Parlamentului European din 19 septembrie 2019 refe-
ritoare la importanța memoriei istorice pentru viitorul
Europei (2019/2819 (RSP)). Este unul dintre cele mai
importante și mai complexe documente ale PE, care
apreciază tranșant natura odioasă a Pactului
Ribbentrop-Molotov semnat la 23 august 1939 și a
nefastelor lui consecințe pentru destinul tragic, incert
dilematic al Basarabiei nedreptățite nici până în ziua
de azi!

Dar, să ascultăm Rezoluția: „Parlamentul euro-
pean…având în vedere declarația sa din 23 septem-
brie 2008 privind proclamarea datei de 23 august ca
Zi europeană a comemorării victimelor stalinismului
și nazismului; (…) B. Întrucât, cu 80 de ani în urmă, la
23 august 1939, Uniunea Sovietică comunistă și
Germania nazistă au semnat un tratat de neagresiune,
cunoscut sub numele de Pactul Ribbentrop-Molotov și
protocoalele sale secrete, care au împărțit Europa și
teritoriile statelor independente între cele două regi-
muri totalitare și le-au regrupat în sfere de interes,
deschizând astfel calea către izbucnirea celui de-al
Doilea Război Mondial;  C. Întrucât, ca o consecință
directă a Pactului Ribbentrop-Molotov, urmat de
Tratatul de prietenie și frontieră germano-sovietic din
28 septembrie 1939 Republica Polonă a fost invadată
mai întâi de Hitler și două săptămâni mai târziu de
Stalin, care a înlăturat independența acestei țări, ceea
ce a reprezentat o tragedie fără precedent pentru
poporul polonez (și nu numai – n.n.), Uniunea sovieti-
că comunistă a început un război agresiv împotriva
Finlandei la 30 nov.1939, iar în iunie 1940 a ocupat și
a anexat părți din România (Basarabia și Bucovina de
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Nord – n.n.) – părți care nu au fost niciodată returna-
te (subl.n.) – și au anexat republicile independente
Lituania, Letonia și Estonia; (…)  H. Întrucât aminti-
rile privind trecutul tragic al Europei trebuie păstrate
vii pentru a onora victimele, a condamna criminalii și
a pune bazele unei reconcilieri clădite pe adevăr și
rememorare; (…) K. Întrucât, în pofida faptului că, la
24 decembrie 1989, Sovietul (Congresul – n.n.)
Deputaților Poporului al URSS a condamnat semna-
rea Pactului Ribbentrop-Molotov, pe lângă alte acor-
duri încheiate cu Germania nazistă, autoritățile ruse
au negat responsabilitatea pentru acest acord și
consecințele sale (…) 3.(PE) reamintește că regimurile
naziste și comuniste au comis genocid și crime în masă
și au recurs la deportări, cauzând în sec.XX pierderi
de vieți omenești și privări de libertate la o scară
nemaivăzută în istoria umanității; (…) 5. Invită toate
statele-membre ale UE să efectueze o evaluare clară și
principială a crimelor și actelor de agresiune comise
de regimurile totalitare comuniste și de regimul nazist;
(…) 8. Invită toate statele-membre să comemoreze
data de 23 august ca Ziua Europeană în Memoria
Victimelor Totalitare, atât la nivelul UE, cât și la nivel
național (…) 15. Susține în continuare că Rusia rămâ-
ne cea mai mare victimă a totalitarismului comunist…
(dar) 16. Este profund îngrijorată de eforturile depuse
de actuala conducere a Rusiei pentru a distorsiona
faptele istorice … (precum o arată și ultimul articol al
lui V.Putin din iulie curent – precizarea noastră)… 22.
Încredințează președintelui sarcina de a transmite pre-
zenta Rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și
parlamentelor statelor-membre, Dumei ruse și parla-
mentelor țărilor din Parteneriatul estic.” 

„A onora victimele” pentru noi, urmașii basarabe-
nilor din actuala Republică Moldova înseamnă a ni se
face dreptate și nimic mai mult! Considerăm, precum
vădește Rezoluția în cauză, că rămâne a fi o problemă
majoră a UE și a României moderne, hăcuite de doi
mari tirani, în ce mod vor alege să-și/să ne facă drep-
tate. Sper și aștept de la noul Parlament al RM, în
majoritate proeuropean, o reacție conformă statutului
de membru al Parteneriatului  estic vizat. Departe de
mine gândul că această sublimă Rezoluție Europeană
este doar o formalitate aniversară. Ce rost ar avea
„păstrarea vie a amintirilor” și comemorarea nefestivă
a Zilelor Memoriei tragice, atunci când adevărul nu
este spus până la capăt? Iar consecința rostirii și lecui-
rii prin Adevăr înseamnă tocmai înlăturarea
nedreptății, jafului și minciunii. Nu-i așa?

82  de ani de la semnarea pactului sovieto-nazist,

32 de ani de la Prima Mare Adunare de emancipare
națională a românilor basarabeni încă aflați sub regim
de ocupație; 31 de ani de la proclamarea Suveranității
RSS Moldovenești și 30 de ani de la proclamarea
Independenței Republicii Moldova – sunt jaloane isto-
rice importante, care ne solicită maximum de discernă-
mânt și minimum de festivism păunesc în tratarea pro-
priului nostru trecut mai apropiat sau mai îndepărtat,
dar cicatrizat prin aceeași sudură, numită de Mircea
Eliade „teroare a istoriei”.

Da. Și mai există în această înlănțuire labirintică a
istoriei noastre ceva ce pare de neocolit, dar și de
neatins. Există o cutumă sacrală postbelică, un fel de
bornă tabu, mai solidă decât Zidul Berlinului și această
bornă sacrală se numește Tratatul de Pace de la Paris.
Între altele, tot acum, în august, se împlinesc 75 de ani
de la demararea negocierilor miniștrilor de externe ai
puterilor biruitoare și ai asociaților lor pentru încheie-
rea unui tratat de pace comun și a tratatelor bilaterale,
care au marcat relațiile și hotarele europene până la
unificarea Germaniei, prăbușirea sistemului socialist
în Europa Centrală și de Est și colapsul URSS-ului…

Foarfeca istoriei și aici a fost nemiloasă cu noi…
Iată cum tratează situația României postbelice, vizavi
de problema Basarabiei, unul dintre cei mai avizați
istorici ai României, prof. Keits Hitchins, membru de
onoare al Academiei Române: „Negocierile pentru o
pace finală cu România, care începuseră la Paris, în
august 1946, s-au încheiat la începutul anului urmă-
tor. Tătărescu, însoțit de Gheorghiu-Dej și de
Pătrășcanu, a condus delegația română. Ei au încer-
cat, fără succes, să obțină recunoașterea statutului de
cobeligerantă pentru România și a zilei de 23 august
1944, și nu de 12 septembrie 1944, ca dată oficială a
intrării României în război, în speranța ușurării pove-
rii reparațiilor. Dar, în general, delegația română nu
a contestat nicio problemă de importanță vitală pen-
tru Uniunea Sovietică (subl.n.). De exemplu, cu toate
că frontiera dintre România și Ungaria, anterioară
anului 1940, fusese restabilită, dat fiind că fusese
modificată sub amenințarea forței, Tătărescu și ceilalți
nu au obiectat față de anexarea sovietică a Basarabiei
și a Nordului Bucovinei (…). Tratatul de pace a fost
semnat la 10 februarie 1947” (Keits Hitchins,
România.1866-1947. Ed. a IV-a, Humanitas, 2013, p.
603).

Între altele, e vorba de același ex-prim-ministru
Gh. Tătărescu, cel care la Consiliul de Coroană convo-
cat de regele Carol al II-ea la 27 iunie 1940 pentru dis-
cutarea ultimatumului sovietic, povestește Nicolae
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Iorga lui G.Gafencu: „Militarii au fost lamentabili,
miniștri tineri … și mai lamentabili, iar Tătărescu,
„pelicanul sonor”, și Argetoianu – „odioși”! (Vezi
Nota de subsol, N. Iorga, Jurnalul ultimilor ani, 1938-
1940. Inedit, Humanitas, 2019, p. 296).

Astfel s-a produs a doua cedare „fără nici un foc”
a Basarabiei în cadrul Conferinței de Pace de la Paris
1946-1947, care a statuat frontierele Europei postbeli-
ce, precum o confirmă și sursele rusești. Soluționând
în favoarea României diferendul cu Ungaria asupra
Transilvaniei, adică anulând Dictatul de la Viena din
1940 și admițând corecția frontierelor vestice în baza
Tratatului de la Trianon din 1920, recunoscându-se în
felul  acesta meritul României în urgentarea încheierii
războiului, totuși învingătorii nu admiteau nicio atin-
gere a frontierelor sovietice, impuse în iunie 1940 de
asemenea prin dictat. „Noi nu vedem nici un temei să
discutăm despre alte hotare ale României, – accentua
Molotov (în cadrul Comisiei Miniștrilor de Externe –
n.n.) însă, dacă doresc colegii să amintească despre
alte hotare ale României, noi n-avem obiecții.” În
acest mod a fost atinsă o decizie coordonată care s-a
reflectat mai târziu în Tratatul cu România. Asta
însemna, că toată Transilvania trece la România, iar
Basarabia și Bucovina de Nord rămân în componența
Uniunii Sovietice” (Т.М. Исламов, Т.А.
Покивайлова, Восточная Европа в силовом поле
держав. Трансилванский вопрос. 1940-1946 годы.
Российская Академия наук. Москва, 2008. стр.220).

…Cu adevărat, sunt imprevizibile meandrele isto-
riei, dar când ele decurg din lașitatea și perfidia umană
pare că însăși Istoria râde și plânge-n surdină față de
păcatele care i se incriminează! Și aici o întrebare reto-
rică: Dacă principalul subiect-semnatar (URSS) al
Tratatului de pace de la Paris nu mai există și dacă
principalul perdant (Germania), astăzi este în fruntea
comunității europene, iar un alt subiect-semnatar și
principal aliat, Marea Britanie, a părăsit „prin brexit”
comunitatea europeană, atunci ce o mai fi rămas din
vechiul Tratat?

Să fie clar: nimeni nu contestă oportunitatea
Tratatului din 1947. Dar, fiind suverani și
independenți, mai și vizați în acele negocieri, noi doar
spunem pe șleau ceea ce ne frământă. Atât. Așa pre-
cum ne frământă în continuare avalanșa deciziilor, ezi-
tărilor, confruntărilor și regreselor, gafelor și meandre-
lor care niciodată n-au încetat, precum calamitățile
naturale, să ne încerce de înger și să ne pustiască vetre-
le…

* * *
Miezul sau începutul tuturor acestor meandre,

bâlbe, clivaje, derapaje, provocări labirintice trebuie
căutat atât în trecutul istoric îndepărtat, cât și în seg-
mentul tranzitoriu apropiat. Între prima și cea de a
treia MAN ale Independenței.

Anul 1990… Anul „paradei suveranităților”  când
totul părea posibil, când timpul comprimat la maxi-
mum răsfrângea energii nebănuite pe fețele și în sufle-
tele oamenilor. Mărturisesc că de atunci încoace n-am
întâlnit chipuri mai senine și frunți mai demne decât
cele de atunci contopite dumnezeiește în icoana sfântă
a poporului nostru scuturându-și robia!

Țin să remarc cu satisfacție că anul trecut, la cei 30
de ani de la proclamarea suveranității, Universitatea de
Stat din Moldova și Centrul de excelență ProMemoria
au desfășurat on-line o Conferință științifică interuni-
versitară, materialele căreia se regăsesc în consistentul
volum Suveranitatea Republicii Moldova: concept și
realizare. (2020). În ansamblu și în profunzime, volu-
mul cuprinde toată problematica legată de suveranita-
tea și independența Republicii Moldova, fapt ce-mi
reduce substanțial efortul de a cuprinde necuprinsul.
Fără intenția de a diminua pe nimeni, aș menționa în
mod special eseurile  lui Dorin Popescu Treizeci de ani
de foxtrot-kazaciok geopolitic în Republica Moldova;
Constantin Corneanu Prăbușirea glacisului strategic
al URSS și drumul spre suveranitate al RSSM (1989-
1990); Mihai Druță Dilema Parlamentului
Independenței; comunicările lui Mihai Adauge, Anatol
Petrencu, Nicolae Enciu ș.a.

Cei patru vectori geopolitici prioritari, definitorii
pentru caracterizarea statalității în devenire a
Republicii Moldova: vectorul geopolitic românesc;
vectorul european-euroatlantic; vectorul statalist (mol-
dovenesc) și vectorul geopolitic post-sovietic/rusesc –
definesc clar și paradigmatic direcțiile care se exclud
reciproc în imaginarul politic moldovenesc, iar con-
cluzia prof. Dorin Popescu este dureros de tranșantă:
„În absența unor soluții geopolitice creative la
București, Bruxelles și Washington, se va mai dansa
geopolitic timp de încă trei decenii de statalitate și
suveranitate la Chișinău foxtrot-kazaciokul” (Op. cit,
p. 32). Cu o singură completare: Foxtrot-kazaciok sub
naiul lui Zamfir...

Mărturisesc că cele mai acute tribulații
neliniștitoare, pentru prima dată le-am simțit clar în
timpul întâlnirilor mele cu cei din eșalonul suprem al
statului român, în calitatea mea de șef al guvernului
moldovenesc în exil din perioada 20-26 august 1991,
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pe timpului PUTCH-ului militar de la Moscova, în aju-
nul proclamării independenței Republicii Moldova. Nu
aveam atunci mandat de la Consiliul nostru de
Securitate să negociez subiectul Unirii, dar la întâlni-
rea cu Ion Iliescu mi-am luat inima în dinți și, în cali-
tatea mea de votant, la Moscova,  al Legii care a anulat
toate consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov și a
protocoalelor lui secrete, am abordat frontal această
problemă. Referințele de răspuns au fost Quadrilaterul,
Târgu-Mureșul, situația explozibilă din Iugoslavia și
potențialul brâu de foc din jurul României. Deci, în
consecință. Nu! Faptul discuției a fost aposteriori con-
firmat de însuși Iliescu într-un dialog radiofonic la
Vocea Basarabiei unde participa și Mircea Snegur cu
prilejul celor 20 de ani ai independenței. Paradoxul
situației rezidă în faptul că nu eu, ci mie, suspușii între-
vederilor, Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase –
erau chemați să inițieze un dialog, cel puțin, de tatona-
re a ideii Unirii, în clipa când Basarabia se afla la răs-
cruce! Acel NU dureros, străin și surd, mi-a provocat,
la întoarcerea acasă, o izbucnire emoțională pe malul
drept al Prutului, în apele căruia mi-am înecat proiec-
tul meu de declarație a Unirii și, drept compensație
consolatoare, am propus în ziua proclamării
independenței imnul Deșteaptă-te, române!

Dar să revenim la 1990… În perioada 1-3 noiem-
brie, după odiseea de la Comrat, încheiată perdant, dar
fără victime, merit pe care mi-l asum în calitate de con-
ducător al negocierilor, intuind pericolul scenariului
Karabahului și Tbilisi, după primele împușcături de la
Dubăsari provocate de separatiști și soldate cu victime
omenești, împreună cu domnii Snegur și Druc, am fost
convocați de Mihail Gorbaciov la Moscova unde, pen-
tru prima dată premierul URSS-ului Nicolai Râjkov și
președintele Sovietului Suprem Anatolii Lukianov  ne-
au amenințat fățiș că, dacă nu vom semna Tratatul uni-
onal, vom avea încă două republici pe teritoriul nostru
suveran. 

Citez din memoriile dlui Mircea Snegur:
„Exprimându-și marea indignare față de amestecul
armatei sovietice în evenimentele din sudul republicii,
I.Hadârcă a propus includerea pe ordinea de zi a che-
stiunii privind adoptarea Hotărârii despre
Independența Republicii Moldova. În opinia sa, numai
astfel putem scăpa de armata de ocupație. Acesta a
fost momentul când ideea de Independență a răsunat
prima dată în mod oficial. Ea aparține dlui I.Hadârcă,
cel care intuia foarte bine cursul evenimentelor și nu
scăpa momentele potrivite pentru a face propuneri

extraordinare” (Mircea Snegur, Labirintul destinului,
vol. 2, 2008, p. 834).

O altă fază: „Pentru studierea (Decretului lui
M.Gorbaciov din 22 decembrie 1990-n.n.) și elabora-
rea propunerilor concrete în vederea realizării, a fost
instituită o comisie în frunte cu I.Hadârcă. (Din nou I
Hadârcă!). Domnia sa era încadrat în toate activitățile
„de șoc”, să le spunem așa” (Idem, pag.456). Indirect,
dl Snegur recunoaște aici că am fost permanent desem-
nat de majoritatea spectatoare, intenționat sau nu, să
acopăr cele mai vulnerabile și mai fierbinți clivaje, pe
care ni le impuneau circumstanțele. 

Referitor la Imnul Deșteaptă-te, române, Domnia
sa afirmă: „Profitând de euforia care domnea în sală,
dl I.Hadârcă a propus ca în calitate de Imn de stat al
Republicii Moldova să fie confirmat cântecul
„Deșteaptă-te, române”. A trecut procedura de votare
și această propunere, deși – nu în unanimitate” (Idem,
pag.248).  Sunt necesare câteva precizări pe marginea
acestor afirmații. Nu am „profitat de euforia care dom-
nea în sală”. Am aplicat consecvent doleanțele alegă-
torilor mei din Călărași, Nisporeni, Sângerei,
participanți la cea de-a treia MAN, care, deja în drum
spre Parlament, pentru a vota Independența, mi-au
umplut buzunarele cu bilețele în care cereau insistent
ca imnul care ne-a însoțit toate mitingurile deșteptării
noastre să-și ia locul cuvenit și în fruntea statului
deșteptat. Deci, Nu „cântec”, ci IMN. Până astăzi con-
sider că Deșteaptă-te, române, imnul revoluționarilor
de la 1848 și al membrilor Sfatului Țării, care au des-
chis ședința de la 27 martie 1918 cu Deșteaptă-te,
române, este parte integrantă a materiei Declarației de
independență și trebuie, merită a fi reabilitat și procla-
mat constituțional în calitate de Imn Național.

* * *
Profesorul newyorkez de studii central-europene,

Tony Judt, în amplul său eseu monografic „Epoca pos-
tbelică. O istorie a Europei de după 1945”, (Ed.
Polirom, 2008) consemnează următoarele adevăruri
despre noi, despre suveranitatea și clivajele noastre
identitare: „Moldova sovietică, sufocată între Ucraina
și România, reprezintă un caz diferit și mult mai inte-
resant. De-a lungul secolului, teritoriul în chestiune –
Basarabia, cum i se spunea sub țarii ruși – a trecut de
la Rusia la România și înapoi, în funcție de soarta răz-
boaielor. Cei patru milioane și jumătate de locuitori
erau în principal moldoveni, dar cu două minorități
importante (rusă și ucraineană) și un număr semnifi-

3838 CONVORBIRI  LITERARE



cativ de bulgari, evrei, țigani și găgăuzi (o populație
ortodoxă de limbă turcă ce trăiește în zona Mării
Negre). În acest amestec tipic imperial de popoare,
cei mai mulți vorbesc românește, dar, sub regimul
sovietic – pentru a fi ținuți la distanță de vecinii
români – cetățenii din Moldova au fost constrânși să
folosească alfabetul chirilic și să se scrie ca fiind mol-
doveni, nu români.  

În consecință, identitatea națională era aici destul
de neclară (…). Când a apărut un „Front Popular”, în
1989, principalul său obiectiv a fost ca româna să
devină limba oficială a republicii, concesie acordată
chiar în acel an de autoritățile comuniste locale (?!–
n.n.). Nu au lipsit discuțiile incendiare (mai mult spe-
culative și descurajate explicit de la București) despre
„reîntregirea neamului” (Op. cit., p. 595).

Ceea ce lipsește, de regulă, în comentariile externe,
este, mai întotdeauna, decelarea nuanțelor. Aici, de
pildă, „Moldova sovietică sufocată”, da, însă mai
curând sufocată de îmbrățișarea Tiranului estic, dar și
de propriile incertitudini. Apoi, „discuțiile incendiare
despre reîntregire” n-au fost de loc speculative.
Descurajate – da, însă nu doar de București…

„După alegerile din 1990, spune în continuare
Tony Judt, în care Frontul Popular a câștigat (?!–n.n.)
majoritatea (doar o treime! – n.n.), noul guvern a
schimbat numele republicii din Republica Socialistă
Sovietică Moldovenească în Republica Sovietică
Socialistă Moldova (ulterior doar Republica Moldova)
și apoi, în iunie, s-a declarat stat suveran. Aceste
schimbări mai mult simbolice au cauzat neliniște și
speculații despre un separatism profilactic atât în rân-
dul vorbitorilor de rusă, cât și în cazul comunității
găgăuze” (Op. cit., p. 595).

Reținem sintagma ironic-adevărată „schimbări
mai mult simbolice” și vom aprecia spațiul acordat
tendințelor separatiste, deși autorului îi scapă tocmai
esențialul: cultivarea separatismului pro rus de la cen-
trul imperial, cu o masivă prezență armată, greve
muncitorești împotriva limbii, tricolorului,
suveranității, blocade și permanentele șantaje econo-
mice ale Moscovei.

PUTCH-ul din 19-21 august 1991, notează exper-
tul-sovietolog Tony Judt, a accelerat procesele de dez-
membrare și implozie a URSS care dispăruse pașnic în
neant, dar cu toate acestea „Statul sovietic nu a dispă-
rut” (Tony Judt. Op cit., p. 601). Mai exact, nu a dis-
părut modelul statalist sovietic, precum s-a văzut
„URSS s-a dezmembrat, mai degrabă, într-o puzderie

de mici state succesoare, cele mai multe conduse de
autocrați comuniști experimentați, ce au reprodus și
au impus din instinct sistemele și autoritatea pe care o
deținuseră anterior ca ștabi sovietici. În cele mai
multe dintre republicile succesoare nu a existat o
„tranziție spre democrație”, – tranziția a venit – dacă
a venit – ceva mai târziu. Puterea autocrată de stat,
singurul tip de putere pe care cetățenii sovietici, îl
cunoșteau nu a fost atât detronată, cât diminuată”
(Op. cit, p. 601).

Se profila o nouă formă de „cameleonism politic”,
când „secretarii comuniști locali” peste noapte se
transformau în președinți de stat: „Independența în
Ucraina, Moldova sau chiar Georgia viza nu autode-
terminarea, ci autoconservarea: o bază sănătoasă
pentru formarea unui stat, cum s-a dovedit ulterior,
dar un fundament nesigur pentru democrație” (Idem,
602). Cu alte cuvinte, aceeași Marie sub altă pălărie,
adică aceeași formalizare neostatalistă a vechilor deca-
laje dintre formă – fond sau de așternere a ecartamen-
tului în lipsa fundamentului. La propriu și la figurat,
precum de 30 de ani se tot vorbește în spațiul nostru de
ajustarea ecartamentului feroviar la standardele euro-
pene, dar se pare că autoritățile moldovene, mai ales
guvernările comunisto-socialiste, au așteptat mai
curând ajustarea ecartamentului european la cel ruso-
moldovean din gara Unghenilor...

Cu toate că nu sunt un fan înfocat al independenței,
mai ales în interpretarea ei moldovenistă, consider că
tratarea unilaterală a subiectului, a faptului că, citez:
„Au fost trei decenii numai de corupție și declin! – mi
se pare o afirmație împinsă în altă extremă. Așa cum
știm a decela răul, fără a întreprinde nimic pentru a-l
înlătura, tot așa trebuie să învățăm a nuanța binele, ale-
gându-l grijuliu și lăstărindu-l cu speranțe. Da,
Independența-30 este un bun prilej de diagnosticare cât
mai exactă a bolnavului aflat în stare gravă, de criză,
agonie sau chiar în comă. Este chemarea experților să-
i descrie tabelul sinoptic și a politicienilor, împreună
cu asistenții externi, să vină cu soluții de tratament
adecvat. Noi putem veni doar cu păreri și impresii care
ar putea contribui, eventual, la o ameliorare mai grab-
nică… În fișa pacientului, în caleidoscopul celor 30 de
ani de independență ca efect și cauză implicite, vom
observa caracteristici adeseori antagoniste, dar strâns
legate prin ideea de independență, idee care fiind inter-
pretată oarecum bizar, a generat antagonismele de
direcție, vectorii și decalajele insurmontabile, provo-
catoare ale stării critice actuale. 
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În anul 1946, o secetă cumplită a prârjolit țara,
aducând foametea. Locuiam cu părinții, învățători în
satul Poiana Mărului din comuna Mălini. Fratele meu,
copilul Nicolae Labiș, absolvise școala primară și se
pregătea să devină elev în clasa întâi la Liceul „Nicu
Gane” din Fălticeni. 

În vara acelui an, într-o după-amiază toridă de
august, stăteam în pat, moleșită de căldură, în timpce
fratele meu îmi citea povestea Genovevei de Brabant,
tradusă de Mihail Sadoveanu într-o cărțulie pentruco-
pii. S-a auzit, deodată, strigătul îngrozit al unui copil
din vecini: 

– A secat Suha! A secat și bulboana noastră! Veniți
repede! Veniiiiți! 

Era de necrezut. Pârâul Suha Mare, care mărginea
satul cu un debit mare de apă, să sece?

Am ieșit speriați să vedem grozăvia, alergând prin
colbul fierbinte al drumului, ca pe vatra încinsă a unui
cuptor. Când am ajuns la capătul dinspre munte al
satului, am văzut de sus, de pe uliță, un tablou
înfricoșător: în locul bulboanei cu apă limpede,
împrospătată mereu de un braț curgător al pârâului,
rămăsese o groapă întunecată, cu gura căscată și cu
buze crăpate hidos. În mocirla neagră, din adânc,
zvâcneau din loc în loc codițele alburii ale peștilor în
agonie, după care se tăvăleau mai mulți copii în pielea
goală, încercând să pescuiască. 

Fratele meu mi-a pus pe umeri cămașa lui și a
coborât prin alunecare în acel iad pescăresc. Ajunsese
prea târziu, dar a reușit să prindă patru raci, pe care mi
i-a aruncat pe rând în poală. 

– Ține-i bine, să nu-ți scape! 
Până acasă, racii mi-au însângerat pulpele, dar am

ținut strâns marginile șorțului, suportând în tăcere
usturimea zgârieturilor. În seara aceea, am mâncat fie-
care câte un rac fiert, fără nimic altceva. Eu m-am
îmbolnăvit. 

A doua zi, tata a hotărât să ne aducă hrană din

pădure. L-a luat și pe fratele meu la acea tainică vână-
toare, înduplecat cu greu de rugămințile lui. S-au
întors târziu, pe întuneric, ducând pe ascuns prada.
Obosit, fratele meu a adormit pe un scaun, cu capul
rezemat de patul în care eu mă luptam cu arșița bolii.
L-a trezit mama, ajutându-l să se dezbrace și să se
culce la locul lui. Auzeam ca prin vis șoapte
neînțelese și zgomotul cunoscut al ușii dinspre dormi-
torul părinților. Am deschis ochii. Era lângă mine, în
picioare, cu o lumânare aprinsă în căușul palmelor.
Mi-a făcut semn să-l urmez și atunci, cu o putere
nebănuită, m-am ridicat din pat, furișându-mă după el
în vârful picioarelor, până în bucătăria de vară. 

Acolo, în lumina lunii ce străbătea prin fereastră,
am zărit pe podea, într-un colț, o coșarcă acoperită.
De sub ștergarul alb, pătat de sânge, se vedea capul
căpriorului ucis, cu gâtul sprijinit de nuielele coșului.
Sub cornițele subțiri, luceau sticlos ochii încremeniți
de spaima morții. Mi s-a părut că ne privește, că botul
umed, întredeschis, ar fi vrut să spună ceva. Ne-am
apropiat încet, cu teamă. Fratele meu s-a aplecat ușor,
încercând să-i închidă pleoapele cu o mângâiere, dar,
ca electrizat, s-a întors brusc spre mine, rostind câteva
cuvinte înăbușite de plâns: 

– Ai să te faci bine! Vezi?... Avem carne! 

*
În vara anului 1954, fratele meu, copilul minune

care scria poezii din clasa întâi primară, se întorcea pe
meleagurile natale, atras de forța tainică a destinului,
pentru a transpune în versuri drama trăită la o vână-
toare din timpul secetei. Devenise un tânăr poet,
cunoscut prin ascensiunea literară, impresionantă, din
perioada anilor de liceu petrecuți la Fălticeni și la Iași,
ascensiune continuată și la Școala de Literatură
„Mihai Eminescu” din București, unde a pășit detașat
pe drumul fără întoarcere al poeziei. 

Cât timp a studiat și a scris în incinta școlii din
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Kiseleff (1952-1954), fratele meu s-a impus prin
talentul lui neobișnuit. Apreciat public de Mihail
Sadoveanu, respectat de colegi și invidiat de răuvoi-
tori, fratele meu a cunoscut atât bucuria succesului,
cât și zbuciumul unui tânăr poet cu aspirații înalte și
cu o mare deschidere intelectuală, nevoit să publice
sub îngrădirea dogmatismului ideologic, impus de
cenzură. 

După absolvirea școlii proreclite ironic „fabrică de
poeți”, a fost angajat în redacția ziarului
„Contemporanul” și, în aceeași vară, părăsea arșița
capitalei pentru aerul bun de acasă. Primise o
delegație de documentare și intenționa să stea mai
multe zile în Mălini. S-a întâmplat să plece din
București împreună cu Fănuș Neagu, având de par-
curs același traseu spre Nordul Moldovei. 

Cei doi prieteni s-au înțeles să se întâlnească în
dimineața plecării direct în vagonul restaurant al rapi-
dului de Suceava, unde, timp de șase ore cât dura
călătoria până la Dolhasca, puteau discuta și, even-
tual, scrie la o masă. În Dolhasca, schimbau rapidul
cu o garnitură locală de tren până în Fălticeni, iar din
târgul Liceului „Nicu Gane” luau un autobuz spre
Mălini, cu oprire în Cornu-Luncii. Acolo, Fănuș
cobora, urmând să stea o zi la sora lui, Marcela, pro-
fesoară la școala din sat, iar a doua zi să se întoarcă la
București. Fratele meu rămânea în autobuz încă opt
km până acasă. 

În ziua aceea, după masa de prânz, tata s-a dus la
o ședință cu directorii școlilor din comună. Mamas-a
retras cu sora mea Teodora în dormitor și îi citea o
poveste, încercând s-o adoarmă. Eu am rămas în
bucătăria de vară să spăl vasele, dar găleata era goală
și a trebuit să ies după apă. Când am deschis ușa, l am
zărit printre castanii și pinii înalți, pășind apăsat pe
aleea grădinii din fața casei. Ținea într-o mână valiza,
iar în cealaltă nelipsita geantă cu manuscrise. 

Era Lae! Surprinsă, neștiind ce să fac mai întâi,
am alergat la fereastra camerei unde era mama, stri-
gând-o și bătând cu putere în geam. Apoi am cotit pe
lângă casă spre portița de la intrare, ca să-l întâmpin.
Acolo am lăsat jos găleata. Mama, care a venit în
grabă cu Teodora în brațe, a văzut găleata goală în
cale și a rostogolit-o cu piciorul, sperând să alunge
ghinionul.

După îmbrățișări repetate și scurte explicații des-
pre venirea lui neașteptată, am urcat în cerdac, unde
Lae și-a lăsat bagajul și a respirat ușurat. Dar, văzând
găleata răsturnată în iarbă, s-a grăbit s-o umple el la
fântână. Îi era dor să învârtă roata de lemn și să prindă

lanțul ciuturii de la fântână. Până să se întoarcă, eu am
pus repede ligheanul de la lavoar pe un taburet, afară,
lângă trepte, iar savoniera și prosopul i le-am dat
Teodorei, care știa ce să facă. Cu apa turnată în mâini
de surioara încântată să îl ajute, Lae și-a spălat mâini-
le, și-a răcorit fața, iar la urmă a stropit nasul micuței
în glumă. 

Mama îi adusese pe masa din cerdac o gustare. A
mâncat cu poftă și a băut cu plăcere mied din cana lui
veche de lut. Între timp, eu am schimbat lenjeria patu-
lui și am eliberat masa din camera mea, de fapt, numai
a lui, când venea acasă. La îndemnul mamei, s-a
retras cu bagajele în cameră, dar s-a întors repede,
îmbrăcat într-un trening nou, ținând la spate sacoșa cu
daruri. Cele mai multe erau jucării pentru Teodora. I
le arăta pe rând, ținând-o pe genunchi și improvizând
versuri adecvate darului oferit. 

– Gata cu joaca! La culcare! 
Ca să n-o supere pe mama, Lae a ridicat surioara

ca pe un avion și a dus-o în zbor pe patul din camera
părinților. Voia să lase acolo un mic aparat de radio cu
căști, la care tata să poată asculta searaemisiunile pre-
ferate, fără a deranja somnul copilei. A stat acolo,
lângă Teodora, până când micuța a adormit. Cred că
atunci a văzut pe un perete cornițele căpriorului ucis.
Acel mic trofeu ornamental, cu suport de lemn, să-i fi
răscolit amintirile? 

Eram cu mama în bucătăria de vară, când a apărut
Teodora, supărată că Lae a plecat. Îl căutase peste tot.
N-avea de unde să știe că ieșise pe poarta din spatele
casei, să împrumute calul de la un vecin. În scurt timp,
Lae putea fi văzut călărind pe prundul pârâului Suha
Mare, spre munte. L-a zărit de departe un flăcău din
Mălini, care se întorcea de la pădure, și, curios, l-a
urmărit cu privirea până când Lae a cotit de pe prund
pe o cărare abruptă, ce urca la biserica din Poiana
Mărului. Ajuns pe peluza cu plopi din fața lăcașului
sfânt, fratele meu și-a făcut semnul crucii, a descăle-
cat, a priponit calul și s-a așezat pe iarbă. Privea spre
dealul împădurit de peste pârâu, stând cu coatele pe
genunchi și cu capul sprijinit în palme. Căuta poate,
printre brazi, izvorul știut din poiana căprioarelor.

Ajuns în dreptul bisericii, flăcăul l-a salutat de pe
drum, din mers, și, văzând că nu-i răspunde, s-a gân-
dit cu îngrijorare că, poate, a căzut de pe cal sau că are
o altă suferință. Cum a intrat în Mălini, s-a grăbit să-i
spună mamei ce văzuse. Alarma fusese falsă. La puțin
timp, Lae s-a întors teafăr, dar îngândurat, cuprins de
o neliniște ascunsă. De ce plecase grăbit, fără să
spună? De ce galopa pe malul apei, și nu pe drum? De
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ce s-a oprit pe șanțul din fața bisericii? Poate îl che-
mau plopii „fără soț”, plantați de tata acolo, pe când
el avea 5 ani și turna apă în gropile săpate de flăcăii
din sat, vrând să-i ajute.

N-am apucat să-l întreb ce aș fi vrut, pentru că, de
pe treptele cerdacului, unde îl așteptam cu mama și cu
Teodora, ne-a spus scurt să nu-l deranjăm, pentru că
are ceva important de scris, și ne-a rugat să-i ducem
în cameră o cafea mare. Mama i-a pus, pe aceeași
tavă, și ceva bun de mâncare și o cană cu apă.

Tata s-a întors mai târziu. După ședință, trecuse pe
la un baci, care ne adusese de la stână caș proaspăt și
urdă. Aflând ce s-a întâmlat în lipsa lui, nu a intrat în
cameră nici măcar să-l salute, știind că are timp să-l
vadă în zilele următoare. A mâncat împreună cu
Teodora și s-au dus amândoi la culcare. 

În după-amiaza aceea, am trebăluit în bucătărie
până seara târziu, alături de mama. Terminând ce
fusese mai greu de făcut, am ieșit amândouă în cer-
dac, să ne odihnim puțin, până se coceau plăcintele cu
brânză de oi și se rumenea friptura de pui. Mama a
văzut că mi se închideau ochii de oboseală și mi-a
spus să mă culc. Era păcat să pierd și eu noaptea, când
nu mai aveam la ce s-o ajut. Am rămas, totuși, în cer-
dac, în speranța că fratele meu va ieși să-mi spună ce
i se întâmplase. În noaptea aceea caldă de vară, cu cer
înstelat și cu lună plină, raze albe luminau tainic fân-
tâna, risipind întunericul printre crengile pomilor din
grădină. De pe cerdac, îi auzeam vocea, recitând ceva
în surdină, și ritmul pașilor apăsați pe dușumeaua
camerei. Am adormit legănată de gânduri și m-am tre-
zit pășind pe întuneric până la pat, sprijinită de mama. 

Auzind pași, Lae a deschis ușa camerei și, văzând-
o pe mama, s-a dus după ea în bucătărie, unde, fără a
fi ispitit de aromele culinare, a rugat-o în șoaptă să îl
asculte: 

„Seceta a ucis orice boare de vânt. 
Soarele s-a topit şi a curs pe pământ. 

A rămas cerul fierbinte şi gol. 
Ciuturile scot din fântână nămol. 

Peste păduri tot mai des focuri, focuri
Dansează sălbatice, satanice jocuri. 

Mă iau după tata la deal printre târşuri, 
Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi. 

Pornim amândoi vânătoarea de capre, 
Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi. 

Setea mă năruie. Fierbe pe piatră
Firul de apă prelins din cişmea. 

Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă

Planetă, imensă, străină şi grea. 

Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună, 
Din strunele undelor line, izvoarele. 

Când va scăpăta soarele, când va licări luna, 
Aici vor veni în şirag să se-adape

Una câte una căprioarele. 

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să tac. 
Ameţitoare apă, ce limpede te clatini! 

Mă simt legat prin sete de vietatea care va muri
La ceas oprit de lege şi de datini. 

Cu foşnet veştejit răsuflă valea. 
Ce-ngrozitoare înserare pluteşte-n univers! 

Pe zare curge sânge şi pieptul mi-i roşu, de parcă
Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am şters. 

Ca pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineţii, 
Şi stelele uimite clipiră printre ele. 

Vai, cum aş vrea să nu mai vii, să nu mai vii, 
Frumoasă jertfă a pădurii mele! 

Ea s-arătă săltând şi se opri
Privind în jur c-un fel de teamă, 

Şi nările-i subţiri înfiorară apa
Cu cercuri lunecoase de aramă. 

Sticlea în ochii-i umezi ceva nelămurit, 
Ştiam că va muri şi c-o s-o doară. 
Mi se părea că retrăiesc un mit
Cu fata prefăcută-n căprioară. 
De sus, lumina palidă, lunară, 

Cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireş. 
Vai, cum doream ca pentru-ntâia oară

Bătaia puştii tatii să dea greş! 

Dar văile vuiră. Căzută în genunchi, 
Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele, 

Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă
Fugare roiuri negre de mărgele. 

O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri, 
Şi viaţa căprioarei spre zările târzii

Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna
Când lasă cuiburi sure şi pustii. 

Împleticit m-am dus şi i-am închis
Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne, 

Şi-am tresărit tăcut şi alb când tata
Mi-a şuierat cu bucurie: – Avem carne! 

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să beau. 
Ameţitoare apă, ce-ntunecat te clatini! 

Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit

4242 CONVORBIRI  LITERARE



La ceas oprit de lege şi de datini…
Dar legea ni-i deşartă şi străină

Când viaţa-n noi cu greu se mai anină, 
Iar datina şi mila sunt deşarte, 

Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte. 

Pe-o nară puşca tatii scoate fum. 
Vai fără vânt aleargă frunzarele duium! 

Înalţă tata foc înfricoşat. 
Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat! 

Din ierburi prind în mâini fără să ştiu
Un clopoţel cu clinchet argintiu…

De pe frigare tata scoate-n unghii
Inima căprioarei şi rărunchii. 

Ce-i inimă? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, şi-aş vrea…
Tu, iartă-mă, fecioară – tu, căprioara mea! 

Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc! 
Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc!”

Emoționată, cu ochii în lacrimi, mama abia a putut
să-i spună: „E foarte frumoasă! În sara asta ai scris-
o?” În clipele de tăcere care au urmat acelui tulburător
recital, fratele meu se gândea cum să-i spună mamei,
fără s-o supere, că vrea să se întoarcă a doua zi la
București, ca să publice poezia. Vara, când șefii mari
erau, de obicei, în concediu, se putea obține mai ușor
acordul cenzurii. Mama l-a înțeles și s-a grăbit să-l
anunțe pe tata. Trezit în miez de noapte, aflând ce se
întâmplă cu băiatul lui, tata a acceptat situația fără
niciun reproș. L-a rugat blând să doarmă câteva ore
până la plecare, promițând să-l trezească la timp. A
rămas lângă mama să o ajute la împachetatul
bunătăților de acasă, pregătite special pentru el. 

În zorii zilei, însoțit de tata până la stația din cen-
trul comunei, fratele meu se întorcea în București. În
vagonul restaurant al rapidului, s-a întâlnit cu Fănuș
Neagu, care, fără să știe, cumpărase bilet la același
tren. Surprins de întoarcerea neașteptată a bunului său
prieten, Fănuș l-ar fi întrebat: „N-ai spus tu că vrei să
stai mai multe zile acasă? De unde atâta grabă? Vreo
iubire ascunsă?...”

Aflând că adevăratul motiv era poezia „Moartea
căprioarei”, scrisă în seara precedentă, Fănuș i-a cerut
fratelui meu să-i arate manuscrisul. Dar, după ce și-a
scotocit geanta și buzunarele, Lae n-a mai găsit cele
două foi. Văzându-i îngrijorarea, Fănuș a încercat să-
l liniștească: „N-ai scris-o tu? Mai scri-o o dată!” 

Nici în tren și nici în zilele următoare, la
București, fratele meu nu a putut reface integral tex-
tul. Variantele păstrate dovedesc acest fapt curios.

Fănuș a povestit de multe ori, cu hazul lui cuceritor,
despre manuscrisul poeziei „Moartea căprioarei”, pe
care ar fi putut să-l citească înainte de publicare, dacă
n-ar fi fost uitat pe noptiera de acasă. 

*
În dimineața plecării, fratele meu n-a vrut să mă

trezească, dar am simțit ca prin vis o mângâiere
ușoară pe frunte. Când m-am sculat, am aflat de la tata
că, la ora aceea, Lae era, probabil, în tren. Uimită de
vestea neașteptată, m-am dus în cameră să mă con-
ving. Plecase. Mirosul de țigară m-a făcut să deschid
imediat fereastra și ușa pentru aerisire. Din cauza
curentului, au zburat de pe noptieră două foi, una
ajungând sub pat. Le-am ridicat și am văzut mai întâi
titlul – „Moartea căprioarei” – și, curioasă, am citit cu
emoție crescândă cele 79 de versuri, majoritatea gru-
pate în catrene. Nu pot reda în cuvinte ceea ce
amsimțit în acele momente, dar trebuie să afirm că
fratele meu s-a impus, de atunci, ca un mare poet. 

În aceeași dimineață, am expediat manuscrisul
prin poștă și, astfel, poezia a putut să apară în revista
„Viața Românească” din luna octombrie 1954.
Autorul nu împlinise încă 19 ani. 

*
La o lună după publicarea poeziei, în preajma zilei

mele de naștere, am primit un colet ciudat, de mări-
mea a două cutii de chibrituri. Am recunoscut scrisul
fratelui meu de pe adresă și m-am grăbit să-l deschid:
erau bombonele de mentă gumate, așezate strâns, una
lângă alta. „Ce glumă!”... 

Mi-am amintit că, în vara precedentă, fiind amân-
doi acasă, în vacanță, m-a auzit mestecând cu zgomot
o bucată de fagure cu miere și imediat m-a atenționat:
„O domnișoară trebuie să mănânce frumos! Dacă
simți nevoia de ceva dulce, mai bine ții în gură o bom-
boană mentolată. O să-ți trimit eu...”. 

Dezamăgită de darul aluziv, am aruncat cutiuța pe
patul din camera mea. Printre bomboanele verzi, s-a
rostogolit un ceas micuț, cu brățară de argint și cadran
aurit. Fusese înfășurat într-o scrisoare de mulțumire,
care se încheia cu urarea „La Mulți Ani!” Primul meu
ceas era cu totul aparte! L-am purtat mult timp, chiar
și după ce s-a defectat. Îmi amintea de el!

București, 14 septembrie 2021
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antropologie, istorie naturală, istorie antică, econo-
mie, estetică, unelte ș.a.m.d.1 Este revista care
prelungește conversația de societate masculină, de
club adică, uneori și de salon (acesta cerând
prezența femeilor), în scris. Convorbiri literare nu e
o revistă pur literară, ci un vehicul civilizațional,
conservator adică, de vreme ce diviziunea socială a
muncii specifică civilizației nu poate exista fără sta-
bilitatea socială și fără ordinea reprezentate politic
și generate existențial de conservatori. Ca atare, ea
nu avea cum să decadă după dispariția marilor cla-
sici pentru că nu avea rolul de revistă literară. Nu
publica doar literatură, publica literatură și texte
bine scrise despre cele mai varii subiecte. Așa cum
Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) a lui
Fontenelle sau Dialogues sur le commerce des blés
(1770) a lui Ferdinando Galiani sunt și opere litera-
re, și opere de astronomie sau economie politică,
așa și textele publicate în Convorbiri literare își
propuneau să contribuie la consolidarea unui anu-
mit tip de sociabilitate și, până la urmă, a unui anu-
mit tip de cetățean și de implicare politică : sunt
convorbiri (entretiens) literare, nu mormăieli
științifice, răcnete proletare sau monologuri drama-
tice, despre diferite subiecte. Dincolo de un anumit
canon literar, revista propune un anumit canon dis-
cursiv, un anumit tip de abordare a chestiunilor care
au de a face cu modernizarea și dezvoltarea
societății românești astfel încât să nu se compromită
integritatea ei. Convorbirile în formă literară țin țara
laolaltă, o civilizează, o dumiresc, o edifică. Nu e
revistă de impunere a unei anumite agende ideolo-
gice sau estetice, ci de armonizare a variilor
tendințe haotice, savante sau populare, politice sau
culturale, boierești sau țărănești, care ar putea des-
trăma țesutul social al României Mici (i-aș mai zice
și României aristocratice, deosebită de România
populistă a anilor interbelici).

Ce înseamnă acest apel la literatură, la convor-
biri literare asupra diferitelor subiecte care compun
un proiect de țară? Înseamnă revenirea la  aticismul
democratic2, adică la concepția cetățeanului culti-
vat, care are o cultură generală, adică o cultură
comună cu ceilalți cetățeni, împărtășită. Nu e întâm-
plător faptul că de la Convorbiri au plecat marii cla-
sici din moment ce fondatorii revistei și-au propus
să se comporte — adică să fundamenteze prin
prezența lor discursivă și factuală o cultură — ca și

cum românii ar avea o astfel de cultură generală.
Reperele culturale românești, marii clasici, au venit
dinspre cei care s-au decis să se comporte astfel
încât să facă posibili mari clasici. Convorbirile au
refuzat specializarea, fie ea și literară, și în acest fel
au dat naștere la o țară pentru că au făcut cu putință
elaborarea și emergența reperelor acelei țări,
nașterea și consacrarea acestor repere și, apoi, per-
petuarea lor prin intermediul unui sistem cultural și
educațional care dădea naștere unui public cultivat,
nu foarte numeros inițial, dar suficient cât să acope-
re nevoile articulării instituționale a statului
național. Societatea civilizată are nevoie de un miez
de cultură generală, comună tuturor cetățenilor, și
nu e de mirare că, în ultimele decenii, societatea
civilizată se prăbușește din pricina privatizărilor
limbajului public operate de experți: experții falsifi-
că realitatea cu ajutorul jargonului pseudo-științific
și dau medicamente, haine, mâncare, idei economi-
ce, sfaturi false, iar cetățenii, neavând acces la acel
jargon, nu se pot opune decât instinctual.
„Expertiza” care constituie motorul societății actua-
le, post-moderne, o sălbăticește, pe când cultura
generală așezată ca liant al societății moderne o
ajuta să armonizeze organic diversele specializări
de care avea nevoie societatea pentru a-și menține
caracterul civilizat.

Convorbiriștii sunt o aristocrație în sensul că nu
se închid în sentimentul de castă nobiliară ci des-
chid, prin limbă, porțile națiunii. Adică sunt o nobi-
lime care adoptă, care îmbrățișează și încurajează
limba poporului. Nu vorbim aici despre
boieri/nobili protejați de crusta chihlimbarie a
genealogiei și sentimentului de castă, ci de nobili
care devin aristocrație, adică de nobili care se des-
chid concurenței populare pentru că refuză limba de
cancelarie (latină, slavonă sau franțuzească), pentru
a se dărui limbii populare. Nu se închid în jargon
pseudo-elitist/specializat, ci scriu limba în care
vorbește poporul, făcând astfel cu putință ca popo-
rul să se poată întâlni cu ei pe același plan de gân-
dire. Este o încredere deplin atică în capacitatea
demosului de a-și reprezenta starea și existența. Nu
e literatura votului cenzitar. Poporul nu e închis nici
în conflict aulic (latin/francez)-popular (saxon/bar-
bar), nici în specializări sofiste. Convorbiriștii scriu
în limba poporului despre lucruri de interes general,
de interes comun adică, și făcând astfel îi determină
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și învață pe români să se gândească pe ei înșiși ca
atare. Limba națională comună impune gândirea
condițiilor existenței naționale în termeni naționali,
nu specializați ideologic. 

Deci revista a fost, mai mult decât un vehicul al
marilor clasici, unul al articulării unui proiect de
țară. Lucrul devine evident oricărui cititor care par-
curge atent sumarul revistei, chiar din primii ani.
Am căutat să scot în evidență această entelehie dis-
cretă a revistei structurând cele patru volume din
Corpus de care m-am ocupat până acum (incluzân-
du-l și pe acesta). Literatură, educație, moderniza-
rea României, economie politică, diplomație, reli-
gie, statistică, demografie, istoriografie, muzică,
etnografie, găsim în paginile Convorbirilor păstori-
te de Iacob Negruzzi întregul arbore genealogic al
României moderne. Aidoma stau lucrurile și cu
revista condusă de Ioan Bogdan între 1902 și 1906.
Astfel, în 1900, comitetul de conducere al revistei îi
cuprinde, printre alții, pe Grigore Antipa, Teohari
Antonescu, D. Evolceanu, I.Al. Brătescu-Voinești,
I. Bogdan, Dimitrie Bungețianu, Simion Mehedinți,
P. Missir, D. Onciul, P.P. Negulescu, N.I. Basilescu
D. Voinov, V. Babeș, A.C. Cuza, G. Bogdan-Duică,
C. Rădulescu-Motru. Naturaliști, geografi, medici,
istorici, filosofi, fizicieni și scriitori. Literar, revista
publică valul al doilea al clasicilor: Șt.O. Iosif, G.
Coșbuc, Duiliu Zamfirescu, I.A. Bassarabescu,
I.Al. Brătescu-Voinești, M. Sadoveanu, Octavian
Goga, Eugen Lovinescu și alții.

G. Bogdan-Duică, Mihail Dragomirescu, Ilarie
Chendi, Sextil Pușcariu și Gh. Teodorescu-
Kirileanu scriu în această perioadă despre istoria și
actualitatea literară consolidând canonul literar al
secolului al XIX-lea și contribuind la elaborarea
celui de la începutul secolului al XX-lea. Bogdan-
Duică scrie despre: Poesii poporale despre Avram
Iancu adunate şi publicate de Simeon Fl. Marian,
Grigorie Alexandrescu, Țiganiada lui Budai-
Deleanu, Alecu Russo, Anton Pann, Costache
Conachi, Eminescu și Ronetti Roman. Din actuali-
tatea literară scoate în evidență pe George Coșbuc și
pe tinerii pe atunci Mihail Sadoveanu, Eugen
Lovinescu și Octavian Goga. Tot despre Goga scrie
și Sextil Pușcariu. Mihail Dragomirescu scrie des-
pre Șt.O. Iosif și Carmen Sylva. N. Iorga laudă
România pitorească a lui Al. Vlahuță. Ilarie Chendi
discută despre traducătorii români ai lui Heine. Iar

Teodorescu-Kirileanu și Rădulescu-Pogoneanu scot
la lumină documente biografice și scririle postume
ale lui Eminescu.

Discutând despre manualul de istorie a literaturii
germane al lui G. Pop, Bogdan-Duică subliniază
importanța culturii la consolidarea și rafinarea dis-
cernământului care trebuie să-i ajute pe români să
filtreze influențele străine din perspectiva
conștiinței lor naționale: 

„A fost o vreme în care poporul german era pri-
vit cu multă simpatie de spiritele alese ale neamului
românesc. Pe-atunci Costache Negruzzi putea să fie
membru într-o comisie care alcătuia planul de-a
coloniza cu agricultori nemţi nişte şesuri din
Moldova. Pe atunci Costache Konaki ţinea ca limba
şi literatura germană să fie studiate cu temei în
şcoalele moldoveneşti. Motivele lui Konaki se
găsesc într-o scrisoare către mitropolitul Veniamin,
căruia poetul îi comunica părerile sale despre orga-
nizarea instrucţiei şi între altele îi zicea: «Ceea ce
priveşte la propunerea: în care din limbele străine să
se înveţe literatura? – zic în limba acei naţii la care
civilizaţia se vede în moral şi în fapte, iar nu în spul-
berul ideilor; zic a unui neam pacinic şi netulbură-
tor, care mi se pare a fi limba nemţească şi care ca
o megieşită şi împreunată ar înlesni toate împărtăşi-
rile neguţitoreşti şi moraliceşti; tot odată fiind şi
bogată şi avutoare de toate înscrisurile vechi şi
nouă». Konaki propunea apoi restricţiuni pentru
limba franceză, limba poporului cu «spulber» de
idei.

În deceniul următor (1850-1860) se produse însă
o reacţiune energică. Lozinca «Drang nach Osten»
(înainte spre Orient!), care răsuna în Austria, nu era
lipsită de orice temei. La curtea din Viena se discu-
tase, deşi nu cu deplină stăruinţă, planul de-a anexa
principatele româneşti. Pe-atunci antigermanismul
român a primit o expresie puternică, aproape furioa-
să, în cursurile şi scrierile lui Simion Bărnuţiu, care
a avut în Moldova o mare înrâurire şi care în această
privinţă a fost dezminţit în cel mai îmbucurător
chip.

Dar, între atunci şi astăzi, iarăşi ce schimbare!
Azi ne aflăm într-o nouă epocă de apreciere

liniştită a calităţilor şi însemnătăţii poporului ger-
man. Cărţi străine, care au discutat despre superio-
ritatea actuală a rassei germane, au găsit şi la noi un
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ecou în reviste serioase. Şi poate nu-i departe tim-
pul în care le vom scrie şi noi. Atunci, făcându-se
aplicaţii la viaţa noastră se va arăta – între altele –
cum «Junimea» de la Iaşi a deschis un drum mai
larg înrâuririi literare şi filosofice germane; cum,
din altfel de cauze, politica statului român s-a
îndreptat mai apoi spre Germania; şi cum a urmat
fireşte ca în acest curent politic şi literar să intre şi
şcoala, care de la legea d-lui Haret a început să
împlinească cel puţin o parte, în tot cazul o bună
parte din ce odată cerea Costache Konaki. Putem
deci zice că legea d-lui Haret a tras în această pri-
vinţă o concluzie istorică şi că a devenit totodată o
premisă pentru o şi mai mare adâncire a înrâuririi
germanismului în România. Cât va fi de adâncă
înrâurirea, în ce direcţiuni ale activităţii noastre va
fi mai rodnică? – este o întrebare al cărei răspuns nu
se poate prevedea.

În orice caz, de aceste lucruri este bine să-şi dea
cu de-amănuntul samă fiecare om chemat să contri-
buie la rezolvirea problemei arătate. Ea nu găseşte
multe simpatii în publicul român. Acesta este stăpâ-
nit încă în mare parte de sentimentele de aversiune,
pe care trecutul le-a formulat în cunoscutele locu-
ţiuni poporane despre Nemţi. Un deputat, care dis-
cuta legea d-lui Haret, vorbea încă acum doi ani
despre «rigida» Germanie. Critici români au vorbit
în reviste serioase despre neputinţa ca Schiller să ne
placă vreodată, din cauza rassei! Însuşi Al.
Odobescu, deşi era un scriitor distins, a nedreptăţit
pe nemţi în al său Pseudokinegeticos! Şi aşa mai
departe! S-ar putea strânge multe probe serioase
că-n mijlocul aversiunei ce-o dovedesc ele, proble-
ma sporirii influenţii germane nu-i chiar uşoară. O
singură regulă de conduită o poate uşura. Şi ea-i
aceasta: Este de nevoie să cunoaştem bine toată
viaţa germană, şi cea trecută şi cea actuală, pentru a
putea alege cu o dibace inteligenţă elementele priel-
nice problemei puse.”

Canonul literar este consolidat de cultura isto-
riografică încurajată de Convorbirile literare. După
epoca eroică a începuturilor, în care Xenopol a jucat
un rol copleșitor, noua generație de istorici de la
Convorbiri îi cuprinde pe Vasile Pârvan, D. Onciul,
Ioan Bogdan, Ștefan Orășanu, N. Iorga, despre a
cărui carte în manuscris, Istoria literaturii Române

dela Cantemir până la 1821, Xenopol publică un
text de mare generozitate și bătrânească apreciere.
Grație lui Xenopol, care s-a opus colegilor săi aca-
demicieni B.P. Hasdeu, Gr. Tocilescu și V.A.
Urechia, cartea lui Iorga a fost publicată de
Academia Română.

Ștefan Orășanu, mort din păcate tânăr, scrie o
recenzie devastatoare la cartea lui Frederic Damé
despre istoria României contemporane, arătând slă-
biciunile bibliografice ale autorului francez,
scoțând la iveală modul partizan și cancanier în care
acesta trata istoria României și demonstrând astfel
că istoriografia românească ieșise de sub tutela
occidentalilor asimilând tocmai lecțiile lor referi-
toare la metoda istoriografică. Orășanu conchide: 

„Ce rămâne dar istoriei d-lui Damé? Greşelile
de tipar şi stilul sec al puţin interesantei sale poves-
tiri. Rarele încercări ale autorului de a-şi varia stilul,
avânturile polemice, schiţările de tablouri sau por-
trete, dubioase ca tendinţe şi ca execuţie, dau efec-
tul unor cromolitografii ieftine atârnate la distanţe
mari de un lung perete cenuşiu.

Şi cât de frumoasă ar fi apărut istoria României
contimporane sub condeiul unui scriitor de talent,
pătruns de subiectul său! Ce măreţe s-ar fi arătat
unui asemenea istoric luptele acestei ţărişoare, –
înconjurată de vecini puternici ce voiau a o cuceri,
– pentru a-şi păstra individualitatea! De câtă simpa-
tie, de câtă iubire n-ar fi fost cuprins un străin, un
filoromân, un Român naturalizat, povestind fazele
acestor lupte, deşteptarea unei naţiuni ce tinde a-şi
cuceri un loc în cultura europeană. Şi cât de atrăgă-
toare erau aceste lupte pentru ca descrierea lor să fie
preferită vremelnicelor frământări de la suprafaţă,
ce dispar faţă de progresul neîntrerupt al ţărei!

O asemenea istorie ne lipseşte. Şi această lipsă
din ce în ce devine mai simţitoare. O istorie a faze-
lor prin care România a trecut în secolul renaşterei
sale, a luptelor şi a suferinţelor ce a trebuit să îndu-
re, o istorie a izbândei şi a progresului ei e o lucrare
ce se impune ştiinţei româneşti. Din ea Românii vor
învăţa a nu despera în vremurile grele şi tot din ea
ei vor trage nădejdea pentru viitor. E de dorit ca
unul din istoricii noştri cu dor de muncă şi cu iubire
de ţară să întreprindă o asemenea lucrare. Tradusă
în vre-una din limbele răspândite ale apusului, ea ar
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da ocaziune şi străinilor să ne cunoască mai bine şi
să ne aprecieze cu mai multă dreptate.

O istorie a României contimporane, adevărată şi
ştiinţifică, e necesară, e iminentă, căci să nu se uite
că până ce o asemenea istorie nu va fi publicată,
străinii ne vor judeca după istoria d-lui Damé, care
este şi o carte rea şi o faptă rea.”

La capitolul de istorie recentă și de cultură a
memoriei, Duiliu Zamfirescu scrie un text funda-
mental despre ”Istoria diplomatică a chestiunii
israelite în România”, Ioan Slavici rememorează
”Serbarea de la Putna”, iar D. Onciul deslușește
contextul în care s-a săvârșit „Alegerea Regelui
Carol I al României”.

Ion Petrovici, Simion Mehedinți, Grigore
Tăușan, Teohari Antonescu și George G. Antonescu
vin cu texte de pionierat despre logică, geografie,
filosofie.

Se discută amănunțit despre problemele de sănă-
tate publică ale României, textele lui Gr. Antipa și
Victor Babeș oferind un tablou necruțător al stării
generale de igienă și sănătate a populației, al mala-
diilor și pericolelor pentru sănătate (alcoolism, fal-
sificare a băuturilor, hrană proastă și insuficientă)
cu care se confrunta imensa majoritate a națiunii. Se
propun campanii de eradicare a bolilor și mecanis-
me de regenerare a neamului românesc.

Se discută intens și amănunțit despre starea
școlilor din România, despre rolul și rostul
învățământului secundar și universitar. Nerva
Hodoș propune măsuri de înmulțire a bibliotecilor
publice.

Chiar și subiectele științifice, specializate, sunt
așternute în pagină cu farmec popularizator. Și dau
naștere la conștiință națională. Tocmai de aceea este
relevant să vezi că revista l-a publicat pe N. C.
Paulescu subliniind faptul că îi respectă întrutotul
ortografia, care era de un latinism de școală ardelea-
nă cu totul desuet. Preopinenții lui Paulescu
(Nicolae Leon și Dimitrie Voinov) sună mai degajat
și mai convingător decât Paulescu deși Paulescu
este cu mult mai sofisticat științific și mai complex
logic decât ei. Ei introduc ficțiuni haeckeliene, el îl
introduce pe Dumnezeu. Ei introduc ipoteze despre
originea vieții, el introduce ipoteze despre scopul
vieții. Științific vorbind, Paulescu este mult supe-

rior naivității pozitiviste a preopinenților săi. Din
punct de vedere discursiv însă, ei au câștig de cauză
din pricina limbii mai aerisite, ecumenic naționale.

Ceea ce subîntinde toate aceste texte este intere-
sul național. Trăim, astăzi, într-o epocă în care se
caută frenetic și bine stipendiat a se abandona crite-
riul estetic în judecarea literaturii, sub cuvânt că e
prea restrictiv și că sub pretenții universalist-obiec-
tive ascunde un elitism discriminatoriu. Se practică
analiza cantitativă, marxistă, feministă, de gen, din
perspectiva studiilor culturale. Nu se practică însă
deloc abordarea culturii române, a istoriei literaturii
române, din perspectiva globalizantă a conștiinței
naționale. Este singura perspectivă globalizantă
care nu cere abandonarea criteriului estetic de
vreme ce conștiința națională nu poate exista fără
limbă națională și marii clasici ai literaturii
naționale sunt repere ale conștiinței naționale.
Cultura generală este creatoare de conștiință
națională prin aceea că fixează canonic cele mai
înalte repere expresive ale personalității unei
națiuni, personalitate care nu se poate defini decât
pe durata lungă, deci memoria și canonul și cultura
generală perpetuată de un sistem de educație clasică
sunt un dat în acest sistem.

Prin intermediul „convorbirilor literare”, adică
al abordării tuturor chestiunilor spinoase ale moder-
nizării sau evoluției socio-politice a unei națiuni în
lumina culturii generale și al transformării răspun-
surilor la aceste provocări în repere ale culturii
generale, nucleul revistei a asigurat temperarea cri-
zelor și buna rânduire conservatoare a societății
românești. Nici Gândirea, nici măcar Revista
Fundațiilor Regale nu au mai putut prelua, în epoca
interbelică, rolul revistei junimiste de creator de
corp cetățenesc de aristocratică independență, capa-
bil să judece lucrurile limpede, onest și civilizat.

Note:
1. Vezi Liviu Papuc (ed.), Convorbiri literare. Corpus

prelecțiuni, discursuri, dezbateri (Iași: Ed.
Timpul/Convorbiri literare, 2019), pp. 29-103.

2. Epoca de aur a democrației ateniene a fost epoca în
care cetățenii erau atât de solid educați încât puteau fi trași
la sorți pentru a ocupa, interșanjabil, diferite funcții, de la
general, la efor. Sofiștii erau profesioniști ai discursului,
erau tehnocrați care au corupt democrația ateniană, al cărei
ideal era un corp cetățenesc bine și omogen educat.
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Seria Convorbirilor literare condusă de istoricul
Ioan Bogdan este trecută cu vederea, ca mai toate
seriile care au urmat epocii clasicilor. Mutarea
revistei la București (1886), moartea lui Eminescu
și Creangă (1889) și plecarea lui Iacob Negruzzi de
la directoratul revistei (1895) sunt, în ochii istoriei
literare, etapele care au marcat declinul ireversibil
al revistei. Înțelepciunea convențională ne spune că,
după 1900, Convorbirile literare nu au mai fost ce
fuseseră cândva. Din acest punct de vedere, după
interimatul exercitat între 1895 și 1901 de o echipă
de tineri ai căror lideri erau Mihail Dragomirescu,
C. Rădulescu-Motru și Ion A. Rădulescu-
Pogoneanu, primul director al declinului
Convorbirilor este istoricul Ioan Bogdan. Sub con-
ducerea lui, ni se spune, revista a încetat a mai fi
literară și a devenit academică, universitară,
științifică, uscată, dedicată mai mult istoriografiei și
filologiei decât literaturii. Acest mod de abordare a
traiectoriei revistei va distorsiona și modul de
înțelegere a directoratelor lui Simion Mehedinți și
Al. Tzigara-Samurcaș. Tocmai de aceea este impor-
tant să îl demontăm pentru perioada lui Ioan
Bogdan, pentru a ușura și inspira o altă înțelegere a
mizelor Convorbirilor chiar la nivelul universitari-
lor de astăzi, mai înnădiți în banalități și prejudecăți
decât un dascăl de țară și psalmodiind de la altarele
catedrelor clișee a căror transmisie seminarială se
bizuie pe incapacitatea de analiză mediată de lectu-
ra i-mediată. 

Pentru a da un singur exemplu de astfel de licu-
rici aulic care nu poate străluci decât făcând beznă
totală în juru-i, voi menționa aici modul țuguiat în
care un mare profesor și eseist bucureștean, central
carevasăzică, a bagatelizat o reeditare a Dorințelor
Partidei Naționale în Moldova a lui Mihail

Kogălniceanu, reeditare însoțită de o culegere de
materiale de epocă semnate de Constantin
Hurmuzachi, Dim. A. Sturdza, Nicu Gane, Sever
Zotta, A.D. Xenopol, N. Iorga, D. Onciul, care
accentuau genialitatea politică, istoriografică și, în
mod mai larg, culturală a lui Kogălniceanu. „Harfa
zdrobită” cu pricina a concediat reeditarea și mate-
rialele însoțitoare scriind că Kogălniceanu era
mediocru și că știm deja care e valoarea lui exactă
pentru că a scris G. Călinescu în Istoria... lui despre
el. Pontificarea din vârful buzelor și al picioarelor
rămâne apanajul piticilor cocoțați, cred ei, pe umerii
giganților. Dar poate că piticul respectiv nu s-a
aburcat până pe umerii lui Călinescu, ci doar până
la turul pantalonilor divinului critic. Și poate că sin-
gurul mod de a crește și de a vedea mai departe este
acela de a rămâne în contact direct cu sursele, cu
rădăcinile „scripturilor române”, cu paginile autori-
lor despre care scrii. Simpla manipulare de cazino a
jetoanelor exegetice calpe e falimentară, împinge la
disperare și suicid cultural. E ceea ce românii au și
început să facă — și personal, și în masă, în cazul
sistemului de educație — din pricina acestor men-
tori peltici istoric și încercănați de autosuficiență.

Revenind așadar la Ioan Bogdan trebuie să reve-
nim la începuturile revistei pentru a arăta că, atunci
când Iacob Negruzzi a sugerat titlul Convorbiri lite-
rare, Vasile Pogor a exclamat aprobator: „Bravo!
Convorbiri literare nu zice nimic. Cela n’engage à
rien. Admis!”. Cu alte cuvinte, titlul nu centrează
revista pe un anume domeniu, ci pe un anumit stil.
Nu e revistă pur literară. E revistă de convorbiri
literare, adică de abordare în manieră civilizată,
articulată, lizibilă, a celor mai variate subiecte. Este
revista unor juni care au început prin a ține prelegeri
populare pe subiecte legate de legislație, educație,
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La o lectură fie de gen profesional, fie de doar
comună și pasională înclinație umană spre „aflarea
și înțelegerea întâmplărilor trecutului îndeosebi de
neam”, volumul șase al marii sinteze iorghiene de
Istoria Românilor produce, poate mai mult decât
oricare altul dintre celelalte nouă ale ei, o impresie
deosebit de profundă, ca despre ceva savantic –
monumental. Respectivul volum acoperă „un veac
de viață românească”, delimitat însă nu strict cro-
nologic, „de la 1600 la 1699”, ci „istoricește, de la
domnia lui Radu Mihnea la cea a lui Constantin
Brâncoveanu”, cu firavă și cam dureroasă „adăogi-
re” după aceasta din urmă a celei de doar doi ani,
1714-1716, a lui Ștefan Cantacuzino, fiul
Stolnicului Constantin. Prin conținutul său, susci-
tant de amplă diegeză, ca de inegalabilă „marcă
Iorga”, volumului i s-ar fi putut bine-apropia
conjuncțiunea unicului cuvânt de titlu, Monarhii,
cu cel de cărturarii. Numai că, asupra volumului
de specială referință, aici, Iorga a urmat procedeul
epopeic intitulativ, învederat și în dreptul fiecăruia
dintre celelalte nouă, primul „bitomic”, volume ale
marii sinteze naționale: Strămoșii (I1), Sigiliul
Romei (I2), Oamenii pământului (II), Ctitorii (III),
Cavalerii (IV), Vitejii (V), Reformatorii (VII),
Revoluționarii (VIII), Unificatorii (IX) și
Întregitorii (X). Într-o cuprindere erudit-savantă,
„marele polihistor” a căutat să pună sub „înalt
însemn”, ca de frontispiciu monumental pentru fie-
care volum/tom dintre cele menționate, „învăluiri”
fie de mai multe veacuri, precum cele „străvechi”
sau „vechi de până spre anul 1000”, fie de cam câte
un veac, de chiar „părți” sau „depășiri” de așa ceva,
ale „curgerii organice a istoriei românești”.

Note de lectură, precum cele de față, asupra
volumului prin excelență iorghian intitulat
Monarhii, „s-au legat” din preocupări de istorie

modernă pe care personal le-am avut, timp de mai
bine de patru decenii, la Catedra universitară sau în
câmpul cercetărilor de specialitate. Am avut de
reținut sau de constatat că, după repere „marxist-
teziste” suscitante de registru analitic „determinist-
structuralist”, istoria modernă a românilor acope-
rea, pe timpul anilor 1948-1989, în prelegeri uni-
versitare, la principalele facultăți de profil din țară,
precum și în studii și articole sintetizate de volume-
le III și IV ale primului tratat academic de Istoria
Romîniei, ultima parte a secolului al XVIII-lea și
întregul secol al XIX-lea, cu „ducere” de conținut
până spre 1918, revenantă, de i s-ar fi depășit sta-
diul editorial de doar „machetă”, celui de-al V-lea
volum al aceluiași tratat. Și după 1989, respectiva
istorie modernă a mai continuat, în „locuri” de
felul celor menționate, să acopere cam tot aceeași
perioadă, ca de pe la 1750/1790 până la 1918. O
schimbare de esență s-a impus, e drept, în tematica
primordială de acoperire. Sub regim
„internaționalist” comunist, tematica „a trebuit” să
fie, în mod „tezist”, cea a „originilor, cristalizării și
dezvoltării formațiunii social-economice capitalis-
te”. De pe la 1964/1965, din resorturi ale legitimă-
rii „comunismului național”, aceeași tematică s-a
văzut cumva redimensionată, prin considerarea
națiunii ca vector al unui proces istoric structural
socio-economic, dar suprastructural orientat întru
edificarea statului român modern, cu corolar politi-
co-ideologic și cultural „necesar” adecvat. Tratatul
academic din anii 1960-1964 avea să fie supus unor
revizuiri sau amendamente de formă și de conținut,
încât să se facă simțită „necesitatea” unuia nou ce
și începuse să se prefigureze pe la 1980, dar și să
tot suporte amânări de la a sa realizare sub
exigențele de „front unic istoriografic ceaușist”,
nutritor de prea mult „protocronism”.
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În condițiile de după decembrie 1989, sub
măcar clamată degajare intelectuală de „clișee mar-
xiste”, elaborarea noului tratat egidat de Academia
Română avea să implice o mai mare extensiune
analitic-diegetică, permisă de cele zece volume ale
sintezei înregistrante de deja două ediții, între anii
2001 și 2015, pentru fiecare epocă a istoriei româ-
nilor. Epocii moderne propriu-zise i s-a rezervat
volumul VII, în două masive tomuri, fiecare pur-
tând, sub titlul general al sintezei de Istoria
Românilor, câte unul special, întâiul pe cel de
Constituirea României moderne (1821-1878), iar al
doilea pe cel de cam expresă aplicare temporală ca
De la Independență la Marea Unire (1878-1918).
Și după cum vădesc asemenea titluri speciale de
tomuri, tematicii respectivei epoci i s-a întărit acea
redimensionare prin considerarea națiunii ca vector
istoric străbătător, de altfel, prin cel puțin volumul
VIII al sintezei, și de epocă contemporană româ-
nească. Pe fond analitic de parcă mai jos nivel
decât acela al relevării vectorului istoric național a
fost tratată consistent „structural-deterministic”
tematica cumva ancombrantă a modernizării, ca
proces material, mai ales socio-economic acumula-
tiv, în loc de cea a modernității atestante îndeosebi
prin expresii culturale și instituționale a conștiinței
unei anumite temporalități istorice. Nu întâmplător,
tratarea ca fundamentală a temei modernizării și nu
a celei a modernității se și „vede”, la o chiar survo-
lantă lectură a volumelor V și VI, ale aceluiași tra-
tat, ca serios istoriografic provocată. Din cuprinsul
celor două volume, îndeosebi spre partea fiecăruia
de final, ca de concluzii, răzbate considerarea unei
premodernități, chiar a unei modernități dintâi pen-
tru istoria românilor. Presiuni înspre o atare consi-
derare sunt tot mai frecvent sau insistent vădite de
cursul cercetărilor de specialitate, cu noutăți de
documentare sau de lectură asimilabile îndrituirii
unor mai flexibile înțelesuri, după repere prevalent
cultural-ideatice ale modernității românești. Iar ca
parcă expedient pentru întâmpinarea, nu și asimila-
rea tematică a presiunilor de felul semnalat în
cuprinsul tratatului academic, repercutant și asupra
prelegerilor universitare, a manualelor de „cicluri”
preuniversitare de istoria românilor, chiar asupra
înscrierii „pe o anumită epocă” a demersurilor de
specialitate, s-a rostuit considerarea unei cam întin-

se perioade, de aproape două secole, XVII și
XVIII, ca de tranziție de la medieval la modern. În
câmpul cercetărilor și dezbaterilor istoriografice se
face însă deja „simțită”, poate și înțeleasă, tendința
spre o atotcuprinzătoare paradigmă a modernității
românești. Iar pentru însăși buna reușită a unei ase-
menea tendințe, se impune cu necesitate recursul
eminamente clarificator la scrierile istorice care,
prin ținuta lor intelectuală sublimată îndeosebi de
A. D. Xenopol sau N. Iorga, ca și, pe profil literar,
de Eugen Lovinescu ori George Călinescu, mai nou
de Nicolae Manolescu, au însoțit și chiar evaluat
sintetic devenirea a ceea ce, pentru români, a purtat
însemne de modernitate. Așa încât, între istoricii
„de meserie” și de nouă tendință spre înțelegerea
timpurilor moderne, s-ar bine-nimeri rezonanța
adagiului invocat frecvent de istoricii și criticii lite-
rari, acela de înapoi la clasici.

Din urmarea îndemnului de înapoi la Iorga
beneficiul de „învățătură” privind timpurile moder-
ne – atât universale sau „de aiurea”, cum  Savantul
prefera a spune, cât și românești – nu ar putea fi alt-
fel decât substanțial. În cuprinsul sintezei naționale
iorghiene, înțelesurile acelor timpuri apar ca pro-
fund concordante celor din scrierile Savantului de
istorie universală. Și la scara „vieții de obște a ome-
nirii” – iorghian vorbind –, și în cazul specific
românesc, cumva subiacent „obștirii universale”,
impresionează perspectiva istoriografică savant-
erudită, pe axul considerării „curgerii organice a
trecutului omenesc”. Adecvarea cognitiv-tematică
a unei atare perspective se și poate mai lesne con-
firma prin întâietatea acordată lecturii scrierilor ior-
ghiene de istorie universală, cu referință, desigur
specială aici, asupra timpurilor moderne. Este ceea
ce însuși Iorga adeseori sugera prin începuturi
cumva retorice de acele scrieri, în notă câteodată
aedic-homerică de invocare a unui nivel mai înalt
de cunoaștere sau de potențială diegeză decât cel al
textului la a cărui lectură făcea astfel o incitantă
invitație. La o cotă de inegalabilă erudiție invitația
se înscria pe câte un frontispiciu tematic monumen-
tal, din care să transpară chipul iorghian de „bătrân
prin experiență”, pus, tocmai de aceea, „să vorbeas-
că”, pe ton parcă oracular, chiar și „neîntrebat”. În
„vorbirea bătrânului” de toate ale lumii, știutor glă-
suia parcă istoria însăși, cu „învăluriri”
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contingențiale, de „date, nume, întâmplări” și inter-
pretări adeseori oracular-sentențioase.

La acea cotă de erudiție, dintr-un perseverent
efort de lectură și de documentare, suscitant de
meditații sau reflecții, de spectaculoase „trasări”
tematice, i-a reușit lui Iorga faimosul Essai de
synthèse de l’histoire de l’humanité, în patru volu-
me (Paris, 1928), acoperitoare, pe rând, de „mari
epoci”: Antichitate, Ev Mediu, Modernitate și
Contemporaneitate. În pare-se „laboratorul” res-
pectivului Essai se legaseră tematic sau scriptic trei
volume de Elemente de unitate ale lumii medieva-
le, moderne și contemporane (București, 1922).
Cel de-al doilea volum, dintre acestea, intitulat
State și Dinastii, privea lumea modernă, cu începu-
turi puse în seama Renașterii, dar și a implicațiilor
căderii sub turci a Constantinopolului, ceea ce
vădea preferința eruditului autor pentru redarea
într-o duală dispunere Occident – Orient a deveni-
rii istorice îndeosebi europene. Elemente de unitate
ale devenirii modernității apar, în comentariul ior-
ghian, ca întețite, la vârf, de lupta pentru Imperiu.
În Occident, acea luptă, cu miză hegemonică, era
dusă „între formațiuni politice, care se asamănă
(i.e. se recunosc mutual) prin introducerea princi-
piilor de Stat romane puse la modă de Renaștere și
prin resumarea lor în Curți de o alcătuire uniformă,
îndreptându-se după strălucitorul exemplu fran-
cez”. Respectivele „principii” aveau să orienteze
„dreptul nou al ginților”, căruia Iorga îi admitea
îndeosebi caracterul „natural”, legitimant de însăși
„lucrarea organică a lumii Statelor și Dinastiilor”,
și prea puțin sau mai defel sensul rațional relevat
de Hugo Grotius și, din perspectiva elementelor de
metafizică nuanțate specific prin antiteza „natu-
ral”/„înnăscut” – „pozitiv contractual”/„dobândit”,
de Immanuel Kant, pentru „sistemul de State-
entități legal suverane”.  Cât despre Orient, pentru
partea acestuia de „intersecții” creștino-musulma-
ne, Savantul evidenția „forma imperială otomană
ca așezată peste cea a ultimului Paleolog”, încât
„sub turci”, nu prin aceștia, cum eronat se conside-
ra dinspre cerbicoși „osmanologi” amendați isto-
riografic de Savant, a continuat și chiar a înflorit,
pe mai ales timpul secolului al XVII-lea, „lumea
bizantină”, cu „elemente”/fizionomie de „nou
Bizanț”. În menționatul secol, „lumea”, după

„exemplul francez”, ilustrat îndeosebi de Ludovic
al XIV-lea, „năvălea la Curte”, a cărei forță unifica-
toare atrăgea gravitațional pe aspiranții de „înalt
prestigiu”. De aceea, în secolul al XVII-lea euro-
pean, avea să se mai scrie mai ales „la Curte și pen-
tru Curte”, cu însă deja semne clare de emancipare
a scriiturii spre a fi „de lume intelectuală, pentru
lume intelectuală”. A și fost, pe deplinul „gust” eru-
dit-tradiționalist al lui Iorga, concluzia că, pentru
secolele XVII și XVIII, Monarhii tinzând a fi
„reformatori” și Cărturarii cu „bun simț voltairian
de iluminatori” au întruchipat principalele elemente
de unitate ale unei „lumi ce politic mergea până la
Urali, se înfunda în <mediul> musulman și trecea
Oceanul la Continentul Nou”.

Cu mai intens relevate elemente iorghian speci-
fice ei apare lumea modernă în cel de-al treilea
volum de Essai de synthèse de l’histoire... De o
manieră transparent europocentristă, în acel volum,
intitulat Epoque moderne, axialitatea elementelor
sau a formelor istorice de „schimbătoare timpuri”,
se relevă, pentru îndeosebi secolele XVI și XVII,
prin „regimuri monarhice”, sub ale căror auspicii,
dacă nu chiar din a căror impulsuri „noua societate
europeană” devenea ca „natural” altoită pe fondul
„de bună tradiție”. Ca de la sinea „organicei curgeri
a istoriei”, s-au succedat, întâi, „monarhiile terito-
riale”, „regalitatea populară, prin „exemplul spa-
niol”, „monarhiile absolute” menite „depășirii unei
profunde crize europene culminante a uneia reli-
gioase”, dar și vocațional înclinate, din impuls
francez, spre dispute cu miză hegemonică, apoi
„regalitatea pe mâini ministeriale” și „monarhia de
prestigiu incubantă de regalitate creată”, toate sau
„care mai de care” vădind „marca ideilor noi”,
încât, îndeosebi „curțile bântuite de raționalitate
abstractă”, să acuze „simptome revoluționare”. Sub
mai ales „monarhia de prestigiu”, înainte ca aceasta
să fie „împinsă” pe calea de a fi „rațional creată”,
și-ar fi avut, în viziunea de erudit a lui Iorga, „cer-
titudinile” ei, modernitatea neperturbantă, ci, dim-
potrivă, insuflantă, prin mereu schimbătoare
„forme de viață”, „curgerii organice a istoriei”.

De primordială sorginte occidentală, „formele
noi de viață” sau „elementele de unitate ale lumii
moderne” apar, în aceeași viziune a lui Iorga, ca
purtând, pentru arealul „creștin-oriental” incluzant
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și de cel românesc, „pecetea bizantină”. Era ceea ce
tot Iorga a cam doar dat de înțeles în sus-comenta-
tele sale sinteze de istorie universală. Și-a rezervat
latitudinea de „a aduce” nu puține argumente întru
relevarea acelei „peceți” prin scrierile sale de
îndeosebi istorie a Bizanțului. Dacă Geschichte des
Osmanischen Reiches (5 volume, Gotha, 1908-
1913) și-a avut, prin însăși natura tematică, o
exclusivă axialitate „musulman-sultanală”, scrieri-
le de istorie a Bizanțului au vizat numai până la
„momentul 1453” devenirea de sinea sa a
Imperiului nativ Roman de Răsărit, pentru ca, pe
mai departe, să acopere „permanențe de viață
bizantină” sub „capitulațiuni din voința păgânului
purtător de însemn imperial constantinopolitan”,
permisibile chiar înfloririi a ceea ce „bizantin se
permanentiza” spre a căpăta „nimb neo-bizantin”.
Dinspre atare scrieri de istorie bizantină se și per-
mite, desigur, o bine nuanțată înțelegere a „timpu-
rilor moderne” cuprinse de sinteza istorică
națională de savantă notă iorghiană. De la The
Byzantin Empire (Londra, 1907) și Formes byzan-
tinesc et rèalités balcaniques (București, 1922),
Iorga avea să tot rostească oral-conferențial și să
mai ales pună în pagini de scriitură, cum atestau și
cele două volume de Etudes byzantines (București,
1939-1940), date și înțelesuri menite a se regăsi
sintetic într-o atotcuprinzătoare Istorie a vieții
bizantine. Din chiar miezul preocupărilor de „mare
sinteză bizantină” s-a desprins mirificul eseu
Byzance après Byzance, cu generoasă revărsare de
repere ori sugestii pentru o anumită înțelegere, pre-
valent monarhico-culturală, a cuprinderii „timpuri-
lor moderne” în „sinteza” iorghiană, tot „mare”, de
Istoria Românilor. În „permanențe ale formelor
bizantine”, Iorga a surprins și istoriografic dezvă-
luit „ideea imperială prin domni români”, pentru
îndeosebi secolul al XVII-lea, cu străbatere sub
domni „reformatori”, discutabil „fanarioți”, și de
secol XVIII, până spre 1821, când „dezbinări
naționale” greco-române și „indiferența slavilor
balcanici” au ascuțit evidența denaturant receptată
dinspre Petersburg și violent însângerată de oto-
mani că „atunci Bizanțul după Bizanț avea să
moară”.

Ar fi, desigur, încă foarte multe argumente de
invocat din imensa operă istoriografică iorghiană

întru validarea „direcționalului” de lectură „de la
universal”, fie direct, fie „prin Bizanț, la specificul
național”, ca înlesnitor nuanțatei înțelegeri a „tim-
purilor moderne” cuprinse de intens erudita sinteză
de Istoria Românilor. Înainte de toate, urmarea
acelui „direcțional” permite să se înțeleagă de ce în
respectiva sinteză timpurile moderne” iorghian
propriu-zise acoperă mare parte de secol XVI,
întregul secol XVII și, până spre 1780-1790, seco-
lul XVIII; apoi, de ce „timpurile” tot iorghian „con-
temporane” ar fi demarat pe la acei ani, de ultimă
parte de secol XVIII, sub „zodie” de raționalism
abstract și de impulsuri revoluționare consonante
acestuia; în fine, de ce „elemente” sau „forme” de
modernitate s-ar fi confirmat, la români, pe întinde-
rea îndeosebi a secolelor XVII și XVIII – acoperite
istoriografic de volumele Monarhii și Reformatorii
ale sintezei iorghiene –, ca mai curând „venind”
dinspre Occident prin „filieră de nou Bizanț” decât
rezultând „de la căutări de-ale locului înspre înnoi-
toarea schimbare de lume” încercate și fructificate
de personalități ale „cărmuirii de Țară” sau ale
„învățăturii” de școli înalte apusene și ale „scriiturii
de notă originală”. Ca poate defel întâmplătoare s-
a înregistrat, de aceea, publicarea de Iorga, în anii
1935-1936, la București, a celor trei volume ale
cărții La place des roumains dans l’histoire univer-
selle (în română, București, 1985), ani, aceia, inter-
belici, mai exact cel de-al doilea menționat, când
Savantul tocmai scosese „de sub tipar” primul
volum al sintezei sale mari de Istoria Românilor.
Textul cărții La place des roumains... se vădea ca
de înaltă probare de „învățătură” prin urmarea sus-
menționatului „direcțional” de lectură a „timpurilor
moderne” cuprinse de sinteza istorică națională
pentru a cărei elaborare Iorga însuși își mărturisea
„introductiv” adăstarea de la mai întinse demersuri
cărturărești „de spirit universal”. Era, de altfel, toc-
mai în „lucru savant”, pe însuși decursul anilor de
apariție a volumelor sintezei de Istoria Românilor,
cuprinderea a ceea ce era „național” într-un „tot
organic” – nu sistemic „sub regim de idei abstracte
sau teorii” – al devenirii istoriei lumii, cu validare
istoriologică de adevăr spre care Savantul „simțea”
că s-ar fi „apropiat mai mult” de-ar fi avut „mai
mult talent poetic”.
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Cînd oamenii îşi ucid Bătrînii
Despre surprinzătoarele, provocatoarele cărţi de

proză ale lui Niadi Cernica, Indiile greşite, În timpul
fratelui, Cartea sorţilor şi Amore more, ore, re, s-au
pronunţat critici literari de autoritate; Alex. Ștefănescu
scrie despre „un Nicolae Labiş al eseisticii”, ideile din
Indiile greşite şi În timpul fratelui „nu sunt considera-
ţii din vîrful peniţei, ci sfîşieri lăuntrice”, pentru ca în
Istoria literaturii române contemporane, criticul să
remarce exploatarea ingenioasă, „cu un umor de idei”,
a jocului planurilor realitate – ficţiune din Cartea sor-
ţilor. („Transferul face parte, la urma urmelor, dintr-o
strategie de acreditare a ficţiunii ca realitate, strategie
mai sofisticată decît altele, dar avînd la origine aceeaşi
dorinţă (veche de cînd lumea) a «povestitorului» de a
se face crezut”), Constantin Călin punctează „ciudata
afinitate” a autoarei cu spaţiul cultural aztec, în Indiile
greşite, pentru ca, în Amore, more, ore, re, să vadă o
atmosferă memorabilă și îndemnul de a reciti poezia
trubadurilor şi de a reflecta la „timpurile istorice de
mare frumuseţe morală”, Mircea A. Diaconu afirmă că
Indiile greşite e un „roman unic” în epica actuală,
Daniel Dimitriu intuieşte faptul că Niadi Cernica scrie
ca „pentru a nu scrie ca alții”, văzînd în În timpul fra-
telui „un spectacol atrăgător” şi „un exerciţiu de vir-
tuozitate”, iar Constantin Ciopraga caută trăsăturile
definitorii ale prozei lui Niadi Cernica în „fervoare
asociativă în plan ideatic, mişcare dezinvoltă în ficţio-
nal şi, mai ales, discurs rafinat, de unde privilegiul de
a capta; ima ginaţia bine temperată e calitatea ei forte”.

În pofida acestor opinii, la care se adaugă cele
exprimate, între alţii, de Daniel Drăgan, Constantin
Severin, Cornelia Maria Savu, Elena-Brînduşa
Steiciuc, Valentin Protopopescu, Muguraş
Constantinescu etc., proza lui Niadi Cernica nu are
cota de popularitate şi notorietatea pe care le merită
valoarea şi originalitatea formulelor epice folosite.
Însemnările lui Niadi însăşi, devenită narator-perso-
naj, construiesc romanul Indiile greşite, un proiect al

antropologului care urmăreşte „să decanteze exact şi
febril specificitatea aztecă” în Yucuyatzin, întîlnit într-
un loc „izolat şi fierbinte al Mexicului”, venind în tex-
tul narativ ca „un ansamblu coerent de gesturi încifra-
te, mişcări-simbol”, identificîndu-se prin alternanţa
unor „monologuri ancestral legislate”, urmînd un cifru
care începe chiar cu numele protagoniştilor; astfel,
numele naratorului, Niadi este explicat de părinţii care
l-au ales că prin felul „de a fi ciudat, nu va fi găsit uşor
de moarte, pentru că moartea nu a mai luat pînă acum
pe nimeni care să fie astfel chemat”, în vreme ce
numele personajului, al interlocutorului şi confesoru-
lui din Indiile greşite, Yucuyatzin, „a fost hotărît în
ceruri de Acela care este bărbat şi femeie, sub numele
de Ometeotl”, cu rădăcina yucuya care, în „graiul
nahuatl”, înseamnă „a inventa, a imagina sau a con-
strui prin gîndire”. În consecinţă, în Aztlán, realul se
(re)simte doar prin suferinţa pe care oamenii de aici o
iubesc, totul – limbaj, figuri, haine – venind din „masi-
vitatea unui trecut aspru şi enigmatic”, injectînd nara-
ţiunii „un cumul de timp dens şi străin”. Niadi nu
poate ajunge la „specificitatea aztecă”a lui Yucuyatzin
decît descifrînd codurile acesteia, începînd cu simbo-
listica hainelor; iată: „Susţinută de o cingătoare din
plăcuţe de aur, cu tot atîtea capete de şerpi, o fustă din
pene galbene, scumpe, îi cobora pînă aproape de
genunchi; pieptul îi era acoperit cu un pectoral din tije
de lemn rar, brun-auriu, adumbrit în parte de mantaua
lungă, albastră, tivită cu franjuri uşoare din pene de
quetzalli; un coif înalt din pene verzi, împletit cu lame
de aur se continua pe spate şi pe umeri cu mici bijuterii
în formă de fluturi; cerceii grei, din jad masiv, atin-
geau, din cînd în cînd, cu clinchet plin, pietrele de
safir, rotunde şi desăvîrşit şlefuite, ale salbelor care îi
înconjurau gîtul; sandalele de obsidian erau prinse de
picior prin curele subţiri, din piele de căprioară”.
Dialogul cu trecutul misterios al aztecilor se face prin
mijlocirea poeziei lui Xavier Villaurrutia pentru că,
iată, poezia „doar ea, singură este cunoaştere adevăra-
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tă”. Adevărul este poezie în lumea aztecă pentru că „a
cunoaşte înseamnă a imagina”, aici, într-o veche aşe-
zare, un calmecac pierdut în munţi, se cîntă „o cîntare
a tuturor cîntărilor – Cîntarea despre Ometeotl”şi se
desfăşoară ritualuri care re-prezintă viaţa însăşi, sub
protecţia celor „unsprezece preoţi, sleiţi de propria lor
durată în lume”. În fond, Niadi, personajul-narator din
Indiile greşite caută rasa pierdută a ultimului trib rătă-
cit al Aztlánului, iar narativitatea romanului este nara-
tivitatea lumii, simbolurilor şi ritualurilor sale; dispa-
riţia lumii aztece – o spune Niadi (şi) pentru antropo-
logi – s-a întîmplat cînd au murit Bătrînii care „ţineau
ordinea lumii şi prin ei se făptuiau sacrificiile care pre-
lungeau acest soare”: sfîrşitul e cînd timpurile ni se
amestecă, spune un personaj din această surprinzătoa-
re, atipică, provocatoare carte de proză.

Nu altfel sînt celelalte cărţi ale lui Niadi Cernica,
de o marcată originalitate a scenariilor şi formulelor
narative. Astfel, fixîndu-şi timpul-epocă în vremea
răscoalelor din Mexic şi a loviturii de stat din 9 octom-
brie 1976 a generalului Leon Ortilla şi spaţiul epic
într-un oraş din nord, Santa dos Angelos, romanul În
timpul fratelui explorează starea de anomie a unei
societăţi prăbuşite într-o supravieţuire amnezică, cu
oameni care îşi uită trecutul, exprimînd tipologii de
limită, din interiorul cruzimii şi absurdului unui terito-
riu concentraţionar, al lapidării, cu Mateo, închis într-
o cuşcă în piaţa oraşului, înfruntînd apostrofările tre-
cătorilor, dar şi cu personaje „ahtiate după simboluri şi
înţelesuri”, comunicînd prin subtexte, într-o at mosferă
păstoasă, plină de o senzualitate foarte pătrunzătoare,
ca în romanele lui Simone de Beauvoir, în sfîrşit, cu un
text narativ care asumă lungimi semnificative ce par
cursuri de filosofie şi antropologie. O umanitate obo-
sită, la staţia terminus şi o epocă a lipsei miturilor
reprezintă verigile care leagă Indiile greșite de În tim-
pul fratelui; acum aflăm că într-o răscoală din timpul
loviturii de stat a generalului Leon Ortilla, au fost ucişi
Bătrînii, simbolurile vechii lumi aztece şi a dispărut
„ultimul războinic al aztecilor”, Yucuyatzin.

În Cartea sorţilor, Niadi Cernica rescrie, într-un
scenariu fermecător, povestea unuia dintre personaje le
din romanul Cu toate pînzele sus! de Radu Tudoran,
urmînd regula aceleiaşi reconversii a realului în ireal:
o poveste de dragoste între Niadi şi Pierre Vaillant,
cititor şi personaj, peste timp, trăită în intimitatea lec-
turii şi pe insula Musarah, transferînd în real un perso-
naj de roman şi, în egală măsură, proiectînd în ireali-
tate pe cititorul romanului lui Radu Tudoran, constitu-
ie miezul unei cărţi foarte provocatoare care schimbă,

iată, şi titlul cunoscut, Toate pînzele sus! într-un altul,
la fel de strălucitor, Cartea sorţilor. Amore, more, ore,
re este o „fantezie medievală”, cum îi spune autoarea
însăşi, care se circumscrie temei medievale, structurală
postmodernismului, impresionantă, mai ales, prin
forţa reconstituirii epocii şi atmosferei locului:
„Cetatea Montségur se întindea, falnică, pe munte, la
marginea unei prăpăstii. Turnurile de apărare, păzite
de fiecare breaslă în parte, arătau oricărui sărăntoc că
acolo era belşug de mătăsuri, armuri şi prilejuri de
căpătuială. Cerşetorii se văicăreau, cu ochi lucii, în
şanţurile dimprejur, iar la metereze se vedeau flăcăi
veseli, cu spade la şold şi pantofi cu vîrf lunguieţ şi
răsucit. Pe poarta largă, dar care se putea fereca ori-
cînd, intrară l’Ange de Bricastelle şi cei trei neguţă-
tori, deşi, fireşte, jonglerul rămase mai la urmă, printre
căruţe şi robi. La ferestre se iveau chipuri drăgălaşe şi,
ici-colo, pe pervaze erau aşezate colivii cu botgroşi şi
sticleţi. Pe ulicioare, măturînd mulţimea proastă, tre-
cea cîte un cavaler, însoţit de scutierul cu flamura.
Mirosuri de peşte şi mereu urcau în aer, iar în ateliere-
le bijutierilor se auzeau ciocănituri vesele. Cîrciumi
înconjurate de femei cu pieptul scos din jachetă che-
mau orășenii spre păcat, dar l’Ange de Bricastelle nu
preţuia nici poşirca ieftină, nici muierile cu miros
greu, aşa că trecu repede către catedrala în construcţie,
în latura căreia se înălţa palatul în care hodineau
Signorac de Monteverdo şi Jeanne de Montségur, după
nobila lor nuntă de acum două săptămîni”.

Vechii azteci, răsculaţii lui Leon Ortilla, personaje-
le literare şi cititorii lor îndrăgostiţi, neguţătorii
Belizar, Zaharia şi Serafimus ori nobilul trubadur
Flamme d’Ors care ticluieşte cîntece şi rime pentru
Jeanne de Montségur constituie o umanitate diversă,
într-o proză densă, scrisă impecabil, căutîndu-şi un
cititor dispus să lucreze şi să mediteze în timpul lectu-
rii.

Povești de viață în schiţa unui Bildungsroman
Surîsul magnoliei (Editura Timpul, 2021) pare un

roman „de dragoste”; Marinel Gîlcă, însă, camuflează
un Bildungsroman în desfăşurarea fastuoasă, mereu în
stare de alertă, urmînd întîlnirile întîmplătoare ale pro-
tagonistului, arhitectul Ștefan Palade, la 36 de ani, cu
felurite femei care îi intersectează biografia: toate
poveştile de dragoste din Surîsul magnoliei, trăite în
incandescenţă, cu jocuri erotice provocatoare, în chi-
mia trupului, în efervescența simţurilor, începînd cu
Sonia, cunoscută „absolut întîmplător”pe aleile
Copoului din Iaşi şi, după un lung şir de experimente
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erotice, terminînd cu Ștefania Ispas, într-o pasiune
devastatoare, destinală, se adună în ceea ce aş numi
educația sentimentală, adăugîndu-se scenariilor de
perfecţionare în profesiunea pe care o iubeşte cu pati-
mă: chiar dacă pare „orbit” de intensitatea erosului,
arhitectul Ştefan Palade îşi construieşte cu migală şi
cu o luciditate cristalină cariera profesională, punctînd
toate etapele bine fixate ale formării, ale creşterii sale
în profesiunea asumată. Ca orice Bildungsroman,
Surîsul magnoliei începe prin a desemna spaţiul de
identificare al personajului, un sat de lîngă Tîrgu
Frumos, unde se consumă vîrsta de aur a fiinţei:
„Acolo era o splendoare, coborîse raiul pe pămînt. Nu
ne mai ajungeau de cutreierat dealurile şi potecile.
Ştiam fiecare colţişor din împrejurimi. Aveam o liber-
tate aproape absolută în sînul naturii. Bucuria comu-
niunii, a visării şi a plutirii depline. Sprinţar, nu aveam
nicio grijă. Desculţ, dimineaţa alergam ca un mînz
prin otava înrourată de un verde crud, la prînz fugeam
la scăldat, unde mă răcoream cu prietenii mei, iar
seara, în aromele îmbietoare ale cîmpurilor şi foşnetul
livezii, ascultam ca vrăjit cîntecul măiastru al privi-
ghetorilor. Rupt de oboseală, adormeam ascultînd
poveştile bunicii în miresmele de busuioc ale camerei
de curat”. Acestei vîrste petrecute în „raiul pe pămînt”,
îi urmează conştientizarea rostului fiinţării: „vieţii tre-
buie să-i dai un sens, să rămînă ceva în urma ta”, înce-
pînd chiar cu edificarea propriei case, acasa, spațiul
fiinţial: „«Acasă» – cum aveam să înţeleg mai tîrziu
nu-i numai un simplu loc, concret, material, compus
din pereţi, planşeu, pardoseală, uşi, ferestre, mobilier,
ci este o stare de spirit, o plenitudine, o extensie a per-
sonalităţii fiecăruia, o ademenitoare chemare la linişte,
intimitate şi siguranţă, la dezvoltare personală. Acasă
este altarul visurilor, al tihnei fizice şi sufleteşti. Este
universul inefabil al iubirii, al copilăriei, un adevărat
cuib al visurilor, un loc al marilor decizii care îţi pot
schimba viaţa, al apărării, dar şi al uitării de sine şi al
pregătirii spre marea trecere”. Arhitectul învaţă că tre-
buie să proiecteze acasa altuia şi, pentru aceasta,
fixează etape foarte precise: să lucreze într-o echipă
multidisciplinară, să se informeze într-o sumedenie de
domenii conexe, să-şi acopere sincopele în juridic, la
care adaugă tenacitatea, lupta, „pînă la ultima picătură
de energie”în „vremuri aşa de neguroase şi imprevizi-
bile”, în sfîrşit, arhitectul este „conexiunea dintre mai
multe specializări”. Căutînd un confesor al acestui
Bildungsroman, făcînd apel la intuiţia cititorului,
Ştefan Palade îşi completează autoportretul cu tot felul
de noi detalii neocolind „punctele slabe”, pentru că,

iată, înainte de a construi case, arhitectul se constru-
ieşte pe sine, regăsindu-se apoi, cu aspiraţiile şi con-
vingerile sale interioare, în lungi explorări în istoria
arhitecturii, printre „vechii arhitecţi: Michelangelo,
Andrea Palladio, Gaudi, Le Corbusier sau românii
Mincu, Petre Antonescu ori Cerchez”.

Preocupat de construcţia propriei fiinţe, în orizon-
tul profesiunii, lui Ştefan Palade nu putea să-i scape
profilul epocii, al „vremurilor neguroase şi imprevizi-
bile”, cu întîmplările şi tipologiile specifice, de la ceea
ce i se întîmplă cuiva care face un împrumut la bancă
în franci elveţieni („Această monedă «exotică», cum
emfatic o numesc unii, a luat minţile românilor, şi nu
numai, crescînd într-un timp relativ scurt mai ceva ca
Făt-Frumos din poveste. Deşi oficialii Băncii
Naţionale a României cunoşteau istoricul plin de fluc-
tuaţii al francului elveţian, ce parcurs a avut el pe pie-
ţele externe – mai exact ce s-a întîmplat în anii ’80 în
Franţa – nu au catadicsit să avertizeze populaţia şi au
tăcut mîlc. Lumea atrasă de acest miraj, un fel de «El
Dorado» al unor împrumuturi super avantajoase, şi-a
băgat capul în laţ, iar acum suportă consecinţele deva-
lorizării accentuate a leului autohton”) pînă la funcţio-
narii publici (Mitică Pufulete de la Primărie, primarul
Hulpescu, om duplicitar, ca o sinteză a politicianului
român, rătăcit într-o parodie fără sfîrşit („În faţă, poli-
ticianul promite cîte-n lună şi stele, te duce cu zăhăre-
lul, adică – ce s-o mai ocolim – minte cu neruşinare şi,
pe la spate, te dă dracului ca pe o cîrpă la gunoi”), noul
ciocoi, îmbogăţit, viclean, grobian, ipostaziat în figura
cameleonică a lui Ion Tarciuc, interlopii dintr-o disco-
tecă ori Eduard Veniamin, bişniţar, cartofor, cămătar,
traficant de carne vie şi meşter în clonarea cardurilor,
un om de afaceri care „scotea bani şi din piatră seacă”;
fiecare e pe cont propriu în jungla contemporană,
spune Laura, unul dintre raisonneur-ii textului.

Îndrăgostit de iubire, cum spune, Ştefan Palade
foloseşte instrumentele psihologului şi sociologului,
lecturi din Sofocle, Freud, Shakespeare, filme şi expe-
rienţele altora „însuşite în filosofia mea de viaţă”,
adaug, Stendhal şi Flaubert, pentru a desemna caruse-
lul unei aventuri sentimentale care „va începe cu eta-
pele ştiute, bătătorite, aş spune: tatonarea, cunoaşte-
rea, împrietenirea, punctul culminant, consumul rela-
ţiei şi inevitabila, despărţire”. Analiza psihologică e
unul dintre punctele tari ale cărţii, mai ales, în contu-
rarea profilurilor arhitectului şi Ștefaniei, prinşi în
maelstromul unei pasiuni devastatoare: educaţia senti-
mentală face parte din construcţia fiinţei, în a cărei
arhitectură Ştefan Palade introduce portretul-robot al

5555CONVORBIRI  LITERARE



feminităţii: „Femeile mă incită prin misterul lor, prin
filosofia lor despre cunoaștere, despre viaţă, în general
şi, în concluzie, le caut mereu prietenia. Nu pot fi de
acord cu spusele unui gînditor care considera urmaşa
Evei o creatura fără morală, fără memorie, fără logică,
avidă numai de onoruri şi lucruri concrete, materiale,
doar furnizoare de sex şi contestatoare ale spiritului.
Nu aş putea să gîndesc în paradigma aceasta discrimi-
natorie, antifeministă. Ar fi descalificant pentru mine”
etc.

Fin psiholog şi un bun constructor al unui edificiu
romanesc, Marinel Gîlcă e un prozator stăpîn pe mij-
loacele sale, despre care, nu mă îndoiesc, vom mai
auzi.

Adevăruri arestate
Ioan Barbu adună în Fîntîna Albă, volum repre-

zentativ pentru scrisul său, proze cu amintiri necicatri-
zate: „Povestirile, ca şi romanele pe care le-am publi-
cat, sunt croite după întîmplări reale, unele petrecute
sau auzite de mine, aşa cum, la fel de firesc, sunt
numeroase faptele care se revendică invenţiei literare,
întemeiată însă pe realitatea cea de toate zilele”, scrie
Ioan Barbu într-o Mărturisire care deschide cartea-
pivot apărută la TipoMoldova. Prima secţiune a volu-
mului, Clopote în lacrimi, un titlu inspirat din poezia
lui Ioan Alexandru, reuneşte proze care se înscriu în
paradigma fantasticului şi mitologicului, cum se
întîmplă în Bocetul din caseta de argint, unde perso-
najul urmează traiectul destinat trasat de semne ale
lumii de dincolo, blesteme, cu forţa lor stihială, atrac-
ţia mistuitoare a mării în adîncurile căreia sfîrşeşte
protagonistul, Dumitru, supunîndu-se, parcă, sensuri-
lor ascunse dintr-un joc al copilăriei: „Pe la vreo cinci
ani, Dumitru se juca în ciubărul de lemn închipuind
bărci marinăreşti dînd din braţe în loc de vîsle. Cînd s-
a mărit, după ce ieşea de la şcoală, întîrzia o oră, două,
aproape în fiecare zi, în port, unde lucra unchi-său
Constantin, maistru bucătar la o cantină marinăreas-
că”: moartea cheamă moartea, pentru că, iată, după
dispariţia lui Dumitru, se mistuie şi Anica, mama
rămasă într-un sat din părţile Slatinei. În acelaşi ori-
zont al fantasticului se circumscrie şi Nechita, unde
prozatorul spune povestea unui om căruia negura din
suflet nu-i permite să comunice şi-l duce la mormîntul
tatălui său, dar şi Sub cerul verde şi Constelaţia dal-
mată, cu „figurile” memorabile ale calului Mişu şi dal-
maţianului Pick. În Avionul de Miami, prozatorul
schimbă registrul, rămînînd, însă, în spaţiul său epic
de identificare, unde se adună întîmplări şi imagini

furnizate de subconştientul care „a zburat dincolo de
frontiera dintre realitate şi vis”; astfel, îmbarcat la
„first class”, îmbrăcînd haina unui miliardar român,
„născut peste noapte de un capitalism predatoriu neo-
comunist”, pasager de lux al unui Boeing, răsfăţat într-
un fotoliu confortabil care se întinde la 180 de grade
(„Ca orice pasager de lux am primit lenjerie de pat,
saltea şi cosmetice Givenchy. Prin aceeaşi casă de
modă mi se mai oferă ochelari de pînză contra luminii,
papuci şi pijamale, precum şi un săculeţ cu produse de
toaletă Bvlgari: parfum, balsam pentru buze, loţiune
de corp şi aftershave”), personajul-narator se întoarce
în trecut, pe traseele neştiute ale subconştientului,
unde întîlneşte scene dramatice din satul românesc în
vremea colectivizării, cu masa de tortură pe care este
răstignit tatăl său, refuzînd să se înscrie în gospodăria
agricolă colectivă: „Tata fusese luat cu o dubă neagră
în viul nopţii, apoi băgat într-un beci cu pereţi din pia-
tră, fără geamuri, doar cu o uşă de metal prin care
«duşmanii poporului» erau îmbrînciţi pe nişte scări
dărăpănate. În mijloc se afla o masă dreptunghiulară,
cît un stat de om, făcută din ciment, care avea la cape-
te, în cele patru unghiuri, lanţuri pentru a priponi strîns
mîinile şi picioarele deţinuţilor. Despuiat şi răstignit
pe masa aceea rece, pe un ger de crăpau pietrele, doi
haidamaci cu bipepşi de boxeri l-au chinuit zile şi
nopţi la rînd ca să scoată de la el numele sătenilor pe
care i-a îndemnat să fugă de gospodăria agricolă
colectivă. Unul arunca apă rece ca gheaţa peste trupul
său vînăt, iar celălalt îl izbea cît putea de tare, cu o ver-
gea de oţel. Îl lovea peste tălpi, peste fese şi pe şale, pe
unde nimerea. Iar tata scrîşnea din dinţi şi muşca, ce
putea muşca din masa aceea de piatră pe care fusese
întins şi legat cu faţa în jos. Îl torturau chiar şi cu între-
bările: – Şarpe veninos, spune pe cine ai otrăvit cu vor-
bele tale?”.

În aceeaşi Mărturisire care îi deschide cartea, Ioan
Barbu precizează sursa principală a prozelor sale:
„Viaţa m-a purtat, în ultimele două decenii, în nume-
roase locuri ale țării şi din alte zări ale lumii. Am avut
destul de multe tangenţe de idei şi de suflet cu oameni
pe care i-am întîlnit. Ascultîndu-le amintirile şi păţa-
niile îndurate mi-am însuşit, copleşit de emoţie, trăiri
ale acestora, pînă într-acolo încît, nu o dată, m-am
identificat cu ele”. În această perspectivă se înscrie
Fîntîna Albă, o proză în care Ioan Barbu evocă episo-
dul tragic din 1941, cînd soldaţii sovietici „au executat
fără milă un număr de 3000 de civili români, locuitori
ai comunelor de la Valea Siretului, care încercau să se
retragă din Bucovina de Nord, anexată de ruşi, în
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România”. Proza lui Ioan Barbu pendulează între evo-
carea unui fapt istoric, tragic fără frontiere şi invenţia
epică bine temperată, dar care potenţează radiografia
unei epoci aflate sub nelegiuirile şi năpasta bolşevică;
pămîntul în care au fost îngropaţi românii ucişi de
sovietici, s-a mişcat zile întregi, spune o legendă a
locului, pe care prozatorul o asumă, inventînd dialo-
guri purtate în gropile comune de oameni din Cupca,
Suceveni, Pătrăuţii de Jos, Iordăneşti: vocile vin (încă)
din pămîntul „ce încă se mişcă şi-acum”, scrie proza-
torul în finalul prozei care dă şi titlul unei cărţi din
bibliografia sa. După această mărturie care reprezintă
ceea ce aş numi un document ol memoriei colective,
proza lui Ioan Barbu, în Arborele de apă, Italia,
pămîntul de acasă, Descindere în lumea leopardină şi
Fericiți să ucidă, se deschide spre orizonturi dintre
cele mai diverse. Pornind de la viziunea lirică a lui
Nicolae Labiş şi George Filip, prozatorul adoptă, în
Zidirea, În Deltă, sub geana toamnei, Cormoranii,
Oraşul mort, o viziune mitologică şi istorică a Dunării,
„arborele de apă” care produce civilizaţii, sfîrşind cu
un memorial al călătoriei în Deltă şi dincolo, în Marea
cea Mare, la Insula Şerpilor, cu „istoria de partea
românilor” şi cu legendele locului, privitoare, de
exemplu, la templul lui Ahile şi mormîntul eroului din
Iliada, care vor fi fost prin aceste locuri: istoria şi
legenda furnizează, în egală măsură, substanţa epică
din Fîntîna Albă: „Păsările insulei... Dăinuie o legendă
în care păsările îşi au rostul lor. Ele, se zice, l-au slujit
pe Ahile, eroul «Iliadei», care ar fi avut prin aceste
locuri un templu şi, pare-se, tot pe aici i se află şi mor-
mîntul. Numai Dumnezeu ştie unde, timpul l-a îngro-
pat în adîncurile sale, transformînd totul în enigmă.
Veacurile s-au dus iradiate de timp. A rămas legenda
despre Templul lui Ahile, au rămas şi pescăruşii de
argint, au rămas şi cormoranii negri ca smoala, care, în
zile ploioase, dar şi în cele cu uragane, rămîn nemiş-
caţi pe stînci, sancţionînd de sus, rece, actul uman, cu
zbaterile lui de reptilă. A rămas – şi e crezută şi azi –
legenda despre Ahile, eroul din Troia, nemuritorul
Ahile Tracul, viteazul şi vizionarul care s-a jucat cu
veacurile, cu spaţiile, cu mişcările de oameni de la o
altitudine pe care n-o pot atinge decît păsările care l-
au slujit”. La Loreto, în Italia, pe urmele Casei naza-
riene a Madonei, la Galicea, la confluenţa Topologului
cu Oltul, „acasă la logofătul Teodosie Rudeanu”, mare
logofăt al lui Mihai Viteazul, la Cluj, de vorbă cu
„patriarhul fără scaun”, Valeriu Anania, înapoi în
Italia, la Roma, la Columna lui Traian, în aventura spi-
rituală a (re)întîlnirii cu „propriul eu istoric”, apoi,

profilul unui emigrant român din anii ’70, Padre Linu-
Cătălin Dragu Popian, dar şi cu „mormîntul fără
cruce” al lui Nicolae Bălcescu din Palermo, proze în
care Ioan Barbu arată aceeaşi forţă a evocării, care
face vii, contemporane, chipurile şi evenimentele isto-
rice. În Cità della poesia, Ioan Barbu schițează un stu-
diu de comparatistică Leopardi – Eminescu, pentru ca,
nu în ultimul rînd, să urmărească „urmele”lui
Eminescu la Veneţia, din 1884, fixînd sufletul „stins şi
obosit” al poetului.

Fericiţi să ucidă este textul-pivot al cărţii lui Ioan
Barbu; o călătorie la Washington D.C., cu vizita sanc-
tuarului „ridicat în memoria milioanelor de victime ale
cămăşilor brune”, Muzeul Memorial al Holocaustului
şi, apoi, în acelaşi orizont al intereselor jurnalistului şi
prozatorului, Memorialul Holocaustului din Miami
Beach, deschide o adevărată Cutie a Pandorei, unde se
află monştrii nazismului; în primul rînd, autorii
Holocaustului, „una dintre cele mai mari crime umane
ale veacului trecut”. Titlurile acestei secţiuni sînt sem-
nificative (Portretul morţii în bronz, Latrina din ghe-
tou, Trenul spre infern, Monstrul din oglindă,
Haidamacii, Cînd moartea se odihneşte, Injecţia cu
fenol, Pădurea cu stafii), segmentînd în episoade dra-
matice viaţa unui martor, Amira, un personaj (încă)
viu, supravieţuitor al Holocaustului; viaţa de coşmar
din lagăr, pentru a uita omenescul, ghetoul de la
Fabrica de Cărămidă, într-un lagăr horthyst, unde e
pasul spre abis şi unde fiinţa primeşte un suflet de
lagăr, trenul groazei, al deportării, cu scene expresio-
niste, vizînd absurdul şi patologicul, rampa de descăr-
care a morţilor-vii, subiecte ale vieţii, devenite obiecte
de muzeu, în vitrinele „unei expoziţii despre lagărele
naziste de exterminare”, coşul crematoriului de la
Danzig, în lagărul de la Stutthof, cu singura figură
luminoasă a Ellei, doctoriţa din lagăr, convoaiele de la
Krumow, crimele odioase, imagini de apocalipsă, cu
„stafiile” dintr-o pădure, oamenii dintr-un sat, ascunşi
după copacii cărora le mănîncă scoarţa etc.: un an
(1944-1945) din viaţa-moartea Amirei, evocată,
reconstituită în adevărul unui alt document al memo-
riei colective, ca şi crima bolşevicilor de la Fîntîna
Albă.

Volumul lui Ioan Barbu se organizează prin aceste
imagini foarte puternice, lucrate în filigran de un pro-
zator remarcabil.
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Marți 12/ 25 decemvrie. Aceeași vreme, frig până
la -3° R, ceață seara, „chiciură”1 dimineața, dar fără
zăpadă.

M-am sculat azi ceva mai devreme, pentru a
începe corectarea stenogramelor celor 2 discursuri de
la cameră.

Cu guturaiul meu, după ceva chinină și pastile de
Ems, azi mult mai bine. Dar am iarăși un buboi, la
umărul drept. 

Însă Anicutza, încă de ieri, ceva zgârietură în gât
și dureri în toate mădularele. Azi, după o noapte rea,
ceva căldură. Vechea influenza? Și azi am eu prânzul
la palat, și mâine avem amândoi prânzul la ministrul
Rusiei, Fanton.

De ieri, și grand’mama Rosetti în pat. Luase
sâmbătă o baie și a fost totuși sara (pe ceața rece) la
noi la masă, surprindere de ziua Anicutzei. A doua zi,
ceva tuse și, acum început de pneumonie. 84 ani!

Sâmbătă 16/ 29 decemvrie. Cer senin, soare.
Dimineață la 8 ore, ±0. Niciun fulg de zăpadă.
Nemaipomenit!

Marți sara, la prânzul parlamentar la palat, la
dreapta regelui, prezidentul camerei și șeful
partidului G. Cantacuzin, la stânga, prezidentul
consiliului P. Carp; vizavi, prințul Ferdinand, la
dreapta lui, prezidentul senatului, C. Boerescu, la
stânga eu, la stânga mea, Ianov, vice-prezidentul
senatului etc. Prințul Ferdinand, zicând că
Dicționarul geografic nu e etc., dar avea vro 3 inele
cu pietre la un deget stâng și câteva la un deget drept!
– Damele erau la masă. Dar după masă regina,
prințesa și cela 3 dame merg la loc.

A doua zi, mercuri, dineul la Fonton (cu cordoane
sub jiletcă! Eu aveam numai steaua) Carp și m-e
Carp, eu cu Anicutza, Nicu Filipescu, J. Lahovari, C.
Olănescu cu damele, ministrul belgian Baron
Beyensen cu nevasta, prințul Schönburg cu ea
(„sclifosită”2), ministrul turc și Ionaș Grădișteanu. –
Nevastă-mea a pierdut broșa cu trefla de briliante. (A

găsit-o apoi acasă.)
Azi e ziua reginei, noi la 12 ore, un coș de flori

(damele) și un buchet de flori (miniștrii) în comun,
(fiecare dintre noi a 50 franci), câteva cuvinte rostite
de Carp. La 2 ore, am la senat legea Casației, la 7½
avem la Carp prânz. 

Anicuța cu influența, „concentrată” acum ca
durere de șale; eu cu răceala trecută, dar cu buboiul la
umărul drept. Grand mama tot așa, în pat.

Duminecă 17/ 30 decemvrie. A plouat noaptea.
Dimineața la 7 ore, +3° R. Eu ieri la senat, la legea
pentru reinstalarea lui Prodan, vorbit (după atacurile
lui Crăsneanu, Iepurescu și Saachelarie și apărarea
lui Missir) de astă dată mai bine decât în cameră.
Mare succes. Legea trecută cu 54 voturi contra 10.

Apoi, prânz la Carp (eu lângă bătrâna m-e
Cantacuzene, cu entuziasmul ei pentru tot ce e
frumos (îi scrisese Gallé, și eu i-am promis articolul
lui Sizeranne din „Revue des 2 Mondes” asupra artei
la Expoziție și îndeosebi a lui Gallé) și la dreapta mea
d-ra Kennedy. Mai era Kennedy, ministrul hollandez,
Nicu Filipescu și d-na, Mitilinen cu d-na, tânărul
Manu, supleantul din Ploiești, Michel Soutzo etc.

Apoi, 9½ sara, eu mers la universitate (consiliu –
senat și facultate) pentru propunerea lui Pompiliu
Eliad și a lui Mehedintzi de agregați. Așa a și trecut.
Numai Gr. Tocilescu și Crăciunescu voia să facă pe
Eliad de-a dreptul profesor. Tocilescu, care acum 8
ani voia să împiedice pe Elaid de a merge la Paris.

Anicutza a fost ieri la masă, dar tot ceva influență.
– Grandmama tot așa, cu dubla pneumonia, dare nu
încă prea rea. Eu cu buboiul.

Acum, însfârșit, trebuie să corectez stenogramele
de la cameră. Darmite cele de ieri de la senat! Cea
mai neplăcută muncă!

Între 10½ și 11 azi dimineață, pe la mine Scarlat
Vârnav și N. Basilescu, prostovanul de Basilescu,
pentru care am făcut multe ca să-i viu în ajutor câtă
vreme era bolnav de piept și traducea pe Catullus și
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care acum se vâră ca junimist politico-finanțiar, de
când a scris cu Aurel Popovici la răposata „România
jună”, și vrea să ne octroyeze pe un englez Thoisch
sau așa ceva cu petrolul și nu pricepe că Carp nu-l ia
în serios, dacă nu e recunoscut de ministrul englez
Kennedy. Această impertinență!3

Peste zi, eu vizite, Anicutza acasă, întinsă pe
chaise-longue, de influenza. Între altele, am fost și la
m-e Marie Cantacuzène, născută Mavros. Pentru
prima oară mi-a arătat vro 3 Gallé. 

Luni 18/ 31 decemvrie 1900. Zi de primăvară,
senin, soare, la 2 ore p.m., +11½° R în soare.

Azi, la 9 ore a.m., a încetat din viață mama
Anicuței, d-na Cassia Rosetti, născută Brăiloiu, la
vîrsta de 84 ani, în urma pneumoniei care a ținut-o 8
zile în pat. Greutăți cu ducerea la capela cimitirului
Belu, propusă de Anicutza, și rămânerea în locuința
mortuară, calea Dorobanților, 40, propusă de Coralie,
Marie, apoi m-e Marie Poenaru, m-e Maurogeni. În
sfârșit, s-a hotărât să rămâie în odaia ei până
poimâine, mercuri, 12 ore p.m. la înmormântare.

Mercuri 20 decemvrie 1900/ 2 ianuarie 1901. Ieri
dimineață, încă +1° R, dar cer posomorât și peste zi
vânt rece. Azi4, când ne-am sculat pe la 8½ ore
dimineața, ferestrele cu flori de ghiață, termometrul -
8° R, multă zăpadă afară, ninge încet, a viscolit toată
noaptea.

Azi la 2 ore p.m., pornește cortegiul funebru al
decedatei mama Rosetti de la locuința ei și-l vom
însoți noi pe jos până la cimitirul Belu. Pe Anicuța o
duc numai în cupeul nostru la serviciul pentru
răposata în locuința ei și de acolo o trimit acasă.
Tușeșete încă tare.

Așa s-a făcut. Foarte grea urmarea pe jos după
cortegiu, din cauza zăpezei mari. Juca în trăsură cu d-
na Mavrogheni, până la Bulevard, apoi acasă la ea,
unde rămăsese Anicuța. Noi ceilalți la cimitir, unde și
Sevescu cu Coralie, Mitică și Alexandrina, Marie
Negruzzi, Tinca Budișteanu, Lili Florescu, Irinița
Blanc, 2 Berendei, Tinculina Florescu, Griguță și
Anișoara etc. Pe la 5 ore, am fost înapoi la Anicutza,
pe care am adus-o acasă. – Frumosul serviciu
religios, celebrat de vicarul mitropolitan, omul blând
și cumsecade. Bun și corul. Multe flori.

Vineri 22 decemvrie 1900/ 4 ianuarie 1901. Ger.
La 8 ore dimineața, termometrul -15° R, 18° C.5 –

Anicuța nu iese din casă, tot ceva tuse. 
De abia azi termin stenogramele primului discurs

din cameră. Și mai am 2!

Sâmbătă, 23 decemvrie 1900/ 5 ianuarie 1901.
Sculat la 5¼. Stenograme. Termometrul meu la 7½
dimineața, –8° R. Multă zăpadă înghețată pe strade și
în curți.

Luni, 25 decemvrie 1900/ 7 ianuarie 1901.
Dimineață la 8 ore, -7° R. Ninge mereu, grea zăpadă,
în grădină până la fierul grilajului. Cum nu lucrează
azi curățitorii primăriei, stradele sunt troienite și
circulația aproape nulă.

Anicuța de mercuri n-a mai ieșit din casă, ceva
tuse, ceva sfârșeală, azi noapte căldură de friguri –
influenza și depresiunea după moartea mamei.

Eu, relativ bine. Termin azi stenogramele la al 2-
lea discurs din cameră și încep cele de la senat.

Marți 26 decemvrie 1900/ 8 ianuarie 1901.
Dimineață la 8 ore, –6° R. Enormă zăpadă, cer
posomorât, dar nu mai ninge.

Înlocuiesc pe Carp, care pleacă mâine (de abia a
venit alaltăieri de la Tzibănești, unde a stat 5 zile cu
principele Ferdinand, Tham și colonelul Presan la
vânătoare) prin Viena la Berlin și se întoarce la 9
ianuarie, ca prezident ad-interim al Consiliului de
Ministri:

Circulară:
Domnii ministri A. Marghiloman

C. Olănescu
I. C. Grădișteanu
C. C. Arion
N. Filipescu

sunt rugați a se înscrie/ să meargă în registrele
Palatului din Cotroceni, atât mâine mercuri 27
decemvrie (prima aniversară a nașterii micei
principese Maria), cât și poimâine, joi 28 decemvrie
(aniversara căsătoriei altețelor lor regale principele
Ferdinand și principesa Maria).

Această formă simplificată a felicitărilor este
conformă cu ordinele primite de la majestatea sa
regele.

Președintele ad-interim al Consiliului de Miniștri
T. M.

Vorbit cu Carp astăzi la amiazi la mine acasă: la
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Sf. Spiridon Iași, Mateiu Cantacuzin și G. Racovitza
împreună în niciun caz numai unul din ei, iar al
treilea pe cine vrea Olănescu. Îm locul lui Bogdan
colegiul III, Holban daca primește; i-a scris Carp azi,
daca nu, Sturdza Scheianu.

Joi 28 decemvrie 1900/ 10 ianuarie 1901.
Dimineața la 8 ore, -15° R. Apoi soare. Am fost și azi
la 9 ore dimineața (în cupeu, care înainta cu greu prin
zăpadă) la Cotroceni, ca și ieri, de m-am înscris în
registrul principelui Ferdinand și principesei Maria.
Am înscris și pe Anicutza, pe m-e Sevastie P. Carp și
pe Irène și Louis Blanc. – Apoi 10½ – 11¾, la rege,
care era foarte amical cu mine și, după ce la 11½ a
venit și Marghiloman, ne-a dăruit fiecăruia o
chromolitographie a lui Volkerts, reprezentându-l pe
el în trăsura cu poștalion românesc.

Am să trimit pe la miniștri să dea fiecare câte una
sută (100 lei) pentru servitorii palatului, care bani se
strâng de Ministrul-Prezident și se dau lui Basset,
care îi distribuie pe la lachei.

Azi se lucrează iar la minister, la 3 ore mă duc
acolo.

Duminecă 31 decemvrie 1900/ 13 ianuarie 1901.
Dimineața la 8 ore, –7° R. Enormă zăpadă. Toate
crengile de vro 4 zile acoperite cu promoroacă.

Am scris urarea de anul nou ce trebuie să o
rostesc mâine la mitropolie regelui în numele
Consiliului de Miniștri.

Am dus personal ieri, pe la 5½ p.m., lui Basset la
palat, într-un plic de scrisoare, 800 lei din partea
celor 8 miniștri pentru servitorii palatului.

Anicuța6. Dar deși a ieșit ieri cu careta (am
prânzit la Negruzzeștii), tusea e aproape trecută. Se
vede că începem anul nou cu sănătate, deși eu astăzi
ceva „dureri ale peretelui abdominal”7, în contra
cărora, ca de obicei, am pus o cingătoare de flanelă și
voi lua de seara ceva chinină.

Astăzi, între 4 și 6, Nicu Filipescu la mine. Mi-a
spus de o depeșe deschisă, ce a trimis-o în vara
trecută (când era micul principe Carol, bolnav de
tifos, la Sinaia) principesa mamă de Coburg fiicei
sale, principesei Maria, în care nu s-a sfiit să-i zică că
nu se miră de starea rea a micului bolnav și că cei ce
sunt răspunzători de șederea lor la Sinaia (adică
regele și regina) vor avea o veșnică remușcare. –
Depeșa fiind deschisă, s-a comunicat de la telegraf și

Ministrului Prezident G. Cantacuzino, care a arătat-o
lui N. Filipescu.

Tot atunci, venind prințesa Maria de la Coburg la
patul bolnavului fiu la Sinaia, i-a spus cuiva, care a
întrebat-o de ce și-a lăsat copii în Sinaia: „am fost
vânată” 8. (Era vremea în care se vorbea de relația ei
cu ofițerul Zizi Cantacuzino și se zicea că mai ales
regina noastră stăruia pentru divorțul prințului
Ferdinand).

Dar cel mai curios lucru din cele ce mi le-a spus
Nicu Filipescu astăzi, este „că acum vreo 14 zile,
când era el, ca Ministru al Domeniilor, în ora sa de
lucru, sâmbătă 1½ la 12½, la rege și-i vorbea
nemulțumit de prelungirea privilegiului Băncei și,
după 12 ani, regele i-ar fi răspuns: „Cine știe ce va fi
după 12 ani, poate că țara va fi anexată sau altceva”.
9

Să fie adevărat? Să fie posibil ca tocmai lui Nicu
Filipescu să-i fi spus regele un asemenea cuvânt, de
care n-a pomenit nici mie, nici lui Carp, lui T. Rosetti
etc?!

Note
1. Cuvânt în limba franceză în manuscris. Textul con-

tinuă în limba română.
2. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul con-

tinuă în limba română.
3. Propoziție în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.
4. Propoziție însemnată marginal cu două linii

verticale.
5. Urmează câteva rânduri anulate, din care se mai

poate descifra: Buboiul meu nu mai supurează de ieri.
Numai mică [...] ție roșie cu carnea vie, care se acoperă cu
aceeaș vată muiată în apă boricată și apoi [...].

6. Urmează o propoziție anulată, din care se mai poate
descifra: Anicutza. De altfel, numele ei este scris deasupra
propoziției anulate cu creionul încă o dată, pentru a face
legătura cu restul textului.

7. Ultimele patru cuvinte în limba germană în manus-
cris. Textul continuă în limba română.

8. Ultimele trei cuvinte în limba franceză în manuscris.
Textul continuă în limba română.

9. Propoziție în limba franceză în manuscris. Textul
continuă în limba română.

JURNAL, Volumul V: 1900. 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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Împresurarea lui VINTILĂ HORIA (se înțelege
că și a întregii lui familii – soție, copii, părinți, frate,
văr, cumnați, etc) va spori odată cu trecerea timpului.
Tot mai aproape, informatorii-colegi de scris, infor-
matorii – prieteni, informatorii din exilul românesc,
informatorii – înalți fiuncționari de stat, informatorii
din mediul universitar etc., îi iau aerul de respirat,
întinzîndu-i capcane otrăvite în care scriitorul nu se
lasă prins, aceștia încercînd obsesiv și pînă la urmă la
limita răbdării, să-l compromită prin acceptarea
pactizării cu un stat represiv dictatorial. Se folosesc și
variante inadmisibile de “influențare pozitivă” prin
intermediul părinților lui care, în sfîrșit după 25 de
ani, reușesc sa-și întîlnească fiul ostracizat de
regimul politic, sau prin intermediul fiicelor lui pe
care, pe rînd, uneltele Securității le iau în calcul (din
fericire fără “reușită”) ca și cum ar fi putut fi folosite
în detrimentul părintelui lor.

Se poate constata în documentele ce urmează o
reluare mai amănunțită a urmăririi și cercetării, în
special a părinților obiectivului ”BANU”, dar și a
vărului acesta, Gheorghe Caftangioglu, precum și a
fratelui ALEXANDRU. Cum spuneam, revine
obsesiv, pentru Securitate, tema aducerii în țară cu
orice preț a lui Vintilă Horia. Se va alcătui chiar un
plan de măsuri din șapte puncte, măsuri ce l-ar putea
convinge pe autor să viziteze România.

Pe de altă parte, ceea ce poate fi de neînțeles, în
sălile unde își ține cursurile, aceeași Securitate pune
la cale expunerea unor lozinci compromițătoare și
calomniatoare ca și cum ar fi fost scrise de studenții
lui Vintilă Horia, chestiune desigur greu de crezut în
condițiile date.

De asemenea se urmărește în continuare activitate
lui publicistică, sunt cunoscute relațiile lui cu mari
români din exil, ambele cu tentativă de compromitere

a omului și scriitorului.
Se încearcă, oare, prin această alternativă a

încercării de compromitere profesională și
politică, un viitor șantaj la adresa scriitorului?
Documentele dovedesc, pînă la urmă, că
Securitatea se lasă păgubaș. VINTILĂ
HORIA nu este omul care va abdica de la linia
sa morală. Nici măcar cumplitul dor de țară
nu-l va face să uite de adevăr și demnitate.

Este de observat și de subliniat faptul că
pînă și Securitatea, cu tot cu cercetările ei
obstinate, afirmă (de altfel, nu e prima dată) că
VINTILĂ HORIA nu are nicio legătură cu
legionarii, în cazul acesta, în special, cu cei din
Spania.

* * *
Fila 182
MINISTERUL DE INTERNE S t r i c t

Secret
UM 0920/F ex.nr.2
30 12 1977 

Către
UM 0647 București
(document olograf)

Rugăm folosiți mijloacele specifice de care dis-
pune unitatea dvs. pentru a trimite date despre
Caftangioglu Gheorghe1 în Spania.

Pt conf. 
Lt. Doicaru   Termen 1 01 1978 – 31 12 1978
Șeful unității,
p.ss col.R.Spiridon

* * *
Fila 189
MINISTERUL DE INTERNE
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– I.M.B. Securitate –
Primit: Mr. Nedelcu Minea Strict Secret
Inf.: „Andrei Ionescu” ex. nr 1.
Locul: domiciliul informatorului
Data: 23 ian. 1978
N O T Ă
Sursa informează că pe data de 10 ianuarie 1978

a primit o carte poștală ilustrată din Spania (locali-
tatea Fortuna – Muscia) prin care mă anunță că va
face formele necesare pentru chemare prin c are s-ar
obliga la cazarea și întreținerea subsemnatului în cur-
sul unei călătorii în Spania2. În acest scop pentru a
nu-l obliga la cheltuieli suplimentare, la nevoie și la
cererea eventuală a lui Horia Vintilă, sau a părinților
lui ar urma să le achit acestora la București anumite
sume de bani în schimbul cheltuielilor necesare pen-
tru întreținerea mea în Spania.

Fiii bătrînului Caftangioglu îi trimit fiecare cîte
300 de lei lunar. În contul acestei sume ar urma să-i
achit eu bătrînului sumele aici. Vintilă Horia de
fiecare dată cînd m-a invitat nu a pomenit niciodată
de o astfel de condiție spunînd că voi fi invitatul lui
pe timpul șederii mele în Spania3.

Situația bătrînilor părinți ai lui Vintilă Horia în
ceea ce privește sănătatea, este aceea caracteristică
vîrstei pe care o au, 90 de ani, iar bătrîna lui mamă în
urma accidentului din anul trecut – ruperea femurului
– nu va mai putea niciodată călători. În prezent nici
nu mai poate să meargă pe stradă. Nici bătrînul său
tată nu va mai putea călători, fiind foarte slăbit și
suferind de stomac. În această situație ei sunt cei care
insistă mai mult să mă duc în Spania pentru a aduce
vești pentru fiul lor!

La ultima întrevedere cu tatăl lui Horia Vintilă,
bătrînul mă întreba pe mine dacă cred că fiul lor va fi
în măsură să se adapteze climatului nou politic din
Spania și dacă s-ar putea integra în partidul socialist.
Eu i-am povestit că în urmă cu 40 de ani am încercat
să-l introduc pe Vintilă Horia în cercurile partidului
socialist dar el a luat în derîdere ședința la care luam
parte. Bătrînul mi-a replicat: Hei, acuma s-a mai
maturizat și el.

Pe Gheorghe Caftangioglu-Zamfirescu nu l-am
mai văzut4 de circa două luni, fiind ocupat cu tre-
burile casei și cu soția sa care este bolnavă și a avut
un destul de lung concediu, fiind în continuare sub
influența soției. 

[Sursă], 
„Andrei Ionescu”

N.O.
VINTILĂ HORIA, legionar, emigrant în Spania,

face obiectul UM.0920 unde se va înainta o copie a
notei.

CAFTANGIOGLU VINTILĂ este tatăl lui Horia
Vintilă, necunoscut în evidențele noastre, are peste 90
de ani.

CAFTANGIOGLU GHEORGHE – ZAMFIRES-
CU, văr cu Vintilă Horia, fost legionar și condamnat,
lucrat în cadrul supravegherii informative la ind.
112/N.M.

Sarcini:
În continuare informatorul va stabili noi aspecte

legate de comportarea lui Caftangioglu Gheoghe
Zamfirescu, cît și a rudelor lui Vintilă Horia5.

Măsuri:
În copie la elementele respective. 
Mr.Nedelcu Minea

* * *
Fila 192
31 03 1978
[DOCUMENT OLOGRAF]
Scrisoare operativă nr.53/F 120
Vă trimitem alăturat articolul „Triunghiul euro-

pean al Bermudelor”, publicat de navigatorul6 român
Vintilă Horia în ziarul de dreapta „Alcazar”, organ al
Confederației Naționale a Combatanților
[confederația reunea toate facțiunile combatante,
între care cele mai importante erau Republicanii și
Naționaliștii] .

Autorul articolului face afirmații negative la
adresa situației politice actuale din „Malnaș”, Franța
și Italia în care se înregistrează un proces de creștere
a influenței forțelor de stînga.

Zaharia
Propunem ca materialul să fie exploatat la F 600

și la dosarul cazului.
[Semnat olograf],

Locot. Drucaru

* * *
Fila 193 Strict Secret
30 09 1978 Ex. unic
NOTĂ – EXTRAS
din materialul furnizat de informatorul „Andrei

Ionescu” după deplasarea efectuată în „MALNAS” și
„PRISLOP”

„În cursul mesei de seară de la ei l-am întrebat pe
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ALEXANDRU PROSPER (n.n. – fratele lui
VINTILĂ HORIA) ce știe despre PAUL GOMA. Mi-
a povestit că acest individ a făcut o figură proastă
printre scriitorii din Franța, că s-a dedat la insulte și
calomnii la adresa României, astfel că Societatea
Scriitorilor din Franța regretă ajutorul de cinci sute
mii franci pe care i l-a avansat la venirea lui în Franța
și că acum individul este izolat și nimeni nu mai vrea
să-l bage în seamă. Același lucru mi l-a confirmat și
VINTILĂ HORIA la Madrid7.

Ceea ce m-a surprins la prima noastră întîlnire a
fost că VINTILĂ HORIA nu se schimbase aproape
deloc în treizeci și șase de ani de cînd nu ne mai
văzusem...Am cunoscut-o pe soția lui Olguța. O mai
văzusem cu 36 de ani în utmă la el acasă […] dar de
cunoscut nu o cunoșteam. Pe atunci cînd am zărit-o la
București nu erau căsătoriți dar erau împreună.
Ulterior ea a divorțat și s-au căsătorit abia mai tîrziu
la Viena.

Casa în afară de un hol cu mobilă pestriță
desperecheată, un dormitor foarte mic al lor, două
camere ceva mai mari pentru fiecare din fete
CRISTINA și DOMNICA, o bucătărie îngustă și
incomodă cu plită cu gaze, o masa la care se mănîncă
și un frigider. Biroul lui de lucru cu pereții acoperiți
de rafturi cu cărți nu era mai mare decît era una din
camerele fetelor. În birou două mese simple din care
una, cea veche o tîrîse cu el de-a lungul lumii pînă în
Argentina – de la București, din vechea mobilă a
familiei…

VINTILA HORIA colaborează regulat la un ziar
El ALCAZAR cu o rubrică săptămînală la pagina 3,
rubrica “Opinii” și la două reviste spaniole. Mai
predă un curs de istoria literaturii mondiale de la o
universitate din Madrid și scrie literatură în limba
franceză. Acestea sunt sursele lui de venit. Nu mi-a
spus explicit cît cîștigă lunar. Minimum salariului
este, însă, în Spania 20.000 de pesete. Revista
„Tempo futuro” subvenționată de Ministerul
Propagandei pe vremea lui FRANCO nu mai apare,
curînd de la moartea dictatorului. La această revistă
VINTILĂ HORIA avea ca director un salariu de 20
000de pesete, lucru căruia acum se pare că îi resimte
lipsa...

...Ca profesor universitar a avut nevoie, ca ori-
unde în lume, de un titlu de doctor. Singura lui licență
universitară era aceea de la Drept din București. A
trebuit pe baza acesteia să-și ia o licență în Drept de
la Madrid și apoi să facă în același domeniu o teză de

doctorat. Doctor în drept la 63 de ani și profesor de
literatură, desigur că asta merge la Madrid8. Partea
cea mai rea este că anul trecut, intrînd în sala de curs,
agăsit pereții acoperiți cu inscripții scrise de studenți:
„VINTILĂ HORIA fascist, nu mai vrem KAFKA.
Vrem realism socialist”. Povestindu-mi asta era mîn-
dru că a reușit să-și stăpînească supărarea și umilirea
și și-a continuat aparent calm expunerea…

Mi-am rezervat dreptul să-i spun la plecare de pe
scara vagonului următoarele:

– VINTILICĂ dragă, dacă cumva în țara asta de
adopțiune în care trăiești de 25 de ani, vei avea
neplăceri și te vei vedea silit să o părăsești, eu îți spun
unde să te duci.

– Unde, în America? m-a întrebat el.
– Nu, să vii în România, unde nimeni nu are nimic

împotriva ta și unde vei fi primit ca acasă9.
– Ce spui tu, mi-a ripostat el mirat și

neîncrezător…Crezi tu asta, m-a întrebat el, dar
nelipsită de lîngă el, OLGUȚA l-a apucat de mînă și
i-a zis să meargă că mai au treburi. În adevăr în toate
acestea șapte zile cît am fost împreună, OLGUȚA nu
s-a dezlipit de lîngă noi, intervenind în discuții ori de
cite ori VINTILĂ începea să recunoască că nu se
simte chiar atît de bine așa cum este și pe unde este.
Dar cînd am fost noi singuri la CONSUEGRA și
TOLEDO pentru că era o căldură infernală și
OLGUȚA s-ar fi sufocat cu astmul ei, VINTILĂ mi-
a cerut solemn și sincer să caut la Curtea de Argeș o
casă cît mai aproape de mănăstire și de Fîntîna lui
Manole și unde să poată veni să stea și să scrie un
roman despre Mircea cel Bătrîn. Cîtă vreme era acasă
și în prezența soției sale, nu îndrăznea să spună așa
ceva.

Situația era asemănătoare cu cea de la Paris (n.n.
– la ALEXANDRU PROSPER, fratele lui VINTILĂ
HORIA). Femeile [soțiile] erau cele mai îndîrjite
adversare ale întoarcerii în țară și chiar a unor vizite
ale copiilor la bunicii lor. Am aflat că același lucru se
întîmplă cu MIRCEA ELIADE, unde soția lui, celaltă
CRISTINA, îi ascunde corespondența, îl controlează
și îl împiedică să ia contact cu oameni din țară. Se
pare că anumite cercuri ostile țării noastre,
reacționarii și legionarii cît vor mai fi rămas, fac mai
ușor presiuni asupra femeilor [soțiilor], amenințîndu-
le, decît asupra bărbaților10.

În Madrid sunt o sută de români, dar cu diferite
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profesiuni iar familia HORIA nu are legături decît cu
foarte puțini dintre ei…

Cînd i-am spus lui VINTILĂ într-o zi, că ar fi de
dorit să nu piardă legătura cu adevărata lui patrie, că
odată cu moartea părinților lui se va desprinde cu
totul, mi-a răspuns: „dacă mor părinții mei, tu rămîi
ultima mea legătură în țară”.

Este de datoria mea ca această ultimă rădăcină să
nu se vestejească.

În cursul întrevederilor noastre zilnice în acea
săptămînă mi-a spus în multe rînduri că ar fi
mulțumit dacă o carte a lui ar putea într-un fel oare-
care să apară tipărită în România și chiar mi-a
încredințat un exemplar din „Dumnezeu s-a născut în
exil”, tipărit în românește la Madrid (doar 700 de
exemplare) pentru a fi înaintat unei edituri care să
facă demersurile necesare. Exemplarul l-am dat tov
DAN ZAMFIRESCU pentru a fi înaintat la CC al
PCR tov CAZACU pentru a hotărî11.

VINTILĂ HORIA mi-a spus de asemenea că nu
se simte vinovat față de patrie pe care o iubește cum
a iubit-o în copilărie și că nu a scris și nu va scrie
niciodată nici-un cuvînt împotriva tov. NICOLAE
CEAUȘESCU pe care toți românii din străinătate îl
stimează și îl consideră un mare patriot, un
excepțional de bun român, care nu ar putea prin firea
și originea sa să facă cel mai mic rău țării, poporului
și lor, cei care sunt în străinătate.”12 [ Sursa]

pt. conf. ss. „Andrei Ionescu”
lt. Diaconu Ion 
Adnotare finală olografă: “Au fost extrase datele

privind pe PAUL GOMA și MIRCEA ELIADE și s-
au predat indicativelor care îi au în preocupare13.

Lt. Diaconu Ion

* * *
Fila 195
– UM 0225 – Strict Secret
Ex.unic
30 01 79
R A P O R T
privește pe B A N U
„BANU” este cetățean milcovean14 de origine

română în vîrstă de 64 de ani, profesor de literatură
universal la Școala oficială de ziaristică și director al
organului de presă al Societății de Futurologie și
Cibernetică din MILCOV15.

[…]
În 1961 a intrat în preocuparea studioului16 în

vederea determinării sale să adopte o poziție mai
realistă față de țară.

Cu acest prilej a rezultat că „BANU” nu
întreținea relații cu grădina românească17, nici cu
legionarii din MILCOV(subl.mea – I.D.).

PROPUNEM: Scoaterea lui din preocupare și
clasarea materialelor la U.M. 0503.

[Semnat indescifrabil]

* * *
Fila 198
MINISTERUL DE INTERNE Strict Secret
Departamentul Securității Statului   Ex.nr.1
UM 0544
09 12 1980
Adnotare marginală olografă inițială semnată

indescifrabil: „1) Să se deschidă dosar de acțiune
informativă de influență/ 2) Să fie demarate măsurile
propuse și să se întocmească, periodic, note de stadiu
asupra muncii de caz”

N O T Ă
privind stadiul măsurilor întreprinse pentru

influențarea lui Horia Vintilă
În cursul anului 1979 s-au inițiat măsuri de verifi-

care și influențare asupra lui Horia Vintilă,
urmărindu-se distanțarea sa de relațiile și colaborarea
cu unele elemente ostile țării, precum și determinarea
sa de a vizita R.S.România.

Prin surse din exterior ca și prin informatori
trimiși cu sarcini temporare sau acționînd pe lîngă
familia sa din țară, s-au obținut unele date de ori-
entare asupra poziției sale actuale față de țară și cu
privire la posibilitățile de a-l influența pozitiv, a-l
apropia și determina să viziteze România.

În prezent se află în Spania sursa „MIHAI” (regi-
zor și traducător – aflat în bune relații cu Horia
Vintilă) care a fost instruit să-l contacteze și să
acționeze asupra sa pentru a-l influența în direcția
propusă. Totodată sursa va mai acționa pentru
obținerea de date despre Horia Vintilă în vederea
orientării de viitor a muncii în acest caz. De aseme-
nea „MIHAI” va aduce în țară unele lucrări literare
reprezentative ale scriitorului pentru analizarea
conținutului și oportunității publicării unora dintre
ele sau a unor recenzii din presa românească.

Din verificările efectuate reiese că Horia
Vintilă nu aparține niciunei organizații a
emigrației române din Spania și nu participă la
activitățile acestora (subl.mea – I.D.), întreținînd,
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însă, relații, atît cu elemente legionare cît și cu restul
emigrației.

Se vor lua următoarele măsuri:
1) Se va iniția alcătuirea unor recenzii sau a unor

contacte oficiale cu oameni de cultură din țară prin
care să i se recunoască personalitatea ca om de
cultură și pe această bază să se creeze condițiile
determinării sale de a veni în țară

2) Influețarea sa pentru a-și intensifica contribuția
la combaterea activității iredentiste din exterior.

Pentru realizarea acestor obiective se va acționa
prin posibilitățile rezidenței (sursele „RAUL”,
„GORE”, „GONZALES”, „PEDRO”), prin
„MIHAI” ca și prin sursele organelor interne – ele-
mente calificate, cu posibilități de influențare asupra
lui Horia Vintilă.

3) Acționarea pe lîngă Academia de Științe
Sociale și Politice pentru trimiterea unei invitații ofi-
ciale de a vizita România, invitație care să-i fie
înmînată de ambasadorul român din Spania.

4) Intervenirea(sic!)pe lîngă factorii competenți
din țară în vederea publicării unor recenzii asupar
lucrărilor lui V.Horia, a romanului „Treizeci de centre
ale lumii” și eventual a a volumului „Dumnezeu s-a
născut în exil”.

5) Folosirea posibilităților „Asociației România”
pentru facilitarea unor contacte cu personalități
române din domeniul literaturii, precum și pentru
invitarea celor două fiice ale lui V. Horia de a petrece
vacanța în România.

6) Folosirea unor surse ale UM 0800 pe lîngă
familia din țară a lui V.Horia în scopul influențării
acesteia de a insista pe lîngă V.Horia să viziteze țara,
precum și pentru obținerea de informații privind
relațiile dintre cel în cauză și familia sa.

7) Efectuarea de verificări asupra vărului său din
țară cu care corespondează, pentru studierea
posibilităților folosirii acestuia la influențarea în
scopul propus, a lui Vintilă Horia.

[Semnat] 
Col. D.Argeșeanu 

***
Fila 203
02. 11. 79 Strict Secret 
TELEGRAMĂ Ex. nr. 1 
EXPEDITOR:     MILCOV
Urgența – urgent    DESTINATAR AB/L- 228
La documentul dv. nr […] din 01.10.79 anexăm

următoarele privind pe VINTILĂ HORIA:
– continuă să aibă o atitudine rezervată față de

FĂGĂRAȘ18, datorită faptului că ar fi fost discreditat
de către autoritățile făgărășene cu ocazia decernării
premiului literar GONCOURT, în anii 60 pe motiv că
ar fi în adresa corbeană19 pînă la plecarea din
FĂGĂRAȘ.

Cu toate acestea, elementul s-a manifestat în cer-
curile sale intime, cît și cu ocazia unor supliniri avute
cu el de către corespondentul20 “RĂZVAN”, că ar
accepta că o parte din lucrările sale și în primul rînd
“Dumnezeu s-a născut în exil” pentru care i se acor-
dase premiul menționat, să fie publicate în
FĂGĂRAȘ.

Nutrind această speranță, V. HORIA a evitat în
ultimul an, să mai publice în presa milcoveană arti-
cole defăimătoare la adresa FĂGĂRAȘULUI și a
manifestat reținere față de cazul PAUL GOMA.

Statisticile lui VINTILĂ HORIA au un caracter
mai mult personal. El nu participă la manifestările
organizate de către corbi21 și nu a acceptat să ia parte
la ședințele comunității făgărășene, la care, de fapt,
nici nu a aderat.

V.HORIA este colaborator la ziarul milcovean de
extremă dreaptă ALCAZAR în care publica periodic
articole de cultură, cărora le imprimă o tentă
politică și în care se dedă la critici împotriva
comunismului, în general în problema drepturilor
omului (n.m.-I.D.).

Cu toate acestea, recent, el a publicat un material
în acest ziar în care a luat poziție împotriva unei case
de filme voilene care intenționa să realizeze un film
în FĂGĂRAȘ despre VLAD ȚEPEȘ, exploatînd ele-
mentele de legendă apărute în jurul acestui personaj
istoric. V.Horia a apreciat în articol ca bună măsura
autorităților făgărășene de a nu acorda permis de fil-
mare casei respective și a adus o serie de argumente
prin care a combătut elementele care încearcă să
deformeze realitatea istorică a domnitorului
făgărășean, inserînd totodată unele date despre carac-
terul făgărășean al CEAHLĂULUI și permanen ța
poporului nostru în acest teritoriu.

– În privința statisticilor sale cu personalități de
cultură din țară nu deținem alte date în afara celor
anexate anterior.

Cunoaștem că în MILCOV a fost suplinit de
criticul Ion Frunzetti prin care credem că s-ar putea
acționa pentru determinarea pozitivă a lui V.Horia și
eventual trimiterea unei invitații de a vizita
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FĂGĂRAȘUL sub pretextul revederii țării și
inițierea unui dialog pe linia publicării lucrărilor.De
asemenea, s-ar putea exploata și posibilitățile
Asociației FĂGĂRAȘUL, în sensul de a trimite
invitații pentru cele două fiice ale lui V.Horia să vină
în vacanță în țara noastră în timpuș verii.

În scopul executării documentului studioului vom
acționa prin posibilitățile de care dispunem pentru
determinarea pozitivă a lui V.Horia, eventual, într-un
anumit context, să fie abordat și de șeful institutului
nostru.

SFÎRȘIT ss/LEONTE
* * *

Fila 204
Sursa „NERO”
– Lt.Col. BANCIU CONSTANTIN
Strict Secret
– 1 XI 1979/ dom. sursei Ex. nr.1
NOTĂ INFORMATIVĂ22

Sursa s-a întîlnit la Madrid cu HORIA VINTILĂ,
născut în 1915, profesor la cele două universități
spaniole și la secția madrilenă a Universității din
Paris, unde predă literatură universală.

Este, după MIRCEA ELIADE cel mai reprezenta-
tiv intelectual legionar din diasporă. A primit Premiul
literar GONCOURT, pentru romanul „Dumnezeu s-a
născut în exil”.

A fost și a rămas un mare legionar.
Sursa îl cunoaște din 1934 cînd a început studiile

universitare la Facultatea de drept și la cea de litere
din București. Ca unul care s-a remarcat ca un mare
talent, în domeniul literar și promotor și datorită
orientării sale de dreapta a fost redactor la „Porunca
vremii”, la „Sfarmă Piatră”, „Gîndirea”, „Meșterul
Manole”, toate publicațiile de orientare de dreapta.

Fiind angajat de Col. ZĂVOIANU, fost prefect al
poliției capitalei, în redacția ziarului DACIA care
urma să apară dar nu a apărut din cauza opoziției lui
Carol al II-lea, sursa l-a avut coleg de redacție pe
VINTILĂ HORIA care răspundea de pagina literară.

Peste 3-4 ani am petrecut o lună în Bucovina la
Slobozia Pruncului și la Românești. Sursa se afla în
vacanță, iar el se afla în Slobozia cu regimentul în
care își făcea stagiul militar.

Din 1941 cînd a plecat la Viena cu o bursă de
studii, nu l-am mai văzut pînă în această toamnă. […
].

Se află în relații de vizită cu PINTORI ERALDO
de la ambasada italiană din Madrid, prin care sursa a

reluat relațiile cu el și cu ocazia unor scurte convor-
biri ne-a invitat la masă. Sursa a fost primită cu foarte
multă amabilitate și afecțiune. Se află la Madrid de
circa 10 ani. A locuit și lucrat înainte la Paris de unde
a plecat datorită discuțiilor pro și contra în legătură
cu acordarea Premiului Goncourt. A declarat că nu-l
interesează banii, ci faptul că opera lui a fost
apreciată.

Am discutat despre cursul lui de literatură
universală din scolul XX care cuprinde autori din
diferite țări europene și SUA precum și sovietici. Are
aprecieri favorabile despre poetul MARIN SORES-
CU și scriitorul ȘTEFAN BĂNULESCU. S-a discu-
tat mult despre LUCIA BLAGA despre a cărui operă
manifestă admirație. Fiind de aceeași specialitate,
majoritatea discuțiilor au fost purtate pe teme literare
– literatură universală – el fiind un admirator al
romantismului german. Discuțiile au alunecat apoi pe
panta problemelor politice.

Inițial a discutat despre Spania, ce a fost pînă la
moartea lui FRANCO și după aceea. Declară cu oare-
care regret că această țară cu viață ieftină, cu oameni
amabili, era pînă acum cîțiva ani, raiul pe pămînt. La
intervenția sursei că numai în Austria a întîlnit așa
oameni amabili, a răspuns că politețea austriacă este
falsă (o spune ca unul care a trăit mulți ani acolo)pe
cînd cea spaniolă este sinceră, pornește din adîncul
sufletului. Dacă situația devine din ce în ce mai
critică se datorește faptului că regele, oamenii politici
spanioli, din dorința de a se lua la întrecere oferind
fiecare mai multe libertăți pentru a se menține sau a
pune mîna pe putere, fac, în realitate, jocul evreilor
din SUA și a celor din Franța unde președintele
Franței joacă un rol de seamă. După părerea lui
VINTILĂ HORIA și a altor spanioli, dezmățul,
anarhia nu poate să continue multă vreme în Spania.
Armata a dat și dă numeroase avertismente. Cînd
situația va deveni intolerabilă este foarte posibilă o
lovitură de stat a conducătorilor militari.

Ca și imensa majoritate a spaniolilor cu care am
discutat și el găsește că actualul regim are în fruntea
sa niște demagogi, niște oameni care pentru a se
menține la putere, împiedică cele mai legitime
manifestări ale nemulțumirii maselor. O demonstrație
de protest a văduvelor și orfanilor,”victime ale teror-
ismului” a fost împrăștiată din ordinul guvernului cu
gaze lacrimogene.

Referindu-se la P.C. spaniol și la secretarul său,
VINTILĂ HORIA arăta că SANTIAGO CARILLO
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își desfășoară activitatea politică datorită fondurilor
imense pe care le primește din țările socialiste, în spe-
cial din partea ROMÂNIEI. Discuta după aceea
despre automobilil blindat pe care SANTIAGO
CARILLO l-a primit drept cadou de la șeful statului
român. Despre acest automobil care după unii este un
ROLLS ROYCE blindat, comandă specială, iar după
VINTILĂ HORIA este un CADILLAC, el a scris
unul sau mai multe articole în presa spaniolă intitulat
„Un Cadillac de aur”. În replică, a doua zi, studenții
comuniști de la facultatea unde predă, au acționat
vehement umplînd pereții facultății cu lozinci și-l
acuzau ca fascist, nazist și cerea îndepărtarea lui de la
catedră; acțiuni care nu au dus, însă, la niciun rezul-
tat. În legătură cu acest aspect a făcut remarca:”uite
cum se duc banii poporului român”. La întrebarea
sursei de unde a obținut materialele pe baza cărora a
scris articolele, a declarant fără reserve că de la
poliție.

Despre România, VINTILĂ HORIA a abordat
problema revizionismului maghiar, întrebînd dacă
acasă aceștia activează. Sursa nu i-a putut da un
răspuns precis, la care a intervenit spunînd: “ cum voi
nu știți cu activează și se agită în străinătate la ce
publicații au acces, ce publică, ce revendică ei, etc.?

A afirmat că ungurii acuză regimul că minoritatea
maghiară e lipsită de drepturi, etc., dar este numai un
pretext ca să pună în discuție problema Transilvaniei,
pe care printr-o formă sau alta (autonomie), s-o
desprindă de România.

A arătat sursei foarte multe publicații, ziare,
reviste, etc., în franceză, germane, engleză care
publică materiale iredentiste ca Zeit Bild(Berna), Le
Soir – Bruxelles – 8 III 1978 –, L’Express,
International Herald Tribune, Stern – Hamburg care
în nr. din 30 IV 1978, a publicat o hartă etnografică a
Transilvaniei unde nu se lasă românilor decît porțiuni
periferice a acestei provincii, iar localitățile aveau
denumiri în limba germană, arătînd de asemenea că
în această zonă, trăiesc mulți maghiari și germani.

HORIA VINTILĂ se află în relații de vizită cu
familia diplomatului Italian de la Madrid ERALDO
PINTORE, dar mai ales cu soția acestuia, care se
consideră mai mult româncă, decît italiancă, desi este
plecată de cca. 40 de ani din țară. D-na PINTORE,
este originară din Cîmpulung Moldovenesc.

Din puținele lui aluzii, sursa a reținut că el
cunoaște și întreține relații cu figuri proeminente ale
mișcării legionare din Spania și alte țări, dar nu a dat

niciun nume și a evitat să discute despre diferite
aspecte ale activității legionare23. Poate el a avut în
vedere și orientarea politică a sursei.

S-a mai discutat de asemenea și despre mulți
cunoscuți comuni din București din tinerețe, care
majoritatea se află în Occident.

Ne-am despărțit în termeni foarte buni și sursa va
avea ocazia de a-l contacta și în viitor dacă va mai
merge în Spania.

[Sursa],
“NERO”

NOTA OFIȚERULUI
Nota se va înainta spre exploatare și informare la

UM 0544, Direcția a III-a, Direcția a I-a București și
Serviciul I/ A Cluj.

Lt.Col.BANCIU CONSTANTIN
Adnotare finală olografă semnată indescifrabil: “

Dar dece nu a discutat cu el, pe cine a mai văzut din
țară, cu cine mai întreține legături?”.

* * *
Fila 206
29. 04. 1980
TELEGRAMĂ
EXPEDITOR: M I L C O V URGENȚĂ: U R G

E N T DESTINATAR: AB/L-228 + A
Deținem date din care rezultă că „VIRGILIU”24,

unul din scriitorii cunoscuți și apreciați în MILCOV,
continuă să întrețină supliniri cu elemente lugojene
din zonă sprijinindu-i material și moral.

La indicațiile personale date de LUGOJANU, vîr-
furile corbene încearcă să-l angreneze cît mai mult în
activitatea cu caracter dușmănos.

Profitînd de faptul că în ultima perioadă “VIR-
GILIU” a publicat în presa milcoveană o serie de arti-
cole privind încălcarea drepturilor umane în Dunărea
de Est25, acțiunile desfășurate de MOTRU26, ele-
mentele dușmănoase din cadrul Hotelului (urmează
continuare lipsa!).

* * *
Fila 207
UM 0225 Strict Secret
12 11 1980 Exemplar unic
NOTĂ DE STADIU
(Document olograf)
Privind pe „VIRGILIU” din Spania
Adnotare marginală olografă semnată indescifra-

bil: „T.B Dragostin – 1) Deschideți dosar de
influență, 2) Luați materialele de la UM 0503 despre
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acest caz, 3) Plan de măsuri”
„VIRGILIU” este în vîrstă de 65 de ani de

naționalitate română și cetățenie spaniolă, profesor de
literatură universală la școala de ziaristică din Madrid
și director al revistei „Viitorul prezent”, colaborator
la mai multe publicații spaniole, căsătorit, are doi
copii și domiciliază în Madrid […].

Se remarcă încă din anii 1934 – 1935 ca poet și
prozator de talent de orientare legionară colaborînd la
diverse publicații de dreapta ca „Porunca vremii”,
„Sfarmă Piatră” și altele. În anii 1940, 1941 și 1942 a
lucrat ca atașat cultural al României la Roma, Berlin
și respectiv Viena, de unde nu s-a mai întors în țară,

Stabilindu-se inițial în Italia, apoi în Franța și
ulterior în Spania.

În anul 1946 a fost condamnat în contumacie la
25 de ani de muncă silnică de Tribunalul Poporului
din România.

În străinătate se remarcă prin mai multe lucrări lit-
erare de succes, iar pentru romanul „Dumnezeu s-a
născut în exil” a fost propus pentru Premiul Goncourt
pe care însă nu l-a primit în urma protestelor țării
noastre, invocîndu-se trecutul său fascist.

În Spania se află în legătură cu elemente legionare
precum și cu alte elemente din emigrația română,
fără a adera la organizațiile acestora sau a partic-
ipa la manifestările întreprinse de ei (subl.mea –
I.D.), legăturile cu aceste elemente avînd un caracter
personal și individual.

Colaborează la mai multe publicații spaniole
(„YA”, „ABC”, „ALCAZAR” și altele) cu materiale
de factură literară în cadrul cărora se situează pe
poziția de criticare a comunismului, în general în
problema drepturilor omului.

Deși continuă să manifeste o atitudine rezervată
față de țara noastră, în ultimii ani poziția sa a devenit
mai realistă, opoziția sa a scăzut în intensitate, iar din
unele afirmații ale sale față de sursele noastre rezultă
că nu s-ar opune unor contacte cu țara, el nemani-
festînd inițiativă în acest sens.

În sfera relațiilor personale se pronunță împotriva
activității desfășurate de iredentiștii maghiari, con-
tribuind și al întocmirea unor materiale cu această
temă inițiate de gruparea legionară.

În cursul anului 1979 s-au inițiat de către unitatea
noastră, măsuri de verificare a lui „VIRGILIU”
urmărindu-se cunoașterea poziției sale actuale față de
țară, relațiile cu gruparea legionară din Spania pre-
cum și cu personalități literare din țară și în final

influențarea pozitivă a poziției sale și determinarea de
a veni în țară.

În cursul acestei verificări, prin sursele „GORE”,
„GONZALES”, „PEDRO”, ca și prin doi informatori
ai organelor interne care l-au contactat pe „VIR-
GILIU”s-au obținut unele date de studii asupra aces-
tuia rezultînd elemente de orientare privind contin-
uarea studierii și influențării sale în direcția propusă.
În cursul anului 1979 a fost vizitat de criticul de artă
ION FRUNZETTI.

De asemenea, în luna octombrie 1980, sursa
„MIHAI” (regizor și traducător autorizat aflat în bune
relații cu „VIRGILIU”)a fost trimisă cu sarcini
informative în Spania cu care prilej a fost instruit să-
l contacteze și să acționeze asupra sa pentru
influențarea sa pozitivă, inclusiv efectuarea unei
vizite în țară. Totodată sursa va mai acționa pentru
obținerea de date privind pe „VIRGILIU”în vederea
orientării de viitor a muncii în acest caz. „MIHAI” a
mai fost instruit să obțină de la „VIRGIL” lucrări lit-
erare reprezentative ale acestuia și să le aducă în țară
în idea analizării oportunității publicării unor recenzii
în presa românească de specialitate sau, eventual, a
unor lucrări ale acestuia. Avem în vedere faptul că din
verificări anterioare rezultă că publicarea în România
a unor lucrări sau recenzii ale lui „VIRGILIU” sunt
de natură să influențeze pozitiv atitudinea acestuia
față de țară, inclusiv efectuarea unei vizite.

În scopul adîncirii verificărilor și finalizării
acțiunii, se va întocmi un plan de măsuri în caz27,
urmărindu-se:

– Continuarea verificărilor privind situația actuală
a lui „VIRGILIU”, relațiile cu emigrația română și
gruparea legionară din Spania precum și cu vizitatori
din România, evoluția poziției sale față de țară, în
funcție de care să se orienteze lucrarea cazului

– Influențarea lui „VIRGILIU” în direcția
distanțării de gruparea legionară, adoptarea unei ati-
tudini mai apropiate de țară și de stimulare a interesu-
lui său pentru colaborarea cu factorii competenți din
România în publicarea unor lucrări, recenzii sau con-
tacte oficiale cu oameni de cultură din țară, prin care
să i se recunoască personalitatea sa ca om de cultură
și pe această bază să se creeze condițiile determinării
sale de a veni în România.

Pentru realizarea acestor obiective se va acționa
prin posibilitățile rezidenței (sursele „RAUL”,
„GORE”, „GONZALES”, „PEDRO” și „MIHAI”),
studiindu-se în același timp și oportunitatea
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organizării unei contactări a lui „VIRGILIU” de către
șeful reprezentanței noastre diplomatice din Madrid.

În același timp se vor folosi și posibilitățile
Asociației România28[patronată de Securitate.Se
aranja vizita în țară, ca venind din partea unor
asociații din străinătate, a unor personalități din exil]
(prin aceasta putîndu-se iniția și eventuale invitații
adresate celor două fiice ale lui „VIRGILIU” de a
petrece vacanța de vară în țară).

De asemenea se vor folosi posibilitățile organelor
interne prin trimiterea de curse calificate cu
posibilități de a acționa în direcția realizării scopului
propus, inclusiv pe linia facilitării contactelor pe plan
cultural ale lui „VIRGILIU” cu oficialități compe-
tente din țară.

Locot.col.[semnat indescifrabil]

Note:
1 – Vărul lui Vintilă Horia, cel care, în cazul

condamnării în contumacie a scriitorului, a fost confundat
cu acesta datorită numelui comun. După cum se știe, peste
zece ani, pedeapsa, prin confuzie de nume, la care fusese
condamnat scriitorul, avea să fie luată în serios de către
regimul politic din România, profitîndu-se de vechea con-
fuzie de nume.

2 și 3 – Ca și cum nu ar fi fost și așa abominabil faptul
că informatorul Securității, un prieten de familie și scriitor,
era trimis în Spania, în casa familiei Caftangioglu(Vintilă și
Olg Horia)și remunerat pentru această “sarcină” cel în
cauză ar mai fi avut și pretenții de a fi invitat de Vintilă
Horia fără nicio obligație materială, ca prieten. Din raportul
acestui informator reiese faptul că, întreținerea lui în casa
prietenilor din Spania era un împrumut în bani pe care aces-
ta avea să-l restituie bătrînilor Caftangioglu în țară, după
cum era și normal. De altfel, Vintilă Horia trimitea lunar o
sumă în țară părinților lui pentru a le rotunji venitul
nesatisfăcător pentru un trai decent.

4 și 5 – O sarcină la fel de importantă ca urmărirea
informativă alui Vintilă Hori ava fi, pentru informator,
urmărirea rudelor acestuia din țară, unde pionul principal
va fi avocatul Gheorghe Caftangioglu, vărul lui Vintilă
Horia

6 – Nume de cod pentru fugar
7 – Aprecierile asupra operei si activității lui Paul

Goma, comentariile răuvoitoare sau denigratoare, făcute în
maniera celor care strică de obicei imaginea unei persoane
publice notorii, aparțin desigur informatorului care, în
nenumărate rînduri, a afirmat cu rea credință, în mod voit
eronat, disensiunile dintre intelectualii românii din exil. De
altfel, sunt multe astfel de afirmații discreditante și pentru
a compromite relațiile dintre scriitorii români din exil,
făcute de sursele Securității din rețeaua plasată în jurul scri-
itorilor români din exil.

8 – Comentarii vizibil răuvoitoare și discreditante,
batjocoritoare, la adresa formației și erudiției faimosului
scriitor, diplomatului și profesorului de origine română
care a fost Vintilă Horia, pentru a se insinua faptul că
Vintilaă Horia pînă la urmă era un nerealizat.

9 – Încă o dovadă că, pe orice cale, se dorește
influențarea lui Vintilă Horia pentru a vizita România, în
scopul manevrării acestuia pentru ca propaganda de partid
și de stat să fie și mai veridică.

10 – Încă o modalitate de calomniere și denigrare, de
data aceasta aruncîndu-se vina asupra soțiilor marilor scri-
itori din exil. Se afirmă, de data aceasta, că multe dintre
ideile politice potrivnice României se datorează acestei
influențe nocive a acestora.

11 – Autoritățile culturale din sistemul politic al
României cenzurau tot ceea ce trebuia să fie publicat în
țara, prin hotărîrile C.C. al P.C.R. Angajații Securității sau
cei din sistem mijloceau transmiterea manuscriselor celor
din afara granițelor României.

12 – Vintilă Horia nu ar fi debitat vreodată asemenea
enormități. Informatorul raportează aceste aprecieri pozi-
tive la adresa regimului Ceaușescu în numele obiectivului,
pentru a fi avantajat la Securitate. 

13 – Paul Goma și Mircea Eliade vor fi „lucrați” de
Securitate și cercetați vreme îndelungată pînă la concluzii
definitorii.

14 – Milcovean nume de cod pentru spaniol
15 – MILCOV nume de cod pentru SPANIA
16 – Studio nume de cod pentru birou
17 – Grădina românească nume de cod pentru exilul

românesc
18 – FĂGĂRAȘ nume de cod pentru ROMÂNIA
19 – Adresa corbeană nume de cod pentru adresa din

ROMÂNIA
20 – Corespondent nume de cod pentru informator
21 – Corbi nume de cod pentru români
22 – O amplă și detaliată informare, subiectivă, cu

multe aprecieri eronate prin exagerarea lor, asupra lui
Vintilă Horia, efectuată și raportată de la nivel de rețea

23 – O altă și importantă sarcină a informatorului este
de a-l provoca pe Vintilă Horia să emită aprecieri despre
mișcarea legionară

24 – Noua variantă de cod de obiectiv pentru VINTILĂ
HORIA

25 – Numele codat al României
26 – MOTRU numele de cod al unei organizații care nu

se aliniază politicii de partid și de stat din România
27 – Se înmulțesc planurile de măsuri pe care

Securitatea socotește că trebuie să le alcătuiască pentru din
ce în ce mai dificilul caz care devine VINTILĂ HORIA

28 – Una dintre asociațiile patronate de Securitate în
exilul Românesc
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*
Ploiești, 3 august 1939
Mult stimată doamnă Moscu,
Vă cer respectuos iertare că răspund așa de târziu.

De abia ieri m-am retras din Carmen-Sylva, după o
absență de două săptămâni și venind la Ploiești, unde
voi sta câteva zile pentru o reparație a casei, am găsit
cu foarte plăcută surprindere, în corespondența mea,
scrisoarea d[umnea]v[oastră] atât de bogată
sufletește și așa de măgulitoare pentru neînsemnata
mea producție literară.

Mi-aduc aminte, destul de luminos, momentul din
seara conferinței d[omnu]lui Iorga, când mi-ați dat
prilejul fericit să vă exprim sincera mea admirație
pentru Amintirile Caterinei State, pe care le urmări-
sem, recunosc, sporadic, așa cum îmi îngăduiseră
preocupările zilnice, rezervându-mi bucuria de a le
citi mai târziu, pe de-a-ntregul, într-un eventual
volum, așa cum văd cu satisfacție că se realizează
acum.

Nevastă-mea, mai liberă decât mine și, deci, mai
norocoasă, prinsă în mrejele „amintirilor“, vă urmări-
se mai de aproape, și de acest fapt mi-amintesc că v-
am vorbit atunci, în seara conferinței.

Mă asociez categoric la ideea profesoarei
d[umnea]v[oastră] de odinioară, precum și la părerea
lui Zarifopol de a nu schimba nimic din forma origi-
nală a lucrării d[umnea]v[oastră], care e minunată și
cuceritoare prin însăși spontaneitatea ei.

Și are, profit de acest prilej ca să v-o mărturisesc
fără ocol, un dar indefinit de a interesa printr-un
firesc impresionant, prins sub nota vremii, lucru fără
seamăn până acum în scrisul nostru.

Zarifopol, cu intuiția lui fină de critic superior,
caracterizează clasic opera d[umnea]v[oastră], atunci
când vă îndeamnă să respectați forma, păstrând-o în
alcătuirea ei de «tablouri de viguroasă reminiscență»
și când constată că lucrul a luat de la sine în sufletul
d[umnea]v[oastră] o formă artistică și că ar fi greșit
să-i dați o altă formă secundară, care ar putea deveni
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R E S T I T U I R I

Biografia și bibliografia prozatorului și memorialistului I.A. Bassarabescu (n. 30 decembrie 1870, la Giurgiu – m. 20
martie 1952, Ploiești, jud. Prahova), deși au fost minuțios cercetate de istoricii literari Al. Săndulescu și Teodor Vârgolici,
nu sunt cunoscute integral.

Un aspect însemnat al bibliografiei lui I.A. Bassarabescu îl constituie, desigur, paraliteratura sa, îndeosebi amintirile,
evocările, medalioanele și, mai ales, epistolele trimise prietenilor, colegilor și confraților în ale scrisului.

Remarcabile sunt epistolele trimise lui Titu Maiorescu, Simion Mehedinți, N. Iorga, I.E. Torouțiu, Perpessicius, G.
Călinescu, I. Valerian, George Tutoveanu, E. Lovinescu, I.Al. Brătescu-Voinești, Corneliu Moldovanu și altora.

Revelatoare sunt și epistolele trimise prozatoarei Constanța Marino-Moscu (1875–1940) privitoare la cartea de evo-
cări și memorii ~ Amintirile Caterinei State, care s-a publicat, fragmentar, în revistele Viața Românească și Adevărul lite-
rar și artistic.

Deși a încercat să o publice și în volum, apelând la Paul Zarifopol, Mihail Sevastos și I.A. Bassarabescu, nu a mai fost
cu putință deoarece ne aflam, în 1939, în plin război, iar peste un an, în 1940, Constanța Marino-Moscu moare în
București.

În aceste epistole profesorul și prozatorul I.A. Bassarabescu identifică în Amintirile Caterinei State anumite calități și
valori ale scrisului colegei sale și e dispus, în final, să pregătească și o prefață, dacă împrejurările o impun.

În calitate de membru al Academiei Române, Ion A. Bassarabescu a citit și a întocmit mai multe rapoarte de premiere
și, astfel, putea să scrie o elocventă prefață, în care să recomande cartea prozatoarei Constanța Marino-Moscu publicului
dornic de literatură.

Condițiile istorice, însă, i-au fost nefavorabile prozatoarei de la Viața Românească.



chiar artificială.
Amintirile Caterinei State, așa cum le-am citit în

Viața Românească, m-au impresionat profund și feli-
cit pe editorul care s-ar hotărî să v-o tipărească pentru
contribuția ce sunt sigur, că va aduce, cu o lucrare
strălucită, în mult încercata noastră literatură.

Eu, de-abia aștept, ca să-mi împlinesc lacuna ce
mi-au lăsat în inimă părțile necitite încă. Îmi solicitați
o prefață?

Dacă vi se va părea că rândurile de mai sus, des-
igur și entuziasta prețuire și din care ați putea repro-
duce tot ce ar conveni publicării, nu spun de ajuns și
dacă stăruiți în credința că o scriitoare consacrată, de
puterea talentului d[umnea]v[oastră], mai are nevoie
și de modestele aprecieri ale unui coleg în ale scrisu-
lui, primesc cu toată inima să fac o prefață ad-hoc.

Mă tem însă că stângăcia mea de critic ageamiu să
nu-mi acopere bunele intenții și în loc de a vă face un
serviciu, să aduc prin entuziasm o scădere a valorii
operei.

Și apoi, mă gândesc și la unele dificultăți de pro-
cedare, cum ar fi aceea de a-mi trimite manuscrisul
d[umnea]v[oastră], ceea ce ar întârzia publicarea lui.

În tot cazul, eu sunt bucuros să-mi mărturisesc
oricând prețuirea aleasă ce am pentru talentul
d[umnea]v[oastră] de scriitoare, iar nevastă-mea,
care e o veche admiratoare a d[umnea]v[oastră] se
asociază cu toată căldura sentimentelor mele.

Cu cele mai respectuoase omagii și cu toată
admirația,

I.A. Bassarabescu

P.S.
De săptămâna viitoare încep să fac corectura

Operelor complete (în două volume) ce vor apărea în
toamna aceasta. Editorul m-a anunțat cu poșta de azi
că prima corectură e aproape gata.

Atașez aici și scrisoarea lui Zarifopol.

*
Ploiești, 10 august 1939
Mult stimată doamnă Moscu,
Din amândouă scrisorile d[umnea]v[oastră]

deduc marea autoneîncredere ce aveți tocmai în
talent, pornind din întreaga d[umnea]v[oastră] ființă
de autentică scriitoare și de artistă muzicală.

Și mă întreb dacă nu e de ajuns recunoașterea
„muzicuței“, care vă dictează, cum spuneți, frazele,
chiar fără să le căutați, pentru ca să nu mai aveți

nevoie de nici o încurajare de nicăieri.
Iar straturile de vată care o amenință și vă deter-

mină așa de ușor să osândiți manuscrisele lucrărilor
d[umnea]v[oastră] la pedeapsa podului, ce ușor v-ar
fi împrăștiat în aer, mai ales că denunțând „mercanti-
lismul literar“ aveți perfect conștiința că o muzicuță
armonioasă și înnăscută, nu se poate intimida de cân-
tecul fals al flașnetelor.

Ei, dar artistul adevărat are în el mult din firea
mimozei, care-i creează piedici, până și din
„movilițele de prundiș“.

Am înțeles, de la început, din nepreciziunile fine
cu care solicitați prefața, că nu era, firește, vorba de
o prefață propriu-zis, ci de o confruntare a valorii
lucrărilor d[umnea]v[oastră].

Dar, vă asigur că, nu numai în nevasta mea și în
mine veți găsi-o, unită cu cea mai necondiționată
admirație, dar în orice suflet înțelegător al artei pure.

Și nu vă închipuiți cu câtă mâhnire descopăr că
numărul din Adevărul literar și artistic cu „micul
roman“ al d[umnea]v[oastră], nu mi-a trecut pe sub
ochi, ca să pot răspunde acum întrebării ce-mi faceți.

Dacă, însă, d[omnu]l Sevastos, care, între altele,
dispune și de un spirit critic subtil, v-a spus că a plă-
cut sub forma aceea, părerea mea e s-o lăsați așa, cu
prezentarea și ortografia ei originală.

Poate, vreodată să avem norocul, atât nevastă-
mea cât și eu, să vă putem exprima entuziasmul asu-
pra lucrărilor d[umnea]v[oastră] literare, mai de
aproape și mai complet.

De la 16 august m-am hotărât să împlinim un pro-
gram de raite prin munții Ardealului, care va dura și
în luna septembrie. Numai vremea bună și evenimen-
tele să ne ajute.

Vă dorim din inimă petrecere bună în vilegiatura
de la Văratec și vă mulțumesc cu recunoștință pentru
toate prețuirile alese cu care mă onorați și repet și aici
omagiile de respect și neclintită admirație ce vă păs-
trez.

I.A. Bassarabescu

Originalele acestor epistole, necunoscute, se află la
Muzeul Naţional al Literaturii Române din București.
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Conform promisiunii, nu vom părăsi Iașii anu-
lui 1762 fără a urmări și cele două primiri (din
care una „în confidenză”) pe care Grigore
Callimachi le acordă reputatului om de știință
ragusan Roger Joseph Boscovich (1711-1787),
aflat în suita unui fost ambasador englez la Înalta
Poartă ce se întorcea în țara sa prin Moldova și
Polonia:

„În ziua aceea și în ziua următoare [4 și 5
iulie], am rămas în vila noastră, atât doar că eu m-
am dus în oraș să văd biserica ce aparține
părinților franciscani și unui misionar iezuit
polon, căci acolo este liberă exercitarea pe față a
cultului catolic, pe care îl exercită oficial și secre-
tarul La Roche1; acolo am avut prilejul să oficiez
chiar de mai multe ori liturghia, ca să poată fi
ascultată de personalul catolic al Excelenței Sale
[ambasadorul James Porter], deși continua să mă
doară piciorul din ce în ce mai tare. [...]

A treia zi, care a fost la 6 iulie, domnul secre-
tar La Roche a venit să ne conducă [pe fruntașii
suitei, mai puțin ambasadorul și soția sa, care n-
au vrut să aibă vreun contact cu principele fana-
riot] la o audiență publică a Domnului.

Ne-am dus la palatul său, care este clădit din
piatră, e trainic, dar este o vechitură fără nici un
gust și fără nici o armonie. Am fost duși mai întâi,
în ordine, într-un cabinet de lucru, unde se deschi-
de o preafrumoasă priveliște asupra câmpiei și a
micului râu numit Bahlui, care șerpuiește prin ea
și scaldă orașul la miazăzi. De jur împrejur, erau
sofale; mai era acolo un raft de cărți bune, bine
legate, și două globuri: cel ceresc și cel pămân-
tesc.

Acolo l-am văzut pe fratele său [Alexandru];
ducându-ne la Domn, am fost primiți într-o came-

ră mai degrabă mică, aproape fără mobilă, și care
totuși era plină de boieri și de obișnuiții Curții
sale, stând în picioare; el ședea pe un divan înalt,
având alături pe secretarul La Roche, în picioare.
Pentru noi erau patru fotolii în fața lui, pe care ne-
a poftit să ședem; a pus să se aducă, după obicei,
cafea, dulcețuri, apă parfumată și parfumuri. S-au
făcut hiritisiri și dintr-o parte și dintr-alta, în
numele Domnului Ambasador. După aceea, ne-a
întrebat despre călătoria noastră și a vorbit de
diferite alte lucruri, întorcându-se când către
unul, când către altul dintre noi [și vorbind, con-
form etichetei, numai grecește]. La ieșire, mi-a
spus prin domnul La Roche că după amiază va
trimite după mine, pentru ca să stea cu mine în
confidenză. [...]

După prânz a venit careta să mă ia și am fost
condus îndată în același cabinet de lucru; aduse-
sem, cum mi se ceruse, puținele instrumente pe
care le aveam cu mine, și anume: un ochean lung
de 3 picioare [circa 1 m], cu un dublu obiectiv din
două feluri de lentile [...], trei prisme mici din sti-
clă, cu care se demonstrează teoria acestei noi
invenții de ocheane, arătând cum se face deviația
luminii după trecerea ei prin diferite medii [...],
un octant englez de reflecție pentru distingerea
petelor și eclipselor Soarelui.

Mai întâi a venit fratele Domnului, apoi
Domnul însuși – și mai erau acolo domnul La
Roche și acel boier grec cu care făcusem
cunoștință în cort, în prima zi. Ne-am simțit cu
toții ca între prieteni și amândoi frații au vrut să
vadă cum se folosesc toate acele instrumente, ară-
tând multă pricepere și finețe, care le-au fost insu-
flate din prima lor tinerețe de domnul La Roche.
Domnul tocmai comandase o cameră optică care
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se zdruncinase puțin pe drum [...] și am vorbit și
de ea; s-a vorbit mult despre trecerea planetei
Venus [fenomen ce avusese loc în iunie 1761] și
de rezultatele la care se așteaptă din observațiile
sale, după cum a mai trebuit să vorbesc despre
multe alte probleme de astronomie și de fizică și
din alte domenii și am băgat de seamă că Domnul
mă înțelege și nu are nevoie de tălmaci, deși îmi
punea întrebările pe grecește.

Am stat cu ei până s-a înnoptat și Domnul,
când mi-a dat încuviințarea să plec, mi-a arătat
nenumărate dovezi de bunătate, adăugând că îi
pare nespus de rău de plecarea mea mult prea
grabnică și că ar fi dorit să rămân acolo cel puțin
cinci sau șase luni. [...] 

În ultima zi am făcut o plimbare prin oraș cu
Domnul Ambasador, într-o caretă mică. Am fost
pe diferite străzi din Iași și cele mai însemnate
sunt toate podite și acoperite cu trunchiuri de
copaci lungi și subțiri, ca și când ar fi tot atâtea
păduri. Cele mai multe case sunt sărăcăcioase, de
lemn și cu un singur rând [nivel] și cele din maha-
lale, care sunt destul de întinse, sunt ca și colibele
din sate. Totuși, ici și colo sunt răspândite și case
frumoase și mari ale boierilor și ale diferiților
greci care, fiind puși în slujbe și făcând bani, s-au
așezat acolo, ducând-o mai puțin rău decât sub
stăpânirea trufașă și disprețuitoare a turcilor. Se
găsesc multe biserici mari și bine clădite din pia-
tră, cu ziduri groase, cu stâlpi și capiteluri și
cornișe de un prost gust [oaspetele nu agrea stilul
bizantin?]. Am intrat în biserica principală
[Mitropolia], care era aproape plină de lăzi și ni s-
a spus că erau ale negustorilor, care țineau acolo
cele mai bune lucruri, căci acolo erau ferite de
foc”.

După dificila experiență gălățeană de pe luciul
Dunării, Boscovich va încerca, și în cursul unei
plimbări cu luntrea pe lacul de la Frumoasa, să
stabilească coordonatele geografice ale locului:

„Eu m-am folosit de lac spre a determina ori-
zontul și a lua înălțimea Soarelui la amiază pentru
a calcula latitudinea; dar [lacul] nefiind destul de
lung pentru a-mi da același orizont cu convexita-
tea apei, oricât m-am lăsat de jos cu instrumentul

și cu ochiul, am avut de făcut unele reduceri [...]
și am aflat la 6 iulie că latitudinea acelui loc era
de 47 de grade, 9 minute și în mijlocul Iașilor tre-
buia să fie cu un minut mai mult, adică de 47
grade și 10 minute. Două observații ale Lunii la
ajungerea ei pe meridian în nopțile următoare,
adică de 5 și 6 iulie, au dat 47 grade și 12 minute
și am motive să mă încred mai mult în această
determinare, care nu atârnă de atâtea reduceri2,
Luna fiind văzută și direct prin reflecția ei în lac”.

În cele patru zile petrecute la Iași au fost luate
și câteva măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor
de continuare a călătoriei spre Polonia – „pe care
Excelența Sa nu voia să o facă pe drumul
obișnuit, prin Hotin, ci mai la apus, prin
Cernăuți” –, între noile decizii fiind și schimbarea
de către domnitor a nechibzuitului comisar grec
cu un conațional la fel de tânăr, dar „de religie
catolică, foarte așezat și atent”, ce ucenicise la
Curtea polonă. 

Deși convoiul va zăbovi și o a cincea zi în
capitala Moldovei, cu gând de a avea dis-de-
dimineață cai noi și a ajunge până seara la Șipote,
sat aflat „la o depărtare de șase ceasuri” de Iași,
oaspeții noștri treceau prin fața porților palatului
domnesc abia pe la ora 2 și, cu toate că „drumu-
rile s-au dovedit foarte bune și am mers mereu în
trap bun”, vor ajunge seara – întârziați și de o
ploaie puternică – abia la Mălăești (sat, comuna
Gropnița), având parte astfel de un popas intem-
pestiv. „Din cauza micimii sale și a sărăciei și
pentru că nu se trimisese acolo nici un ordin din
vreme, nu am găsit nimic de mâncare și a trebuit
să trimitem în alt sat să caute merinde și caii tre-
buitori pentru a merge mai departe în ziua urmă-
toare. [...] Am ocupat casele cele mai puțin păcă-
toase pentru acea noapte, pe care, de altfel, am
petrecut-o prost din cauza mulțimii de țânțari ce
s-au înverșunat asupra unora din ceata noastră”.

Nici dimineața următoare nu va fi mai gene-
roasă. În ciuda celor stabilite în „ședința tehnică”
de la Iași, nu vor găsi cai de schimb nici la Șipote
(„sat cu casele împrăștiate la o mare depărtare
una de alta”), astfel că „a trebuit să ne oprim și să
prânzim” la „un han foarte bun și nou de tot”, iar
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„comisarul nostru de îndată s-a pornit, ca un vâr-
tej. A trimis [ienicerii] să caute cai prin împreju-
rimi și, după un ceas, au sosit vreo zece: tocmai
treceau pe acolo, spre nenorocul lor, niște călători
care aveau cai buni, ce le-au fost luați îndată cu
forța, silindu-i pe acei bieți oameni să aștepte
acolo, să li se trimită caii după ce vor fi terminat
treaba noastră.

Porniți iar la drum, călătorii noștri au prilejul
să întâlnească pe valea râului Miletin și case, și
locuri cultivate, și multe vite „deoarece, nefiind
acela drumul obișnuit al poștei sau al ambasado-
rilor și al altor dregători, care obișnuiesc să călă-
torească pe socoteala statului [practicându-se deci
acele rechiziționări de cai, vite, case și alimente],
nu afli pustietăți ca acele pe care le întâlnisem
între Galați și Iași”, mergând, vasăzică, pe ruta
oficială.

Fatalmente însă, atât potrivit vechii vorbe cu
„socoteala de-acasă”, cât și din cauza menționatei
panici pe care trecerea unei asemenea suite o stâr-
nea între oamenii locului, iată că și cea de a doua
parte a zilei și-a avut peripețiile ei:

„Pe la orele 3 ¾ am ajuns la un han; localitatea
care se întinde împrejur se numește Stroiești [sat,
comuna Lunca, jud. Botoșani] și are case
împrăștiate. Ni s-a spus că satul Dracșani era la
un ceas depărtare de acolo, dar că se află în mij-
locul unei văi inundate, astfel că nu se poate
trece. Am crezut că era o născocire, pentru a ne
face să rămânem acolo, dar s-a aflat că toată
populația din Dracșani, auzind că trebuie să
sosească un ambasador, fugise”.

Rămași astfel și peste noapte în acel han neîn-
căpător, ceea ce-i va face să improvizeze adăpos-
turi și pe sub streșinile hanului (idee care le va
face cunoștință cu apele unei ploi strașnice, ce a
ținut nu doar toată noaptea, ci și întreaga zi urmă-
toare), Sir Porter și tovarășii săi se vor trezi –
odată porniți înspre amiază către Botoșani – și cu
o oiște de trăsură „ruptă în drum”, necaz înlăturat
după vreo oră, în stilul lui Moș Nichifor
Coțcariul, cu un tânăr trunchi de copac dintr-o
pădure apropiată. 

Și astfel, în cele din urmă, Boscovich are pri-
lejul să consemneze: „Am ajuns în sfârșit, mai

înainte de ora 5, la Botoșani; acesta este un fel de
oraș, cu 400 de case și 5 biserici. Acolo se află un
mare număr de dughene; în case, tavanele, mesele
și toate mobilele sunt făcute dintr-un lemn minu-
nat, fără noduri și tare, care prinde un fel de lustru
și arată frumos. Se văd și ceva geamuri la feres-
tre, ceea ce am întâlnit apoi peste tot când ne-am
apropiat de Polonia; casele unde am fost găzduiți
au fost minunate, în comparație cu ceea ce avuse-
sem până atunci.

Puțin după sosirea noastră a venit pârcălabul
orașului să salute pe Excelențele Lor și și-a cerut
iertare că nu venise în întâmpinarea lor cu mai
marii ținutului, căci erau atunci la biserică, deoa-
rece pentru ei era sărbătoarea Sfântului Petru,
după calendarul vechi. Puțin după aceea a venit
comisarul, cu o scrisoare pe care o primise de la
starostele de Cernăuți, care îl sfătuia să schimbe
popasurile și, în loc de a trece chiar prin Cernăuți,
să ieșim la un sat care se afla la o depărtare de
două ceasuri de acel oraș. Și mai spunea în scri-
soare că acel drum era mai scurt și mai bun și că
pentru a ajunge la Cernăuți am da de o apă mare,
pe care poate nu am putea-o trece”.

Firește, iar s-a născut bănuiala că la mijloc ar
fi, de fapt, o fake news, menită a evita povara unei
găzduiri pe potriva rangului și dimensiunilor
caravanei, astfel că flegmaticul ambasador a
hotărât să continue deplasarea conform celor
hotărâte la Iași. Ponoasele n-au întârziat să se
arate: 

„În dimineața următoare [11 iulie] ne-am scu-
lat mai devreme cu gândul de a pleca la ora 9 la
Dorohoi; dar nu s-a putut pleca până la 11 ½, căci
în timpul nopții fugiseră din oraș toți cei care ar fi
fost în stare să ne mâne caii și ne-am necăjit foar-
te mult pentru a găsi numărul trebuitor de oameni.

S-au luat caii de la doi bieți călători poloni
pentru a fi folosiți în slujba noastră. Ei s-au jeluit
Domnului Ambasador și atât Excelența Sa, cât și
Domnul Hübsc, ca fiu al însărcinatului cu afaceri
al Majestății Sale Regele Poloniei, au făcut în așa
fel, încât au fost înapoiați caii. Sărmanii au plecat,
cu mii de binecuvântări pentru liberatorii lor; dar
după câțiva pași, unul din ienicerii noștri, care nu
știa ce se întâmplase, i-a arestat și i-a silit cu cio-
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magul să se întoarcă; după o nouă jeluire, au fost
liberați a doua oară [...].

Drumurile erau pline de apă, dar bătătorite și
bune, de aceea am mers întotdeauna repede. [...]
Am ajuns la Dorohoi pe la 4 ½. Pe drum am dat
de o pădure și am trecut pe lângă ea; am văzut
mai multe movile și am băgat se seamă că ținutul
era foarte frumos, dar prea puțin cultivat. Dorohoi
e o localitate bogată. Un număr de notabilități de
ale sale au venit călare în întâmpinarea Excelenței
și mulți au venit pe jos; am găsit belșug de toate
cele de trebuință și chiar și sfeclă, și morcovi, și
raci, și pește mic de tot felul, lucruri pe care le
căutasem în zadar în localitățile dinainte”.

A doua zi, pe traseul de la Molnița spre
Cernăuți, convoiul va da însă de acea „apă mare”,
asupra căreia îi avertizase starostele de Cernăuți.
Și, fiindcă taman careta ambasadorului s-a
înțepenit în malul unui pârâu umflat de ploi,
neputând fi urnită din loc, belelele au fost înde-
părtate tot cu boii cei bravi ai țării: 

„Excelențele Lor au trebuit să se coboare din
caretă înaintând cu mare greutate pe oiștea ei,
sprijinindu-se cât se putea, în mare primejdie de a
cădea în torent. S-au făcut în zădar tot felul de
sforțări, înhămându-se toți caii de la celelalte
carete și folosind oamenii cărora le ajungea apa
până deasupra pieptului și întrebuințând toate
mijloacele cu putință. În acest timp au trimis să
caute boi prin împrejurimi; după un ceas, a sosit
o cireadă întreagă, dar lipseau odgoanele necesa-
re pentru a-i lega ca să tragă careta. În cele din
urmă s-a găsit leac și la aceasta și, de îndată ce au
fost înjugate 6 din aceste vite aflate peste tot în
Moldova, am văzut cum a suit la deal cu cea mai
mare ușurință acea caretă; după ea au trecut cu
bine și celelalte”.

De îndată ce pe la orele 8 ¼ ale serii de 12
iulie întreaga suită ajunge în Cernăuți, avem și o
sumară descriere, dimpreună cu un serios motiv
de îngrijorare a savantului iezuit: 

„Orașul este așezat pe creasta unor dealuri, la
picioarele cărora trece râul Prut, la o depărtare de
o lovitură de pușcă. Este mic, neavând decât vreo
200 de case, cu 3 biserici. Cea mai mare parte din
locuitori sunt creștini greci schismatici, dar sunt

și mulți evrei, care fac negoț la acest hotar și mai
mulți dintre noi am fost găzduiți în casele lor.
Sunt acolo și trei case de negustori turci. Cum
plouase foarte mult în zilele dinainte și, curând
după ce am ajuns noi, a început din nou să toarne
cu găleata, era atâta noroi pe străzi, încât ne-a
ținut închiși în casă, fără să ne îngăduie să colin-
dăm cel puțin pentru a vedea bisericile. Dar, în
ceea ce mă privește pe mine, nu aș fi putut merge
la plimbare chiar dacă străzile ar fi fost foarte
bune, deoarece piciorul meu, a cărui stare se
înrăutățise din ce în ce, începuse să prindă o coajă
neagră pe rană, care mă cam făcea să bănuiesc că
ar fi început să se cangreneze”.

Peste două zile, călătorii noștri treceau
Nistrul, care „formează acolo hotarul între
Împărăția Otomană și Polonia”, lăsând în urmă
„pe mehmendarul turc care ne urmase până acolo
cu toți ienicerii lui”, dar și... pitoreștile însemnări,
din care tocmai sfârșim a vă împărtăși.

P.S. Despre aceeași călătorie, o sumară și
emfatică mărturie epistolară datorată mult
prețioasei Lady Clarissa Porter, soția ambasado-
rului:

„Am sosit la 23 iunie [1762] la Galați, care
este un biet sat din Moldova, deși moldovenii îl
numesc oraș. Am fost totuși primiți cu un fel de
pompă și apoi am fost găzduiți, într-un chip foarte
suportabil, într-o mănăstire închinată Fecioarei
Maria. Cinci zile după aceea am ajuns la Iași,
capitala Moldovei, unde ulițele sunt podite cu
scânduri, în loc de a fi pietruite; orașul nici nu e
pe măsura îngâmfării grecești în ceea ce privește
măreția clădirilor sale.

Am fost găzduiți într-o așa-numită vilă de
agrement, care aparține Domnului; se află în afara
orașului. Cât despre Măria Sa, l-am lăsat în
măreția sa, fără să ne pese de cinstea, sau mai
degrabă de plictiseala, de a-l vedea. De aici am
ajuns la 13 iulie la Zalescik, în ținutul Poloniei
[azi – Zaliscikî, Ucraina]”...
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A te urca pe un soclu înseamnă a înstăpâni un
fragment de univers de unde alungi viața;
înseamnă a pedepsi o marmură să ia o formă ce
n-o mulțumește poate; înseamnă a adăoga o
umbră mai mult pe pământ, o umbra care de cele
mai multe ori nu e decât umbra unei umbre.

Cugetare de iconoclast, veți zice, și nu veți fi
departe de adevăr. Dar cine și-a plimbat ca mine
reveriile prin grădinile, piețele și parcurile noas-
tre, căutând o rimă sau o imagine, a trebuit să
gândească așa.

De pretutindeni, de la roate oricărei răscruci
și din afundul oricărei cărări, un om de piatră sau
de bronz și-a întins brațele acoperindu-mi ori-
zontul. O armată de piedestaluri baricadează tre-
cutul; un norod de anonimi, îmbrăcați în redin-
gote ori în fracuri impecabile, sfidează; o pleia-
dă de morți a căror pleoapă trebuie închisă pen-
tru a doua oară, privește cu încredere viitorul...

Forma aceasta nouă de idolatrie a mers prea
departe și vechiul idolatru, când idolul nu-i mai
slujea la nimic, nu se sfia să întindă o mână
sacrileje și să-l dărâme la pământ, pentru a-și
clădi un altul.

Ca să clădești trebuie să dărâmi și să
netezești locul și apoi e o nebunie a crede că glo-
riile sunt eterne. Un nume și un leat săpat pe o
piatră nu mai spune nimic, atunci când lentila
faimei și-a întors fața aiurea și un sfânt trepanat
de aureolă veți conveni că devine un simplu om
de rând.

Edilii vechii Rome aveau dreptate când
intrau cu ciocanul în mână în pădurile de statui
ce acopereau forurile și piețele și percutau
vechile glorii ca să facă loc celor nouă. Un norod
de idoli cădea pe pământ, împrăștiind țăndări de

lumină, un nou venit lua loc pe vechiul soclu, un
discurs mai mult se ținea, vremea îl lua în primi-
re dându-i patima necesară și toată lumea era
mulțumită.

Noi, în norodul acesta de postumi care au
murit de două ori, ridicăm azi un monument
unui om ce nu avea nevoie să se ridice pe
înălțimea unui soclu pentru a putea privi peste
vremuri.

A-i face onoarea aceasta înseamnă a-l pune
în rândul celorlalți și până ce edilii noștri nu vor
decreta hecatomba, până ce selecția adevărată
între marmure nu se va fi făcut: cel de piatră
astăzi va fi străin pe soclul unde l-ați așezat.

Noi, cei care am dibuit pe urmele lui giganti-
ce, noi, cei care l-am iubit și l-am urât, o simțim
aceasta. L-am urât pentru că în umbra în care o
face un munte uriaș arar mai poate ceva să creas-
că. Personalitatea lui covârșitoare încremenise
formele în tipare cu neputință de sfărâmat, adu-
nase toate florile și imaginile ca și cum n-ar mai
fi voit să lase niciuna după dânsul. Pe când el își
desfăta creștetul în lumină, bucurându-și priviri-
le de priveliștile ce le vedea în zări, noi nu mai
găseam nimic de spicuit și, rămași în umbra lui,
îl întâlneam pretutindeni ori încotro am fi vrut să
apucăm.

L-am iubit însă, pentru că ne-a făcut să râv-
nim spre lumină, să stăruim în căutarea altor
flori, pe care le bănuiam și nu le vedeam nicăirea
încă, să ne ridicăm brațele spre alte mirajuri care
năluceau în zări.

Universul e plin de forme și culori și
simțurile dincolo de viața conștientă atunci când
gândul nu mai poate merge înainte, caută, dibu-
iesc și presimt o altă lume, în care alte forme se

7676 CONVORBIRI  LITERARE

Dimitrie ANGHEL

T E X T E  D E  I E R I  P E N T R U  A Z I



schițează, în care alte culori nălucesc, în care
alte sunete vibrează. Dincolo de marile și eterne-
le decoruri ale naturii pământești, cerul își
boltește imensa lui cupolă și nemărginirea înce-
pe. Glasuri aleargă, se încrucișează și se întâl-
nesc, vedenii poate umblă și ne ating în treacăt,
doruri și porniri necheltuite încă își caută un
adăpost și toate firele nevăzute ce ne leagă cu
viața universală vibrează la trecerea noastră,

Ca să pătrunzi în lumea aceasta încântată, în
care poate totul e ritm și armonie, pentru ca
auzul tău să poată prinde miile de zvonuri care
rătăcesc și urcă din prăpastie albastră, pentru ca
să ghicești tăinuitele corespondențe ce ne leagă
de nemărginire, mintea nu e de ajuns, analiza nu
are ce căuta și sufletul singur trebuie să le simtă
și să le perceapă. Poezia singură și imaginația
poate da un corp acestor visuri.

De aci va naște frumusețea, inutila și trista
frumusețe care pentru cei mai mulți ce stau
poate de față astăzi la dezvălirea bustului mare-
lui nostru poet, nu e nimic. Și nopțile și zilele
cheltuite în căutarea ei o pierdere de vreme.

A exprima inexprimabilul, a da o formă
lucrurilor informe, a-ți pierde timpul cu alterna-
rea monotonă a cadențelor, a trezi prin ritm
sensibilități adormite, a face din cuvinte un lea-
găn cu care să adormi durerile altora, adesea un
surâs pe o gură ce-a uitat poate de mult să râdă
printr-o fericită corespondență de imagini sau de
sunete, și din toate acestea să faci să nască fru-
mosul, pe care să-l dăruiești contimporanilor tăi,
poate fi ceva mai sublim?

Răsplata însă vine și nu e aceea a statuei, nu
e aceea a gurii care tace, ci a tristei guri care a
rostit atâtea frumuseți prefăcute în cântece și le-
a dat drumul în lume; aceea a versurilor lui, ce
ca un stol de păsări sonore și-au întins aripele și-
au zburat din casă în casă; e a cărții în care și-a
închis visurile și pe care aplecați am visat cu
toții; e a graiului însuși, pe care el l-a făurit în
adevăr și îl vorbim noi astăzi.

Deci, stăpânește-ți fericit fragmentul de uni-
vers pe care l-ai cucerit, suirea ta pe soclu

înseamnă o biruință, nobila ta formă glorifică
marmura ce o poartă și dacă e adevărat, cum
spune un alt poet, că „bustul supraviețuiește
cetății”, pelerini întârziați vor veni și atunci de
pretutindeni să se închine înaintea ta și să-ți
aducă, în locul cununei de spini pe care ai pur-
tat-o cât ai trăit, cununa de lauri și de flori ce ți
se datorește.

[„Gazeta Transilvaniei” (Brașov), An. LXXIV, nr. 232,
22 oct./4 nov. 1911, p. 1-2]
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Trei zile din septembrie

I

4 septembrie, 2020. Trece un fluture alb
peste fâşia verde din grădina mea.
Ştiu unde mă aflu.
Soarele mare se întâlneşte cu soarele mic
pe ochii mei închişi. Ştiu cine sunt!
O piatră de granit roşu
fixează marginea memoriei mele.
E ziua neîmpotrivirilor,
durerea se retrage la umbră
în cortul trupului.
E seara celor cinci simţuri.
La fereastra nefiinţei pâlpâie
o lumină galbenă, sătulă de sine.
Unde să-l mai aşezăm şi pe ăsta
zice ea despre mine.
Bine că nu m-am apropiat mai mult!
Un măr stricat cade din Pomul Cunoaşterii
la picioarele mele. Zi grea!

II

5 septembrie. A doua zi.
Iar trece fluturele alb 
peste fâşia de iarbă verde
a grădinii mele.
Gândul e gata să se întrupeze în mine,

după lungi aşteptări.
Cain şi Abel stau ascunşi după nori.
De abia se zăresc. Îmbrăţişaţi.
Privirea coboară la locul ei
şi dă de tatăl meu şi de mama mea
culegând struguri.
Au ochii deschişi şi numără boabele.
Şi ei ştiu cine sunt! 
Fiecare clipă se umple de întâmplări
care aşteaptă  să fie zdrobite.
Alte fiinţe nasc mereu alte fiinţe!
Mâinile zilei cad din umeri,
nu mai au cu ce se ţine de mine.
La fereastra nefiinţei, un
Anunţ de închiriat!

III

6 septembrie. A treia zi.
Încă o dată trece un fluture alb
peste fâşia verde din grădină.
Mă împrejmuieşte cu cercuri,
linii nevăzute mă ţin nemişcat,
sunt un început de mumie, viu încă.
Zbaterea mea mă ajută
să-mi chem mierlele. Ele vor pune la cale
moartea fluturelui. Lăsaţi-l!
le strig păsărilor negre.
Ce reverenţă face acea zburătoare albă!
Ce mult te-am iubit! îmi mărturiseşte el
la plecare. Dar eu simţeam
că nu ştie încotro s-o ia
şi i-am întins palma
iar el s-a culcat în ea.
Numai noaptea, prin somn,
fără voia mea, am închis-o.
P.S. Iar trece un fluture alb…
dar nu este el!
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SINGELE MEU ESTE UN CĂLĂTOR

Așezi cuvinte pe cuvinte întru urcare,
sau întru necuvinte.

Panta nu este decît un drum
în Drumul inițial.

Sîngele meu un călător, care te trage la mal.

ÎN CEA PASĂRE SE AFLĂ UN ZBOR

Explozie a cîmpului în ghiocei
(ochiul de geam privește
spre înafară).

Simbolice grăunțe în marș forțat
din mîzgă scot
lumina.

Pe un ram atîrnată, în cea pasăre se află un zbor.

CORPUL BLÎND AL POEZIEI

Înainte de rîu bîlciul –
înfofolit de oameni. Printre fulgi-de-soare zîmbetul
știrb
al unui copil.

Foarte lîngă mine, galopînd printre cuvinte, corpul
blînd
al poeziei –
cu Fruntea
boltită de cer.

PARC FĂRĂ ÎNDRĂGOSTIȚI

...castani voinici
cu zdrențe pe ei.

Pe-o bancă lîngă lac un sărut –
și-ndrăgostiții nicăieri.

...trandafiri scuturați de gînduri.

Și noaptea sublim
se ridică în patru labe pe lună.

Apa respiră în trestii, în trestii.

Vai, sufletul dă peste trup.

ACESTE NEGRE PLECĂRI 
ALE PUPILELOR MELE

Cu fructe în ramuri
lipsă –
pomi în cadență,
desculți.
Moara
Mulge de apă
Izvorul,
Și în islaz:
delir-de-trandafiri.
Curg măruntele, lacrimile
de cer.

Liniștea-mi măsoară
depărtările –
aceste negre plecări
ale pupilelor mele.

ÎNCEP SĂ FORFOTE PE STRADĂ GRIJILE

O fîntînă de cer
ivește răsăritul
Sălciile oglindesc
într-un copil de rîu
căutătura senzuală 
a trupului.

Încep să forfote pe stradă
grijile
cu oameni în gură.
Pe margini plopii
cară în spate
poteci.
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RITUALURI DE TAINĂ

Potrivesc iarăşi coala de scris
peste gura flămândă-a abisului
acolo unde în dezordinea infinită 
a memoriei mai plutesc  poate-n derivă
ecouri şi voci şi cuvinte care se fac
grozav de-adevărate, prezente şi vii

de îndată ce vorbesc din nou despre ele
la răscrucea  de-o singură clipă dintre pagina 
care urcă la cer şi fila care se stinge-n adâncuri.

*
Cu toţi ochii deschişi deodată pe ziduri
oraşul nu doarme
respirând în murmur şi vaier
prin centura de ceaţă
de la marginea-aceasta a lumii.
Vreau să spun că mie  însumi
ghemuit  undeva, sub o lampă 
mi se pare că-s viu  şi-n lucrare
foşnind, fremătând, şopotind
printre penele rupte  în scris
şi printre foile strivite în pumni
la răscrucea-întunecată din colţuri

*
Prin fereastra de-o palmă
Deschisă câteodată-n tenebre
văd uneori, ca prin gaura cheii,
cum diavolul îşi pune parşiv mantia neagră 

de gală
ca să iasă încă o dată râzând pe cărările noastre

pe când cu o mie de gheare şi dinţi 
deşirat dintr-un capăt în altul al lumii 
trece fremătând în delir,  timpul veşnic trecut

*
În genunchi
sub o candelă de-o singură noapte
puţine sunt opţiunile noastre
dar eu am ales întâmplarea
de-a rămâne pe viaţă
în zidirea de taină a trupului meu:
printre coridoarele sale secrete
cu uşi îngrădite, cu firide, cu trape,
cu labirinturi de galerii, cavernicoli 
valtrapuri şi hrube neatent ferecate

odată cu trecerea strecurată a clipei
printre prapurii eterici ai celuilalt somn
tot astfel precum primul şi ultimul ţipăt
se fulgeră din nou împreună cumva
prin marmura neagră a nopţii de-o singură
noapte 

*
Stâlp de sare stau, iată, împietrit în apus
deşi câteodată mi se-întâmplă să trec 
dintr-o cameră-n alta
rătăcind în derivă 
pe sub înaltele poduri de fum
dinspre marile ape de la capătul lumii
acolo unde totul s-a stins  
ca o carte pe rug
şi doar mâinile mele febrile
mai aruncă cenuşa din barcă
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ION HURJUI (18
aprilie 1933, Ploscuţeni,
judeţul Vrancea) a plecat la
cele veșnice miercuri, 15 sep-
tembrie 2021. Poet, prozator
şi dramaturg, Ion Hurjui a
debutat cu versuri la revista
„Cronica”, în 1966. Colabo-
rează la „Cronica”, „Convor-
biri literare”, „Dacia literară”,
„Ateneu”, „Symposion”,
„Revista V” etc. A fost mem-
bru în cenaclul „V. Voicu-

lescu” al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi, pe
care l-a iniţiat şi coordonat din 1964.

Prima carte de versuri a lui Ion Hurjui, Noaptea
Pandorei, apare în 1969, fiind urmată de Ornicul trecerii
(1971), Poemia (1980; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din
Iaşi) şi April (1986). Volumul Poemia şi alte poeme (1995)
este o antologie de autor, care, pe lângă piesele cele mai
semnificative din cărţile anterioare, cuprinde şi un număr
important de inedite, reunite sub titlul Ortopoeme. În 2003
publică volumul Recurs la Poemia (2003), care adună poe-
zii incluse în Poemia şi alte poeme, Limba Hu (2001) şi
Sunetul cheamă auzul (2001; Premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Iaşi).

În stagiunea 1982-1983 i-a fost reprezentată pe scena
Teatrului „Luceafărul” din Iaşi piesa pentru copii şi tineret
Comedie cu războinici.

Recurs la Poemia – Appeal la Poemia, ediţie bilingvă,
îngrijită şi tradusă de Laura Ioana Leon, prefaţă Ioan
Holban, apare la Iaşi în 2003.

Prin plecarea lui Ion Hurjui la cele veșnice, Uniunea
Scriitorilor din România filiala Iași a pierdut un scriitor de
mare valoare. Dumnezeu să îl odihnească în pace.

iluzia
într-o vară sălbatică
hieratică deasupra-mi
vine fecioara
fata morgana/iluzia!

sângeră rana ascunsă – 
cocoșul cântă în dimineață
imn de întâmpinare
fata morgana trece prin piață..

laurii ei pe fruntea umedă
sunt invizibili – 

trece fecioara însemn
în scurta-i viață

limba HU (II)
se aude și acu
vânt de seară-n limba HU
în nisipuri ridicate încetu – 

și departe mai să tacă
(chiar tăcu parcă în joacă!)
mai apoi se auzi I

pe nisip precar stabilă
limba Hu este-o copilă
cu putere de sibilă

se aude-n depărtări
mai plângând mai revoltată
pe sorgintea-i presocrată

limba Hu când se născu
s-auzi nu se văzu
și s-aude și acu – 

peste veacuri posthurjui
se va vorbi limba lui – 
seara ascultând vântu..

încotro HU! HU!
în absența codrului
limba iar tăcu

singurătatea pietrei
mai pe urmă s-a scris
pe piatra funerară – 
piatra a rămas singură
(singurătatea omoară)

Între noi cei ce nu ne-am
Făcut chip de lut
s-au așezat păsările cerului
(porumbeii albi – cuminecătura!)

Piatra poate opri apele
Dar mereu le lasă să treacă
Și tu stai ca și ea acolo
(singurătatea omoară)
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DE LA O VREME ÎNCOACE
De la o vreme încoace
lucrurile grave au început să devină complicate,
cele complicate au devenit simple,
iar cele simple au început să dispară.

De la o vreme încoace
culorile au devenit mai închise,
lumina e din ce în ce mai pală,
umbra e mai rece,
gândul mai amorțit.

De la o vreme încoace
animalele de companie se uită cum omenii de la televi-
zor
își aduc cu ei în platoul de filmare  animalele lor de
companie.
De la o vreme încoace,
nimeni nu mai sare,
nimeni nu mai cântă,
nimeni nu mai culege maci boțiți.
De la o vreme încoace, toată lumea cu buricul degetu-
lui:
șeruiește, abgradează, daunloadează, dezipează, dă
riviu, face laic sau partajează emoticoane.
Din pricina tuturor acestor  lucruri,
de azi, 
emit un strigăt… portocaliu!

RIMĂ-SCRIMĂ
Soare pentru pălărie 
Flacără pentru făclie
Bicicletă la pedală
Sfară-n țară!

Acte pentru portofel 
Iarnă la calorifer 
Mare pentru geamandură
Taci din gură!

Umbra rece la cearșaf
Vânt la cinematograf
Cizmă verde la noroi
Înapoi!

Mire pentru băutură 
Nuntă mare la friptură 
Roz și alb pentru mireasă
Treci acasă!

Limbă la gură stricată 
Rid mirat pe fruntea lată 
Umăr pentru cap plecat 
Fii bărbat!

Fântână pentru găleată 
Casă pentru ușă lată 
Inimă pentru oftat 
Terminat!

ÎNTÂLNIRE CU REZERVĂRI
Am rezervat un colț de cer
Pentru-ntâlnirea noastră
De ani de zile tot aștept
Să te conduc spre casă.

Am rezervat un continent
Pentru vacanța mare
E plin cu arbori de cafea
Jeleuri, scoici și soare.

Am rezervat o masă lungă
La un restaurant
Ca sa cinăm la capete
Singuri, stamppot, în stil flamand.

Am rezervat la cinema
Tot rândul doi din față
Să poți alege din ce unghi
Vei vrea să plângi, să râzi, pe viață.

Te-am invitat cam peste tot
La fel ca-ntotdeauna
Mi-e teamă că nu vei să vii
Și  n-o s-accepți nici una.

Mi-am rezervat o clipă mie
Și te anunț urgent,
Să nu mai vii la întâlniri
Vreau să rămân prudent.
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Astăzi mergem la seceriș, gospodarul satu-
lui își culege grâul, nu l-ar culege chiar

astăzi, că ieri s-a întrecut pe sine, dar și pe alții, la
un pahar de horincă la crâșma din deal, e una și la
vale, o preferă, totuși, pe prima, chiar dacă e ceva
de urcat, nu din obișnuință sau că ar fi horinca
mai dulce ori mai tare, alte motive îl mână, cea
din vale e deservită de un crâșmar, astalaltă, tot de
un crâșmar, dar însurat cu una ai cărei ochi nu
numai că te bagă în boală, însă nici nu-i stau bine
în cap, câteodată îi stau, îi pune la loc bărbatul cu
dosul mâinii, te uiți la ea și ți se scurg ochii, zice
unul, uite cu ce nonșalanță trece printre mese,
unul care știe ce vorbește, altul, care înțelege ce
vrea, înțelege că atâta îl duce mintea sau băutura,
răspunde, dar ce nonșalanță, n-are una, are două,
și-și pironește pofticios și hrăpăreț privirile pe
fesele crâșmăriței, câtă degajare la ea, poate vrei
să spui degajări, că tot două are, ia uite cum
împunge cu ele aerul, ca să nu rămână vreun
mesean nelămurit adaugă, mă, de țâțe e vorba,
aha, păi zi așa, să priceapă tot omul, cârciumarul
din vale văzând cum stă treaba, s-a hotărât să se
însoare și hotărât a rămas până în ziua de astăzi,
consolându-se cu vorba, decât cu așa nevastă, mai
bine cu nimic în traistă, decât cu așa muiere, mai
bine sărac, fără avere, rima-i perfectă, el, nu,
dovadă că a rămas holtei, să revenim la gospodar,
nici nevastă-sa nu ar culege astăzi grâul, de ce,
muiere, uite-așa, că n-am chef, asta da nonșalanță
și dezinvoltură, însă își face chef, cumva trebuie
să-l pedepsească, și ce pedeapsă mai mare îți tre-
buie, decât să stai, cât îi ziua de lungă, sub arșiță,
mahmur, să te bată soarele în cap, că-l bate de-l
zăpăcește e una, dar nici nu stă deoparte, la
umbră, dacă stă stau și culegătorii, or fi ei de la
sat și neumblați prin lume, însă atâta au învățat, e

mai plăcut a sta, decât a lucra.
Deci, mergem la seceriș, toți tinerii din sat,

feciori și fete, așa e obiceiul, bun obicei, bărbații
și femeile n-au ce căuta, au fost secerători în
tinerețe, sunt și astăzi, însă pe tarlaua proprie, iar
cu moșnegi și cu babe te prinde lanul de la anul
până îl dai gata pe ăsta, or mai fi și babe bune de
mână, dar sunt bune și de gură, iar noi mergem la
muncă, nu la cleveteală, batăr că și fetele și băieții
mai stau la o pălăvrăgeală când nu sunt observați,
bârfa se învață de tânăr, ne ducem la secerat de
voie, de nevoie, de voie, adică în pas de voie, ca
la armată, cine a trecut printr-o cazarmă înțelege,
cine, nu, să întrebe, dar și că vrem, câte nu se pot
întâmpla, chiar se întâmplă prin lanul de grâu și
prin crângurile din vecinătate, întâmplări dorite și
plăcute, neplăcute mai târziu pentru fetele neaten-
te, puține la număr, cele mai multe sunt cuminți,
nu atât de cuminți, încât să renunțe la un sărut
dulce, pe furiș, când nu le vede gospodarul, azi nu
le va vedea, că i se împăienjenesc ochii de somn,
altfel spus, îl pândește somnul, și n-are chef de
pândă, ba îl mai doare și capul, de la beție și de la
scatoalcă, i-a tras nevasta una după cap de a văzut
stele verzi, nu vă mirați, doar am spus că-i dezin-
voltă, se manifestă liber, nu s-ar manifesta, dacă
ar riposta el, nu ripostează de felul lui și din inte-
res, de fel, e mai tolomac, iar interesul poartă
fesul, el suportă o scatoalcă, iar ea îl suportă în
continuare, să revenim la fete, cele neîndrăgostite
și somnoroase n-ar da somnul dulce pe dulceața
unui sărut în lan, dar sar mamele cu gura pe ele,
așa leneșă nu o să te ia nimeni, spaimă mai mare
nici că le trebuie, să rămâi fată bătrână e cea mai
mare rușine, prin urmare, se văd nevoite să se
scoale, să se gătească, unele se gătesc și se
puțuluiesc de nu se mai recunosc în oglindă, să-și
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ia secerile și să se îndrepte spre tarla, feciorii, așa
cum s-a lăsat să se înțeleagă, au numai de
câștigat, ei se duc de voie, cum să nu vrei, mai afli
de la unul ori de la altul cu cine a fost aseară, care
dintre ele e mai rea de muscă, e bine de aflat, nu
știi de unde sare iepurele, care cu ce și cu cine se
mai laudă, nu e numai așa o vorbă, toți băietanii
suferă de lăudăroșenie, când gați îți înfigi mâinile
în buzunare, îți umfli pieptul și te uiți de sus, de
la înălțimea fuduliei tale, să vezi dacă ești văzut,
ce om harnic, gospodarul nu te observă, știm de
ce, invidioșii, nici atât, cei rămași în urmă nu au
cum, grâul se culege aplecat, de culegător e
vorba, dacă nu te bagă nimeni în seamă, iei un pai
în gură și-l mesteci cu ciudă ori fluieri, nu a pagu-
bă, ce părere de rău să te încerce, doar ai terminat
primul, iar stăpânul lanului nu vede, însă aude,
fluieratul a pagubă îi poate da gânduri rele, mai
poți să te întinzi pe răzor și să pândești cine cu
cine s-a furișat în tufăriș, e bine de descoperit, ai
ce povesti la horă în sat, așa că șezi și aștepți să
termine toți de secerat, sau îi poți ajuta, nu mânat
de spiritul de întrajutorare, ci de dorința de a ajun-
ge cât mai iute la casa gospodarului, unde, seara,
se va juca, se vor spune glume și cimilituri și, mai
ales, se va servi băutură din belșug, să nu uităm,
se va și cânta, unii de veselie, că așa-i obiceiul,
alții de beție, că așa-i modelul. 

Dar până acolo mai este, încă nu am plecat de
acasă, așadar, se adună băieți și fete și se întind la
drum spre câmp, nu înainte de a-și lua secerile, de
prisos să spunem la ce sunt bune, și sforile, nu vă
gândiți la lucruri înfricoșătoare sau dureroase,
fatale chiar, cu ele se leagă snopii, dacă nu ajung
dă unul fuga la casa gospodarului și mai aduce,
unde le ții, bade, în șură, într-un cui din grindă, în
șură ține omul și damigeana cu vinars, nu în cui,
e riscant, ar putea cădea și s-ar sparge, ci pe jos,
pitită după niște buți, pitită și nu prea, căci ia
frânghiile, trage o dușcă bună, de încălzire, chit
că s-a încălzit alergând încoace, și face cale
întoarsă, nu mai aleargă, înghițitura l-a toropit cu
totul, firesc, e un băiețandru, nededat cu băutura,
a fost trimis el, nu altcineva, și din acest motiv, o
dușcă nu face mare pagubă, dar și din altul, până

să învețe secerișul bine, e bun de trimis încolo și
încoace, după una, alta. Cu toții merg alăturea,
de-a latul drumului, ele, în față, ținându-se de
toartă, adică de braț, cu secera în mână, care,
cum, în stânga sau în dreapta, doar nu-s cătane în
marș cu pușca în aceeași mână, cum nici secera
nu-i pușcă, armă ar putea fi, la o adică, să nu diva-
găm, totuși, prea mult, mergem la secerat, nu la
bătaie, ei le urmează îndeaproape, cuprinși de
după cap, cu frânghiile pe umărul stâng sau drept,
nici ei nu-s ostași, nu încă, toți înaintează cân-
tând, vor hori și la întoarcere, îi vom auzi atunci,
acum să le ascultăm cântecele de veselie și de
voie bună, cântă ele, foaie verde de trifoi, a fost
badea pe la noi, să-mi aduc-un car cu boi, un car
și o căruță, ca să-i dau o năfrămuță, năfrămuță eu
i-oi da, numai când m-oi mărita, cam scumpă
năfrămuța, sigur sunt altele care merită prețul,
doar n-o fi badea ăsta atât de bou, încât să dea doi
boi, ca să nu mai pomenim și atelajele, pe o
năfrămuță, ne liniștim, nu este, iată că aflăm din
cântecul feciorilor, foaie verde foi și-o fragă, tu
mândruță îmi ești dragă, foaie verde bob năut, nu-
mi dau boii pe-un sărut, mai bine rămân holtei,
cată altul, de nu vrei, să rămâi nemăritată, foaie
verde foaie lată, să rămâi o neștiută, foaie verde
de cucută, cântările populare încep, nu se termină
cu foaie verde, să căutăm explicații, poate mai
sunt versuri pe care ori nu le știu, ori le-au uitat,
ori sunt indecente, cum ar fi rima la ultimul vers,
alte cauze să caute cei cu mai multă aplecare spre
folclor, noi ne întoarcem la drumeți și la cântări,
azi lucrăm la seceriș, vine badea pe furiș, să îmi
fure un sărut, iată-l că a apărut, las s-apară că nu-
mi pasă, nu voi fi a lui mireasă, foaie verde foi
măruț, mi-am găsit un alt drăguț, drăguțe rime,
nimic de zis, ne întrebăm numai dacă badea,
înainte de a se furișa, știe că se furișează degeaba,
sau poate mizează pe vorbe arhicunoscute,
perseverența este cheia succesului, până a mai
face și alte presupuneri, ne lămurește el, scuzați,
ne lămuresc ei, foaie verde foi măruț, ți-ai găsit
un alt drăguț, nalt, frumos, dar cam prostuț, foaie
verde și una, nimeni nu te-a săruta, cum o face
gura mea, ne-am luminat, asta era, zicem noi, nu
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se continuă cântecul, se bizuie pe farmecul lui.
Una dă tonul la cântec, eu de lucru nu am chef,
nici de tors, nici de gherghef, iar de grâu, nu vă
mai spun, taci tu, vrei să ne ia la ochi, cine, cum
cine, stăpânul, păi tu nu vezi că abia își ține ochii
deschiși, păcat că i-a înfrânat pornirea, nu vom ști
niciodată ce a vrut să ne spună despre grâu, că-i
este lehamite de seceriș, e limpede, dar cu ce
vorbe, tot nu vom afla dacă urmarea, cum
bănuim, este acest vers, foaie verde de alun.

Trecem peste lucrul din timpul zilei, am văzut
cam ce se petrece, reținem numai faptul că gospo-
darul a rezistat cât a rezistat, în cele din urmă, s-
a întins la umbra unui copac și a dormit buștean
până spre seară, l-a trezit nevasta nu cu o scatoal-
că, ce-i prea mult strică, strică la frumusețe, o fi
el tolomac, dar cât să întoarcă o lovitură dată cu
palma sau cu dosul mâinii e capabil, l-a trezit cu
o hurducătură, și bine a făcut, rata momentul cel
mai frumos al zilei, când se aleg mirii, băiatul și
fata cei mai harnici, care au secerat și au legat cei
mai mulți snopi, cum se întâmplă în orice poves-
te, și în povestea noastră mirii s-au nimerit a fi cei
mai frumoși dintre semeni, ea înaltă, zveltă, ca
trasă printr-un inel, nu foloseam expresia aceasta
atât de uzitată, însă ne-a atras atenția inelul de
logodnă tras pe deget, frumoasă foc, albă la față
de felul ei, dar, cum am amintit, de această dată,
înfocată, roșie la chip ca focul, cu părul galben ca
spicul, ce vreți, doar suntem într-un lan de grâu,
nu mergem în altă parte pentru a găsi comparații,
se află aici, la îndemână, el, nimeni altul decât
logodnicul, cum se potrivesc lucrurile de la sine,
de nu cumva le potrivește cineva, tot înalt, tot fru-
mos, și, folosind o altă comparație din zonă,
adăugăm, mustăcioara lui spicul grâului. Dacă
stăpânul locului a zăcut ca mort la umbră întreaga
zi, ne întrebăm cine a urmărit hărnicia tinerilor, ca
să nu greșească în alegerea mirilor, păi cine putea
s-o facă dacă nu consoarta, pentru asta a și venit
mai mult, căci aseară, mirele, fiul ei, de fapt, a
rugat-o s-o aleagă mireasă pe aleasa inimii lui,
chiar de nu era rugată, tot așa ar fi procedat, doar
e mamă, mamă, ca mamă, însă fata i-e dragă, nu
vrea s-o scape, nici pe ea, nici zestrea ei, nu a fost

cea mai harnică, însă cea mai bogată este, dar nici
cea mai leneșă, încă-i crudă, se va da pe brazdă, o
va ajuta ea după ce le va trece pragul ca noră, căci
va ști să fie soacră așa cum știu să fie toate soa-
crele de nurori. Că s-au iscat nemulțumiri e clar
ca bună-ziua, cum să nu se iște, toți cei de față
cunosc idila câștigătorilor, flăcăii nu se lasă
cuprinși de invidie, nu în cazul de față, și pentru
că nu sunt atât de sensibili, și dintr-o cauză sim-
plă, bine pricepută, cum să crezi că poți lua fața
secerătorului care e și harnic, nimic de zis, și, pe
deasupra, e și fiul evaluatorilor, fetele sunt mai
simțitoare, mai gingașe, mai supărăcioase, nu
toate, vreo două, trei, și mai cu seamă una, căreia
supărarea nu-i va trece degrabă, nu din pricini de
gelozie, știe că sunt logodiți, și ea e legată prin
logodnă de unul, dus cătană, de n-ar mai veni, că
i l-a băgat pe gât mamă-sa, dar nu poate îndura
gândul că nu va purta ea pe cap, pe drumul de
întoarcere și pe întreaga durată a petrecerii, fru-
moasa cunună de grâu, semn al hărniciei și
frumuseții, că a fost cea mai truditoare n-are
nevoie de confirmarea nimănui, știe câți snopi a
secerat și a legat, că e cea mai frumoasă nu are
certitudine, chit că tatăl o strigă, frumoasa tatii, fă
aia, adu ailaltă, mai ales când se uită în oglindă,
dar nici de aruncat nu este, și ea are bătătura plină
de dobitoace și moșie pe măsură, așadar, coroana
de spice e mărul discordiei, nu mirele.

Ne ținem de promisiune și-i ascultăm și la
întoarcere, cine s-a săturat de foaie verde să sară
paragraful, se întorc tot așa, de toartă și de după
cap, o modalitate de deplasare cu atât mai necesa-
ră acum, oboseala și-a spus cuvântul, unele sece-
rătoare și unii secerători abia-și trag picioarele,
trebuie ajutați de ceilalți, cu toții sunt copleșiți de
osteneală și de arșița zilei, în ciuda acestui fapt
vin cântând, cântările sunt tot vesele și jucăușe,
numai glasurile, mai slabe, de la muncă acum vin,
voi bea țuică, voi bea vin, foaie verde de pelin, v-
ați dat seama, horesc flăcăii, și codanele mai beau
câte un pahar, chiar două, însă nu le stă bine să
strige asta în gura mare, cine să le mai ia, cine să
le mai ia de soție, completăm, căci de luat la
palme o fac mamele ori tații, secerat-am ziua-
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ntreagă, îs trudită, ca beteagă, taci tu, tace, pare a
fi cântec de jale, nu jelesc pe nimeni, poate doar
pe îmbufnată, care merge alăturea cu chipul
răvășit de întristare și suferință, singură,
neținându-se de toartă cu niciuna, am un dor ce
mă apasă, însă nu vom ști ce dor au ele, că junii
le iau vorba din gură, e acasă, stă pe masă, nu-i
greu de ghicit, pe masă va sta vinul în carafe și
țuica în sticle. 

Nu ne-am înșelat, masa e încărcată cu vasele
amintite, cu pahare umplute, cu plăcinte și alte
pancove, cele din urmă mai mult pentru partea
femeiască, intră în casă cei care au fost primii sau
care dau din coate, sunt mulți, nu încap toți, dar
nici afară, în ogradă, nu-i rău, e chiar mai bine, de
ai vinul lângă tine, ne-am molipsit.

Cei dintâi intrați în horă sunt mirii, nu înainte
de a se așeza mireasa pe un scaun și de a i se lua
cununa de pe cap, codanele fac acest lucru, voini-
cii se uită, fără a fi uitat să-și ia un pahar plin de
pe masă, în timp ce-i desprind cununa doinesc, nu
mai redăm melodia, spunem numai că e o doină
de drag și dor și că e lungă sau scurtă, în funcție
de cât de tare s-a încâlcit împletitura de spice în
păr, odată desprinsă, e luată de stăpâna casei și
pusă după o icoană, din trei motive, am găsit noi,
unu, e semnul dragostei, și dragostea e apărată de
îngeri și de sfinții cărora, prin rugă, le împărtășim
tainele noastre, al doilea, e prea frumoasă ca să
fie aruncată, la anul, dacă grâul e mai slab, mai
pipernicit, cu spicul așijderea, e bună asta, și trei,
când nora va îndrăzni să se burzuluiască la soa-
cră, cununa, mai mult decât uscată, face minuni,
ce minuni vă las să le găsiți. După miri, ies la joc
ceilalți, chiar și gospodarul o ia pe gospodină și-
o învârte de mai să-i sară năframa din cap, și-a
revenit, un somn bun și o țuică tot așa te revigo-
rează, o învârte de o mai scapă din brațe, deși,
dacă se gândește la scatoalcă, mai că ar scăpa-o,
ea se ține, totuși, bine de grumazul lui, poate
bănuiește ceva. Toți dansează, mai puțin supărata,
nu are ochi decât pentru coroana de spice din spa-
tele icoanei, i-a pus gând rău, nu o interesează
nici cum va fi grâul la anul, nici intențiile viitoa-
rei soacre, ci numai frumusețea ei, când stăpâna

se va prinde a doua oară în horă, dacă va trece cu
bine de prima, se va furișa și o va sustrage, neob-
servată, lumea e prinsă în povești, în joc și în
beție, se va strecura nevăzută printre petrecăreți,
va fugi acasă, se va băga sub învelitoare și va
adormi, va adormi cu cununa pe cap.

Petrecerea ține până la ziuă, toți mănâncă,
beau, joacă și cântă, fetele cântă, tinerii acum mai
mult lălăiesc, când se vor ivi zorile, vor pleca spre
casă, câte unul, câte doi, după cum și-au aranjat
ploile, pe o cărare sau pe două, după cum și-au
aranjat mințile.

Ce se va întâmpla mâine, la anul, peste ani,
vom ști, dacă vom trăi, vom mai scrie și citi.

***
Ne întoarcem, peste ani, și ne adresăm celor

cărora nu le plac finalurile neclare, dorința supă-
răcioasei s-a împlinit, cătana nu s-a mai întors, la
ea, și-a găsit alta, ea doarme și acum cu împleti-
tura de spice pe cap, nu cea din poveste, cum să
reziste atâta timp, își face ea în fiecare an alta,
crâșmărița a îmbătrânit și, odată cu ea, și dezin-
voltura, spre norocul crâșmarului din vale, are
acum mai mulți mușterii, cel cu fluieratul a ajuns
fluieră-vânt, stăpâna a divorțat, la a treia horă
soțul a scăpat-o, ea zice că i-a dat drumul cu
intenție, nu-i limpede, cum nu i-e limpede ochiul
stâng, în căzătură a dat cu el de colțul mesei, tolo-
macul e liber să ia drumul cârciumii, la vale, căci
a îmbătrânit și greu se descurcă la urcuș, precum
se descurcă greu și la altceva, ușor de bănuit, la
seceriș nu mai merge nimeni, nu că n-ar vrea tine-
rii să meargă, dar nu se mai cultivă în zonă, în
tufăriș se mai duc, viața trebuie trăită cumva, așa
să o tot trăiești. Vă gândiți nerăbdători la miri, și
eu mă gândesc, s-au luat, nu s-au luat, se iubesc,
nu se mai iubesc, nu se știe, un lucru e cert, din ce
am aflat, au părăsit satul. 

Finalul nu vă mulțumește, n-avem de ales, un
mister trebuie să rămână, altfel viața e monotonă.
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Comedie într-un act
Personaje:
Trifon Taifas
Isidor Părtaș
Martinica Flâmând
Ospătarul Fane
Tânărul brunet-guraliv
Tânărul blond – romantic 
Tânăra moralista

Tabloul1
Scena 1 -Trifon, ospătarul, Isidor
O cârciumă de cartier. Sala goală. Prea de dimineata...

Dincolo de separeul cu pereți din catifea se află barul.Un
ospătar, trecut bine de prima tinerețe, se sprijină de bar,
gata să preia orice comandă. La o masă, izolată, în fața unei
halbe cu bere, aproape goală, moțăia Trifon Taifas.

Ospătarul: – Mai dorește ceva, domnu’?
Trifon: – Nu acum, poate mai târziu.
Ospătarul: – Clientul nostru, stăpânul nostru ...{Se

apropie de masă} Ce vremuri, domnule! Hei, pe timpuri,
până acum, aveam clienți, nenică, mulți! Fugeau de la
fabrică, zile libere, se adunau... Dar acum, cam secetă!...
Vin, mai mult, părăsiții de soartă.

Trifon- Iaca, eu sunt unul din ăștia, nea Fane.
Ospatarul: – Cei prezenți sunt excluși. Nu știai ? Dar de

unde îmi știi prenumele?
Trifon:– De pe ecuson, domnule isteț.
Ospatarul: – Ai dreptate, arde -te-ar votca în gât. Am o

votcă, trăsnet... Iți aduc o sută? Trifon: – Adu-mi! dacă
insiști. {Intră Isidor, se apropie de masa lui Trifon.}

Isidor: – Lasă-mă, nene, tu aici? Nu te-am văzut de un
car de ani.{Trifon se uită lung la el, nedumerit.} Ce, nu mă
recunoști? Am fost colegi la generală, școala numărul 8.

Trifon {nedumerit}: – Nu știu de unde să te iau...
Isidor: – Cum, domnule, am fost colegi, rândul din

mijloc, banca penultimă, ultimul rând, nea Mișu, Piele,
franțuzista. Ce Dumnezeu, te- ai bolunzit!?

Trifon: – Așa...așa, în fine, oi fi fost coleg cu mine, dar
mai contează?

Isidor: – Ia să iau și eu loc pe un scaun.
Trifon; – Stai, cine te ține!
Isidor: – Am o sete în mine de zile mari. Nea, frumo-

sule, o bere rece şi o votcă, la fel ca amicul. Dar amicul,
văd că nu mai are bere. {în picioare} Încă o halbă,te rog!

Ospătarul: – Vine, vine băiatul! 
Isidor: – Știu că tu te-ai oprit, te-ai dus la meserie... Eu

am făcut Liceul teoretic.
Trifon: {încurcat} – Am urmat un liceu industrial. Mai

bine nu-l urmam. Acum am rămas șomer…Și ce iluzii mi-
am făcut pe 22 Decembrie! Mamă, mamă, credeam că am
ajuns în Paradis, că viața o să fie sigură, de care să nu-mi
fie silă că o trăiesc. Din ditamai combinatul, la început,
după o privatizare haotică, benefică pentru șefi, s-a redus
activitatea la jumătate, iar, peste câteva luni, s-a închis. Să
vezi, nenicule, cum s-a ras de la pământ, și ce a fost fier, s-
a vândut.Vagoane întregi au luat drumul îmbogățirii unora
şi sărăcirii noastre, a prostimii. Proști n-am fost. Ne-am dat
seama de tot ce se întâmpla, dar nu aveam ce face. Cine ne
lua în seamă?

Isidor: – Hai noroc, sănătate și ce-a spus tata !... Trifon,
parcă așa te cheamă, ai un nume de familie care te
îndeamnă la liniște și vorbărie pe îndelete?

Trifon: – Taifas îmi zice, dar ce a spus tatăl tău? Și cum
te cheamă,că nu mai reţin?

ISIDOR: – Isidor mă cheamă, Isidor Părtaș, Tata
spunea că, după rău, vine și binele. Să fii convins că așa
este.

Trifon: – O fi așa, dar pentru mine slabă nădejde.Pe
deasupra, n-am credință, de parcă aş fi bântuit de diavol!
Uite, ce mi s-a întâmplat duminica trecută: Intru în biserică,
la liturghie, mă rog, și, dintr-o dată, îmi zboară mintea în
lături. În lăuntrul meu aud o voce: „ Dacă ai fi Terente!...“
Prima dată, m-am gândit că vocea aceea se referea la
Terente, banditul, regele bălților. Dar, nu- se referea la viața
lui sexuală, recunoscută, pusă la dispoziția femeilor, atât ca
dotare, cât și datorită calității actului sexual. M-am rușinat,
realizând că mă aflu în biserică. Asta este: Pocitania de dia-
vol voia să mă târască în păcat, și, în felul acesta, să mă
aproprie de gura iadului.

Isidor: – Nu mai spune,Trifoane!? Spurcăciunea, ce
voia să-ti facă...!

Trifon: – Și ca să vezi, drăcie! Noaptea am visat că
ajunsesem foarte diferit de ce sunt. Auzi, domnule, gigolo
mare eram, cu bani grămadă, țoale și femei gârlă, toate tre-
cute de patruzeci de ani. Îţi dai seama cum este?- Să ajungi
mare gigolo dintr-un amărât de şomer! ...Marele gigolo
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Trifon !...{golește paharul cu votcă şi termină berea} Să
mai vină un rând, nea ospătaru’!

Ospătarul: – Vine, vine!
Isidor: – Sunt uimit, frățioare, de ce ți se întâmplă. Dar,

ia spune, cum stai cu banii?
Trifon: – Este. N-ai treabă.Trăiască statul capitalist!...

Sunt ultimii leișori din suma care mi s-a dat să rămân
liber...{Ospătarul aduce berea și votcile, se retrage}

Isidor: – Atunci, hai să bem și să te crezi în continuare
gigolo! N-ai să pierzi nimic. Ești gigolo, prietene, cel mai
mare, prezentul fiind începutul, iar viitorul îţi va aparţine în
vecie.

Trifon: – Ca gigolo sau ca posesor al brevetului de
șomer șef?

Isidor: – Ai răbdare! Vei rămâne mare. Nu vreau să mă
repet.

Ospătarul: – Să vă fac cafele?... De Brazilia... cafea de
calitate extra.

Trifon: – Mai târziu, nea grăbitule... Eu nu mă grăbesc.
Mi-am găsit omul și nu mai plec acasă. 

Isidor: – Văd că ai sorbul bun, prietene?
Trifon: – Mi s-a facut o sete grozavă, încât aș bea

jumătate din râu.
Isidor: – Dacă îți dai silința, bag seama, l-ai bea de la

izvoare până la vărsare în Dunăre.
Trifon: – Nici chiar așa!
Isidor: – Am glumit, dar ce-ți voi zice de acum înainte

nu este glumă. Stai și ascultă, te rog! Cunosc bine pe un
mare domn, Distinsu’ Grig. Mare, domnule, și deștept...
Deștept, mamă, mamă!, cât o adunătură de intelectuali!
Este de aici, din urbea noastră, oltean de al nostru. Ce zici,
te prinzi ?

Trifon: – Cum adică? Cum face?
Isidor: – Te lucrează în calculator. Câteva zile îi trebuie

și apoi, om te face. Dintr-o dată ți se schimbă percepția de
viața. Iți bagă datele în calculator, te trece prin ce știe el că-
i necesar, şi gata… Nu prea știu eu tot procedeul, dar
important este că te scoate ce ți se năzare să fii, ce te
aranjează cel mai bine. Este super, domnule! Trifoane, ai să
vezi ce lucrare îți face. Colosal şi încredibil !... Și toate
astea, numai pentru o mie de lei. Mizilic, amice, vax albi-
na!...

Trifon: – Nu degeaba? Atunci cum facem ?
Isidor: – De aceea te- am intrebat mai înainte cum stai

cu banii.... Te prinzi sau nu? Trifon; Lasă-mă să vin de
acasă!... {pauză scurtă}

{În timpul acesta, se apropie de masa lor o femeie
înaltă, blondă și vopsită strident}

Scena 2 Aceiași, Martinica
Martinica Flămând:- Bonjur! Ce fac băieții? Pe

metereze, de vreme !
Isidor: – Ce faci, domnișoară ? Ai ieşit pe teren ?
Martinica: – Asta-i meseria, domnu’ Părtaș.
Isidor: – Uite, Trifoane, și fata a beneficiat de măreția

calculatorului. Ce era înainte de a mă cunoaște! – Fără
slujbă, dar absolventă a școlii vieții. Uite, acum este damă
de companie. Povestește, Martinico, spovedește-te!

Martinica:- Cu cine am onoarea?
Trifo: –Trifon, fost angajat la combinat și, acum șomer,

responsabil cu timpul liber. Și, în multul meu timp liber,
dau muștele afară din parc, ca, ştiu eu cine, din Cişmigiu.

Martinica: – Incântată de cunoștință. Intr-adevăr, mi s-
a dat o meserie, un nume, o profesie. Din șomeră am ajuns
damă de companie cu numele de scenă„ Martinica’’.
Inainte mă chema Maricica. Nu știu cum s-a întâmplat! Eu
am cerut să mă facă curtezană de lux... Și vezi ce am ajuns?

Isidor: {se adresează lui Trifon} – Pe Martinica a
băgat-o la două limite, de jos și de sus. Probabil, ea n-a
depășit limita de jos. Păcat, avea perspective. Hei, ce zici?
Dacă nu crezi, vino cu mine. Te duc la patron, la domnul
Distinsu’. Peste trei zile ești rezolvat, alt om. Ai să vezi,
frățioare. Banii sunt pentru patron. Eu nu opresc nimic. Jur
pe mama mea, moartă de doi ani! Cum hotărești? Spune,
fratele meu!

Trifon:- Eu știu ce să zic. Mai am foarte puțini bani
rămași din amărâta de ordonață. Consider că m-am reciclat
prin Forțele de muncă și a trebuit să suport niște cheltuieli
cu găsirea unui loc de muncă...

Martinica: – Garantez eu pentru Isidor Părtaș. Cazul
meu este destul de clar.

Trifon: – Fie, sunt de acord, mai ales că am fost cole-
gi.{scoate din buzunar un ghemotoc de bancnote, numără
zece și le întinde „colegului”care, fără să le numere, le bagă
în unul din buzunarele hainei.

Isidor: – Dă-mi o copie după Cartea de identitate!
Cârciuma are xerox.

Ospătarul aude discuția: „Vine băiatul!”
{Trifon îl insoțește pe ospătar în separeu. Se reîntoarce

la masă și dă copia lui Isidor.}
Isidor: – Eu acum plec. Ne intâlnim aici peste trei zile.

In ce zi suntem? Marți... Deci, vineri dimineața, pe la nouă,
ne întâlnim la nea Fane. Ai încredere în mine! Voi veni și-
ți voi aduce fericirea.{iese}

Scena 3 Trifon, Martinica, ospătarul
Trifon: – Amicul zice că am fost colegi, dar să mă ierte

Dumnezeu, figura lui nu-mi spune nimic, încât regret că am
cedat prea ușor,

Martinica: – Isidor nu mi-a cerut bani, nici n-aveam de
unde să-i dau. M-a trecut prin patul lui, prima dată, apoi,
prin calculatorul lui Distinsu’. În cazul meu, muncă cât
cuprinde. Ca damă de companie, stau cu clientul, consum
cu el, îi suport toate mojiciile și, după aia, ne retragem la
camera lui sau a mea. Dar, mai mult, merg pe centură și,
acolo, muncesc zi și noapte pe tiruri străine, românești,
după caz. Bani să iasă.

Trifon: – Cu mine nu servești nimic, domnișoara
Martinica? O bere, o tărie?

Martinica: O tărie, că dacă beau bere, mi-e frică să n-
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am probleme când trebuie să mă duc pe afară.Toaleta din
cârciumă nu este publică .Trebuie să faci consumație.Te
întâmpină șeful, numai să-i rămâi datoare. Maimuțoiul dra-
cului!...

{Ospătarul aduce comanda: o votcă și o bere, fiind
atent la dialogul celor doi.} – Vine băiatul !

Martinica {sorbind din paharul adus}: – Mai stau câte-
va ore și dacă nu-mi iese nimic, ajung tot în brațele lui Pișta
al meu.

Trifon: – Faci ce vrei! Ne întîlnim vineri dimineața în
aceeași formație. Sper să nu am surprize de la amicul meu,
colegul. La bună vedere! {lasă bani ospătarului, iese. Halba
rămâne intactă}

Martinica; – Mergi sănătos, îndrăcitule!
Ospătarul: – Și așa, contesita, singurică,singurică ?{se

așază lângă ea}
Se lasă cortina

Tabloul 2
Scena 1 După trei zile
Ospătarul, Martinica, Trifon {Ospătarul se oprește la

fiecare masă, verificând dacă totul este în ordine. Intră
Trifon, pare îngrijorat}.

Trifon: – Bună dimineața, lume! {se așază la o masă.
Ospătarul nu răspunde}

Trifon: – Nu răspunzi, te ții mare, domnule?
Ospătarul{iritat}: – De unde și până unde! Să înțeleg că

aparții altei lumi față de mine? Atunci, bună să-ți fie inima!
Să câștigi la loto!, că nu prea te văd pricopsit. Sau, știu eu,
poate ai noroc în altă stare. Cum ți-o fi norocul, drăguță.
Dar ce servești la noi ?

Trifon{îl repede}: – Votcă, că nu cafea cu lapte.
Ospătarul: – Vine băiatul. {se duce la bar}

Scena 2
Trifon{singur} – El crede că nu știu ce a fost înainte!

Vindea mici într-o terasă. Și acum, mare sculă în basculă!
Toată lumea știe că bomba asta este a lui și mai are una la
gară. {Se oprește la timp, ospătarul îi aduce paharul cu
votcă.}

Martinica {intră, dă cu ochii deTrifon}: – Te-ai sculat
de noapte, domnule?... Stai așa! Avem întâlnire cu Isidor
Părtaș! Era cât pe aci să uit, dar când te-am văzut, stând la
aceeași masă, l-am zărit şi pe Părtaș cu noi.

Trifon: – Știam eu că pot să am încredere în tine, dar de
la mine să-ți iei gândul, că ne-am putea cupla. Între mese-
riile noastre se vede o prăpastie, numită nepotrivire de inte-
rese.

Martinica: – Știu, știu. Nu ești genul meu...Marți, după
ce ați plecat, am trăit clipe nebune, ba cu domnul Fane, ba
cu Marcel, cu care m-am retras în beatitudine.

Trifon {îngrijorat}: – Las’ că știu de ce ești în stare!
Dar, mai bine, spune-mi cât este ceasul! Ce o fi cu Isidor
ăsta?

Martinica: -Abia este nouă jumătate .Vine el.

Trifon: – Nu zici că de ieri am simțit schimbarea. De la
picioare m-a luat cu căldură.

Martinica: – Gata, ești cuplat la calculator! Ești pregătit
să-ți trăiești schimbarea ?

Trifon{încet, temător}: – Știu eu…! Dar de ce nu vine?
Ăsta mi-o fi mâncat banii și apoi s-a topit!

{Ospătarul se apropie de Martinica, îmbrățișând-o și
împingând-o în separeul din spate.}

Scena 3
Trifon, apoi Martinica
Trifon: – Nărăvașă muiere! Așa o fi fost și înainte de

cuplare? Cred că a avut săngele otrăvit de la naștere!
{Se aud zgomote în separeu. Martinica iese ciufulită,

roșie la față și nervoasă. Fane rămâne în separeu.}
Martinica{către Trifon}: – Știi, ăsta mă cam enervează

{arată spre separeu} Vrea amor pe de-a moaca... Am
înțeles: o dată, de două, dar nu de nouă, beșendritul dracu-
lui! Pentru o bere, o votcă... mă lipsesc! Măcar dacă mi-ar
da niște mici, dar el, nimic, că nu face. Până la urmă, fali-
ment scrie pe moaca lui de trepăduș.

Trifon: Lasă că-ți place...îți place, nebunatico!
Martinica: – Mi-ar plăcea, nu zic nu, dar nu cu zero lei

. Eu vreau lovele, măi, cât de multe. Vezi ce scumpete este
peste tot ? Întreținerea frumuseții, ca să nu ajungi
măgăoaie, costă, nenică! Bucură-te, vine Isidor! {Trifon se
ridică în picioare, ospătarul revine în sală}

Scena 4
Trifon, Martinica, ospătarul, Isidor
Trifon îl întâmpină: – Credeam că n-ai să mai vii. Mi s-

a părut că a trecut o sută de ani.Simt furnicături în picioare.
O mare de ace se revarsă în vene. E de bine?

Isidor: – Salutare, lume bună ! A trebuit să mai stau.
{către Trifon} Erai cuplat în calculator și nu reușeai să ieși.
Stai blând, este de bine..! Dar trebuie să mai ai răbdare, că
n-ai părăsit lumea de dinainte. Înțelege ! Din virtual, urci în
realitate Ai traseu de parcurs, nu glumă.

Martinica: – Măcar, l-ai rezolvat?
Isidor: – L-am..., ca pe tine. O să-și ia nasul la purtare

când va fi gros la buzunare.
Ospătarul{apropiindu-se}: – Ați mai creat un parazit, o

lepădătură!
Isidor: – Ia, uite, domnule, se trezi și nea frumosul! Mai

bine adu ceva pentru încălzirea sângelui în vine ! Tărie, că
am un frig în mine, mamă, mamă!...

Ospătarul: – Vine băiatul!...{Iese. Se întoarce cu trei
pahare cu votcă, pe care le pune pe masă. În cârciumă intră
trei persoane tinere: doi băieți și o fată, studenți, gălăcioși,
veseli, iau loc la o masă apropiată de a celor trei.} 

Scena 5
Aceiași, tânărul brunet, tânărul blond, tânăra moralistă
Tânărul brunet{dă semne de neliniște}: – Aici nu

servește nimeni? Nici bar nu văd că este !
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Martinica: – Barul este dincolo de separeu. Nu prea se
vede din cauza separeului.

{În sfârșit, apare ospătarul.}
Ospătarul: – Ce doresc, tinerii domni?
Tânărul brunet: – Hai, șefu’, te pierduși în ceață? Vrem

trei cafele deocamdată. Dar cafele să se numească.
Ospătarul: – Vine băiatul ! Și nu uita, tinere, la Fane

cârciumarul tot ce se vinde este de calitate. Servim numai
lichide: sucuri, bere la halbă și sticlă, din toate mărcile,
cafea braziliană și tării la toate gradele posibile. {se duce la
bar}

Tânărul brunet {către ceilalți}: – Măi, ce aș fi mâncat
niște mici! Cu o burtă de bere mergeau a întâia!

Tânăra moralistă: – Dar dacă nu face...! Și chiar dacă ar
fi făcut, eu aveam rețineri. Când v-am spus să ne vedem de
drum, n-ați vrut{Către tânărul blond]} Tu, că vrei ceva
romantic, poftim romantism! Ce ați căutat, ați găsit!

Isidor: – Nemulțumită, domnișoară, o să vă ofiliți dacă
vă supărați! Cunoașteți zicala? Nemulțumitului i se ia darul
. Dar dumneavoastră nu puteți pierde nimic, natura v-a fost
darnică.

Tânăra moralistă: – Domnule cumsecade, căci așa
înclin să cred că sunteți, eu cu băieții parcurgem căile vieții
și nu precupețim să consumăm crâmpeie de tinerețe, dar
fără s-o rănim.

Isidor: – M-ai convins: „Ești o floare, ești un crin și
parfumul cel mai fin!”

Tânărul blond: – Ea este sania cu care o luăm la vale.
De aceea, nimic nu ne desparte. Noi suntem mari alergători
prin viață.

Tânărul brunet: – Hai, blondule, iar cazi în melancolie!
În noi, se zbate dorinţa de a trăi, liberi, în deplină realitate..

Tânărul blond: – Dar realitatea este crudă. Ce-ți poate
oferi? Suntem studenți la o facultate de inginerie.
„Industria este sublimă, dar nu există”... Ori s-a voit să nu
mai fie... ! 

Tânăra moralistă {către Tânărul brunet}: – Scoate-l din
butoiul cu melancolie și oferă-i resemnarea!

Martinica {încet, aparte}: – Eu mă dau la ăsta. Bine le
zice. Dacă ar avea biștari, bine s-ar nimeri.

{Ospătarul vine cu cafelele, apoi se retrage la bar.}
Trifon: – Nu știu ce am ! Mă atrage ceva la masa lor.
Isidor{încet}: – Taci, colega, ești încă conectat și mai

durează puțintel, până când rămâi cuplat la viața mondenă!
Trifon: – Până când, domnule, că m-am săturat? Sunt

atras mai mult de bărbați decât de femei... Adio, Terente!
Mai bine, beau basamac! Încă două votci, nea șefule!

Martinica: – Pentru mine nu comanzi ?... Lasă, nu mai
comanda! Mă lipesc la masa cealaltă.

Martinica {ridicându-se}: – „Hei, vin și eu, domnule ? 
Tânăra moralistă: – Stai, unde vii, madam? Noi suntem

trecători prin această bombă unde numai boschetarii și târ-
fele ordinare își fac mendrele.

Martinica: – Eu nu sunt târfă ordinară, ci damă de com-
panie și trăiesc dragostea, pătimașă, la cote maxime. Să

vezi cum se vor simți băieții cu mine.{către blond} Ce zici,
pui, mă iei ?

Tânărul blond: – Unde să te iau ? În lumea mea!... Mă
cam grăbesc.

Trifon{foarte palid}: – Vin eu. Simt că mă atrage ceva
la tine.

Tânărul blond: – O, pare-mi-se că ești... pe invers!
Bombonel!... Așa te cheamă ?

Trifon: Nu, nu, eu sunt Trifon.{părăsește masa și se
așază lângă blond} Dar dacă vrei, pot fi Bombonel pentru
tine.{îi pune mâna pe picior}

Tânărul blond {dându-i mâna la o parte}: – Piei, drace!
Tânăra moralistă: – Ha, ha! foarte amuzant: un gay și o

prostituată!... 
{Tănărul brunet răde zgomotos}
Ospătarul iese din bar, ducând cele două băuturi

comandate: – Vine băiatu’!...
{Pune paharele pe masă, se adresează lui Isidor} – Ce

i-ai făcut, domnule client ?
Isidor {cu compătimire}: – Trifon a rămas la prima

limită . Nu a putut să rămână conectat la lumea mondenă.
Păcat, avea perspective!...

Martinica râde: – Ca mine...
Isidor: Tu ești o excepție, fetico! Acum, mă evapor....
{Isidor se apropie tiptil de ușă.}
Ospătarul {ieșindu-i în cale}: -Stai, nenică, cine

plătește aici și când?
Isidor vrând să forțeze ușa: — Gogu, la Sfântul

așteaptă!
Ospătarul îl ameniță cu o bâtă, pregătită special pentru

răi platnici.
Isidor: Stai blând, meștere! Crezi că riscam? Altădată

mai pot să vin la matale?
{Îi aruncă o bancnotă de cinci zeci lei, apoi dispare.}
Martinica {ridicându-se în picioare}: — Măcar atât!
{Trifon este alungat de la masa tinerilor. Revine lângă

Martinica. 
Cei trei tineri, peste puțin timp, părăsesc cârciuma, în

zgomot, ironizăndu-i pe cei doi.}
{Trifon și Martinica rămân, apropiați, fără cuvinte, în

lumea lor, urmărindu-i pe cei trei cu priviri furișate, sleite.}
Ospătarul {jovial, ieșind după tineri }: – Să mai veniți

pe la noi ! Oricând, Fane este la datorie!
Se lasă cortina

SFÂRȘIT
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„Glasu-ţi să se-audă-n timp ca o apă curgătoare”
Prin stagii de cristalizare a expresiei a trecut poezia

scrisă de Sophy Bistriceanu (n. 1 iulie 1959, sat
Şoimăreşti, com. Drăgăneşti, jud. Neamţ), medic de
profesie, absolventă a Liceului sanitar din Bacău (1978)
şi a Facultăţii de Medicină generală din cadrul
Institutului Medico-Farmaceutic din Iaşi (promoţia
1984). A făcut parte din programe de cercetare la
Universitatea din Maastricht (1998-2000), la Londra,
proiectul WONCA, şi Bled, Slovenia, proiectul
EGRPW, în 2002. Primele versuri şi articole le-a publi-
cat în paginile revistei Opinia studenţească, continuând
apoi la Actualitatea botoşăneană, după absolvire func-
ţionând ca medic generalist la un dispensar din
Botoşani. Debutul în volum s-a produs cu Dans de lebă-
dă (Editura Cronica, Iaşi, 1993), urmat de Făptură de
lumină (1994) şi Bulgăre de zăpadă (1995, la aceeaşi
editură), poezii restrânse în imagistică, încifrate, rezol-
vate alegoric, în ideea că lumea din jur e plină de taine,
cu uşi închise, punând mereu raţiunea la încercare spre
aflarea Adevărului: „Noaptea gându-l las să fugă/ Până-
n zori./ El se uită la zăvor/ Cată cheia. O ridică./ O! cum
tremură de frică!/ Vezi, dar, umblă-ncetişor.// Dar el tre-
mură mai tare/ Şi broboane reci îl trec./ Zăngăne!
Doame, apare/ Fiul casei!/ – Cer iertare! Taina-i mare!
N-o dezleg.” (Tainic) Versurile sunt abrupte, sugerează
o solitudine glacială, în căutare de intensităţi speculati-
ve. Eliberat în noapte, gândul treaz pluteşte pe ape,
colindă meleaguri agreste şi se umple de lumină: „Luna
nouă îl ridică/ Să nu se lovească iar,/ Pân’ la ziuă e hoi-
nar,/ Ca să ştie el de toate.// Şi după atâta cale,/ Obosit
nu e de loc,/ Gata-i, pus la ascultare/ Când se luminează
tot.” (Gând în noapte); „Tot ce-i omenesc se poartă/
Izvorând în mii de feţe./ Numai una se arată-n nemurire/
Cum luceşte”. (Dor călător) Gândul „tânăr”, sau „min-
tea care se trezeşte”, trage „spre izvoare” cu apă vie,
„urcă”, „zboară”, „ştie” ce va fi, „lăcrimează”, se
„întristează”, „înălbeşte”, se „destramă”, „cade” etc.
Cum s-ar spune, el convieţuieşte cu noi. 

Regăsire de sine înseamnă petrecere iluminată între

făpturile evanescente ale gândurilor, „adeverind
frumos” existenţa şi înnobilând-o, îşi spune
Sophy Bistriceanu în volumul Patimile, singurele
(1996), cel mai împlinit al acestei perioade a înce-
puturilor: „Mă-nvârt zâmbind/ slăvindu-i urma/
să-mi spună despre cele/ ce-odată m-au întors/ din
calea mea/ să umblu adeverind frumos.// Tot ce
fusese scris/ ca-n timp să se petreacă/ lumina lor
o sting...// Trec zilele ca iarba.../ Mă uit pe a lor
urmă,/ pe cine-or căutând?” (Cu gândurile mele)
O stare de aşteptare domină sensibilitatea letargi-
că a discursului, reţinut în elanuri spre divin, filo-
sofând în pragul marilor interogaţii: „Tulburător
Cuvânt/ În lumea Ta mă poartă.// Îmi pune a Ta
mână/ Pe fruntea mea, uşor,/ De oboseală plină/
Eu iute să adorm.// Trezi-mă-voi în şoapta/
Gândirii Tale reci,/ Iar mâinile vor scrie/ Din ale
Tale legi./ Făcute ca înainte/ În lume să priveas-
că.// În voia lor mă plimb/ La curte împărătească.”
(Tulburător Cuvânt) Pe de altă parte, avem confirmarea
unei confesiuni pe model romantic, cultivând pigmentat,
clişeizat, în sonuri eminesciene, hipnoticul, vremelnicia,
idealitatea, combustia melancolică: „Ca mâine viaţa
toată s-o irosi de vreme./ Rămâne-o adiere la poarta ta,
urmând/ În corul plin de stele şi lună să te cheme/ De
dincolo o caldă lumină tremurând.// În calea sa vei
merge şi vălu-i vei cuprinde./ Aducerile sale aminte te-
or umbri/ E viaţa lumii-ntregi un şir de mărgărinte./ De
le culegi ori ba, rămâne a dovedi” (De vreme). Autoarea
îşi are rupte afinităţile cu colegii de generaţie optzecistă,
aserviţi cotidianului, preferând să-şi urmeze obstinat
disponibilitatea lăuntrică, una apropiată de tradiţie şi de
migala confesiunii stilizate. Îi place să caligrafieze stări
difuze, să le treacă prin defilee şi învăluiri sintactice,
ocultând semnificarea: „Şi când mă voi întrece-n lumi-
nile de rând/ Cu ale tale albe, voite-n filigrane/ Rostiri,
de frumuseţe mă voi vedea plângând.// Că-n ele vine
dorul să aibă vreme lungă/ Iubire fără ştire de ploaie ori
de vânt./ Se-apleacă să se ducă, dând crengi să nu le
rupă/ În crângul ce aşteaptă acum plin de cuvânt”
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(Ivona). Mai spune autoarea că făgaşul poeziei înalţă
cuvintele în lumină, „albe toate la vedere”, străbătâd
anevoie prin „ploi de cuvinte”, „frig”, „nori de fum”,
„brumă şi ger.../ în al lui tot cuvânt”, spre a ieşi la iveală
în poezie, ceea ce denotă o ordine superioară, sublima-
tivă, în depăşirea subiectivităţii. 

În 2002, Sophy Bistriceanu publica alte două volu-
me de poezie, Stând la Porţile Iubirii şi Cupa fermeca-
tă, unde reflexia lirică – în vers clasic – merge spre per-
cepţii ireale şi poziţii pioase, punând întrebări pe seama
universului: „Să nu poţi tu să-l vezi şi nici să îl asculţi,/
Sunt vorbele lui pline de tot ce nu pătrunzi;/ Îngândurat
atunci te uiţi din nou la cer,/ –Mai spune-mi tu ceva să
aflu! E-un mister!// El e din început, se-aprinde-n mii de
stele/ Şi toate-ncet se sting când soarele se vede,/ Iar
luna de ar vrea cu tine să vorbească/ Vin nourii pe rând
de-acolo s-o răpească” (Milenii). Disciplina formală
conferă limpezime dicţiunii contemplative, în notaţie
aproape impersonală, punând mai bine în valoare ştiinţa
stilizării, care ia o turnură morală. Cuvintele pogoară
din tării, trecând prin poarta purificatoare a iubirii: „E-
atâta-nţelepciune-n cuvintele ce vin din ’nalt/ Pe frunte
cu-a lor rouă să fie sufletul curat/ Gătit cu slovă nouă.//
Când obosit va fi la drum în vreme-atât de lungă,/ Tu îi
vei arăta ce-i bun, nu ai voi să plângă/ În noaptea albă,
călător pe căile alese./ Nimeni nu pătrunde rostul lor,
doar faptele s-ar ţese” (Rouă de cuvinte). Nu sună deloc
rău aceste tonalităţi solemne, urzind conştiincios latenţe
romantice cu figuraţii existenţiale, într-o ţesătură intero-
gativă, cu mutarea accentului pe iniţiere, pe explorarea
adâncului din cuvinte, a realului real:. Pe de altă parte,
lumina – în torente, în „vifor”, în valuri – uneşte seninul
cosmic cu „nestematele” pământene şi din a lor unduire
şi comuniune se ivesc cuvintele, purtătoare de revelaţii,
şi cu asta rezumăm convenţia acestei modalităţi poetice,
care face mereu caz de cele trei planuri, explorându-le
resursele. 

„Când se-apropie de înalt, să-i încunueze gân-
dul”

Rezultă o serie de elaborări solemne, eterate, luând
forma pastelului vizionar, care dă frâu liber imagiaţiei,
dar şi fondului principal de figuri şi concepte „înţelep-
te”, venite dinspre misterul romantic: „Te-nvălui tu cu
slava privirii tale-n zare,/ Ducându-te-n avânt spre
Porţile tot Albe,/ Din lumea cea de basm ce nu fusese
ţie/ Vreodată cunoscută – parfum şi poezie.// Şi stele mii
se-aprind, venind în a ta cale,/ Urcând tu trepte tot ca
marmura de albe,/ Spre-a sufletului slavă, cu mintea sa
bogată,/ Să meargă la Palat cu cele de paradă” (Spre
Porţile Albe). De altfel, Cupa fermecată adună aseme-

nea peisaje de reverie, cu privelişti supuse unui proces
de himerizare – călătorii în sideral, cu vehicule textuale
de consum: „De-mi dai mie amar când trecc-un nor de
stele/ Pe câmpul luminat de lună/ În rămurele cuvântu-
mi se va duce, nimeni să nu-l vadă,/ Să fie graiul lui
adânc, să nu înţeleagă.// Vântul se va-nteţi, frunza-n vâr-
tej să meargă/ Zarea întunecând, urcând un cânt de
slavă/ Precum o simfonie, o arie gătită/ Cu mii şi mii
zăpezi pe fruntea obosită...” (Nor de stele). Admirabil
acest efort de adiţionare barocă a sugestiilor introspecti-
ve, cu sclipiri abstracte şi încifrări verbale ingenioase,
de atelier de probat preparate fanteziste. Autoarea vor-
beşte de „visteria minţii”, de „lumea schimbătoare prin
ce a plăsmuit”, de „voia celor scrise ce nu ne înţeleg”,
sau de „ochiul tău cel drept”, „ruină de cuvinte” şi „soa-
rele-n mânie”, o vervă asociativă sobră, care duce spre
un descriptiv auster, fără podoabe şi ostentaţii. Din gru-
pajul Cer înstelat, din finalul uneia din cărţi, câteva
reflecţii vin să explice tâlcul şi rostul acestei poetici
aride, dar tenace în rutina scopurile ei: „Îmbinarea con-
cretului cu abstractul dă substanţei formă nouă:/
Transcendent în lumesc,/ Pământesc şi ceresc/ sunt în
dinamică – în unitate, se aseamănă.”; sau: „Privirea
rămâne oglinda sufletului.”; sau: „Izbânda celui mare în
gând, în frumuseţe se duce. Să fie spre folos a sa învăţă-
tură”.

Apărut recent, volumul Ploaie albă de lumină
(Timpul, 2021) unifică cele două tendinţe remarcate în
poezia Sophyei Bistriceanu – confesiunea temperată,
emisă cu parcimonie, ca formă de rezistenţă la spaima
de cotidian, şi evadarea în enigma irealului fastuos, ca
mişcare lăuntrică spre mirajul ficţiunii, fie ea anacronică
sau desuetă. Lumina din genuni şi sthii, din „roiurile” de
raze ale cerului, rămâne elementul ideatic al acestei poe-
zii covârşite de elanuri stinse: „–De cine-i chipul lumi-
nat?/ –De lună şi de stele./ Ce strălucesc ’n al tău palat/
Împodobit de vreme,/ De raza inimii-n izvor/ Când
neguri se ridică,/ Să fie gândul minunat/ În vorbă când
se plimbă./ De-a pururea lăsând cuvânt/ Pe unde-o să
tala o deschidere a mijloacelor lirice spre imagine şi efi-
gie: „–Ce e omul pe pământ?/ –Vântşi ploaie şi furtună,/
Câteodată vreme bună.// Mersul lui este la fel/ Cu al
zărilor albastre/ Freamăt izvorând din astre,/ În lumini
care se schimbă,/ După rânduieli în cer” (Ce e omul?...).
Actul contemplaţiei se retrage în interiorul expresiei,
vizând aventura verbului. Cota manieristă este în creşte-
re, preluând un vers shakespearian: „Vai ce ploaie şi ce
vânt se ridică dinspre tine,/ Să aplece la pământ crengile
de graiuri pline/ Ale celor fremătând de iubire se aprin-
de,/ Venind nouri de cuvânt, sufletul care se vinde./
Abătut, fără nimic, pleacă-n zările albastre/ Luminând
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ca la-nceput, ploaia rămânând departe” (Nouri de cuvin-
te). 

Nu e singurul poem care pune în valoare determina-
rea estetică a autoarei, fie şi cu riscul unei anumite
pedanterii sau uscăciuni, scăzând din pulsaţia dicteului
meditativ. Discursul iese din orbita impresiei excesiv
patetice şi încearcă proba „practică”, aceea de a depăna
existenţa: „Se întunecă tot gândul/ De prea multă înţe-
lepciune,/ Că nu poată să cuprindă/ Adevărurile-n
umbre/ Care tot sporesc, ajung/ Să îi pună o cunună;/
Vântu-o spulberă mereu/ Trecând ploaia de lumină./
Ploaia vine şi se duce/ Şi-a ei vorbă curge-ntruna...”
(Ploaie de lumină). Despre gânduri, numai de bine – ele
sunt văzute ca nişte vietăţi însoţitoare existenţei („Câte
gânduri se pot urma ca să afli Adevărul”, Parmenide),
precum: „răsar în noapte”, „plâng de dimineaţă”, „vin ca
o ploaie”, „curg”, „îmi dau mâna, mă ridică”, „se aplea-
că la pământ”, „luminează în taină”, „au privirea înlăcri-
mată”, „se duc”... continuându-se astfel alocaţiile din
primele volume. Nimic din viaţa medicului nu transpare
în aceste pagini monologale, voite ca un refugiu privile-
giat, ca o fugă de sine. Unde? În meleagul „cuvintelor
luminate”, meleagul poeziei.

În valuri liniştite şi transparente, Sophy Bistriceanu
şi-a conturat creaţia lirică, vădind subtilitate şi rafina-
ment, pe fondul unei vocaţii învăpăiate de sensibilitate. 

„Ce inspirat mă simt de tine, Doame,/ Să scriu de
sute, sute de cafele...” 

Câteva volume de poezie recent apărute aduc în
atenţie numele lui Ioan Uleanu (n. la 8 ianuarie 1953,
Roman, jud. Neamţ), din grupul de creaţie format în
mediul Societăţii culturale „Clepsidra” din Roman, ingi-
ner de profesie, licenţiat al Universităţii Tehnice „Gh.
Asachi” din Iaşi, profilul Electronic, promoţia 1977. S-
a remarcat ca specialist de elită, cu Brevet de invenţie şi
68 de inovaţii (autor şi coautor), ca angajat al companiei
siderurgice Mittal Steel Roman (fosta Petrotub, fosta IŢ
Roman), dar şi în domeniile comunicării şi publicisticii,
conducând mai bine de un deceniu o apreciată gazetă
uzinală. Focalizat până la obsesie pe farmecul cafelei,
din care dezvoltă o adevărată mitologie a desfătării, Ioan
Uleanu produce tripticul cu titlul insolit Cafe-i-ada pen-
tru „O mie şi una de... ceşti” I, II, III (Ed. Muşatinia,
Roman, 2018, 2019, 2020), urmat de Cantata cafelei şi
Catrene cu boabe de cafea (Papirus Media, 2021). Ne
întâmpină o abundenţă de catrene, lăsate în voia tabietu-
lui cotidian, dar şi a unei fine ironii intimiste. Spunea
odată un poet francez de bună condiţie, Yves Bonnefoy
(1923-2016), referitor la resursele nelimitate ale liris-
mului: „Lucrul cel mai neînsemnat, fiinţa cea mai trecă-
toare, prin binele în stare să-l facă, vor trezi totdeauna

speranţa într-un bine absolut... Poezia se desfăşoară în
spaţiul obişnuit al vorbirii, dar fiecare pas al ei în real se
poate verifica în lumea concret reafirmată... ea deţine un
preţios realism iniţiatic”. (v. L’Improbable, 1959) 

În acest spirit trebuie citită lunga suită de catrene
ludic-hedoniste a lui Ioan Uleanu dedicată cafelei – ade-
vărată „odă a cafelei”, cum o numeşte într-o prefaţă
regretatul cărturar Gheorghe A. M. Ciobanu. Treburi sau
obiecte cu totul mărunte, de rutină cotidiană, transpuse
în spaţiul poeziei, produc deschideri nebănuite spre ori-
zontul speculativ al idealităţii. Ne aflăm aşadar în plină
campanie manieristă, care explică această ispităa excen-
trică, dar şi nota uşor frivolă a textului, întins pe sute de
exerciţii pe aceeaşi temă: „Un imperiu construit-am din
cafele şi poveşti,/ Inspirat de cafeluţa aromat-a dimine-
ţii./ La amiază, cafeluţa completează... unde eşti,/ Five
o’clock încheie ziua, la şuetă... cu băieţii.” Sunt căutate
clipele de răsfăţ domestic, în nepăsarea voluptăţii: „Cu
aroma-i minunată/ Savurez cafeaua dragă!/ E-un răsfăţ!
E scump momentul!/ Nu l-aş da pe-o lume-ntreagă!”
„Râşnesc cafeaua, boabele-i prăjite/ Eu le transform în
praf, degrabă/ Şi îl amestec lin, în apa clocotită,/ O beau
febril... şi-apoi o şterg la treabă!” „Deschid ochii; încă-i
noapte,/ Dar aştept să vină zorii,/ Să îmi fac din nou
cafeaua.../ Când o beau mă trec fiorii!” Teritoriul poetic
se restrânge, îşi asumă registrul minor, al notaţiei rapide,
al crochiului de imediată relatare: „Pofticios de dimi-
neaţă, după o cafea ca lumea/ Mişun prin bucătărie...
după cele necesare/ Culmea-i c-am găsit mai multe/ Şi-
am trecut la procesare...”. Melancolia domină această
goană nepretenţioasă a condeiului, după micul miracol
al clipei de graţie şi desfătare, aflată în dependenţa difu-
ză de aburul cafelei: „După ce-am luat o gură... şi-nc-o
gură de cafea/ Încep să îmi vin în fire... mă trezesc de-a
binelea./ Îmi aşez apoi pe masă foaia, pixul, ceaşca mea/
Şi-o mai umplu înc-odată... altfel nici că se putea!”. 

Cafeaua bine pregătită, bine armonizată în chimia ei
aburoasă, dă vigoare, dar mai ales stimulează, oferă
curajul de a pătrunde în zonele de taină ale afectului; cu
un termen ezoteric, ea are darul dezleagării: „Puternic
sunt după ce-mi beau cafeaua/ Pe care am sorbit-o în mii
de picături,/ Plăcută... savuroasă... şi plină de mistere.../
Prin trup îmi trec subtile zeci de furnicături...”.
Realizarea cafelei adevărate, prin care să-i simţi delicii-
le şi calitatea, pretinde un anume ritual empatic, de vrajă
gestuală, dar şi o artă pe potrivă, ţinută în secret: „Are
unu’ arta-n sine să prepare o cafea/ Şi o potriveşte bine
şi de dulce, şi... de tare./ Tu deguşti în tihna vremii ce-a
adus în ceaşca ta,/ Iar extazul din licoare chiar că este de
mirare!” Condiţionarea de mirajul cafelei e de înţeles
între împătimiţii exoticei licori: „Când îţi spun că sunt
nebun dup-o gură de cafea/ Sari ca ars şi te propagi
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către-al tău laborator./ O găteşti cu toate cele şi-o aduci
în ceşti fierbinţi./ Bem în linişte... sunt bune! Bune... de
îţi ieşi din minţi!” Nu lipsesc stările de nevroză, de tul-
burare de pe urma delectărilor dulci-amare: „E rece
afară, cafeaua-i fierbinte,/ Mereu ne oferă suave
dorinţi./ Din gânduri... în juru-mi apare Ideea./ Aroma
cafelei mă scoate din minţi!”. Treaba cu „ieşitul din
minţi” nu e de neglijat, când e vorba de referiri euforice
şi „gânduri calde”, cum le spune cu umor autorul. „Sunt
singur, cu ceşcuţa. Îmi torn încă o dată/ Şi sorb licoare-
alene, tihnit, pân-o beau toată!” Are motive să exclame:
„Şi am o viaţă plină de cafele!” sau: „Cafea sublimă, eşti
elixirul vieţii!”. E un joc textual condus cu multe pican-
terii, care amuză şi uimeşte prin tenacitate.

„Simţuri, gusturi şi arome sorb din ceaşcă rând
pe rând!”

Colecţia lui Ioan Uleanu invocă, în cazul „lichidului
sfânt”, tot felul de beneficii ale acestui nobil nărav:
extaz, inspiraţie, vrajă, fericire, încântare, calm, visare,
împăcare, tihnă, aducere-aminte, energie, nostalgie etc.
Ba, crede că actul artistic sporeşte prin recursul la cafea:
„Inspiraţia, când vine, stimulează tot talentul/ Şi te-nşu-
rubezi în pană şi te-apuci să scrii cu spor,/ Te frămânţi,
suceşti cuvântul, dar soseşte şi momentul/ Când îţi bei
cafeaua – scumpa! Şi-apoi totu-i mai uşor!” Regăsim
ceva din cozeria hâtră, de tavernă, a lui Păstorel
Teodoreanu, cu un ochi avid spre anecdotic şi comedia
lumii. Un alt devotat mărturisitor al cafelei, poetul Emil
Brumaru, punea pe seama ei captarea stării vizionare
proprie creaţiei, dar numai cu o condiţie – să fie cum se
cuvine „îmbălsămată în cofeină”. „Ce fericite sunt cli-
pele, ce tandre secundele dintre o înghiţitură de cafea
fierbinte şi alta! Ce geografii miraculoase simt sub cerul
gurii! Ce ţărmuri feerice!...” (v. Cerşetorul de cafea,
2014, p. 648). Până şi „înlocuitorii” de dugheană îl
încântau pe boemul poet: „Cafeaua de cicoare-mi dă
avânt/ Să mai privesc femei cu cracii-n vânt”. Pardon!

Una din cărţile lui Ioan Uleanu se ocupă de cafenele,
locuri consacrate în ritualizarea cafelei. Doza de pito-
resc şi culoare nostalgică face parte din reţetă: „La
Varice, în Piaţa Unirii, se bea cafeaua... din picioare/ Şi
stam cuminţi la coadă pentru una mică... una mare.../
Apoi reveneam la bistroul cu macedone şi lapte bătut,/
Ce viaţa plăcută era pe atunci (acum asta caut!)... era de
demult...” L-ar completa iarăşi Emil Brumaru, fiind aici
cândva de-al casei: „Mă duc la Varice – aşa se spune
când te duci la cafeneaua din centru, unde se bea din
picioare, în fugă, o cafea de un leu şi patruzeci de
bănuţi... adică stai în două labe, până ţi se umflă venele
c-un sânge duios...” (id., p. 385) Altă firmă: „La

Cafeaua Ruginită e un bar de mult uitat,/ E-ntr-o casă
părăsită, lumea, cred, l-a neglijat...” Se spune că prima
„cahvenea” în Europa a apărut la Veneţia, în 1645, iar la
Bucureşti pe la 1667, proprietatea turcului, fost ienicer,
Kara Hamie. Iar J.S. Bach compunea o Cantată a
Cafelei, opus 211, într-o cafenea din Leipzig, pe la
1732.Vasile Alecsandri, în nuvela Buchetiera din
Florenţa, publicată în „Dacia literară”,1840, vorbea de
cafenelele italiene ca despre adevărate refugii paradisia-
ce: „În Italia cafenelele sunt toată ziua pline de mușterii,
din pricina căldurilor nesuferite care aduc pe om într-un
fel de moleță foarte plăcută; pătruns de fluidul magnetic
în care creierii înoată, te simți furat de o somnărie
ușoară, și toată ființa ți se cufundă în sânul unei lene
poetice, cunoscută în Italia sub numire de dolce far
niente. Pare că, întins pe un leagăn de flori, te cobori din
nouri încet, fără a vedea măsura care te desparte de
pământ.” În Sărmanul Dionis (1872), eroul lui
Eminescu se adăpostea de ploaie într-un asemenea local
primitor: „El intră într-o cafenea de alături, ca să se
usuce... Își puse în cui paltonul ud și, la aroma îmbătă-
toare a unei cafele turcești, ochii lui cei moi și străluciți
se pierdură iar în acea intensivă visătorie...” La Iaşi, cele
dintâi cafenele, apărute prin secolul al XVII-lea, aveau
proprietari turci, evrei, greci sau armeni. La 1867, tot în
Iaşi erau înregistrate 24 de cafenele. Aici se serveau, la
alegere: cafea turcească (la nisip), şvarţ (neagră şi subţi-
re), capuţiner (cu lapte), mazagran (cu gheaţă) sau mar-
ghiloman (cu coniac). Cafeaua a intrat de mult în isto-
rie...

„Cafeaua e un dar ceresc şi are-un gust divin!”, îşi
urmează Ioan Uleanu lauda. „Şi o simt cum intră-n fibra
sufletului fericit”; „Niciodată nu-i trădează pe cei care-
o beau...”; „Îmi fierb cafeaua şi-o beau într-o visare...”;
„Ai băut vreodată o cafea pe brumă?/ Într-un colţ de sat,
într-un han tăcut?” „M-adun din visare, mai beau, mă
ridic...”; „Te beau şi simt că-nmoi şi inima-mi de pia-
tră”: „S-o răsturnăm, să se aşeze, şi simplu: hai să-ţi ghi-
cesc!” Ajuns prea departe, tot el îşi dă peste mână, lucid:
„Dar decât să fabrici perle, bea-ţi cafeaua şi-apoi taci!”
Focalizarea exagerată pe unul şi acelaşi subiect devine
obositoare: autorul ştie acest lucru şi mizează pe sporul
textual, oricât de frivol, pe spectacolul adiţional de
situaţii decupate din febra realului, în care contează fan-
tazarea liberă, pe o singură coardă, ceea ce s-ar numi
virtuozitate componistică. 

Dincolo de stăruinţă, originalitatea lui Ioan Uleanu
stă în defăimarea unei manii, a unui hobby monden, care
– la cote intense – devin gravuri ale consumismului.
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Cu un nou roman (Gemenii, Editura Timpul, Iași,
2021) Viorica Șerban reușește să configureze o scriitură
originală, axată pe o sinceritate a actului narativ și prin
modul în care reușește să îmbine verosimilitatea trăirilor
personajelor cu minuțioase analize de natură psihologi-
că, urmărind destine ale unor personaje (feminine, cu
predilecție) pe un fundal în care mediul familiei și socie-
tatea prilejuiesc comentarii și observații bine transpuse
în univers romanesc. E vizibilă această creștere valorică,
de la un roman la altul, a scrisului unei autoare care, cum
am mai spus, a transformat actul artistic într-un adevărat
program existențial. Plusul de originalitate rezultă din
acumularea de amănunte ce se încadrează, firesc, într-o
construcție de ansamblu a textului și a modului în care
interacționează personajele. Deși par a fi desprinse din
realul imediat, acestea există doar în liniile unui ficțional
ce, păstrând elemente brute ale unui real accesibil fiecă-
ruia, le oferă o libertate mișcare care poate impresiona
categorii de cititori.

Nu avem de a face cu un roman ce își propune să cul-
tive dramatismul existențial ca temă absolută; soluția
aleasă este inteligentă și mult mai profitabil din punct de
vedere narativ. Dramatismul e la nivelul cotidianului,
amplificat însă, în anumite contexte, de pulsiunile perso-
najului feminin (cu minuțiozitate construit, urmărit pe
diferite paliere, supus unor analize lucide, pentru fiecare
pas din viață). Destinul ei, cum e numit frecvent în
roman, urmărit ca atare, conturează o imagine cu o
lumea credibilă, avînd calitatea notabilă de a oferi câte
ceva fiecărui tip de receptor, deoarece pulsiunile,
suferințele, patimile, credințele, dorințele personajelor
sunt extrase cu pricepere și cu har dintr-un fond comun
ce alcătuiesc imaginarul umanității în sens larg. Iar per-
sonajele, fără a fi investite cu atribute ce țin de îndepăr-
tarea de registrele normalității, sunt lucrate într-un mod
care nu acceptă riscurile ostentativului și a încărcăturii
discursive inutile. Dimpotrivă, acestea (începând cu per-
sonajul feminin central) evoluează cu firescul pe care
numai un romancier atent și înzestrat poate să îl aibă.
Rezultă, cum am mai spus, un roman al vieții citite/ tra-
duse cu fidelitate artistică pentru cititorii săi de către un
autor împătimit în tot ceea ce creează.

Urmând un traseu etapizat cronologic, roma-
nul e o probă exemplară de valorizare a povestirii
cu valoare de mărturisire purificatoare. Personajul
principal (și narator, totodată) e cel controlează un
flux epic de anvergură, fără ca seducția subiecti-
vismului să prevaleze; într-un mod interesant și
profitabil la nivel de estetică a romanului modern,
textul romanului impune, dincolo de planuri epice
pre-textuale, un personaj complex, de multe ori
contradictoriu, ce deschide planuri divergente de
receptare și, de asemenea, interesante abordări de
ordin realist-psihologic ce se transformă în puncte
de forță ale textului, care depășește, de multe ori,
povestea dramatică a personajului feminin Crina
prin lume, deoarece descrie, ca fundal, o imagine
complexă a societății românești din anii recenți,
într-un cadru alternat între Iași și București. Din
punct de vedere strict compozițional, acest fapt se
realizează prin îmbinarea aproape calculată mate-
matică a secvențelor narativ-descriptive cu un dialogism
uneori augmentat peste limită și completat cu o largă dis-
punere intemediară a comentariilor dinspre personaj și
dinspre alte personaje. Se adaugă o inteligentă dispunere
a sugestiilor ce pleacă de la titlul romanului: ideea de
dublet, de confuzie, de ambiguitate existențială suprapu-
să cu tirania obsesiilor ce se nasc implicit guvernează,
profitabil, întreaga desfășurare epică.

Privind din perspectiva eroinei, cea care oficiază și
dispunerea narativă, romanul, dispus pe secvențe ce
urmează etape de viață/ cu toată suita de întîmplări mai
degrabă tragice decît fericite, poate fi văzut ca o inge-
nioasă și bine scrisă carte despre destin, despre dreptul la
fericire și despre confuzie. De altfel, chiar de la început
este promovată această idee focalizantă a aspirației spre
fericire: „Eram o adolescentă înaltă, subțire și mlădioasă,
de mă înclinam în bătaia vântului. Față ovală, ochi negri
și părul, ca pana corbului, mi se zbătea pe umeri provo-
cator, acoperindu-mi fața cu fire rebele ce luptau cu
îndârjire să facă față vântului neastâmpărat. Nasul drept,
ușor obraznic, gura roșie-fragă, tenul de un alb ușor
bronzat. Fruntea-mi lată scălda cerul în luciul ei. Așa
eram atunci, când împlineam paisprezece ani. Era o zi
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din zodia Gemenilor, când mama îmi făcuse un tort
mare, cu multă frișcă. A fost momentul când mi-a spus
că pot mânca pe săturate din el. Bucuria de a înfuleca,
linguriță după linguriță, straturile însiropate și frișca albă
ca neaua unui câmp înzăpezit, îmi dădeau o senzație
deosebită, de împlinire și libertate. Eram fericită.
Râdeam cu ochii-n soare și mă bucuram de atenția
fraților mei și de privirea plină de iubire a mamei. Era
mijlocul lui iunie, începutul unui sezon cu călduri sufo-
cante...” Narațiunea adaugă însă un element ce se va
dovedi crucial pe parcursul cărții: drumul în viață a fetei
este asociat, cu toată seria de situații, complicații, răstur-
nări de situații, tragic inevitabil cu existența celor doi
vecini, frați gemeni întru totul, în jurul cărora vor crește
întîmplări ce țin de ambiguizare, nehotărîre, duplicitate
etc.

Tot ce se petrece cu personajul principal, pînă la ulti-
mele paragrafe ale romanului, e o derulare de întîmplări
în cod dramatic, pornind de la divorțul părinților și
mama fulgerătoare a mamei Crinei, toate prinse în inte-
resantul construct narativ propus de autoare. În subsidiar,
se poate vorbi de resorturi ce țin de un act defulatoriu
prin care personajul, în final, poate porni spre un nou
parcurs existențial, după ce „s-a scuturat de umbre”. E o
mare densitate epică, cu nuclee semantice percutante,
din care s-ar putea face mai multe romane: existența
celor doi vecini, gemenii, imaginea tragică a mamei, fap-
tele reprobabile ale tatălui și reabilitarea acestuia, întâm-
plări legate de frați, vecini, colegi, prieteni, inamici, fuga
de acasă la București, „obsesiile” materne, rolul destinu-
lui și imposibilitatea de a se desprinde de imaginea
gemenilor, analogii existențiale, imagini decantate ale
celor două mari orașe, relaționări și contexte sociale
diverse, cimitirul și nevoia de a privi mereu în urmă
(„Mă tot întrebam de ce? de ce nu aveam în ochii minții
o imagine clară, curată precum acea cărare. De ce îmi
revenea în minte doar colina plină de grohotiș, pe care
trebuia s-o urc și care nu se mai sfârșea. Dar cel mai mult
mă enerva faptul că nu vedeam dincolo de colină. Nu
vedeam unde voi ajunge, după tot efortul urcării. Plecam
de la cimitir istovită. Cu sufletul pustiit, mă avântam în
tumultul străzii, mă amestecam printre lumea care-și
urmărea propria cărare…”), complicații afective/ obsesia
celor doi frați gemeni, scena agresiunii sexuale și acci-
dentul, munca fizică, nedreptățile sociale, corupția mul-
tiplă, tentația politicului, căsătoria cu Alex, unul dintre
gemeni, destinul care îi dă două fete gemene, drama pier-
derii unui copil și toate tribulațiile vieții de familie („Nu
o auzeam pe Daria cum plângea, nu-l auzeam pe Alex
când îmi vorbea. Nu auzeam nimic. Totul se prăbușise în
mintea mea. Eram o stafie. Când Alex mă lua în brațe, îl
alungam. Nu-i suportam mâinile, nu-l suportam lângă

mine, nu suportam să mă atingă. Eu eram vinovata, eram
ticăloasa care își ucisese copilul. În burta mea se îmbol-
năvise. Trebuia să mor. Cu mintea răvășită, am căutat
tubul cu pastile; nu le găseam. Erau în dulăpior… unde
sunt, unde…?”), complexe și atitudini nu mereu motiva-
te, autovinovăție, nesiguranța erotică dublată de rolul
gemenilor, drumul posibil spre Parlament (relativ sim-
plist prezentat, din dorința naratorului de a spune cât mai
multe), marele vârf dramatic reprezentat de accidentul
celor doi frați (Bogdan moare dar jocul detaliilor trimite
spre ideea că mortul poate fi și celălalt, adică soțul...),
amnezia de după accident a lui Alex, cu foarte multe
implicații, bine analizate și punctate, cu linii de interes
bine trasate narativ, ambiguități și confuzii, judecăți
neiertătoare („Suntem o turmă. O turmă condusă orbește.
Așa mi se părea. Puteam ajunge la marginea prăpastiei,
fără ca noi să conștientizăm. Îi urmăm orbește, că doar ei
gândesc și pentru noi. Că ei văd ce noi nu putem vedea,
văd viitorul luminos în care toți trăim bine, suntem
fericiți, iubim și naștem copii, viitorii soldați ai Terrei.
Ne pregătim de un război universal. Ne înarmăm cu tot
felul de arme sofisticate să ne apărăm unii de alții. Le
montăm la vecini, sau la prieteni. Dacă nu sunt de acord,
îi silim să fie de acord. Se juca hopa-mitică pe masa
noastră stelară, pentru binele planetei, binele omului...”),
moartea mamei gemenilor, proba amprentelor, singura
care poate valida diferența dintre cei doi gemeni și, de
aici, re-cîștigarea încrederii, posibilul drum spre fericire
(„Plecasem de cu noapte și acum, la orizont, se arăta soa-
rele...”)...

Un drum lung, sinuos, presărat cu drame multe,
poate prea multe, decantate de un suflet făcut pentru așa
ceva, deoarece Crina, personajul imaginat de Viorica
Șerban convinge prin complexitate, fiind un personaj
care, în acea superbă independență textuală modernă,
reușește să se distanțeze de intențiile prime ale autorului.
Crina devine astfel, de multe ori, o ființă contradictorie
care, dincolo de multe trăsături ce o marchează pozitiv,
reușete să convingă și pe latura cealaltă, putînd fi văzută
uneori chiar ca un personaj antipatic, trezind animozități
mereu motivate dincolo de realele sale calități. Și tocmai
prin acest amestec de trăsături câștică personajul și,
implicit, romanul.

Un roman alert, care are meritul de a se citi relativ
ușor, deși analiza psihologică și comentariile diverse
sunt peste tot, un roman care știe să îmbine dialogismul
cu descrierea aplicată pe tot parcursul său, neuitînd însă
că, de povestirea mărturisitoare cu rol defulatoriu și cat-
hartic, acest gen reprezintă o convingătoare probă de
sondare a realității apropiate, prin intermediul ficțiunii
extrase din spațiul referențial re-ordonat și sublimat
artistic. 
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Recentul volum semnat de Ioan Lascu,
Generația ’80. Un excurs istorico-critic (Editura
Scrisul Românesc, Craiova, 2020) se configurează
ca un captivant demers de istoriografie literară ce
urmărește evoluția mișcării optzeciste dintr-un
unghi hermeneutic diacronic. Radiografiind cu
finețe analitică fenomenologia culturală optzecis-
tă, criticul explică o schimbare de paradigmă cul-
turală printr-o discreție subversivă care permite
inovațiile literare. Mișcării optzeciste, coagulate în
jurul conștiinței și apartenenței la o generație, îi
revine, în istoria literaturii române, rolul de a
susține ascensiunea postmodernismului într-un cli-
mat cultural lipsit de backgroundul
postmodernității. Literatura generației optzeciș-
tilor este sensibilă la coloratura ideologică a noului
curent cultural și transformă inventarul de tehnici
și orientări literare într-o subtilă armă politică,
împiedicând aservirea în fața autorității totalitare.
Textualismul, practicat metodico-programatic de
această mișcare, reprezintă suma premiselor unei
logici culturale în care tendințele literare anterioa-
re, prezente și viitoare comunică, consolidând
ideea continuității între generații.

Arhitectura compozită a volumului analizează
toate genurile în care se manifestă literar generația
optzeciștilor, proza, poezia și critica, ocazionând
deslușirea complexelor raporturi dintre curentele
literare și nivelurile epistemologiei literaturii.
Orizontul stilistic și profilul axiologic capătă relief
pe măsură ce sporesc momentele edificării concep-
telor postmoderniste în scriitura generației optze-
ciste. Poetica și retorica literaturii postmoderniste
încep să fie circumscrise de atracția textualismului,
de destructurarea convențiilor prin „deliteraturiza-
re”, de seducția intertextualității, a fragmentaris-
mului și marginalului. Cenzura strategică a noului
tip de imaginar culminează cu disoluția personaju-

lui și cu deconstrucția epicului. Ioan Lascu propu-
ne în acest volum o colecție de eseuri critice dense,
sprijinite pe un efort documentar impresionant și
pe un aplomb teoretic tonic. În elaborarea fiecărui
studiu de caz, criticul construiește pasionante
eșafodaje demonstrative sau asociative care se
supun eclectismului său intelectual și bogăției de
referințe întrebuințate pentru a-și susține parcursu-
rile exegetice. Manifestându-și opțiunea pentru
cartografierea unui deceniu literar inovator, Ioan
Lascu imprimă, prin demersul său, un ritm herme-
neutic minuțios și echilibrat, egal cu sine, semn că
va reconsidera critic contribuțiile anterioare,
redând oscilația nuanțelor istoriei interpretative.
Stilistic, ansamblul critic se supune voinței ordo-
natoare a rigurozității și a preocupării pentru clari-
tatea expresiei, pe care nu o încarcă, inutil, cu
ornamente baroce, preferând rafinamentul
simplității. 

Optzecismul, ca verigă înnoitoare din evoluția
literaturii postbelice, se folosește de inovațiile
generațiilor anterioare pentru a le depăși, prin fer-
voare insurgentă și subversivitate estetică.
Originile mișcării optzeciste sunt identificate la
începutul anilor ’70 în textele studenților literați
din București care publicau în paginile ineditei
reviste Noii. Din echipa redacțională făceau parte
nume ce aveau să se impună pe scena literară, pre-
cum Mircea Nedelciu, Ioan Flora, Gheorghe
Crăciun, Gheorghe Iova, Constantin Stan, Sorin
Preda sau Ioan Lăcustă. Verva insurecțională a
tinerilor scriitori era întreținută la „Cenaclul de
luni”, sub coordonarea lui Nicolae Manolescu, la
„Cenaclul Junimea”, condus de Ovid S.
Crohmălniceanu sau la „Universitas”, prezidat de
Mircea Martin. Capitolul dedicat rădăcinilor pos-
tmodernismului românesc, Poate fi uitat postmo-
dernismul?, Ioan Lascu ipostaziază contextul care
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favorizase efervescența inovatoare a optzeciștilor
și completează panorama culturală cu o serie de
istorisiri ce limpezesc dinamica grupului literar ce
urma să paveze calea către „o literatură de avangar-
dă care submina niște politici vechi de decenii”.
Culisele aglutinării mișcării optzeciste și consoli-
darea poeticii postmoderniste reprezintă substanța
fortifiantă a volumului, permițând nuanțarea și
lămurirea cronologiei și fizionomiei distincte a
deceniului literar ce face obiectul volumului.
Aflăm cum Gheorghe Crăciun devine cel mai avi-
zat teoretician al generației ’80 ca urmare a unei
schimbări a traiectoriei academice, când se transfe-
ră de la secția de franceză și începe să învețe limba
engleză pentru a putea citi în original principalele
manifeste și texte teoretice, majoritatea nefiind nici
măcar publicate în spațiul românesc la vremea res-
pectivă. Rezultatul familiarizării cu noile teorii și
aplicarea lor s-a articulat ca „o frondă puțin zgo-
motoasă, o subminare a politicii culturale a unui
regim discreționar” (p. 17).

Alăturarea optzecismului de avangardism și de
spiritul acestuia rezidă, în viziunea lui Ioan Lascu,
în efuziunea cu care se contestau și deconstruiau
convenții, cu toate că postmodernismul și optzecis-
mul ar putea fi asociate conceptului de „gândire
slabă”, teoretizat de Gianni Vattimo, întrucât
lipsește fibra violenței acide, menite să dizolve
orice legătură cu tradiția și trecutul artistic. Dar
optzeciștii români se raliau împotriva directivelor
constrângătoare și ordinii rigide impuse de aparatul
totalitar, moment în care se intensifică suflul
discreției subversive: „Ca să mascheze tentativa,
acești juni scriitori s-au folosit de argumente este-
tice, apelând la subversiunea desprinderii de operă,
percepută ca un concept și o creație perimate,
punând în loc conceptul de text. Aplicând în scrisul
lor aceste idei, ei au ajuns să creeze un nou gen de
proză, necanonică și inovatoare. Inovația nu privea
atât tematica [...] cât structura, tehnica și atitudinea
autorilor față de propriile texte” (p. 23). Fenomenul
debutului în volume colective va confirma și con-
solida profilul noii paradigme. Volumul de proză
scurtă ’Desant 83, în care erau adunate creațiile
tinerilor scriitori optzeciști grupați în jurul cenaclu-
lui „Junimea”, Mircea Nedelciu, Constantin Stan,
Gheorghe Crăciun, George Cușnarencu, Gheorghe

Iova, Hanibal Stănciulescu și alții, consolidează
conștiința de generație și imaginea de mișcare lite-
rară în timp ce oferă un manifest implicit, ale cărui
deziderate sunt reflectate în piesele literare.

Sursele textualismului trebuie găsite, după cum
explică Ioan Lascu, în ideea că literatura trebuie
privită, „văzută, abordată și produsă ca text” și nu
ca operă literară, așa cum a fost considerată până în
acel moment. Literatura textuantă ca mișcare de
avangardă, despre care vorbește Mircea Nedelciu,
se opune inițiativelor de politizare și ideologizare,
afirmându-și intențiile insurgente și substanța
avangardistă prin promovarea unei scriituri care nu
poate fi aservită ideologiei comuniste: „Prin pulve-
rizarea atâtor cutume și canoane, literatura optze-
cistă devine o literatură eminamente deschisă, pre-
tabilă la o mulțime indefinită de experimente. Pe
aceste căi se putea interveni constructiv în societa-
te, deci se crea o literatură textuantă care valorifica
limbaje multiple și crea stiluri noi, care oferea noi
formule literare cu statut de produse liber exprima-
te” (p. 37). 

Antologia alcătuită de Gheorghe Crăciun,
Competiția continuă. Generația ’80 în texte teore-
tice, reprezintă încununarea sistematică a schimbă-
rilor radicale de direcție estetică și gust literar pro-
movate de mișcarea optzecistă. La fiecare pas al
incitantei sale demonstrații, Ioan Lascu nuanțează
cronologia binecunoscută a optzecismului cu
reflecții și note proprii asupra evenimentelor din
biografia mișcării. Consistența informațiilor este
vertebrată de intenția de a pune în lumină un feno-
men literar în integralitatea sa, de a augumenta
diferite segmente ale unui ansamblu literar care
continuă să suscite un interes fervent. Portretul lui
Gheorghe Iova, artizanul impulsului literar tex-
tuant, devine indisolubil legat de rolul său în dina-
mica teoretică și literară optzecistă: „Când scrie,
Iova este el însuși, singur și nud, se lasă dus de flu-
xul literelor și al cuvintelor, își dă drumul ca și
când ar spune tot ce-i vine la gură, tot ce-i trece
prin minte, toate câte le știe și le înnădește spontan,
nu arareori aleatoriu, unele cu altele. Chiar
Gheorghe Iova spune că textuează, termen inventat
parcă de el, se instalează în textualitate și
desfășoară o acțiune textuală” (p. 46). Sclipirea
ironic-ludică a lui Iova, dublată de o finețe a
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intuițiilor teoretice, acaparează progresiv profilul
și specificul mișcării optzeciste, transformând
avântul textuant într-un obiectiv existențial, după
cum remarcă autorul volumului.

Unui element paratextual de o vădită
importanță, prefața, optzeciștii îi atribuie un rol
esențial în schimbarea paradigmei culturale.
Prefața ajunge să exorcizeze „bolile scriitorului
tânăr”, eliberând literatura autentică de sub despo-
tismul vidului politic și ideologic. O reprezentare
estetică veritabilă este obiectivul suprem al litera-
turii, dar pentru a putea fi atins, scriitorul este
nevoit să suprime irizațiile domeniului comercial
sau ideologic. Textualismul și actul textuant apar
drept armele principale împotriva factorilor care
primejduiesc literatura autentică. Ioan Lascu oferă
o definiție edificatoare a subversiunii optzeciste,
privită ca „intervenția constructivă în lume a scrii-
torilor care textuau” oferind o literatură indepen-
dentă ideologic „prin crearea unor opere care
impuneau un stil propriu, un limbaj particular,
opus limbajului oficial, care era o cunoscută limbă
de lemn” (p. 62). Trăsăturile literaturii membrilor
generației optzeciste sunt identificate cu ingeniozi-
tate și redate cu o inutiție critică remarcabilă. Sorin
Preda ridică la rang de instrument literar indecizia
și obscuritatea, integrându-le materiei narative
pentru a elabora romane ale neuitării, ce descriu
lumi cu inchidere psihiatrică, în timp ce proza lui
Constantin Stan mizează pe „înregistrarea unor
senzații și stări fără ca ele să fie analizate, dar repe-
tat, insistent” (p. 67). Simplitatea scrierii, tehnicile
de focalizare succesivă, forța ordonatoare exercita-
tă asupra lumii prin actul scriptural caracterizează
literatura lui Gheorghe Crăciun.

Nicolae Iliescu se remarcă în panorama literară
optzecistă prin verva satirică și verbul caustic, cu
alură de „pamfletar cinic și mizantrop”, iar sarcas-
mul închis într-un minimalism al formei devine
amprenta stilistică a lui Dumitru Augustin Doman.
Poezia lui Ioan Flora se distinge prin accentuarea
voluptăților reflecției, prin parodia ludică, subtex-
tul cultural livresc și țesătura intertextuală densă,
iar Marian Drăghici „se detașează prin religiozita-
te, printr-o profunzime a smereniei secondată de
umbra păcatului și a viciului, dar și printr-o extra-
ordinară vibrație existențială care-i așază în vârf o

aură tragică” (p. 214). Ideologia literară a optzecis-
mului este devoalată gradat de către critic, care îi
explorează și interpretează sinuozitățile,
consecvența și acordul cu principiile teoretice gre-
fate pe corpul cultural românesc, pregătit să aplice
dezieratele postmodernismului într-un climat căru-
ia i-a fost răpită posibilitatea postmoernității.

Volumul Generația ’80. Un excurs istorico-cri-
tic propune o incitantă istorie a inovatorului dece-
niu literar opt, cartografiind subterfugiile literaturii
în fața conformismului ideologic. Excelent docu-
mentat și elaborat, demersul hermeneutic inițiat de
Ioan Lascu circumscrie cu precizie geometrică
locul mișcării optzeciste în dinamica literaturii
române. Unitatea internă a construcției demonstra-
tive nu se clatină nici un moment sub presiunea
privirilor circumspecte ale cititorului familiarizat
cu subiectul volumului și care vine, neîndoios, cu
anumite expectanțe despre care se poate spune că
nu au fost trădate de lectură. E fascinant de urmărit
cum, în mod ingenios, ies la iveală fațetele unui
complex fenomen literar și sensurile subterane
coagulate în jurul zorilor postmodernismului
românesc.
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Proaspăt „șaizecist”, sărbătorit cu fast la
Favoro Veneto (Mestre) sub auspiciile
Asociației moldo-italiene pentru Colaborare și
Integrare (A.M.I.C.I.), Iurie Bojoncă și-a ofe-
rit/ ne-a oferit și două apariții editoriale: roma-
nul Puzzle sau De ce copacii sunt galbeni
(Pontos, 2019), respectiv, în ediție nouă, Râul
Zero și plopul fără soț (Eurostampa,
Timișoara, 2021), cu o Prefață semnată de
Svetlana Paleologu-Matta. Nici Revista litera-
ră de la Chișinău nu l-a uitat. Iurie Bojoncă (n.

28 august 1961, la Antonești – Ștefan Vodă) e prezent
acolo cu un grupaj liric, extras din volumul în lucru
Motivul oglinzii, reamintindu-ne că, înainte de toate,
este poet.

De fapt, până la Râul Zero şi plopul fără soţ
(Editura „Augusta-Artpress”, 2007), Iurie Bojoncă
era prizat doar ca poet. Aflat de ceva vreme la
Mogliano Veneto(din 2004), animat de mari proiecte
şi conlucrând cu veneţiana „Casă Română” (cum mai
este cunoscut în mediul italic Isttituto Romeno di
Cultura e Ricerca Umanistica), întocmeşte „o carte
de scrisori”, adunând epistole adresate lui Grigore
Canţâru, prietenul rămas la Chişinău. „Afacerea epis-
tolară”, garnisită cu poeme adecvate temelor „ataca-
te” părea, iniţial, o glumă. Dar Iurie Bojoncă, depă-
nând experienţa personală a exilului face din acest
epistolar o „probă literară” şi, intrând în pielea nara-
torului, risipeşte vorbe amare, dovedind vervă sarcas-
tică şi autoironie (cazul „automonumentalizării”
când, imobilizat, îşi contemplă „fragmentul de monu-
ment” ghipsat de la piciorul drept). El discută aplicat
despre nivelul de cultură al societăţii civile şi PIB-ul
„republicuţei”, despre prostituţia politică şi rolul inte-
lectualităţii basarabene, face „digresiuni criminoge-
ne” şi comentează, cu probe la îndemână, ADN-ul
spiritualităţii româneşti. Fostul frontist, acuzat de
unii că ar fi părăsit baricada priveşte de la masa de

scris „plopul singuratic” de pe malul râului Zero, dar
gândeşte mereu, obsesiv, la „puşcăria de baştină”, la
noii moldoveni şi „relele Turciei moscovite” (cum
glăsuia cândva Eminescu). Duce, în pofida muncii
extenuante, o viaţă poetică alături de ai săi, Veneţia i
se pare „cea mai frumoasă femeie din lume”, îşi face
timp pentru scris şi lecturi, conspectându-l pe
Eminescu, îndeosebi. Și, alături de marele nostru
poet (citat la tot pasul, ca argument forte şi reazem al
demonstraţiei), încearcă să trezească memoria gene-
tică. Acesta e, de altfel, şi titlul unui amplu şi memo-
rabil poem în care biciuieşte „urechile pline de muzi-
că ale urmaşilor indiferenţi”, Iurie Bojoncă ştiind
prea bine că scriitura e o caznă: „şi până la urmă
ajung/ la poarta unui cuvânt/ bat cu sfială/ ca la por-
ţile raiului/ dar nu răspunde nimeni”. 

Poet de vocaţie, „adânc contaminat de poezie”
(cum îl văzuse Victor Teleucă), aducând un sunet
proaspăt în lirica basarabeană şi ţinându-se departe
de fauna literaţilor, Iurie Bojoncă şi-a luat destinul
poeticesc pe cont propriu. Nu este, aşadar, „găşcar”,
nu se alătură cohortelor de grafomani, nu iubeşte
zgomotul iscat de piticii literatori; manifestă, mai
degrabă, inhibiţie în faţa paginii albe şi ţine, cu o
vorbă a lui Vasile Andru, „post negru de agora”. Dar
lirica sa este una de atitudine. Știe că „omul e o poe-
zie” şi chiar „lumea e toată o poezie” (v. Autumnală).
Poetul, dezamăgit, ceartă umanitatea şi e îngrijorat de
soarta ei. Acuză, desigur, „pumnul vieţii”, existenţa
durută şi „tributul plânsului”. Speră să putem fi
oameni „măcar o singură zi” şi deplânge teroarea
Istoriei abătută asupra spaţiului moldav: „vei înţelege
că/ s-a născut aici”. Nu-şi pierde însă speranţa înmân-
tuireaneamului.

Simţindu-se liber în tot ce spune şi scăldând pagi-
na albă „în propriile gânduri”, poetul, absolvent al
Facultăţii de filologie a Universităţii pedagogice „Ion
Creangă” (1983), după un intermezzo directorial la
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Băcioi, se fixase la Chişinău. A debutat în culegerea
Sapte tineri poeţi (1989) cu grupajul Cer cuvântul.
După care, „mergând pe raza propriei lumini”, a mai
publicat Peştera mâglei (1996), Teama de scris
(2002) şi Mesaje dinocnele paradisului (2003).
Dorindu-se „un adolescent sincer”, acuzând un „frig
de suflet”, Iurie Bojoncă scrie tocmai pentru a
îmblânzi singurătatea. „Umblând” la cuvânt şi recu-
noscând „povara semnelor scrise”, el e marcat de res-
ponsabilitate şi condamnat la a scrie: „Jos podeaua/ e
un fund de sicriu,/ Sus tavanul/ e un capac de sicriu/
în care eu trăiesc/ şi scriu, scriu, scriu...” (v.
Sicriulmeu). Evident, poetul nu se joacă de-a scrisul;
are o „fereastră magică” prin care cerecetează avid
cotidianul ca „text natural”, pune în pagină „tot ce am
avut” şi înţelege că luxul de a face literatură aparţine
celor „loviţi în cap/ cu băţul lui Dumnezeu”.

În timp, el a crescut sensibil şi, mai nou, locuieşte
la „frontiera textualizatoare”, constata M. Cimpoi.
Recuzita poetică postmodernă nu îi este străină.
Ambiţios şi studios, Iurie Bojoncă a devenit dezin-
volt: după o idilă cu maşina de scris, textualizându-şi
„secreţia” lirică, e ispitit de intertextualitate.
Polenizarea posmodernistă a rodit. Poetul provoacă
un dialog cu Bacovia, convoacă nume ilustre (de la
Stănescu laMuşina, să zicem), e convins că va semna
„poeme nemuritoare”. Recunoaşte, spăşit, că acest
cotidian, în sine, „niciodată n-a fost poezie”. Nu
iubeşte, aşadar, poezia brută şi nici nu practică rebu-
sismul poetic. Avea dreptate Gh. Vodă când observa
că noul venit, întâmpinat cu vorbe de laudă, scrie
simplu, fără „abstracţii deşarte”. Frisonul postmoder-
nist n-a alungat frăgezimea şi erupţiile idilice. Ieşit
din „vârsta metaforei lacrimogene”, înarmat cu o
„peniţă de carne”, poetul mărturiseşte că scrie cu
inima. Invocă iubita – „altar de carne”, caută neoste-
nit puritatea şi bunătatea (v. Omul de pâine), reme-
morând nostalgic (v. Ninsoare ancestrală) un ţinut
paradisiac: iernile frumoase de altădată „rămân în
poveste”, fulgii erau „lacrimi de lapte/ din sânii mai-
cii Maria”, în fine, reverberând un ecou nichitian,
aflăm că „afară ninge tăcut/ ca-n visul unui copil/ ce
încă nu s-a născut...”

Cum poetul – „mâzgâlitor de hârtie tânără” – este,
deopotrivă, infernul şi paradisul, el poate scrie
memorabil: „Am omorât pădurea ca să devenim
cruci...” Poet interesant, bine aşezat într-o formulă
lirică, încă ignorat acasă, Iurie Bojoncă va fi – cute-
zăm o profeţie – un nume important al liricii basara-

bene. Dar scrierile sale „de pribegie”, cum observase
Iulian Filip, sunt erupțiile unui civism ardent, legat de
soarta Republicii Moldova, denunțând euthanasia
spirituală, exodul, problemele spinoase ale limbii
(„prăznuită”, dar nevorbită) și atâtea alte chestiuni
care fac din micul stat independent „cuiul lui
Pepelea”. Iurie Bojoncă e ferm și, inevitabil, pole-
mic: nu vrea ca „republicuța” să fie „o fabrică de pro-
dus ciobănei, trași prin inelul umilinței” ori livrând
„crăițe” de consum. Identificând cauza tuturor relelor
în prostituția politică, el se bate pentru construcția
identitară, refuzând „fragmentul de suspans”. Se
războiește cu „dușmanul din monumente”, zestre a
sovietizării. E implicat de la distanță și respinge posi-
bilele reproșuri, suspectat de patriotism declamativ,
fiind departe de patrie,conchizând: „totuși suntem un
popor năzdrăvan/ fără Țară de două sute de ani,/ dar
în fiecare zi cu cioban”.

Nu-și pune, însă, lira în cui. Mai ales că, descope-
rind în juru-i un „miros plăcut de poezie”, ne va aver-
tiza delicat: „cine știe s-o simtă/ s-o vadă în tot și în
toate/ are parte din durerea cea mare/ dar are și drep-
tul s-o scrie”. Cu acest drept, asumat orgolios, Iurie
Bojoncă se lasă „scris” de stările pe care le traversea-
ză („Cine pe cine se scrie/ nici nu se mai știe”); asal-
tat de „mirosuri lexicale” și cuvinte „tremurânde”,
poetul s-ar vrea, probabil, un dresor, rescriindu-și
poemele „diluate cu cer”. Ajungând la „poarta unui
cuvânt” este încolțit, însă, de temeri: bate sfielnic „ca
la porțile raiului/ dar nu răspunde nimeni”. Ceea ce
încântă în lirica lui Iurie Bojoncă – asigurându-i com-
bustia – este această lungă spovedanie, acceptând
prozaizarea, coborând în banalitatea cotidianului
(înfiorat poematic), deschizâdu-se vieții: „Să putem
plânge/ dar și scrie/ aceste rânduri/ pline de sânge”.
Fiindcă, până la urmă, Iurie Bojoncă crede, și el, că
meditând excesiv asupra scriiturii, săvârșim un act
castrator; or, poetul nu agreează o „literatură de
eunuci”. Știe că poezia nu trebuie să (ne) lipsească,
fiind singura în stare să vindece lumea. Un rebel
orgolios, așadar, „necumințit”, străin de politicile de
grup și obsesiile generaționiste, Iurie Bojoncă își
construiește un merituos destin literar pe cont pro-
priu. Ceea ce va impune, și în clasamentele de-acasă,
necesare reevaluări și recalibrări valorice.
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Proza anilor ’80 ai secolului trecut a submi-
nat modalitățile de construcție a prozei realiste
de tip tradițional, acolo unde autorul „cobora” în
spațiul realității pentru a o subjuga și a o organi-
za cu puteri demiurgice. Acel autor omniscient
era stăpânul vieții intime a personajelor și al
evenimentelor din cadrul istorico-social. Odată
cu noua proză, raporturile clasice se inversează,
„coborârea” petrecându-se în spațiul literaturii,
unde autorul este însoțit de personaje care vor
decide cum vor fi și ce vor face. Astfel, scrierea
a început să se contureze sub ochii cititorului,

câteodată chiar cu participarea lui deplină, textul deve-
nind un mod de a organiza lumea ce depășește
concepția tradițională conform căreia literatura
„înfățișează” o „felie” de viață.

Încă de la debutul în proză, Gabriel Chifu adoptă o
formulă narativă care îi exprimă cel mai bine
potențialul, prin îmbinarea registrului grav cu
observația psihologică și cu aceea a mediilor.
Romancierul nu se mulțumește cu pura și simpla înre-
gistrare ficțională a unei realități, ci se interesează și de
o bună organizare a scrisului pe „suprafața paginii”.
Impus în peisajul prozei actuale nu atât prin tehnica
narativă, cât prin conceperea și practicarea unei scrii-
turi ca principiu de descoperire a lumii și a sinelui,
Gabriel Chifu este atent întotdeauna la surprinderea
existenței individuale având o referință general-umană.
Din acest motiv, al înțelegerii actului creator ca pe o
aventură existențială, el concepe mai puțin epic și mai
mult analitic, transmițând un flux vital care este totuna
cu acela al scrisului. Grație acestor însușiri, s-a reușit
conturarea un spațiu epic propriu și a unei strategii
narative a cărei frază este discret irigată de un fior liric.
Ceea ce a urmat romanului de debut, din 1987, a dove-
dit că Gabriel Chifu știe să se reîntoarcă la text, cu grija
de a nu lăsa în voia lor instrumente la modă folosite de
colegii de generație. Romancierul a oferit moduri de
construcție pentru o intrigă și o problematică aproape

aceleași în fiecare carte pe care a semnat-o ulterior. 
Aceste reflecții sunt prilejuite de reeditarea, în

formă definitivă revăzută și adăugită, a romanului de
debut Unde se odihnesc vulturii (Editura Cartea
Românească, prefață de Răzvan Voncu, 2020), unde
distanța care se creează între aspirațiile intime și ceea
ce oferă textura relațiilor sociale reconfirmă tensiunea
narativă care a polarizat și substanța altor romane. În
acest roman al începutului, Gabriel Chifu surprinde
psihologia intelectualilor din „locul unde nu s-a întâm-
plat nimic”, din „târgurile unde se moare”, cu ambițiile
lor mărunte, cu relațiile care conturează o anumită
ierarhie neinstituționalizată, cu indivizi plictisiți de uni-
formitatea gesturilor cotidiene. Personajele nu realizea-
ză că marea taină a existenței nu constă în a trăi, ci în a
ști că exiști, că omul este nefericit pentru că nu știe că
este fericit. Totuși, unele dintre ele caută punțile care
le-ar putea duce către limanul comunicării autentice.
Facem cunoștință astfel cu personaje dilematice, pline
de gânduri, sentimente, senzații, obsesii și convingeri
febrile.

Protagonistul, Cristian Mireanu, intră în scenă cu o
viață suspendată deasupra golului existențial, fără a
avea vreun proiect personal. Acesta va fi descoperit
după un adevărat drum inițiatic, începând cu purifica-
rea de la Băile Herculane, unde i se pune, din răzbuna-
re, un diagnostic de maladie incurabilă. Boala de piele
de care începe să sufere nu este de natură organică, ci
de natură ontologică, ea anunțând, pe un fond ipohon-
dric, un cancer al ființării, declanșat de diagnosticul
fals pus din partea doctorului dermatolog Liviu
Gorgota. Apropiata moarte care îi este anunțată consti-
tuie un revelator optim, deoarece pune într-o nouă
lumină nu doar lipsa de rost a vieții sale de până atunci,
ci și vectorul existențial pe care și-l poate însuși printr-
o schimbare radicală, în regim de urgență. Părăsind
stațiunea Băile Herculane cu un imbold dat de puteri
herculeene – după „trezirea” de după noaptea de reve-
lion –, protagonistul caută o posibilă ieșire dintr-un
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mod de viață dusă anemic, egal cu sine și situat în afara
actului de „a face”, de „a învinge” și de a structura un
eventual destin. Prins până atunci în automatismele
cotidine, el începe să-și proiecteze existența pe dimen-
siunile unei dorințe de a trăi altcumva, între aspirație și
realitate.

Fiind angajat în efortul regăsirii identității de sine,
protagonistul își canalizează întreaga atenție spre des-
coperirea profundelor semnificații ale vieții, spre găsi-
rea unui fir ordonator al ei. Prin urmare, el refuză să se
mai așeze confortabil în poziția omului de prisos, ase-
menea concitadinilor săi. Prin această negare a limite-
lor, are loc înfiriparea unei motivații interioare care
transfigurează totul, cu scopul de a fixa un sens
ființării, sublimat în exercițiul ficțiunii. Personajul
încearcă să descopere un sistem propriu de semne în
jur, iar acestă dorință va fi tradusă prin intenția de a
scrie un roman despre putere, eros și moarte. Până
atunci nu avusese revelația faptului că viața este o
competiție în care câștigă aceia care știu să cultive
instinctul priorității sau aceia care știu că existența este
povestea pe care fiecare trebuie să o inventeze
șeherezadic pentru a supraviețui. 

După grave depresii și deliruri necesare trecerii pra-
gurilor existențiale, proaspătul scriitor Cristian
Mireanu își dă seama că lucrul la roman reprezintă un
gest ordonator într-o lume al cărei sens de evoluție tre-
buie descifrat. Pentru majoritatea personajelor (croni-
carul-poet Sebastian Osiac, ziaristul Haralambie
Stănescu, eseistul Andrei Priboieni, poeta Silvia
Munteanu, profesorii Dumitru Nicolaescu și Alexandru
Giurgea), scrisul rămâne modalitate ideală de relevare
a dimensiunilor eului interior. Astfel, putința creatoare
este rezultatul acestei dorințe de exprimare și de comu-
nicare și, în egală măsură, a nevoii de (auto)cunoaștere.
Odată creată, lumea ficțională pe care o închipuie
Cristian Miroiu trăiește ca un organism cu propriile
sale legi de dezvoltare și cu mecanismele de autoregla-
re, modelându-l și pe scriitor. În urma acestui transfer
sublimat al pornirilor sale proiectate în lumi ficționale,
viața devine literatură, iar literatura devine viață.
Personajul este încercat de necesitatea acută de a se
convinge de simplul fapt că trăiește autentic: febrilita-
tea aurorală a creației este indusă de febra vesperală a
trăirii într-o localitate dunăreană marcată de recunoscu-
tele semne ale crepuscului. „Soarele asfinţeşte în apele
Dunării exact ca în acea ilustrată intitulată Un apus de
soare în oraşul F., ilustrată pe care o editaseră elveţienii
înainte de al Doilea Război Mondial, cu menţiunea Cel
mai frumos amurg din Europa”. (p. 250). 

La cele două capete ale romanului se află oglinda în

care o poveste începe și pare să se sfârșească, dar fina-
lul lasă loc unui alt început, grație tocmai motivului
oglindirii, care trădează faptul că spiritul heracleitic
este prezent, că totul este mișcare, în contradicție per-
petuă. Curgerea fluidă a vieții nu putea fi mai bine
sugestionată decât prin plasarea acțiunii în orașul F.,
situat pe malul Dunării și ale cărui străzi se deschid
spre fluviu. „Cel puţin din punct de vedere fizic, geo-
grafic, aici este un capăt de ţară, de lume, de românesc.
[...] apropierea de nemuritorul fluviu leagă oraşul cu
îndepărtatul, cu necunoscutul, cu dincolo-de-efemerul”
(p. 71) – va spune cronicarul-poet al orașului, Sebastian
Osiac într-un fragment de reportaj conceput sub forma
însemnărilor poematice.

Personajele sunt prinse într-un joc de oglinzi care
duce la multiplicarea eului printr-o specularitate minci-
noasă. Aceasta reflectă în interior (într-o altă lume,
deci) ceva înfățișat într-un șir neîntrerupt de imagini,
deformându-l de fiecare dată pentru a crea un nou chip.
Este o oglindă care pare a spune celui care se uită (mai
precis: se lasă uitat în fața oglinzii) că este doar ceea ce
își închipuie că este (un fel de: „– Oglindă, oglinjoară,
spune-mi...”). Oglinda reprezintă suprafața speculară
propice unei conștiințe aflate în căutarea resorturilor
intime, în descoperirea cauzelor și a efectelor psiholo-
gice care declanșează schimbări profunde. În momen-
tul confruntării cu propriul trecut pentru
(re)cunoașterea eului, personajul nutrește speranța
găsirii fantei salvatoare din cercul întrebărilor
esențiale, al căror singur răspuns este ratarea iremedia-
bilă. Cristian Mireanu se simte victimă a propriilor
nemulțumiri și complexe, reactualizate de fiecare dată
când rămâne singur în fața oglinzii, așa cum se întâm-
plă la începutul și la sfârșitul romanului. „Vai de mine,
atâta drum pentru a ajunge de unde am plecat!” (p. 301)
– este exclamația de găsit pe penultima pagină, după ce
protagonistul a căutat să cunoască rădăcinile familiei,
iubirea adevărată, prietenia generoasă și sublimarea
neliniștilor în ficțiune romanescă. 

Asemenea unor personaje dostoievskiene, Liviu
Gorgota și Cristian Mireanu sunt suflete pereche.
Ultimului i se reproșează la un moment dat: „Vorbeşti
aidoma personajelor lui Dostoievski, eşti neverosimil,
prietene” (p. 112). Însuși autorul pare contaminat de
dostoievskianism, unele personaje denotând un com-
portament ciudat, plin de dărnicie și de sacrificiu în anii
negri din ultimul deceniu comunist, dar el se poate dis-
culpa astfel: „Noi nu ne propunem decât să transcriem,
cu stângăcie. Martori modeşti, scribi resemnaţi, care nu
au alt ţel decât fidelitatea faţă de personaje şi păţaniile
lor” (p. 119). În acest spirit, doctorul simte că se află
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mereu în cădere și caută un nou echilibru, iar energiile
necesare menținerii acestei cumpene instabile își au
obârșia în suferința pricinuită de dependența față de
soție, Tina, care îl trage în tina cea grea. 

Minciuna, spusă lui Cristian Mireanu în legătură cu
falsul diagnostic fatal, pentru a se răzbuna din cauza
presupusei relații cu Tina, îi declanșează doctorului un
adevărat proces de conștiință, dus până în pragul
ispășirii masochiste. Prin ceea ce urmează, se aduce un
elogiu suferinței privite ca o șansă autentică de pocăire,
dovedindu-se faptul că durerea este necesară pentru o
conștiință largă și o inimă profundă ca ale lui Liviu
Gorgota. Pentru acest risipitor de suflet caritabil, marea
iubire înseamnă contopire în cuplu, însă Tina pare a fi
un fel de Emilia pentru nefericitul Ladima, din Patul
lui Procust. Absența punctului de echilibru între forțele
care guvernează spațiul lăuntric al eului și cele exte-
rioare îi determină devenirea. Înfrânt de forțele exte-
rioare, el se caută pe sine însuși în zona realității, acolo
unde acționează aceste forțe. Liviu Gorgota se decide
să renunțe la strălucita profesie, la toate bunurile mate-
riale și se dedică muncilor necalificate după mutarea în
orașul dunărean, unde încearcă să refacă împreună cu
Cristian Mireanu cuplul dominator – dominat pe care îl
avusese cu fosta soție.

Orice om trebuie să aibă pe lumea asta un loc unde
să se poată duce, dar ziaristul Haralambie Stănescu
simte că sufletul său nu are casă, nimic din ce îl încon-
joară nefiind pe măsura sau după forma lumii sale lăun-
trice. Este motivul pentru care el părăsește orașul și
expediază din diferite locuri reportaje nesemnate lui
Cristian Mireanu. Este posibil să sufere de tulburarea
psihică numită Döppelgänger (cel care merge pe două
drumuri), deoarece simte nevoia unei resurecții morale
și își aseamănă soarta cu a unei păsări, cu „prigoria,
care nu se opreşte niciodată din zbor, cât trăieşte. Dacă
este adevărat, atunci caut pasărea asta, după ea umblu...
Tu ai văzut-o? Dar ai văzut vreodată vulturi? [...] Caut
locul unde se odihnesc vulturii. Mă înţelegi?, locul sau
timpul unde se odihnesc vulturii” (pp. 285-286). De alt-
fel, majoritatea personajelor simt nevoia să se deplase-
ze, marile turnúri în viața întâmplându-li-se în gări sau
în timpul mersului cu trenul spre o destinație de multe
ori necunoscută sau nemotivată. Acestea sunt, în fond,
călătorii din sine însuși spre altceva sau spre altcineva.

Modalitățile discursului analitic și coordonatele
psihologice constituie nucleele în jurul cărora Gabriel
Chifu își concentrează materia epică a romanului.
Autorul trage sforile romanești, lasă să se observe
câteodată urzeala narativă, dar știe să mențină treaz
interesul pentru ficțiune. Intruziunile narative la vedere

nu sunt artificii formale menite să fie doar în ton cu
moda anilor ’80 ai secolului trecut, ci se constituie în
meditații asupra scrisului și asupra rostului ficțiunii.
Romanul este conceput ca o succesiune de stări, gân-
duri, fapte, vise, aspirații, idei, urmărindu-se un dialog
al scriitorului cu sine, al naratorului cu ficțiunea și cu
realitatea. Gabriel Chifu experimentează textul transpa-
rent, în care totul este expus cititorului, și renunță deli-
berat la poziția strategică dominantă, a omniscienței. El
se preface că nu are cum să influenţeze decât până la un
punct judecăţile, faptele şi hotărârile personajelor.

Romancier „democrat”, Gabriel Chifu se amestecă
printre personaje, se înconjoară de incertitudini lăuntri-
ce și de realități din afară, întrebându-se, derutat, cât
este de adevărat din tot ce se trăiește și cât este ficțiune.
Cu darul său de a se mişca ubicuitar pe firul narațiunii,
el are privilegiul de a porni înaintea personajelor în vii-
torul lor, în netrăitul lor: „Deocamdată să ne oprim
puţin la acest autor al însemnărilor, adică la noi înşine.
Cine este cu adevărat el, care când se numeşte cu umi-
linţă scrib modest şi exact, când, iată, îşi arogă puteri
supradimensionate de cutreierător prin timpul şi prin
sufletul personajelor? Autorul însemnărilor este, de
bună seamă, tot un personaj, unul neprecizat, difuz,
intermediarul, cel care scriind textul se lasă scris (şi
modificat) de text şi cel care se regăseşte, după legi de
transformare mai transparente sau mai complicate, în
toate celelalte personaje. Vai, le locuieşte abuziv, aga-
sant, şi le deformează cu respiraţia sa şuierătoare, în
care respiră moartea... Dar să ne facem că nu-l zărim,
să-l punem deoparte şi să continuăm depănarea pove-
ştii, joaca noastră cu cuvintele, de parcă el n-ar exista”
(p. 125). 

Autorul/narator ne destăinuie că tot ceea ce s-a
imaginat poate fi continuat într-o altă poveste, din altă
carte, ce va fi scrisă sau nu. Adept al conceptului (lite-
rar) al realităţii-palimpsest, romancierul este încredin-
ţat că evenimentele posedă o structură multiplă și că
prezintă mai multe straturi de semnificaţie, adeseori o
semnificaţie anulând-o pe aceea anterioară. Carte des-
pre fățărnicie, păcat și asceză, Unde se odihnesc vultu-
rii este o scriere matură a debutantului Gabriel Chifu
despre cunoaștere, înțelegere, adevăr, perfecțiune și
limite omenești. Găsim înrudiri prin urzeala evidentă
cu unele dintre romanele care vor veni (cultivarea para-
bolei, prezența undei lirice, călătoria inițiatică, tentația
insularității, anotimpul schimbărilor radicale în viață,
motivul fructului ce trebuie cules în clipa prielnică și
altele).
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În noua carte a domniei sale, De unde nasc
legendele la Eminescu (Etnos, 2020), Elena
Vulcănescu ne oferă o încântătoare serie de studii
menite a completa aria cercetărilor de tip monogra-
fic editate anterior (despre Alecsandri sau Veronica
Micle), având ca temă comună istoria familiei
Eminovici și a Moldovei de Sus. Îmbinând, într-o
formulă discursivă personală, eseul istoriografic cu
digresiunea lirică, anecdota sentimentală și figurația
narativă a romanului de mistere, care transformă
istoria într-o poveste senzațională, plină de pitoresc
și melancolie (ca în memorabilele biografii
romanțate ale lui C. Gane, bunăoară), autoarea scoa-
te la lumină prețioase informații despre oameni,
locuri și întâmplări de demult, „obliterate” (ca să-i
îngân vorba) de istoriografia oficială. Consultarea
prealabilă a surselor primare (arhive, dicționare,
atlase lingvistice, material iconografic, edificii
arheologice șcl.) și a lucrărilor fundamentale semna-
te de cercetători cu autoritate în branșă (Iorga, Gh.
Ghibănescu, G. Bezviconi, Teodor Balan, Augustin
Z.N. Pop, Gheorghe Ungureanu, Ion Roșu, I.D.
Marin, Virgil Brădățeanu, Traian Larionescu, Ștefan
S. Gorovei ș.a.) conferă acestor informații credibili-
tate, demersul exegetic fiind nutrit însă de credința
(subiectivă și, ca atare, chestionabilă) că accesul la
adevăr este intenționat bruiat de niște forțe oculte,
care au decis cursul istoriei și au făcut să se nască
„legendele” din jurul marilor personalități. 

Și nicio altă personalitate nu putea genera atâtea
„legende” ca Eminescu, „poetul național”, a cărui
viață a devenit încă înainte de a se fi încheiat un pre-
text ideal pentru fel de fel de răstălmăciri mai mult
sau mai puțin mitizante. Elena Vulcănescu se delimi-
tează însă din capul locului atât de biografia canoni-
că a lui Călinescu (căreia îi găsește multe lacune
informative și chiar erori de interpretare), narațiune

exemplară modelată pe tiparele hagiografiei
(cum au remarcat Ioana Both, Iulian Costache
ș.a.), cât și de teoriile conspiraționiste vehicu-
late de exegeți ca N. Georgescu et alii. Ca
atare, în locul miturilor puse în circulație (sau
„legendelor”, ca să ne ținem aproape de titlul
cărții de față), domnia sa caută să restabileas-
că adevărul vieții numai din documente – cu
precizarea că documentele sunt ele însele deja
niște interpretări și că hermeneutica angajată
aici nu spulberă mitul, ci îl concurează de
fapt, încețoșând parcă și mai mult perspectiva.
Pentru că, în loc să lămurească problema și să
deslușească finalmente originile „legendelor” cu pri-
cina, eseurile istoriografice ale Elenei Vulcănescu
deschid noi și noi piste de cercetare, aducând în prim
plan o mulțime de personaje și întâmplări uitate.
Cititorul nu poate reține detaliul, care proliferează,
baroc, ci numai scenografia prin care sunt puse în
legătură toate biografiile acestea, de domni și eroi,
dar și de oameni mărunți sau nedreptățiți de istorie.
În consecință, după ce sunt căutate detaliat în
proximitățile bucovinene, dar și pe alte meleaguri
(paginile despre armeni alcătuiesc un studiu în sine,
ca și cele despre vechile târguri moldovenești, des-
pre Chilia sau Cetatea Albă ș.a.m.d.), originile fami-
liei Eminovici ajung să se piardă în negura timpuri-
lor și să se confunde cu etnogeneza (Prețul visului
dacic se intitulează ultimul capitol). Nu întâmplător,
simbolul totemic al lupului, regăsit pe stindardul
vitejilor daci, se va întâlni și pe herbul familiei
Eminovici, dar și pe inelul doamnei lui Vasile Lupu
(personalitate evocată mereu cu mărturisită
fascinație), prețioasa bijuterie ajungând să fie purta-
tă ulterior cu mândrie de Regina Maria, ca simbol al
împlinirii Marii Uniri, idealul de veacuri al români-
lor, după ce fusese achiziționată de Dim. A. Sturdza,
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cunoscutul lider liberal și pasionatul colecționar.
Nici vorbă însă de „protocronism” sau „tracoma-
nie”, incitantele reconstituiri detectivistice ale
Elenei Vulcănescu evidențiind mai degrabă legături-
le subterane care îi apropie pe oameni, indiferent de
rasă sau popor, de vârstă sau sex, de religie sau
moravuri. 

Departe de a-și pune problema dacă Eminescu a
fost sau nu un „român verde”, cum afirma Călinescu
în biografia sa, autoarea studiilor din prezentul
volum vrea să continue demersurile mai pedestre și
mai pozitiviste ale unor cercetători și arhiviști fără
ambiții de creatori, precum Gh. Ungureanu și Ion
Roșu, dar și ale nu totdeauna pe drept hulitului
Octav Minar, care vorbise la vremea lui despre epis-
tolarul Eminescu-Veronica Micle, considerat atunci
o mistificație. Interesată cu mereu proaspătă uimire
de viața concretă și de toate aspectele sale, sublime
și triviale deopotrivă, exegeta nu interpretează docu-
mentele în cheie ideologică și nici nu le prezintă sec,
fără amestec personal, evidențiindu-le cu predilecție
relevanța existențială, în forma unor nuclee anecdo-
tice cu potențial romanesc. Căutând așadar originea
Eminovicilor, doamna Vulcănescu descoperă că
întâlnirea dintre Gheorghe Eminovici și Raluca
Iurașcu, și apoi căsătoria lor, nu ar fi fost posibilă
fără intervenția providențială a baronului Ioan
Crâstea von Costan (numele apare în grafii alternan-
te: Cârstea/ Crâste/ Cristea), binefăcătorul viitorului
căminar, pe care îl aduce cu sine ca ajutor în 1831,
după moartea vistiernicului Alecu Balș, când ia în
arendă moșia de la Dumbrăveni (unde se statornicise
din 1829, petrecându-și iernile la Botoșani).
Cercetătoarea consideră că baronul („supus austrie-
cesc”) i-a fost tânărului Eminovici nu doar un bine-
făcător, ci și un părinte spiritual (așa cum i-a fost
Aron Pumnul lui Eminescu), tatăl marelui nostru
poet împrumutând de la omul acesta și transmițând
mai departe fiului temperamentul „impulsiv până la
violență” – temperament ce avea să îl coste viața,
căci va fi omorât „în 23 august s.v. 1834 chiar în cur-
tea din Dumbrăveni”, conform documentelor, fiind
îngropat mai apoi („pe udă tencuială”) la Vovidenia,
celebrul astăzi edificiu botoșănean, după ce
finanțase construirea cunoscutului locaș pe temeliile
unei mai vechi bisericuțe din lemn. 

Din nefericire, amintirea lui Ioan Crâstea de
Costâna, cel care îl procopsise pare-se și pe tatăl lui

Gheorghe, Vasile Eminovici (1778-1844), instalân-
du-l „cantor-dascăl bisericesc și îl așezase la casa lui
cu nevastă” (cf. Ion Roșu), la Călinești, avea să nu
mai fie reținută nici de zidurile bisericilor ctitorite,
nici de memoria celor din preajmă – prilej de amare
reflecții și despre zădărnicia facerii de bine:
„Alungat din cetate și din bisericile pe care le-a cti-
torit, obliterat documentar, baronul Ioan Crâste von
Costan rămâne omul care l-a dăruit Moldovei pe Gh.
Eminovici, feciorul de casă de la Costâna. L-a lăsat
în grija vistierului Alecu Balș și a fiilor săi care l-au
boierit (C. Balș îl împământenește, dăruindu-i
Ipoteștii)”. Ajuns mai întâi sluger, și apoi căminar
(suntem informați că rangul e un derivat din sl.
„camănă”, „dare anuală asupra băuturilor alcooli-
ce”), adică un „boier nou”, fostul băiat de casă va
face tot posibilul să-i fie uitate originile umile, tre-
când din păcate sub tăcere și numele binefăcătorului
său, necunoscut copiilor. (Așa se explică poate de ce
Matei, fratele poetului, ajunge să îl confunde în con-
fesiunile sale târzii „pe baronul I. Crâste cu baronul
Mustață, confuzie care trece și în istoriografie” –
Teodor Mustață de la Sadagura, ni se atrage atenția,
fiind amic cu influenta familie Hurmuzachi și cu
frații Petrino, dintre care Dimitrie îi va lua locul lui
Eminescu la biblioteca ieșeană). 

Portretul arendașului boierit merită reținut pentru
relevanța psihologică și, nu mai puțin, pentru
frumusețea sa literară: „Tânărul conducător econo-
mic Georg Eminowicz cultiva moșiile, călca solul,
știa soiul, umplea hambarele, îngrășa boii cu cartofi
fierți, invenția lui!, ca să-i vândă în Țara
Ungurească, încărca butoaiele, repara digurile, mori-
le și acareturile, înlocuia distilatorul velniței și enu-
mera piesele care ar putea rezista încă un an, veghea
rostul lemnului, liniștea supușilor, arțagul ispravni-
cului, răsfățitul stăpânului, recomanda personal pen-
tru moșiile din Basarabia și convoaiele de vite pen-
tru export, aleargă la Iași, roagă urgentarea
pașapoartelor... Dar, când i se pare că nu i se recu-
nosc meritele, se înfurie strașnic, până la formularea
demisiei.” Aspirația de a ocupa un loc de frunte în
societate îl îndemnase de altfel pe harnicul și aprigul
totodată arendaș să-și ia de soție o fată de familie
bună (se căsătorește cu Raluca Iurașcu pe 20 iunie
1840 „la Joldeștii nașului Enacachi Criste, care se
ținea de datina armenească”) și să-și educe copiii cu
severitate, îndemnându-i să-și aleagă meserii practi-
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ce. Memorabilă rămâne, în carte, imaginea cuplului
Raluca și Gheorghe Eminovici, surprins într-o ipos-
tază armonioasă, tihnit-burgheză, prin anii 1873-
1874, într-un compartiment din trenul cu care se
întorceau acasă, la puțin timp după celebrarea cunu-
niei Aglaei cu „cernăuțeanul drector de școală” Ioan
Drogli, eveniment ce le va fi dat în sfârșit satisfacția
de a-și vedea măcar unul dintre copii ajunși la o
situație socială onorabilă. Pentru a rotunji portretul
bătrânului de acum căminar, nu putem trece cu vede-
rea episodul vizitei sale la București, câțiva ani mai
târziu, după moartea soției, când îi dăruiește poetului
greu încercat de chinurile vieții de gazetar ceasul său
de aur, câștigând simpatia lui Caragiale. Se stinge la
puțin timp după aceea, cu amărăciunea de a-și vedea
moșia risipită și familia secerată de boli, pe care nu
i-o putea îndulci nicicum mândria de a fi devenit
tatăl celui mai mare poet al românilor.

Captivante sunt și paginile dedicate fenomenului
heraldic și istoriei sale autohtone, de la Dragoș Vodă
încoace, herbul Eminovici, reprodus în volum, fiind
o „stemă de familie supraviețuitoare în Armorialul
lui Traian Larionescu, senină, în două porțiuni,
pajiște verde și cer de azur, delimitate linear și în
același timp apropiate prin arma vorbitoare, un lup
cumințit, pas sprințar, coada ca de standard, protejat
de un ștraif”. Ca atare, prin imaginea lupului heral-
dic, blazonul căminarului „emană atașament față de
noua lui patrie unde se boierise în 1841 și se stator-
nicise prin proprietatea de la Ipotești, în 1847”, her-
bul având probabil „și intenția de a convinge în legă-
tură cu opțiunile sale cetățenești” într-o Bucovină
anexată ce trăiește „neliniștea timpului nou”, când
titlurile nobiliare se împart cu mai mare lejeritate ca
în trecut. Dacă tatăl poetului se mândrea cu modestul
titlu de căminar, făcându-și uitat trecutul, în schimb
„marele vistier Alexandru Balș, fiul marelui vistier
Iordache și tatăl lui Constantin Balș de la
Dumbrăveni, a pus umărul la elaborarea tablei
genealogice a neamului, cu dovedită intenție de
accedere la titlul de șambelan austriac”. Prin căsăto-
rie, fostul copil de casă al baronului Crâstea ajungea
ginerele lui Vasile Iurașcu, care venise la Joldești
„încă de prin 1804, ca vechil al boierului Iordachi
Balș, zis Bălșucă”. 

Mama poetului provenea așadar dintr-o familie
mai bine situată social, beneficiind de o educație
aleasă mai ales datorită inițiativelor lui Vasile Balș

(1756-1832), guvernatorul Bucovinei, „ctitor al
învățământului bucovinean” care promova idei ilu-
ministe și „emanciparea prin educație” – s-au găsit
manuale și cărți la conacul de la Joldești,  unde fami-
lia Iurașcu a locuit în perioada 1804-1834. Aflăm
astfel că Raluca și surorile sale care au luat calea
călugăriei „își scriau singure jalbele, pomelnice sau
notițele biografice impuse”. Doamna Vulcănescu
reține în treacăt prețioase informații despre soțul
Marghioliței (n. 20 august 1804), „fiica dintâi a
Paraschivei și a lui Vasile Iurașcu, măritată în 10
februarie 1824 cu Mihalache Mavrodin, alegându-l
eu, scrie tatăl, din cei 49 care au cerut-o”, care a fost
„inginer hotarnic din Școala lui Asachi, traducător
din limba franceză, din Marmontel, din Noel și
Laplace, temporar ispravnic de Dorohoi, proprieta-
rul moșiilor Mihăileni, parte din Popeni, parte din
Fundenii Sucevei, cu casă la Iași în mahalaua
Vrăbienilor și la Botoșani, stolnic (1824), mare stol-
nic (1827), ban (1840), spătar (1856), uscățiv, sbur-
lit, urât, dar deștept”. Pe Mihalache Mavrodin istoria
nu l-a reținut, cum nici pe Maica Fevronia, „candela
stinsă” căreia autoarea cărții de față îi închină pagini
emoționante, elogiindu-i vocația sacrificială. Figura
Fevroniei nu putea lipsi însă din istoria familiei
Eminovici, de vreme ce „din mâinile maicii și moașă
este adus pe lume pruncul Mihai Eminescu”, urmând
ca Veronica să se stingă „cu poezia pe buze… la
Mănăstirea Văratic, în casa mătușii lui Eminescu,
Fevronia…” (N. Petrașcu). 

O altă „candelă stinsă” reaprinsă acum în memo-
ria posterității de Elena Vulcănescu este și Ana
Popescu (1854-1912), fiica Ecaterinei Georgescu
(„din tată nesciut”, dar „bănuită fiică nelegitimă a lui
Pascaly”), actrița pe care Eminescu ar fi iubit-o în
adolescență, majoritatea exegeților evocând-o în
schimb pe Eufrosina Popescu (1821-1900) și perpe-
tuând ca atare presupusa „confuzie” consemnată în
amintirile lui Theodor Ștefanelli („un amor de iluzii,
de dorințe nețărmurite și speranțe, pentru care a
rămas în trupa lui Pascaly, urmând-o chiar la
Cernăuți unde știa că va fi recunoscut de colegi.”).
Nu știu dacă a fost sau nu o confuzie, pentru că e
totuși mai plauzibil ca adolescentul să se fi îndrăgos-
tit de o femeie mai în etate decât de o copilă cu patru
ani mai tânără decât dânsul. Pasiunea poetului pen-
tru teatru n-a fost însă doar rodul amorului pentru
frumoasa actriță, exegeta evidențiind în acest sens
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legătura Eminovicilor „cu Cristeștii și cu serdarul
Petrache Cristea, proprietarul Teatrului Român din
Botoșani”, fiul lui Ion V. Cristi, „cel mai mare avo-
cat din Chișinău” (Dumitru C. Moruzi), despre care
aflăm că „la 1862 cerea aprobarea pentru deschide-
rea unei tipografii românești la Chișinău”, refuzată
pe motiv că „el aparținea acelui număr de înfocați
moldofili cari visează o singură Românie unită” (G.
Bezviconi, Ioan V. Cristi, în vol. Din alte vremi). În
anii de ucenicie ai formării sale spirituale, ca și mai
târziu, patriotismul face casă bună cu teatrul și cu
iubirea, după moartea lui Aron Pumnul Eminescu
fiind înfiat de un alt părinte spiritual, Mihai Pascaly,
care l-a cules de pe drumuri, luându-l în trupa sa și
însărcinându-l cu traducerea dificilului tratat al lui
Rötscher. 

Poetul va împrumuta și el, după exemplul magis-
trului, alura byroniană a actorului romantic, Pascaly
fiind „atrăgător, în negru, cu părul lung dat peste cap
și pălăria à la Robespierre”, „părea măreț, era glumeț
și vorbăreț, deși un pic bâlbâit, chiar cicălitor, un
perfecționist în formarea tinerilor săi”. În trupa lui
Pascaly poetul a întâlnit-o, desigur, pe „Anicuța”,
care va străluci însă pe scenă abia în anii 1875-1888
(făcând un rol memorabil în Dama cu camelii), ală-
turi de soțul său, încă și mai celebrul actor Grigore
Manolescu (despre care oferea informații lui Octav
Minar, spre sfârșitul vieții). E posibil să se fi îndră-
gostit și de ea, cunoscută fiind sensibilitatea lui
Eminescu la frumusețe și la tot ceea ce ține de „eter-
nul feminin”. Dar nu văd de ce ar cântări mai greu
decât mărturiile lui Ștefanelli afirmația unui reporter
de la un ziar german, citat de T. Balan, care acordase
„artistei An. Popescu o mențiune specială, nu atât
pentru rolul ei – a jucat numai roluri mici – cât pen-
tru frumusețea ei, pentru fermecătorul ei chip și
drăgălașul ei joc, cuceritor de inimi”. Portretele
reproduse în carte sunt elocvente, creditând recepti-
vitatea lui Virgil Brădățeanu, impresionat de „privi-
rea venită din adâncuri, de expresia unei suferințe
trăite sau doar presimțite” a celei ce a fost „poate cea
mai frumoasă și mai gentilă actriță a vremii sale, așa
cum fusese în tinerețe Eufrosina Popescu”, „de o
caldă și o subtilă feminitate, statuară și frumoasă
fără rival, inteligentă și cultă, anume făcută pentru
scenă”. Așa stând lucrurile, de ce nu am presupune
oare că Eminescu le-ar fi iubit, de fapt, pe amândouă
actrițele – întruchipări tranzitorii, ca atâtea dintre

muzele din viața sa, ale unui prototip ideal? Mai ales
că, pe lângă Veronica Micle, Mite Kremnitz sau
Cleopatra Lecca Poenaru, figuri reținute de istoria
literară, exegeta invocă și pe o anume Elena Duțescu
Stoiculescu, pe care Eminescu ar fi îndrăgit-o „în
vara lui 1878, la Florești” (trecerea sa prin Oltenia și
Banat fiind mai puțin cercetată), nepoata necunoscu-
tei muze furnizând lui Ioan Anastasia o presupusă
fotografie a poetului păstrată ca neprețuit suvenir.
Or, în opinia doamnei Vulcănescu, abia această foto-
grafie ar fi păstrat chipul autentic al marelui nostru
poet, pe care Maiorescu l-ar fi obligat să pozeze în
albumul Junimii în ținută regulamentară, cu mustața
ajustată corespunzător – tot așa cum îi va selecta
poemele în volumul antologic din 1883, după gustul
său clasic, burghez.

Ca și în celelalte cărți ale domniei sale, Elena
Vulcănescu se lasă și aici ispitită de plăcerea digre-
siunii (splendide pagini sunt dedicate unor opere de
artă din timpul lui Alexandru cel Bun, domnitorul
care „îi împământenește pe armeni”, sau picturilor
remarcabile ale refugiatului bucovinean George B.
Löwendal) și a analogiilor pilduitoare cu alte vre-
muri și locuri, istoria familiei Eminovici rezumând
simbolic, după cum am mai spus, istoria poporului
nostru și, nu mai puțin, a umanității în genere. Căci,
mai mult decât adevărul istoric (care o fi acela?),
autoarea caută sensul moral în anecdotele cu tâlc,
care dezvăluie complicata viață sentimentală nu doar
a poetului, ci și a unor domnitori ca Ștefan cel Mare
(„Ștefan vodă avu în curs de doi ani (1475-1477)
două femei deodată, pre Voichița și pe Maria de
Mangop. Pedepsit cu pierderea nevestelor și a fiilor
Bogdan și Petru, avea să ridice îndtru iertare
Voronețul, în 1488”), Petru Rareș sau Vasile Lupu.
Iar omeneștile patimi care au tulburat viețile
iluștrilor noștri voievozi au răscolit și viața
Eminovicilor și a bucovinenilor în general, de-ar fi
să ne referim doar la biografia lui Aron Pumnul,
reconstituită acum în detaliu, cu intenția mărturisit
polemică de a spulbera „legendele” din jurul marelui
cărturar. 

Atât în capitolul cu titlu sugestiv Antilegenda
Aron Pumnul, cât și în multe alte locuri din carte,
doamna Vulcănescu urmărește itinerariul existenșial
al blajinului profesor cernăuțean de la momentul
hirotonirii sale „ca preot celibatar în 1847, la scurt
timp după încadrarea ca profesor de filosofie la
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Seminarul Teologic din Blaj”, și până la trecerea în
lumea drepților, cu scopul de a ilustra complexitatea
personalității fostului dascăl și părinte spiritual al lui
Eminescu. Aflăm astfel că, după educația filosofică
începută la Blaj, sub îndrumarea lui Bărnuțiu,
Pumnul își continuă studiile la Viena, unde traduce
Fizica lui Baumeister, citește pe Voltaire și
Rousseau, fiind influențat de ideile lui W.T. Krug,
„epigon kantian”. De altminteri, Manualul de filoso-
fie și de literatură filosofică de W. Krug, publicat de
Laurian în 1847 la București, „avea să ofere
generației pașoptiste motivația filosofică, principiile
supreme, raționale, veșnice și imuabile de judecare a
adevărului și a binelui prin care ideea de individ,
extinsă la valoarea de națiune, să-și poată formula
cererile conform principiului rațional etern al drep-
tului natural, singurul îndreptar de acțiune în vederea
dobândirii supremei fericiri a împăcării cu sine”.
Mai târziu, (în 1854) „i se condiționa așezarea în
Moldova cu menținerea cetățeniei austriece”, con-
vertirea la ortodoxie fiindu-i „propusă de gruparea
naționalistă Hurmuzachi, parte din strategia ce
includea și însurătoarea din 1851 cu Catinca, o ama-
bilă consângeană a fraților Hurmuzachi”. Ultimii ani
ai vieții îl găsesc bolnav, la Cernăuți (Kogălniceanu
l-ar fi vrut profesor la universitatea ieșeană), consa-
crându-se editării Lepturariului care-i va aduce
faima postumă. În acea perioadă de agonie îl va
cunoaște și Eminescu, casa lui Pumnul fiind deschi-
să mereu fraților Eminovici – semn că între părintele
poetului și profesorul cernăuțean existau legături
trainice, nutrite de idealuri politice similare.
Interesante sunt și amănuntele privitoare la frații
Bumbac din Costâna, dintre care numai Vasile
(1837-1918), „tribunul d suflet al Costânei”, a fost
apropiat de Eminescu, pe când celălalt, I.I. Bumbac
(1843-1902), era un adversar al Junimii și un apro-
piat al familiilor Hurmuzachi și Petrino, criticând
modul în care Eminescu și Slavici au organizat ser-
barea și congresul de la Putna. Adversitatea junimis-
tă se reflectă și în planul creației literare, căci Ioniță
Bumbac ar fi scris un „poem al etnogenezei” intitu-
lat Florinta luând ca model pe detractorul lui
Eminescu, profesorul Aron Densusianu, autorul unui
poem eroic (Negriada) cu totul mediocru din punct
de vedere estetic. 

Exegeza eminesciană de la sfârșitul secolului al
XIX-lea reflectă o inaderență recunoscută a contem-

poranilor (și mai cu seamă a ardelenilor) la poezia
eminesciană, judecată din perspectivă îngust morali-
zantă (prelatul A. Grama provenea din mediul blă-
jean) sau socializantă (Gherea și socialiștii). În con-
textul în care Eminescu era privit ca un exponent al
unei sensibilități decadente și al unei literaturi „bol-
nave” (în eroarea aceasta căzând nu doar Aron
Densusianu, ci și Caragiale însuși, care prețuia mai
mult pe Coșbuc), autoarea prezentului volum relevă
importanța studiului semnat de Elie Miron Cristea,
viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care
își susținea teza de doctorat în 1895, la Budapesta,
cu o lucrare intitulată Eminescu – viața și opera.
Conexiunile dintre ortodoxie și ideea națională sunt
mereu semnalate, autoarea oprindu-se și asupra unor
figuri de mari cărturari din trecut ca Dosoftei sau
Miron Costin, care au sacrificat interesul propriului
popor de dragul poftei de putere – mitropolitul-sti-
huitor plecând în Polonia cu Sobieski, „care pustiise
Iașul și Moldova, cu moaștele Sf. Ioan cel Nou, cu
tezaurul și arhiva Mitropoliei – 396 de
documente...”. Mult mai puțin cunoscutul Dositei
Herescu, episcop la 1781, va cere înapoierea
moaștelor guvernului din Viena, exegeta nepierzând
nici de data aceasta prilejul de a semnala importanța
figurilor de plan secund, ignorate de istoria mare
(cultul Sfintei Paraschiva îl datorăm bulgarului
Grigore Țamblac, care i-a scris biografia, determi-
nându-l pe Vasile Lupu să-i aducă moaștele la Iași).
Iar șirul celor care și-au iubit țara mai mult decât pe
ei înșiși se încheie cu figura Reginei Maria, din jur-
nalul căreia exegeta extrage drept memento, la
sfârșitul emoționantului său elogiu, aceste rânduri
amare: „Am văzut toate muncile ce se fac sub soare
și iată: toate sunt deșertăciune și zbuciumare a gân-
dului”.  

Dincolo de concluzia cu ecouri biblice, de
Ecleziast, cartea de față mărturisește însă și credința
în sensul mântuitor al scrisului (non omnis moriar),
care-i va fi alinat întrucâtva doamnei Vulcănescu
durerea pricinuită de pierderea soțului. Prin cele
scrise aici am vrut și noi, cei din redacția
„Convorbirilor”, să îi fim alături.
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După cîteva volume de critică literară și
interviuri pe care și-a pus semnătura fie ca autor
unic (Mircea Eliade. Hermeneutica spectacolu-
lui, I, Editura Timpul, Iași, 2008; Mircea Eliade.
Hermeneutica spectacolului, II, Editura Lumen,
Iași, 2011; Transpunerea operei lui Mircea
Eliade în alte limbaje ale artei, Editura Eikon,
București, 2016; Mircea Eliade. Hermeneutica
spectacolului, III, Editura Eikon, Iași, 2016; F.
F. Coppola & Mircea Eliade. Tinereţe fără de
tinereţe. O perspectivă dinspre România,
Editura Eikon, Iași, 2018), fie ca editor sau coor-
donator (L’ école européenne – école de demain/
Şcoala europeană, școală a viitorului, Editura
Lumen, Iași, 2010; Mircea Eliade Once Again,
Editura Lumea, Iași, 2011, respectiv Literatura
și filmul. Littérature et cinéma, Editura Junimea,
Iași, 2014), Nicoleta-Cristina Scarlat debutează
poetic cu un volum pe care cel puţin admiratorii
(neo)expresionismului autentic îl vor găsi demn
de toată atenţia. Pentru că, în ciuda aparentei
sale diversităţi tematice, Blue. Retrograd
(Editura Timpul, Iași, 2020) își articulează sem-
nificaţiile în jurul unei viziuni specifice și al
unei imagistici întunecate, convulsionate, culti-
vate nu ca la unii congeneri, specializaţi în
scrîșniri ori grimase contrafăcute, ci, dimpotri-
vă, cu o naturaleţe și o statornicie care fac dova-
da unui (neo)expresionism real – de tempera-
ment, nu „de cantonament”, vorba lui Al.
Cistelecan.

La o primă vedere, totuși, volumul Blue.
Retrograd (Editura Timpul, Iași, 2020), pare
unul destul de compozit. Prozopoemele adunate
în cele cinci secţiuni („Iov. Remake”, „Blue.
Retrograd”, „Lupul din lună”, „Intermezzo” și

„Memento”), perfect unificate stilistic și voit
derutante prin lipsa totală de punctuaţie, pot fi
citite și interpretate în fel și chip: ca portrete
diverse (Demonul, Tuthankamon în costum
albastru, Lupul din lună, Indian Boy) și pasteluri
crepusculare sau nocturne (Copacul, Umbrariu,
Noapte, Faţa pe dos. Dansul ploii, Monahală),
ca Fugi bine controlate și Cazemate contra celor
mai diverse stări (Pe răzoarele fricii, Ţi-e som-
nul rănit, Ping pong de inimi), ca arte poetice
mai mult sau mai puţin camuflate (Am venit,
Incunabule) ori, dimpotrivă, ca mici Jucării,
Ghicitori sau Giumbușlucuri, ca erotice mai
mult sau mai puţin agonice (Caricatura iubirii
(Poem hibrid), Costumul albastru de balet,
Retrograd, Cancer), în sfîrșit, ca exerciţii de
admiraţie culturală (Emily, Antonin, Groundhog
day, Lost in translation). Structural și
compozițional, totuși, aproape toate reprezintă
(sub)tipuri de vise intens colorate, dinadins
complicate imagistic, de o extracţie cînd supra-
realistă, cînd onirică vizibilă – uneori și anunțată
peritextual: Vis, Vis-faraon, Vis scuturat pe
zăpadă, Vis, Vis cuminte etc. Promisiunea de
reverenţă, ca să nu zic direct cuminţenie temati-
că, pe care o sugerează anumite titluri (v. și
Monahală, Îngerul, Immortal beloved. To
Ludwig, Dor, Timp) se dovedește însă, cel mai
adesea, înșelătoare. 

În realitate, cum pentru poeta noastră „reali-
tatea e goală e udă ca o feudă” (Paradisuri arti-
ficiale), atît poemele de o respiraţie largă (Iov.
Remake, Iov, Imitatio Christi. Testament, Prea
tîrziu), cît și micile texte rotunjite în jurul unor
forme fixe sau hibride (Caricatura lumii (Poem
hibrid), Retrograd (Tablou naiv), Second
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Chance – pseudo hai-ku), materializează aproa-
pe fără excepţie himere neliniștitoare,
desfășurări onirice întortocheate și spasmatice,
întoarse în viziuni, iluminări sau fulguraţii întu-
necate (ajungînd aici, să revin asupra cromaticii,
pentru a confirma faptul că și nuanţele diferite
de albastru retrograd, și „roșul de almodovar”
pomenit în M-am mutat ilegal, la care apelează
uneori Nicoleta-Cristina Scarlat, nu sunt altceva,
la drept vorbind, decît variaţii de negru): „sub un
cer tulburat din care am plecat ai plecat minţin-
du-ne că evadăm în lumi mute anesteziate de
necunoscute dar doar cerul rămîne tulburat și
albastrul dezacordat nouă doar aţa ni se întinde
forţat care a legat inimile sub un cer tulburat din
care am plecat din care ai plecat umbrele ni le
răstignim amin” (Albastru dezacordat). Chiar și
atunci cînd poeta apelează la recuzita și/ sau
retorica liturgică, produsele de construcție hime-
rică sunt departe de a sugera echilibrul mijlocit
religios, ele dovedindu-se, în fapt, rugăciuni de
antracit, indiferent dacă pretextul coșmarului
este erotic, livresc ori social: „mi-am pus boa de
blană împrumut de la kafka e camilafca zilei de
azi de ieri de mîine blană înstelată de cîine cu
bănuţi de argint tu ai evadat în paradisuri artifi-
ciale ai pus șaua pe soare ai spart oglinda ai pus
virgulă pe cerul senin ai spus amin n-ai văzut
lumina în volute doar în necunoscute în cana cu
agheasmă în cana cu vin hei rup încă o tură pe
cercul de destin bate vîntul amin amin amin”
(Groundhog day).

După cum se observă, pe lîngă numeroasele
trimiteri și aluzii culturale, în imaginarul poetic
valorificat în Blue. Retrograd un rol foarte
important îl dețin referințele la diferite creaturi
mitologice. Două sunt elementele de bestiar în
jurul cărora sunt articulate sensurile de adîncime
ale prozopoemelor Nicoletei-Cristina Scarlat.
Primul este lupul, animal mitic echivalat, să ne
amintim, nu numai cu sălbăticia sau devorarea
(ori, în varianta sa feminină, cu dorința sexuală),
ci și cu aspectul chtonian sau infernal, cînd nu
primește o funcție psihopompă de o mare însem-
nătate. Ei bine, ambele variante apar în mai

multe poeme din cartea de faţă: lupul din lună,
blana nopţii, haita, mi-am pierdut haita în preis-
toric ș.a. Însumate, ele refac portretul unei
instanțe auctoriale ce își visează sufletul întrupat
într-un lup preistoric răzvrătit și înstrăinat de
haită, etern rătăcitor în căutare de fantasme care
să dea sens haoticei alcătuiri universale: „m-am
grăbit mi-am înhămat sufletul la cai nărăvași
care l-au desțelenit l-au întors pe toate părțile l-
au primenit l-au scuturat pe tarlale de muguri de
cer zvîcnind în petale de ger haimanale l-au
prins l-au sărutat pe gură l-au cuprins în zale l-
au pierdut în abis și iar l-au închis în misterii
aruncîndu-l ca pe o blană străină în haita din
preistoric din care răzvrătit a evadat cîteva seco-
le mai încolo grăbit încolăcit aiurit dezacordat
hămesit fantast nemaivăzut nemaiauzit nemai-
mirosit nepervertit amin”. Altele descriu, în
maniera specifică, ritualuri de luare în posesie
(erotică) și devorare (iniţiatică) a celuilalt de
către o femeie-lupoaică, singura aptă a-l reîn-
toarce și chiar a-l transforma în același timp
albastru al misteriilor revelatorii: „am doar timp
te îmbrac în timp iubirea mea e din alt anotimp
te caut te simt te îmbrac în volute cum te îmbraci
în necunoscute vrute nevrute durute tăcute timp
fără nimb lup te adulmec tot lup te întrup cu
timp albastru anotimp nevrut durut cunoscut ca
necunoscut revolut” (timp)

Cel de-al doilea simbol animal cu funcţiona-
litate precisă în Blue. Retrograd este șarpele.
Nici nu se putea alege un element de bestiar mai
potrivit, căci sensurile atașate acestui arhetip
fundamental, legat de izvoarele vieţii și ale
imaginaţiei (cf. Jean Chevalier și Alain
Gheerbrant), contrag într-o manieră elocventă
cîteva dintre liniile de forţă semantică ale imagi-
narului configurat de autoare. La fel ca simbolul
șarpelui însuși, cîteva texte din carte pot fi aso-
ciate spre exemplu nevoii de purificare, întoar-
cerii către primordial, către un elementar invocat
fie cu gravitate, fie ludic ori sarcastic. Iată, spre
ilustrare, doar Rotund: „mă-nvîrt și fac curat
șterg praful de pe urme de solzi m-am dezbrăcat
și-mi cresc din nou sălbatic ca fragii solzi cu
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aripi și mușchi fac giumbușlucuri în cuști de
argint despletesc vîntul mă înfășor în stele mă-
nvîrt cerc tăcere de ce muști”. Alte poezii întregi
(În mersul lumii, Întreg, Second hand,
Groundhog day etc.), dar și mici decupaje de
versuri izolate, dinadins, de restul discursului
(v., spre exemplu, uvertura Poemului hibrid,
numită Aș vrea: „să ne împletim precum coarne-
le cerbii și să nu ne mai despletim”) camuflează
reflecţii neliniștite pe marginea psihismului
obscur, a dezechilibrelor interioare, a conţinutu-
lui libidinal ș.a.m.d.”. Cînd nu sugerează, ape-
lînd tot la simbolul ofidian, importanţa înţelege-
rii și a îmblînzirii propriilor energii întunecate
(să ne amintim, de altfel, că, după Jung, șarpele
întruchipează psihicul inferior, psihismul obscur
sau incomprehensibilul). Energii care pot
izbucni, în fond, oricînd și oriunde, după cum
aflăm din deloc înșelătorul Foc: „în căţuie par-
fum de tămîie aprinsă pe pietrele inimii
mușchiul crește verde tînăr sub mușchiul de
carne fierbinte care agită ca o pepită sîngele
albastru tulburat de ispită unicorni se agită bon-
căluind în povești fără povești bătînd din copită
în ferești te ferești e ispită”. În fine, trimiterile la
îngemănarea contrariilor, la eterna prefacere a
morţii în viaţă, la sexualitate și (auto)fecunditate
sau regenerare se pot identifica mai ales în poe-
mele unde șarpele apare chiar sub formă de
Uroboros: „expulzare din propria galaxie din
gînd din măruntaiele visului din noroiul nopții
putrid din caimacul zilei cu soare din ochi din
trup din mîini din cuvinte din toate cu tot înainte
din duh din văzduh din solz din petale din soare
ce caut în visul meu hei rup uroborus descolăcit
rănit timp năuc iov întors pe dos amin”. 

Dubla semantică mitologică, păgînă și reli-
gioasă, din finalul acestui scrîșnit Descîntec.
Uroboros de noapte reapare, dar cu mize noi,
poietice, și în întunecatul autoportret Iov, acolo
unde fiinţa poetică se visează iarăși ca un iov à
rebours, ce încearcă, în van, a-și curăţi interiori-
tatea. Complicatele sale tentative metamorfoti-
ce, avînd ca ţinte moartea ritualică și învierea ca
esenţă purificată, sunt legate, desigur, de asuma-

rea și armonizarea contrariilor funciare, dar ade-
văratul senin cîștigat la capătul tuturor acestor
operaţii nu poate fi decît cel de echilibru poetic,
echivalat cu ... tăcerea însăși: „iov mă îmbracă
pe dinăuntru mă dă pe dinafară e o hrană de
soare nu dulce amară iov iov iov cu lanțuri de
aur mă scurmă curăță tare și doare mă doare
apasă pe soare pe soarele inimii visului ochilor
iov a născut sare drob pe gura cuvintelor rugă-
ciunii în carnea așteptării marsupiul spaimelor
terestre în fața desăvîrșirii iov născut căzut durut
înviat reloaded nu phoenix uroborus cu pene
poate cerc de fier în care mestec blesteme păcate
din neam vînturi din cele patru extreme pene cu
lanțuri zale după care adulmec cerul la o adiere
distanță cutezanță nu pe cale pe lîngă drum azi
nu e azi e ieri fără miez nu acum mestec
scrîșnesc din zale la mii de ani depărtare de dar
visul pe-o ureche tot nu-l culc nu renunț ca iov
desăvîrșit nu e fin nu e fiat dar e fiat lux nu e
finit infinit infinit finit cerc despădurit sîngele
neamului înnoit descremenit de iele de zale de
ocale grele cît cerul boncăluit de cerbi pe cale
dar și cînd cercul se va rupe și cerul va erupe cu
o ploaie de azi ca o agheasmă răcoritoare ploaie
de azi reloaded cu up date-uri scormonirea lim-
bii în rugăciune sarea de pe buzele lui iov răcoa-
re trezire urcuș zbor senin amin”. 

Deși pare, pe alocuri, o adevărată vivisecţie
în carnea așteptării teribile (căci minate de
angoase irepresibile și melancolii negre), prozo-
poezia întunecat expresionistă a Nicoletei-
Cristina Scarlat, funcţionează, iată, ca un strat de
protecţie împotriva tuturor relelor lumii. Sau,
dacă vreţi, ca marsupiul spaimelor terestre în
fața desăvîrșirii iov născut căzut durut înviat
reloaded nu phoenix uroborus...
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Mai mult decât un volum de poezii de iubire!,
am exclamat după lectura multiplicată a cărții lui
Vasile Muste Eu nici în moarte n-am să pot
muri: poeme de dragoste (Cluj-Napoca, Editura
Școala Ardeleană, 2018). Desigur, pentru fiecare
cititor acest mai mult va să însemne altceva,
potrivit propriului spațiu de rezonanță interioară.
Pentru mine, a constituit întâlnirea cu un trialog
rotund, orgolios între el-ea, cei care (încă) se
iubesc, și iubirea-moarte, o supraprezență care se
înstăpânește, pe neștiute, pagină de pagină, dintr-
o copertă în cealaltă: eu voi muri dar moartea
mea/ te va mai ține-n viață/ atât cât să mai poți
iubi/ să fie dimineață// câțiva ani îmbrățișați/ cu
floarea lor de tei/ să te mai creadă visul meu/ că
încă mă mai vrei („Dimineață iar”).

Acoperit de armura unui timp cenușiu al des-
trămării, al sublimării sentimentelor autentice, al
căderii în cotidianul devalorizat (secol sărit de
pe șine), poetul se zbate frenetic între casa de
unde se-mparte liniștea lumii (ascunsă în nordul
nobil) și un fabulos și plurivalent spațiu-limită, o
Atlantidă secată de iubire fără scăpare/ și altă
Atlantidă sub ape în inima mea („Alte
Atlantide”).

Ca între două borne de hotar (plopii lui Em și
grădina de la Coruieni), învingătorul învins țese
o poveste de iubire, într-o iluzorie fugă înspre și
dinspre frici, spaime, angoase premonitorii: ce
verde tristețe crește pe munți singuratici/ o pasă-
re șterge cu buretele Marea Tireniană/ nisipul
gol și scoica în care/ mă vei naște din nou// de
acolo trebuia să trecem amândoi peste/ toate
câte n-ar fi vrut să fim („Izabel”).

Dispus la orice sacrificiu (dacă vrei pot greși
pentru tine, exclamă un vers) pentru iubita numi-

tă Izabel, poetul se lasă stăpânit de un discurs
energetic de un dramatism accentuat, înghesuit
între binomul nu pot/ nu poți: nu pot duce tot la
nesfârșit/ cum mă întorc de pe drumul tău/ nu
poți să te întorci/ nu pot să despart cele două
vieți să/ le trăiesc independent/ nu știu ce să fac
cu noul noi/ cu cât mai mult cu tine sunt mai greu
e după/ am fost o veme străini doar munții și
marea cu noi („Greul de după”).

Invocând rarele nopți împreună, iubirea-
moarte se întoarce dintr-un pelerinaj straniu,
aducând ca semn de recunoaștere o scoică ce
adăpostește nuanțe ale valurilor, ale depărtărilor-
apropierilor, ale adâncimilor și limanurilor: ce s-
a ales de toate corăbiile mele de atâta vreme/
scufundate sau aruncate de valuri pe țărm
(„Scoica din Marea Tireniană”).

Imprevizibil și adesea contorsionat, imagina-
rul poetic se hrănește din misterii (în locul meu
șapte păsări să pună-ntr-un cuib/ cu inima lor
speriată de raze de lună/ inimile într-o mână cu
șapte degete și tom cel mai drag/ speriat și el de
o moarte mai bună// eu n-am avut niciodată în
mâinile cui/ să-mi las toate iubirile/ aș fi păstrat
drumul pe marginea mea către seară/căutând
tinerețe fără bătrânețe iubitei/ și viață devastată
de cântec – „Și astfel nu voi mai iubi”), căutând
cu frenezie fărâme dintr-o identitate risipită,
semne ale trecerii și petrecerii: poți fugi de
cuvintele dragi/ scrise de un disident/ acolo nu
poți muri dar/ poți trăi ca un înger absen//
întoarce-te cred că tu nu/ calci pe pământul pro-
mis/ rămâi în carte cartea este/ biletul pentru
paradis („Tu niciodată nu”).

Dependent de iubire (tu vie lumină din nopțile
mele/ lasă-ți drumul lasă-ți lumea și hai/ fără
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tine n-aș mai fi fost/ fără mine nu mai erai –
„Drumul și lumea”), poetul stă sub semnul
dominației acestei forțe ambivalente, în care
viața – provizorat se împletește cu moartea, mult
mai statornică, mult mai acaparatoare: inima mea
vă va lăsa într-o seară-nstelată/ să vă beți până
la capăt paharul cu vin/ veți fi mai singuri o
vreme veți iubi mai puțin/ nu mai contează cât de
mult fi-voi murit/ cel mai greu îi va fi/ inimii mele
ce mult v-a iubit// inimii mele ce nu va mai iubi
niciodată („Dragă inima mea”).

Interogațiile cunoașterii de sine sunt adesea
anihilate (aseară m-ai trimis la culcare cu o sila-
bă cu o literă – „Vinul de Bordeaux”), ori reduse
la sâmburi aluzivi (am fost cu tine-n lumină am
fost rugăciune de îngeri/ acolo te-am văzut întâ-
ia oară cum sângeri – „Mor de dorul atingerii
tale”), care prefigurează și potențează crize
existențiale majore: cu fiecare pagină scrisă sunt
mai aproape de moarte („Și nu mă opresc”).

Tematica gravă a poemelor te izbește precum
un sunetul adânc al unui clopot (te voi iubi nes-
pus în timpul vieții/ și după moarte nesperat de
mult/ avea-voi înțelegere deplină/ și timp nemă-
surat să te ascult// să-mi scrii iubito despre zbo-
ruri/ pe care nu le voi vedea și fă-le/ să treacă
drept prin neființa mea// să îmi încerc părerile de
zbor/ eu fi-voi iar pământul tuturor// și tu în mine
verde primăvară – „Scrisori de dincolo”), care
țâșnește vertical, călcând în picioare clipa cea
repede, într-o încercare de eliberare de lut, de
mântuire prin cuvânt, căci, concluzionează poe-
tul, poezia va dura ceva mai mult decât noi.

Volumul pare, mai degrabă, un testament care
cerne trecutul iluzoriu (visele nu au arme nici
nume/ amintirea lor e o armă – „Nu-ți scriu să te
uit”) decât un florilegiu de scrisori de iubire, un
palimpsest în care marcatorii plecării într-un din-
colo din ce în ce mai aproape răsar la tot pasul:
mi-a spus aseară îngerul iubești pentru ultima
oară („Trebuia să ascult”).

Nu știm dacă iubirea, dăruire a femeilor floa-
re în pat nelumit, va salva lumea și, implicit, pe
locuitorul ei, poetul, însă, cu siguranță, moartea,
ca reflexie a iubirii într-o oglindă a viziunilor (te

urmăresc zorile ce nu vor mai răsări),
pecetluiește destinul celor doi, într-o matrice a
abisurilor interioare insondabile: dar noi când va
fi să plecăm nu vom mai avea/ sub picioarele
însângerate stelele noastre/ nici drum nici căra-
re de mult nu mai sunt/ fi-voi fi umbra care te va
duce în brațe („Fi-voi umbra”).

Starea de umbră-semn presupune depășirea
unor limite (să fiu pentru tine mai mult decât un
pumn/ înlăcrimat de pământ fără flori și fără
iubire – „Înapoi în lumea ta”), și testarea altor
granițe, păzite de cuvinte-îngeri, de cuvinte-întu-
neric sau de cuvinte care pot recupera starea cea
dintru începuturi: m-ai iubit mă vei iubi murind/
mai mult mai tragic mai întunecat/ voi stinge
luminițele pe cer/ și nimeni n-o să știe c-ai ple-
cat// dar ce-i voi spune casei mele seara/ când
voi ajunge-nsingurat pe chei/ iubește-mă oprește
agonia/ sunt Doamne-nlănțuit de ochii tăi („Te-
am văzut plecând”).

Abandonându-se morții iubitoare, eul poetic
caută o cale de salvare fie în gesturi cunoscute,
firești, fie în atitudini care anunță o violentă
combustie interioară, o ardere de tot pe altarul
unei iubiri într-o continuă metamorfoză: sărută-
mi ochii/ nu-i vei mai vedea// viața asta nu mai e
a mea// sărută-mă precum m-ai îngropa
(„Sărută-mă”).

Distanțarea de țărână și eliberarea de zarca
trupului sfâșiat de patimi, de amintiri, de dorințe
sunt cerute imperios, ca o condiție necesară
înălțării lumii întregi, într-un gest de recăpătare,
de regăsire a cărării și a stării pierdute: nu mai da
Doamne nu mai pot duce/ nici mormântul ei nu o
să-l știu/ vreau drumul meu dincolo în pustiu/
sau lasă-mă în locul Tău pe cruce („Izabel a
murit”).

Credincios cuvântului, credincios propriului
drum, Vasile Muste rescrie o hartă a tatonărilor,
transformând incertitudinile unei iubiri în con-
vingerile unui abandon într-o ipostază a morții,
crucificându-se alături de ea și de Cuvântul puru-
rea ziditor.

114114 CONVORBIRI  LITERARE



Eseul lui Iacob Florea despre celebrul personaj al
lui Goncearov face parte din categoria aceea a micilor
cărți a căror lectură trezește brutal și lasă urme imedia-
te. Ele concentrează maximal o analiză inedită și
deopotrivă o formulistică tușantă, capabilă să te scoată
subit din letargia înțelesurilor comune. Căci cine dintre
noi n-a citit romanul Oblomov și cine nu știe că eroul
întruchipează, cel puțin la o primă vedere, lentoarea
burghezului rus de la mijlocul secolului XIX, insigni-
fiant cu program, domestic în mod patologic, molatic,
retractil, egoist, defetist și absent dintr-o societate atât
de colorată și de colcăitoare, atât de avidă de împlinire,
de destin? 

Ei bine, Un halat pentru un secol. Oblomovismul, în
răspăr (Editura Tracus Arte, București, 2021, 124pag.)
contrazice toate aceste poncife, pentru a face din
„boala” identificată de Stolz, prietenul din copilărie al
lui Ilia Iici Oblomov, o experiență ontologică funda-
mentală, universal valabilă. Dintr-o glumă ironică,
menită să eticheteze amical un comportament absolut
anormal și o tipologie izolată, oblomovismul devine în
cartea lui Iacob Florea o salvatoare filosofie de viață.
Trecută prin conjecturi filosofice relevante (Nietzsche,
Levinas, Finkielkraut, Sloterdijk, Harari sunt doar câte-
va dintre nume) și prin analogii pertinente (Baterbly al
lui Melville, cel cu atât de cunoscutul „I would prefer
not”; bovarismul lui Flaubert, prin definiție „mal du
siècle” XIX; „leneșul” lui Creangă, cel cu resemnarea
furibundă a lui „muieți-s posmagii?”), purtarea lui
Oblomov (rememorată în multe dintre situațiile ofer-
tante din roman) apare ca o veritabilă practică a conser-
vării vieții personale, în toată plenitudinea și însemnă-
tatea ei. Față-n față cu o lume alienantă, zgomotoasă,
conformistă, plină de țeluri și de angoase inutile, o lume
literlamente nebună și profund ostilă reculegerilor de
orice fel, Oblomov preferă răgazul și visarea, refuzul și
contemplarea, adăpostul providențial al universului
domestic securizant și-al amintirilor paradisiace din
copilărie. În ciuda insistențelor lui Stolz, în ciuda oca-
ziilor generate de acest prieten total diferit, dar onest în

intenții, Oblomov se încăpățânează să nu se livreze
lumii, să nu-i facă jocurile, să-i respingă ispitele și
mulțimea de convenții stupide, să-și păstreze umanita-
tea, să-și trăiască propria viață, nu pe a altora. Urmând
așa-numitul „indice bovaric” (preluat de autor de la
Jules de Gaultier), o ecuație ce măsoară „devierea din
mintea cuiva de la ceea ce este el în realitate și ceea ce
crede că este” (s.a.), am putea spune că oblomovismul
este exact acea atitudine care tinde să reducă această
deviere la zero și, dacă se poate, s-o anuleze. 

Mai mult, postura lui Oblomov nu e circumscrisă
secolului XIX, ea nu e orientată spre trecut, ci spre vii-
tor. Într-o lume înseriabilă și algoritmizată accelerat,
unde majoritatea dorințelor sunt anticipate și apoi reali-
zabile azi prin posibilitățile infinite ale virtualului și ale
digitalizării, oblomovismul pare singura atitudine capa-
bilă să salveze esența umanității, irepetabilă în fiecare
individ. De aceea, spune autorul, halatul vechi și demo-
dat, purtat de erou în romanul lui Goncearov, nu e un
simbol ridicol al desuetului și al perimatului, dimpotri-
vă, el e o carcasă protectoare, o cochilie în care te poți
regăsi, o îmbrăcăminte salvatoare ale cărei ițiri lasă să
pătrundă lumina adevărată, aceea care îți e destinată
numai ție, nu cea pe care alții ți-o impun. Halatul lui
Oblomov arată că încă mai poți alege cum să trăiești,
chiar dacă ceilalți te vor blama. „Oblomovismul ne
spune cu delicatețe, chiar cu prea mare delicatețe, că
omul nu are termen de garanție. Dar, în același timp, ne
spune și că ar putea să aibă. Este o falie foarte subțire
între aceste două realități. În lumea care se prefigurează
pare că s-a trăit totul. Că omul și-a epuizat toate resur-
sele de a fi om. E nevoie de un mic respiro.”

Asumat subiectiv și discret autoreferențial (pe alo-
curi cartea lui pare un jurnal de lectură), Iacob Florea
face demonstrația coerentă că literatura, chiar și cea
clasicizată de mult, poate spune mult mai multe decât a
făcut-o, deja. Sau, ca să-l citez direct, că „lumea scrisă
lansează semnale pentru lumea reală”, că „imaginarul
se zburlește la real”. De (re)citit și de reflectat.
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Răspântia dintre secolele al XIX-lea și al
XX-lea a fost, în literatura română, un loc priel-
nic de întâlnire între mai toate direcțiile și curen-
tele ce o marcaseră până atunci: clasicism întâr-
ziat, romantism pașoptist, tradiționalism și spirit
conservator, junimism raționalist, eminescia-
nism și posteminescianism. Însă, ca orice zonă
de întâlnire, asemenea unui forum, anii 1880-
1916 au receptat, pe lângă moștenire, și nume-
roase noutăți. Chintesența atâtor tendințe și
orientări a reprezentat-o, fără îndoială în epocă,
Alexandru Macedonski, fie ca aderent și inova-
tor, fie ca opozant și polemist. În volumul apa-
rent contrariant intitulat Poetul trivalent (Editura
„Tracus Arte”, 2011) Nicolae Oprea îl analizea-
ză pe poetul Nopți-lor sub un triplu aspect: 

„În descendența literaților pașoptiști
bivalenți, după toate indiciile textuale,
Alexandru Macedonski devine poetul trivalent

prin excelență, întrucât vocația romantică, năzuința cla-
sicistă și expresia parnasiano-simbolistă coabitează fer-
til în lirica sa.” Nu este vorba însă de un poet eclectic
care a preluat indistinct ceea ce istoricește îi oferea lite-
ratura română, ci de un receptor cu discernământ și de
un creator original, proteic și prolific, deoarece, consta-
tă criticul, „Proteismul macedonskian, manifestat prin
valorizarea tuturor disponibilităților estetice, în relație
cu stilurie epocii, contribuie decisiv la transformarea
tiparelor și la reconsiderarea statutului poeziei româ-
ne.” (op. cit., p. 130). Această tratare monografică a
operei macedonskiene, în ordine cronologică prima cu
vizibilitate, cred, după masiva și pertinenta cercetare a
lui Adrian Marino (Opera lui Alexandru Macedonski,
1967) urmărește să deceleze, dintr-o nouă perspectivă,
un proiect artistic care „se realizează prin asimilarea
contrapunctică a celor trei orientări coagulante ale
momentului literar: «obligatoriul romantism»,
«depășitul clasicism» – cum bine le denumește Edgar
Papu – și necesarul simbolism care asimilează parna-

sianismul”. Prin astfel de opțiuni și metabolisme,
Alexandru Macedonski și-a susținut cu brio înclinația
și a sugerat, mai ales prin postume, „imperativul sim-
biozei moderniste”. (idem). În destul de întinsul demers
analitico-istoric, Nicolae Oprea pleacă de la fixarea
câtorva Repere macedonskiene.

După o schiță biografică privind originea, copilăria
și prima tinerețe (întâia călătorie în străinătate, studii la
Viena și Pisa), Nicolae Oprea trece în revistă opera lui
Alexandru Macedonski începând cu Prima verba
(1872), amintind apoi de Bronzes, Le Calvare de feu,
Thalassa și Le Fou. Nu neglijează să pună un accent pe
influența franceză constantă, pe colaborarea poetului la
publicații literare din Franța și Belgia precum La Revue
du Monde Latin, L’Élan littéraire și La Wallonie
(Liège). Un moment de referință este apariția revistei
Literatorul, în 1880, într-o vreme când, paradoxal pen-
tru oricare percepție convențională, a excelat prin „cul-
tul nemărginit […] față de generația de la 1848”, însă
în mod explicabil deoarece „climatul în care se formea-
ză este impregnat de ideologia pașoptistă și romantică.”
(v. op. cit., pp. 7-8). Îi prețuia pe Ion Heliade
Rădulescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru
Odobescu, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri,
dar îi dezavua pe contemporani, socotiți niște epigoni
„între care este inclus demonstrativ și Eminescu.” În
poema Viața de apoi (I-a fază) idealizează o serie de
scriitori mărunți, astăzi (aproape) uitați: „Depărățeanu,
Catina, Grandea, Scrob, Nicoleanu, Cârlova, Sihleanu
ș.a. – în replică la Epigonii lui Eminescu.” (pp. 9-10).
Este, cum remarcă Nicolae Oprea, „imaginea idealizată
a înaintașilor de la1848”: „Era Depărățeanu cântând
fără-ncetare [...]/ Priveai la Heliade cu brațe ridicate
[…]/ Era Bolintineanu, comoara d-armonie […]/
Cârlova ca ederă de ziduri s-anina […]/ Zâmbea,
rozând din pietre, uitatul Catiná!” etc. 

În Ion Heliade Rădulescu, Al. Macedonski vede
chiar efigia unui „Dante roumain” ridicat la un statut
cultic. Este firesc atunci ca geniul dantesc să sporească
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Seducția modelelor, exercitată și de romanticii francezi
între care Alphonse de Lamartine și Alfred de Musset
îndeosebi. Primul, cu ale sale Meditații poetice și
Armonii poetice și religioase se reverberează în Prima
verba, culegerea de tinerețe a poetului român. Alfred de
Musset l-a cucerit inclusiv prin îmbinarea unor contras-
te, respectiv „ușurința cu care trece de la serios la
glumeț, de la disperare la satira cea mai mușcătoare.”
N. Oprea opinează că o sugestie a scrierii Nopți-lor i-a
venit lui Macedonski de la cele „doar patru nopți ele-
giace” mussetiene. În lirica europeană, motivul nopților
a fost cultivat în preromantism de poetul și filosoful
englez Edward Young (1683-1765), în Night-Thoughts.
Cei doi poli cu semnele plus și minus, inclusiv antiteza
angelic-demonic, se regăsesc (și) la modelul byronian,
în care Macedonski se recunoaște „prin temperament și
atitudinea poetică (romantismul titanic și setea de abso-
lut)”, prin spirit de revoltă și orgolioasă distanțare față
de contemporani. La romanticul englez poetul român a
intuit simbioza dintre „cântec și sarcasm”, precum și un
tipic „amestec dintre ironie și lirism”. Dacă romantis-
mul era o dimensiune funciară a temperamentului
macedonskian, spiritul clasic i-a locuit gândirea și i-a
guvernat „formarea sa estetică”. După modelul
antichității din care partea leului revine Eladei, Al.
Macedonski a imaginat și personajul din Thalassa, dar
s-a cristalizat și „timbrul satiric al liricii” sale. 

„Lecturile preferate sunt Iliada lui Homer, Idilele
lui Theocrit și, mai cu seamă, Anabasis al lui Xenofon,
din care preia cognomele [...]. Dinspre antichitatea
greacă provine, în esență, viziunea anacreotică din
Noaptea de mai [...].

Împreună cu Anacreon și Theocrit a fost receptat,
fără dubii, latinul Vergiliu cu ale sale Bucolice […].
Din același spațiu greco-latin, este explorat filonul sati-
ric din proza dialogată a lui Lucian (Lukian din
Samosata). O adaptare târzie, din 1901, Dialogul
morților, indică destul de clar modelul: Dialogurile
morților de Lucian […]. Timbrul satiric al liricii mace-
donskiene s-a cristalizat, cum se vede, prin asimilarea
acestora, dar și a Satirelor lui Juvenal, citate în diverse
articole.” (Poetul trivalent, pp. 20-21). Pe filieră, nu a
fost ignorat nici clasicismul francez: François
Malherbe, La Fontaine, Jean Racine, autori din care a
tradus, după care a scris versiuni sau a asimilat
influențe. Însă vibrații ale atracției către antica Grecie
se prelungesc în parnasianismul francez de care
Macedonski a fost sensibil influențat și la care a aderat,
la fel cum stau treburile și cu simbolismul și, în mai
mică măsură, cu naturalismul, ambele tot de stirpe gali-
că. Marcanții poeți parnasieni Leconte de Lisle, José

Maria de Hérédia, Sully Prudhomme, Théophile
Gautier, Théodore de Banville, ultimii trei nu numai
parnasieni, au fost aprofundați în cultura literară și
disimulați în spiritul creației macedonskiane.
Parnasianismul a prefațat, mai ales pe coordonatele
muzicalității, simbolismul. Culegeri asemenea unor
Poèmes antiques și Poèmes barbares (Leconte de
Lisle) sau Les Trophées (Hérédia) au deținut o pondere
deloc neglijabilă în modelarea poeziei lui Macedonski,
mai cu seamă în deceniul de eflorescență și aprehenda-
re a liricii occidentale la Literatorul, 1890-1899. Figuri
de stil și motive din José Maria de Hérédia sunt, relevă
Nicolae Oprea, „macedonskianizate în unele poeme de
tinerețe (Castelul, Niponul, Vasul) și, mai cu seamă, în
Rondelurile de porțelan”. Metoda de creație și idei din
estetica parnasianismului au fost preluate de simbolis-
mul imediat următor, inclusiv de simboliștii români; e
vorba de „preocuparea formală în sensul modificării
lexicului poetic, exotismul, fascinația antichității, rea-
bilitarea formelor fixe și, mai ales în cazul lui
Macedonski, cultul obiectului estetic sau al pietrelor
prețioase.” (op. cit., pp. 22-23). Dintre simboliștii din
Hexagon Paul Verlaine și Stéphane Mallarmé sunt
socotiți printre genii, dar nici doctrina și operele altora
asemenea unor Gustave Kahn, autorul unui manifest al
simbolismului, Jean Moréas, Albert Samain, Maurice
Maeterlink, Émile Verhaeren, René Ghil, Maurice
Rollinat ș.a. nu sunt deloc neglijați, oferindu-i lui
Macedonski argumente în susținerea propriilor idei. Nu
putem uita că, în Literatorul, poetul român a teoretizat
mutațiile survenite grație simbolismului prin articole
programatice și în acest context trebuie citate expres
Despre logica poeziei (1880), Poezia viitorului (1892)
și Simbolismul (1895). Macedonski și-a găsit afinități
cu Charles Baudelaire, vestitorul simbolismului și
„capul decadenților” (sintagmă macedonskiană). 

Țesutul bazal al corpului liric al lui Alexandru
Macedonski este romantic. Tânăr viețuitor într-o vreme
când romantismul târziu ajunsese la apogeu prin creația
genială a lui Mihai Eminescu, viitorul poet al rozelor
nu s-a putut extrage din atmosfera spirituală a epocii,
oricât ar fi vrut. Macedonski a asimiliat organic roman-
tismul, strat pe care s-a implantat ulterior parnasianis-
mul, cel ce își regăsea rădăcini îndepărtate în curentul
declanșat în Franța în deceniul al treilea al veacului al
XIX-lea. Să nu uităm că Théophile Gautier se regăsește
și în romantism, mai ales prin romanul de capă și spadă
Căpitanul Fracasse (1863). Întrucât parnasianismul a
precedat cu puțin simbolismul după care a coabitat cu
acesta, Al. Macedonski, cel care s-a format și s-a afir-
mat predominant după tipare franceze, a adoptat în mod
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firesc noutatea generată și impusă prin poeții simboliști
din Occident. În Poetul trivalent Nicolae Oprea pune în
discuție Fundamentul romantic gândindu-se tot la
Mihai Eminescu, cel care era doar cu 4 ani mai vârstnic
decât Macedonski. Mai mult, constată el, „Prin jocul
hazardului, atât Macedonski cât și impunătorul său
contemporan, Eminescu, debutează la aceeași vârstă –
16 ani –, amândoi în reviste ardelene. Mihai Eminescu
publicase în 1866 în Familia din Pesta (ulterior,
Oradea) poezia De-aș avea...; Alexandru Macedonski îl
urmează în 1870 cu poezia Dorința poetului în
Telegraful român din Sibiu.” (p. 33). Simptomatic
parcă și dacă am urma firul coincidențelor (sau al simi-
litudinilor, să le spunem – elective) un tânăr poet buco-
vinean ca și un tânăr poet oltean și bucureștean debu-
tează în niște publicații din Transilvania! 

Este subliniată dualitatea poeziei macedonskiene
din prima etapă de creație. Ea consta într-un registru
dublu, recte „de o parte, efuziunea lirică, sentimentală,
de cealaltă, satira virulentă...” Sunt citate, spre ilustra-
re, poeme mai puțin cunoscute precum Tânărul bătrân
sau Scriitorul. Trecând apoi peste hibridarea speciilor
literare, peste contrastivitatea poeziei ce poartă
amprenta unei personalități similare, trebuia remarcată
asimilarea a „două direcții polare” – sentimentul
romantic al naturii se lasă impregnat de o stare și o
manieră „decorativ-idilică, desprinsă parcă din pastora-
lele clasicei antichități. Rezultă, în ultimă instanță, un
naturism clasicizat. Sinteza se recunoaște mai târziu în
Noapte de mai...” (v. pp. 34-35). Amalgamarea aceasta,
polaritatea creației, sunt o consecință a tendințelor de
sincronizare cu literaturile vestice, încercând însă o
compensare a handicapului ce se trăgea din apropierea
de romantism și, concomitent, din recuperarea clasicis-
mului, puțin dezvoltat în secolul al XVIII-lea româ-
nesc. Nicolae Oprea statuează că Macedonski a fost
„romantic prin vocație”, dar, adăugăm noi, clasicizant
prin orietarea spre modelele antice greco-latin și fran-
cez din secolul al XVII-lea. În concluzie, stipulează
autorul volumului Poetul trivalent, „Atitudinea funciar
romantică, în cazul său, apare ponderată de aspirația
spre clasicism”. 

Ca o continuare firească, este analizat Ciclul lunar
al nopților unde converg zborul, visul și „zonele obscu-
re ale eului profund”. Este citat și Albert Béguin, un
exeget al romantismului cu volumul Sufletul romantic
și visul în care a scos în evidență „în același spirit sen-
sul «lungii călătorii spre Noapte» și al «experienței
Visului».” Primul poem din ciclu este Noaptea de apri-
lie, care a apărut în Literatorul din 31 august 1880.
Modelul învederat era Alfred de Musset: în fața stihui-

torului „Stă capriciul molatic; iar deschis spre-amân-
doi/ Se afla Musset pe masă.” (citat după N. Oprea). Tot
în Literatorul, în aceleași prime luni de existență a
publicației, a fost tipărită a doua poemă – Noaptea de
septembrie (octombrie 1880). Alături de acestea două,
sunt temeinic analizate – nici nu se putea altfel –
Noaptea de mai și Noaptea de decemvrie. Noaptea de
mai este considerată cu îndreptățire o mostră de sincre-
tism liric, „o mixtură impresionantă între elementele de
proveniență clasică, romantică și simbolistă”. Referitor
la poezia de maturitate, oarecum surprinzător la prima
strigare, „se întrevede tendința de conciliere a infernu-
lui cu paradisul prin nota particulară inculcată satanis-
mului.” (p. 52). Antiteza angelic-demonic, survenită
probabil pe filieră byroniană, este specific romantică și
se potrivește fără cusur contrastivității unei
personalități ca Alexandru Macedonski. La fel și
nopțile întunecate (a se vedea Noaptea de februarie și
Noaptea de noiemvrie) și nopțile „albe”, apolinice, „de
aur” (a se vedea Noaptea de mai și Noaptea de august),
după remarcile lui Nicolae Oprea. Ar fi o ilustrare a
opoziției dintre „întunericul romantismului și lumina
clasicismului”. Cât despre Noaptea de decemvrie ea ar
fi puntea trecerii spre simbolism.

Un capitol ce face figură aparte în poezia lui
Alexandru Macedonski îl constituie Poema rondeluri-
lor din secolul XX. Este „ciclul major al creației mace-
donskiene”, o opinie critică cvasi-unanimă, împărtășită
și de Nicolae Oprea. Cel dintâi grupaj, Rondelurile pri-
bege din 1916, s-ar înscrie într-un „apogeu al simbolis-
mului românesc” și pentru faptul că tot atunci George
Bacovia debutează substanțial cu volumul Plumb.
Rondelul cupei de Murano ce deschide ciclul
Rondelurile celor patru vânturi este considerat o artă
poetică ce condensează „estetismul poetului prin adop-
tarea necondiționată a principiului simbolist al artei
(poeziei) pure, sugerat în ultima strofă.” Principiul poe-
ziei pure, lansat de Théophile Gautier, e clamat de
Macedonski în versuri precum „E arta pură fără fraze,/
E cerul tot de soare plin. […]/ E sufletescu-avânt
deplin,// Nu e de aur, e de raze.” Poezia ar trebui să fie
o artă fără cuvinte, într-o sublimitate picturală inegala-
bilă, dar și irealizabilă. Idealul macedonskian al poeziei
transcende în cele din urmă romantismul, fiind rod al
sintezei parnasiano-simboliste, inspirat demonstrată de
Nicolae Oprea și în alte texte critice. Poetul trivalent
figurează într-o asemenea serie a scrupulozității și a
obiectivității critice ce-l carcaterizează pe Nicolae
Oprea.
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Europa în care putem crede (București, Ideea
Europeană, 2021) este o lucrare lucidă și curajoasă
despre lumea în care trăim și despre noua ordine
mondială, plasată sub stindardul corectitudinii politi-
ce, în care Theodor Codreanu vede un neomarxism
deghizat. Nu e, de altminteri, primul volum în care
autorul abordează asemenea probleme. Aș aminti aici
doar câteva dintre titlurile pe care le-a publicat după
1989: A doua schimbare la față (o cercetare transdis-
ciplinară a civilizației române moderne), Istoria
„canonică” a literaturii române, Polemici „incorec-
te politic”, Eminescu în captivitatea „nebuniei”,
Eminescu „incorect politic” etc., titluri care dezvălu-
ie preocuparea pentru evoluția culturii și a
civilizației, dar și interesul pentru tot ceea ce ține de
actualitate. Sunt cărți care conturează profilul unui
intelectual conservator, care își asumă să scrie în cău-
tarea adevărului, chiar dacă asta implică situarea
împotriva mainstreamului.

Din acest unghi, Theodor Codreanu analizează
metamorfozele marxismului, trecut prin leninism și
stalinism, ambalat filosofic de școala de la Frankfurt,
mutat apoi peste ocean, de unde se întoarce în ultimii
ani sub forma unui set de „valori” care să definească
„noul normal” și să impună o altă paradigmă de gân-
dire. După eșecul marxismului economic din
Uniunea Sovietică, arată Theodor Codreanu, adepții
acestei ideologii s-au reorientat spre un marxism cul-
tural, mai eficient și mai adaptat contextului actual.
Dacă e să-l credem pe autor, această corectitudine
politică a devenit un levier mediatic menit să
sancționeze orice încercare de a contrazice noua ordi-
ne, care vizează înlocuirea naționalului cu
transnaționalul și disoluția ideii de identitate, în folo-
sul unui corporatism ale cărui rădăcini trebuie căutate
în teoriile economice ale lui Milton Friedman, laureat
al Premiului Nobel pentru Economie, în 1976. Este
vorba despre „terapia de șoc” propusă ca metodă de
preluare a controlului asupra unei țări. În fapt, ea por-

nea de la experimente din domeniul psihiatriei, pro-
punând o utopică întoarcere la puritatea primordială,
posibilă doar prin ștergerea memoriei. Banca
Mondială a implementat cu succes această terapie în
numeroase țări: Argentina, Bolivia, Polonia, Irak,
Grecia, Afganistan și, evident, în România, care,
după 1989, a beneficiat de această soluție miraculoa-
să. A fost o operațiune de succes pentru cei care au
profitat de căderea regimului Ceaușescu și au acapa-
rat ce era de acaparat, sub eticheta privatizării și la
adăpostul unui slogan bine ales: „Nu ne vindem
țara!”

„Pe urmele Declarației de la Paris”, Theodor
Codreanu consideră că singura șansă a Europei o
reprezintă reafirmarea valorilor pe care ea s-a con-
struit: creștinismul, familia și patriotismul. Sunt chiar
valorile pe care le contestă cavalerii noii ordini mon-
diale, pentru care asemenea noțiuni sunt depășite, ire-
levante sau de-a dreptul detestabile fiindcă lovesc în
drepturile democratice ale omului. Codreanu se
oprește asupra câtorva momente-cheie din istoria
recentă, raportându-le la răspândirea corectitudinii
politice, prin mișcări subterane și printr-o manipulare
subtilă. Astfel, incendiul de la „Colectiv” este pus în
legătură cu asaltul „economiei morții” asupra „eco-
nomiei vieții” și cu aplicarea terapiei de șoc în
România prin intermediul unor asasini economici.
Mișcarea „Rezist” n-a făcut decât să captureze, sim-
bolic, nemulțumirile românilor, printr-o serie de
ONG-uri care s-au erijat în „societatea civilă”, impu-
nând o agendă străină. Așa se face că protestele de
stradă au dus la înlocuirea guvernului Ponta (care
anunțase că datoriile către FMI și Banca Mondială
sunt aproape plătite) cu un guvern de tehnocrați,
impus de la Bruxelles și acceptat fără rezerve de
„greoiul președinte Klaus Iohannis”, care „nu s-a
raportat niciodată la interesele poporului român, ci
doar la acelea ale corporațiilor.”

Fiind o lucrare cu caracter polemic, Europa în
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care putem crede recurge la instrumentele caracteris-
tice genului. Nu lipsesc din arsenalul lui Theodor
Codreanu ironia, sarcasmul, verdictul tranșant și,
uneori, limbajul tăios: „Cândva, Academia Română
era farul călăuzitor al culturii, științei și
învățământului. Mai nou, locul Academiei a fost luat
de «corecții politic». Academia este atacată de
homunculi culturali și politici ori de câte ori încearcă
să atragă atenția că învățământul își trădează rosturile
lui profunde, de întărire a națiunii, că, de pildă, des-
figurarea predării istoriei în școală este o eroare cu
grave consecințe. Așa se explică reacția împotriva
Apelului din februarie 2017 al celor 101 de academi-
cieni care au îndrăznit să îndemne instituțiile publice,
inclusiv învățământul, la protejarea identității
naționale. Au fost declarați imediat «naționaliști»,
anacronici, «incorecți politic», incapabili să înțeleagă
că Europa a ieșit de sub zodia naționalului, că bătrâ-
nul continent nu va putea prospera decât în clipa când
națiunile vor fi făcute praf și pulbere!” Pe același ton
profetic este comentată situația politică postdecem-
bristă, prin îngroșarea unor tușe menite să accentueze
mesajul: „...trăim într-o țară cu înlocuitori într-un
scenariu istoric cu o distribuție bașanchioară: în locul
lui Carol I de Hohenzollern joacă Werner Klaus
Iohannis; în locul Brătienilor, doamna Alina Gorghiu,
dublată de Raluca Turcan; în locul lui Iuliu Maniu,
Aurelian Pavelescu («acela mic, cu capu’ mare»); în
locul lui Titel Petrescu și Lucrețiu Pătrășcanu, Victor
Ponta și Liviu Dragnea; cu predecesori ca Silviu
Brucan – la obârșie negustor de piei de cloșcă, repro-
filat în profesor universitar, făr’ de liceu, de nuiaua
căruia și elevului Ion Iliescu îi era teamă – sau Traian
Băsescu, pe mări și oceane comandant de navă, mai
lungă decât un teren de fotbal, pe care treaz-beat,
putea merge drept sau împleticit, pe uscat mic negus-
tor de cafea, țigări, whisky, blugi și lenjerie fină, par-
fumuri și medicamente.” Asemenea pagini trădează
asimilarea publicisticii eminesciene, căreia Theodor
Codreanu i-a consacrat mai multe volume. Toate
aceste „figuri” se înscriu într-o retorică a persuasiunii
și se explică prin intenția de a contrabalansa ceea ce
autorul consideră a fi grave derapaje de la mersul
organic al societății. De aceea, asocierea noii ordini
mondiale cu reeducarea comunistă (experimentul
Pitești) trebuie privită ca expresie hiperbolizată a
unei spaime ce izvorăște dintr-o credință adâncă în
valorile tari ale neamului românesc: familia, biserica,
istoria, limba română, cultura, națiunea. 

Valorificând o bibliografie consistentă și updata-
tă, Theodor Codreanu se raliază principiilor și valori-
lor Declarației de la Paris, din care citează frecvent
și din care voi reproduce aici doar ultimul punct: „În
acest moment, le cerem tuturor europenilor să ni se
alăture în respingerea fanteziei utopice a unei lumi
multiculturale fără frontiere. Suntem îndreptățiți să
ne iubim patriile natale și ne dorim să le transmitem
integral copiilor noștri nobilul tezaur cultural și iden-
titar care ne-a fost încredințat. Ca europeni, avem și
o moștenire culturală comună, iar această moștenire
ne cere să trăim împreună în pace ca o Europă a
națiunilor. Să reînnoim suveranitatea națională și să
ne regăsim demnitatea unei responsabilități politice
comune pentru viitorul Europei!”

Prin felul în care se raportează la istorie, Codreanu
se dovedește un conservator autentic, un reacționar în
sensul eminescian al termenului. A fi reacționar, răs-
pundea Eminescu, într-un articol din 17 august 1879,
unor acuze venite din partea presei liberale a vremii,
nu înseamnă altceva decât a te apăra: „De aceea, dacă
tendențele și ideile noastre se pot numi reacționare,
epitet cu care ne gratifică adversarii noștri, această
reacțiune noi n-o admitem decât în înțelesul pe care i-
l dă fiziologia., reacțiunea unui corp capabil de a rede-
veni sănătos contra influențelor stricăcioase a elemen-
telor străine introduse înlăuntrul său.” A fi euroscep-
tic, subliniază Codreanu, nu înseamnă a fi împotriva
Europei, ci, dimpotrivă, a fi preocupat de soarta ei, de
direcția pe care merge. Așa cum antimodernii nu sunt
împotriva modernității, nici euroscepticii nu sunt o
amenințare la adresa Europei. Nu întâmplător, volu-
mul se deschide cu câteva pagini intitulate „Cine sunt
euroscepticii?”, în care se fac delimitările necesare
pentru înțelegerea nuanțată a cărții. Teza de la care
pornește Theodor Codreanu este aceea a existenței
unei manipulări terminologice, pe care o dă la iveală
ab initio: „Nicăieri nu se vede mai bine perfidia inver-
sării valorilor decât în cuvântul eurosceptici. A fi
eurosceptic, în ideologia «corecților», înseamnă a nu
crede în viitorul Europei, ba chiar a-i dori tot răul din
lume, a fi «anti-european». Nu ne vântură pe la
urechi, toată ziua, o asemenea amenințare cei care se
consideră «europeni» pur-sânge, tunând și fulgerând
împotriva «euroscepticilor»?”.

Europa în care putem crede este, în egală măsură,
un manifest pro-european și un avertisment referitor
la posibilitatea transformării utopiei negative imagi-
nate de George Orwell în realitate.
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CU POESIA PRIN ORAȘ. ȘI PRIN SÂNGE
Poezia – umbrelă. Poezia – carapace. Poezia – ou.

Poezia. Poesie.
Cu poezia prin oraș. Și prin sânge. În privirile care

îmbracă orașul și desfată constelații nevăzute de ochi
lumești. O răzvrătire mută de povești care gâlgâie să
încapă în forme pe care poetul le migălește cu geana ini-
mii. Un șirag de mătănii pe care mâinile poetului le
sărută cu sfiala rugăciunii, implorând cu smerenie sua-
vele lacrimi amestecate cu sângele să se rostogolească
în formele dibuite cu teamă. Poezia e un ritual, aseme-
nea rugăciunii. Cu suflul ei, așa cum vântul ridică și
animă frunzele arse de toamnă, făcându-le din nou vii,
într-o reanimare magică, poetul poate recombina și mixa
în spectacolul personal al universului său întreg univer-
sul: „Din ceașca de cafea dimineața/ creierul descolăcin-
du-se-n panglici albe/ vernisa lumea ca un muzeu/ cu
chipuri de ceară/ unele chipuri se trezeau/ cînd le atin-
geam cu suflarea/ întocmai geamurilor aburite/ și ieșeau
neliniștite pe străzi/ altele rămîneau chipuri de ceară/
basculate de îngeri la crematoriu –/ moartea-i un conta-
bil suprarealist [...]” („Poesia”, 3, p. 19).

POESIA CA RESPIRAȚIE 
Volumul Respirația subacvatică a poetului Dumitru

Chioaru strânge între copertele sale „11 poeme seriale”
(D. C.), „alcătuite din mai multe secvențe discursive,
elaborate în timp sau scrise ocazional, și publicate în
volumele și antologiile mele de autor, deoarece repre-
zintă o față a poeziei mele mai puțin cunoscută și
comentată de criticii literari, exprimându-mi concepția
poetică și atitudinea civică/ morală, din convingerea că
poetul trebuie să fie nu numai o voce, ci și o conștiință
a timpului său.”1

Dumitru Chioaru ne propune o formulă de
supraviețuire – poetică –, o alternativă de adaptare la
condițiile oferite de realitate: istoric, social, temporal. O
inversare și o forțare a normalității, pe care ni le propune
realitatea însăși: respirând subacvatic. În aceeași notă,
criticul Ioan Holban apreciază: „O continuă pendulare

între carte-refugiu și univers alternativ la o lume care
amenință, agresează, țipă, surpă ființa – și inelul privirii
[...] este poezia lui Dumitru Chioaru, chiar de la poeme-
le sale de debut; puntea șubredă, firavă pe care calcă
dinspre carte spre minunățiile și ororile de dincolo de
inelul privirii e puntea lui parcă, a dubitativului și
condiționalului, creând un halo unde se nasc toate iluzii-
le [...].”2 Patria lui Don Quijote. Reloaded.

POEZIA CA RECONVERSIE
Dumitru Chioaru ne propune poezia ca reconversie.

Ca traducere a realului, a unor momente semnificante,
reconvertindu-le într-un alt spectacol. În cuvânt.
Personaje biblice, momente biblice, personaje mitice,
poeți semnificativi apar în universul liric re-creat de
poet, în excursul său de supra-viețuire, de evadare din
realitate, exersând respirația subacvatică, re-creând o
altă poveste: o „Odisee modernă într-un acvariu –/ ulise-
i plecat peste mări și țări/ iar penelopa fardându-se-l
(în)toarce/ cu vraja întrebărilor zilnice/ toate ziarele și
tranzistoarele anunță/ la guerre de troien  ̛ aura pas lieu
[...]” („Respirația subacvatică”, 3, p. 55). Încercând să
se supună realului, asumându-și-l, supra-viețuindu-i.
Înviind personaje, așa cum vântul animă frunzele arse
ale toamnei.

Poezia este și relicvă și amintire și respirație și
resuscitare și compagnon și umbră și poveste: „Și eu am
iubit Poesia în blue jeans/ împotriva părinților patriei/
și-am uitat bunele maniere/ ale poeților din manuale –/
și eu am pus piedici metaforei/ și-am aruncat vorbe de
ocară/ fotografiilor în alb-negru/ și-am râs în fața unui
afiș/ cu litere de-o șchioapă  [...]” („Poesia”, I, p. 17).
Sau: „Ieșeam cu Poesia în stradă rîzînd/ spre a trezi tre-
cătorii hipnotizați/ de prea mulți fotografi/ de urechi
prea ascultătoare [...]” („Poesia, 4”, p. 20).

ZEN. FAUST. UN FEL DE
Poezia traduce felii din realitate, poveștile altora,

repastelează cortina unor momente de glorioasă aminti-
re: „Ei cum mai venea odată Poesia/ cu mișcări feline/
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mă fixa cu aburul ochilor/ pe rugu-nvăpăiatelor imagini/
cum pîndea-ncordată moleșeala/ dansului printre cuvin-
te/ cum sfîșia cu ghiarele tăcerea/ de vorbeam în transă/
ca un călugăr biciuindu-și trupul/ singur în chilie/ cum
își mai lingea lăbuțele pe urmă/ să-mi vindece rănile/ de
cavaler anonim – [...]” („Poesia. 5”, p. 21). Sau: „Știi
dragul meu în oraș/ și-a făcut apariția domnul Faustofel/
ras în cap cu ochelari de soare/ îmbrăcat în blue jeans și
sacou/ din catifea raiată/ [...] proaspăt 

bărbierit și zîmbitor/ e șic – are bani/ și-aș putea să
vă fac cunoștință –/ mă ispitea Poesia/ în timp ce citeam
pe îndelete Faust [...]” („Poesia (II)”, 2, p. 23). Este,
cum spune criticul Ioan Holban, „povestea retragerii în
visare prin inelul privirii.” Filtrarea realității cu
respirația. Subacvatică.

LES POÈTES MAUDITS RELOADED
Respirând povești și destine prin inelul privirii, „eu

sunt altul”. Rimbaldian. Devin altul. Mă regăsesc. Mă
caut. Sunt în dialog: „Dragul meu – surîde Poesia –/ ești
tot mai trist și ursuz/ numai eu îți pot trece pragul/ găsin-
du-te acoperit de cărți/ mi-e teamă de singurătatea ta/ și
teamă de mine/ am băut ceva într-un bar/ cu niște poeți
gălăgioși/ rași în cap cu ochelari de soare/ îmbrăcați în
blue jeans și sacou/ de catifea raiată [...]” („Poesia.(II).
4”, p. 27). Iar: „Ce tîrg mai pui la cale Poesie?/ Rimbaud
negustorul s-a întors din savane/ tocit pîn ̛ la genunchi
de goana/ după lei de aur/ Pessoa a colonizat universul/
cu oameni de hîrtie/ lui Pound au încercat să-i adune/
mințile babelizate într-o cușcă – ce tîrg mai pui la cale?/
ce nebunie? [...]” („Poesia (II). 3”, p. 25). Recreând o
belle époque, „Ceața zidește pe mare un club/ pentru
jucătorii de zaruri/ iar zarurile sunt măsluite/ după per-
dele de alcool [...]” („Respirația subacvatică”, 1, p. 53).
Poetul exersează și o respirațíe a privirii, vălurind epoci
și rediguindu-le.

ORAȘUL CU O MIE DE FEȚE ÎN ANOTIMP DE
CHIHLIMBAR

Poetul re-creează Orașul. Miriapod. Cu o mie de
fețe: „Orașul: miriapodul acesta de singurătăți –/ un
bețiv ghemuit lîngă o gură roșie de canal/ ochii mici ai
indiferenței alături/ [...]” („Vara de fosfor”, 1, p. 37).
Anotimpuri de miere și chihlimbar îmbracă și natura, și
nostalgiile poetului: „Somnul florilor de magnolia/ atît
de fastuos:/ o explozie oprită-ntr-un cristal/ poate risipi
tristețea unui vers decadent?/ iarăși se surpă tunelul spre
minotaur/ sosesc aceleași scrisori/ aceeași toamnă/
cuvintele fac larmă în mașina de scris/ ca niște copii
într-o cadă/ vor putea reîntoarce/ paradisul unei dumi-
nici pe iarba/ întotdeauna verde în poem?” („Secolul
sfîrșește într-o duminică”, 1, p. 67).

CU PENIȚA SCRIJELIND CERUL
Aed, menestrel, inorog rătăcit între lumi, poetul nu

poate decât să forțeze tiparele realității, să se plieze,
cum poate, peste ea, să ispitească somnul în patul unui
Procust modern. Poetul reia lumea de la capăt și o res-
crie, o reinventează, o respiră. Ființă hibridă, jumătate
om, jumătate cer, poetul va scrijeli Cerul cu penița ini-
mii, inorogind la porțile Tatălui, așteptând vești și
sentințe despre supra-viețuirea în lume. Apelând, în
primă instanță, la o respirație de probă, simțindu-se
inoportun în realitate, cu măsuri imperfecte. Dialogând
cu Tatăl, poetul atrage luarea-I aminte: „Ia aminte
doamne:/ mîna ta se odihnește străină/ pe speteaza tro-
nului de aur/ ca noaptea primordială/ transmigrînd/ de-a
lungul zilelor/ parcă toți muriseră/ parcă toți au înviat/
între mine și tine – duminica/ a uitat să apună” („Secolul
sfîrșește într-o duminică”, 7, p. 73). Aplecat sub povara
întrebărilor despre toatele lumii, poetul se întreabă: „În
toamna fără sfîrșit/ la apa vavilonului șezum și plînsem/
de piatră să fie inimile noastre?/ de ceară frunțile mîinile
venele?/ de piatră semnele în palma de ceară? [...]”
(„Legea talionului”, 7, p. 66).

POVEȘTI SERIALE
Poezia serială a lui Dumitru Chioaru ne plimbă prin

spații largi, propunându-ne o poveste despre Text și des-
pre cel care-l (re)scrie, despre realitatea din irealitate,
despre carnea lucrurilor care-și caută autonomia într-o
țară de papirus cu irizări fosforescente, despre gândul
care încearcă să treacă dincolo de crusta timpului, a for-
melor, a spațiului, recompunând o altă lume: „Din
veșnica rotire a cerului de jasp/ gîndul albastru a cobo-
rît/ în ochii/ de aceeași culoare ai hierodulei/ lîngă vasul
de apă/ neatinsă încă de căldura buzelor/ ghicește sem-
nele boabei de ulei/ risipite/ ca un vitraliu de frunze
[...]” („Legea talionului”, 1, p. 60).

Poezia lui Dumitru Chioaru nu e una de forță a ver-
bului, ci a imaginii. Textul nu sună ca un clopot, verbele
sunt cuminte alese. Respirația subacvatică poate fi citită
și ca un manual de re-compunere a (i)realității în formu-
le pe care realitatea însăși i le propune poetului, o poves-
te cu povești noi și vechi re-povestite în irealitatea ime-
diată. 

Note:
*Dumitru Chioaru, Respirația subacvatică,Cuvânt

însoțitor de Ioan Holban, Editura Junimea, Iași, 2020.
1. Dumitru Chioaru, „Precizare”, în vol. Respirația

subacvatică, ed. cit., p. 4.
2. Ioan Holban, Povestea retragerii în visare prin inelul

privirii, în Dumitru Chioaru, Respirația subacvatică, ed.
cit., p. 5.
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Stan V. Cristea are vocația exhaustivității în
materie de istorie literară. Documentare acerbă
la Biblioteca Academiei, luni și ani, deplasări
rapide prin țară, prin telepatie geografică, pentru
câte o informație oarecare, nemajoră – asta da,
jertfă culturală! –, pe scurt, un cercetător ce
adună cu tenacitate și răbdare teancuri de fișe, le
grupează, le sortează/ selectează, iar produsul
final – câte o voluminoasă lucrare de aproape
600 de pagini, mai abitir ca o teză de doctorat,
demnă de luat în seamă. Realmente, „demers
exemplar [...], cu o minuțiozitate de arheolog”
(Constantin Cubleșan, Scrisul românesc, nr. 1,
2021)

Acribia devine un termen firesc, poate chiar
caduc, pentru. ambițiosul istoriograf al marilor
scriitori Eminescu, Preda, Noica atâta vreme cât
din tomuri întregi s-a extras profesionist
esențialul. Rigorii științifice i s-au adăugat
informații infinitezimale care ar bloca fie și pe
specialiștii întru aria scriitoricească eminescia-
nă, predistă, noiciană… 

Cu o structură pluripartită, aerisită și, zicem
noi, înrudită, proaspăta exegeză Eminescu și
Teleormanul. Un caz de istorie literară (ediția a
4-a, după cele din 2000, 2004, 2014, Editura
Aius, 2021) revelează, prin cele 9 capitole, spre
ciuda scepticilor și a pesimiștilor, neverosimile
relaționări ale poetului Absolutului cu județul
campestru sudist, care, să nu uităm, l-a propulsat
pe colegul și prietenul de la Timpul, Grigore G.
Păucescu în caseta readacțională. Practic, dinco-
lo de marile arealuri academice din biografia
acestui geniu – Viena, Berlin, Iași, București ori
de mai cunoscutele medii citadine mari/mici
Cernăuți, Blaj, Giurgiu, Lugoj, Oravița, iată că

sub pana vajnicului om de cultură roșiorean,
Teleormanul (tăgăduit, posibil, de către unii)
iese din anonimat și își revendică dreptul la un
filoeminescianism cu feed-back din moment ce,
un adolescent rebel, cu fire artistică, de colindă-
tor par tout sfidează disciplina parentală și colin-
dă patria în lung și lat, cu loisir și responsabili-
tate asumată – de sufleor și copist – în mai multe
rânduri. Primul capitol, Trecerile lui Eminescu
prin Teleorman consemnează trei scurte popa-
suri, la Turnu Măgurele, mai ales, în intervalul
1866-1868, angajat sezonier în trupele de teatru
ale lui Iorgu Caragiale, 1866, după ce anterior,
luase contact cu spiritul teleormănean, la
Botoșani, cu ocazia montării vodevilului Radu
Calomfirescu (boier din zonă), în regia lui Fanny
Tardini Vlădicescu, apoi în vara lui 1867, cu
localizarea piesei Contrabandiștii de la Giurgiu
– fapt menționat și în articolul Repertoriul nos-
tru teatral (Familia, 18 ian.1870) – și ale lui
Mihai Pascaly, 1868, când Teatrul Național din
București întreprinsese un turneu în Ardeal și
Banat. De altfel, D. Teleor (Eminescu, hamal la
Giurgiu) istorisește un episod de turism emines-
cian aventurier. După alte surse (Vasile
Boerescu și Petre Ispirescu), Eminescu ar fi des-
cins și la Rușii de Vede, oraș de negustori, unde
ar fi servit o cafea sau două (p. 32), ca și la
Alexandria. Capitolele următoare 2, 3, 4
(Eminescu și teleormănenii din București,
Teleormanul și opera poetică a lui Eminescu,
Teleormanul și culegerile de folclor ale lui
Eminescu) dezvoltă teza că Eminescu a simpati-
zat și acest ținut prin oamenii săi sufletiști,
altruiști, de calitate, acordându-le atenție, res-
pect, dialog, precum și spațiu atât în lirică
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(Doina, cu trimitere la Turnu Măgurele, și în
Scrisoarea III, prin – opinează monografistul de
față – amplasarea toposului Rovine pe aceste
meleaguri teleormănene.), cât și în publicistică.
Ca să nu mai vorbim despre strângătorul de
creații populare, care, potrivit aceleiași temerare
surse, ar fi inserat în mapa sa textul Epșoara,
cântecul Frună verde de chiperi și strigătura
Gurele.

Capitolul 2 insistă pe legăturile afective, cul-
turale cu teleormănenii din capitală (Grigore G.
Păucescu, Dimitrie Teleor, în primul rând,
George I.Manu, ministru, Anghel Demetriescu,
medicul militar Zenovie Petrescu, G.G.
Secășan)

Un alt pachet de capitole 7-8-9 mizează pe
sintagma de prețuitori ai Teleormanului, aici
încadrându-se biografi, editori, scriitori, exegeți,
istorici și critici literari, filozofi, etnologi și
folcloriști de talia lui Noica, Preda, Galaction,
Mircea Scarlat, Iordan Datcu, Victor Vișinescu,
Aureliu Goci, Artur Silvestri…, ceea ce, să fim
onești și modești, nu ne-ar conduce la ipoteza
utopică de a ne aronda efigia de Școală emines-
cologică teleormăneană, chit că, de pildă, numă-
rul celor cu opuri închinate „omului deplin.al
culturii române” depășește cota 31. De reținut că
penultimul capitol semnalează și alte gesturi

cordiale, evaluative, apreciative, omagiale, de
evocare: volume, simpozioane, conferințe, festi-
valuri, concursuri, articole de presă.

Suplimentar, a existat un circuit/ carusel
comuncațional cu familii vechi boierești,
cărturărești – Bălăcenii, Berindeii, Grădiștenii,
adevăr revelat printr-o broderie de motive, argu-
mente, astfel că Stan V. Cristea se străduiește să
demonstreze că și județul său merită un locșor, o
pagină de istorie literară, fapt validat și de către
Ion Buzași (Convorbiri literare, nr. 9, 2020)
cum că Teleormanul ar trebui „așezat la loc de
cinste”, căci „reprezintă o parte de contribuție la
patrimoniul eminescian” (Paul Aretzu,
Luceafărul de dimineață, nr. 9, 2020).. 

Informarea (impecabilă) este dublată, triplată
prin surse orale, supoziții, generând impresia că
junimistul cel pasionat de peregrinări s-ar fi
deplasat cu cabrioleta în comuna Săceni, la con-
acul lui Păucescu, confratele de la oficiul con-
servatorilor, onorând o invitație. Nimeni nu a
infirmat aceste inspirate, fictive scenarii… Că
Reperele la Marin Preda, Constantin Noica sau
Eminescu și Teleormanul s-au convertit în
biblioteci itinerante constituie un act învederat
și de înrămat, borna de start pentru cercetătorii
de mâine…



Despre noua carte a lui Arthur Suciu mi-a fost
imposibil să scriu fără să citesc și celelalte șase cărți pe
care le-a publicat înainte. De fapt, mi-a fost imposibil
să înțeleg ce vrea să spună autorul în general cu acest
volum de fragmente și aici nu mă refer la mesajul punc-
tual al fiecărui aforism, cugetare, confesiune ori eseu.
Mă refer la intenția acestei cărți per ansamblu, adică,
așa cum a întrebat A.S. însuși, m-am întrebat de ce
spune ceea ce spune autorul? Numai situând-o în con-
textul celorlalte am putut să ajung la un anumit nivel de
înțelegere. Nu este obligatoriu să facă toată lumea acest
lucru, cartea este una interesantă și în mod independent,
oferă toate subiectele omenești de meditație. Doar că
mie îmi trebuie mai multe explicații ale explicațiilor, e
un fel de cruce a mea, să nu fiu în stare să epuizez un
subiect până nu-l fac praf și pulbere.

Contextul
Anul acesta s-a reeditat volumul Drumul către viața

privată, publicat inițial în 2009, când autorul avea
numai treizeci și cinci de ani. A.S. a găsit necesar să
adauge în 2021 un capitol ce conține un soi de revizuire
a poziției sale de atunci și o autobiografie succintă, care
m-a ajutat să înțeleg în mare parte și labirintul gândirii
sale în funcție de activitățile profesionale din perioadele
în care publica o carte sau alta. Volumul este o
compilație de eseuri despre evoluția vieții politice în
România. Autorul, fiind născut în 1974, a prins 16 ani
de regim, apoi a ajuns comunicator (copywriter, scria
discursuri și făcea alte servicii de PR pentru liberali și
nu numai) și a urmărit totul din interior.

Pe atunci, dorința, aspirația personală a domnului
Suciu și convingerea sa fermă erau că liberalismul
reprezintă singura cale de modernizare a societății
românești. Liberalismul în sens de libertate deplină de
alegere a persoanei în ceea ce privește viața privată,
ieșind dintr-o comunitate care are numeroase restricții
morale de natură intimă, cutume etc., impuse de grup.
În al doilea volum de fragmente existențiale, Fericirea
în vid, publicat în 2012, afirmă cu subiect și predicat:
„Există o singură idee politică pentru care mă simt în
stare, mă cred îndreptățit să lupt: apărarea, cu orice preț,

a vieții private, salvgardarea bucătăriei și a dormitoru-
lui”. Acest text suplimentar, în care reevaluează atitudi-
nea de atunci, a fost adăugat acum, la 11 ani de la publi-
carea volumului „Drumul către viața privată”. În prin-
cipiu, domnia sa a urmărit îndeaproape toate mișcările
politice din perioada 2004-2009 și constata că, deși la
putere se aflau liberalii (Băsescu și guvernele sale de
dreapta), societatea românească nu mergea în direcția
liberalismului, ba dimpotrivă.

Astăzi, la vârsta și experiențele mele de viață,
aspirația și convingerile politice ale PR-istului de atunci
mi se par ușor naive. De asemenea, cred că avea
cunoștințe insuficiente despre psihicul populației din
România, despre reminiscențele epocii comuniste (nici
azi dispărute), despre viața rurală, agricultură și alte
asemenea.

Autorul s-a răzgândit în sensul următor: nu mai
consideră că separarea vieții private de cea a
comunității ne poate aduce fericirea. Dovadă ne stă
această schizofrenie socială, dedublare a personalității:
în comunitate omul se comportă cum e primit,
convențional, afișând o stare apreciată de societate iar
acasă trăiește după principiul „liberalizării moravuri-
lor”. Această dualitate îl chinuie fiindcă își pierde iden-
titatea în oscilarea continuă. Voi reveni asupra acestui
aspect.

Apocaliptic, vehement și radical
Cu un an înainte de „Drumul către viața privată”,

A.S. a publicat primul său volum de fragmente literare
existențiale – Contribuții la apocalipsă. Până în acel
moment, lucrase deja și în presă, și în domeniul comu-
nicării. Această compilație, spre deosebire de celelalte
două din aceeași specie, este un fel de răbufnire. Este
expresia indignării individului care a descoperit realita-
tea deloc ideală a vieții și are un șoc. Fragmentele din
„Contribuții…” sunt vehemente, radicale, aparent fără
posibilitate de răzgândire și care mă fac să cred că auto-
rul era deja deznădăjduit, întrucât spune: „Socrate a
mințit: nu există vindecare, ci numai obișnuința de a
trăi incurabil”. Pe parcursul întregului volum apar foar-
te des următoarele cuvinte: coșmar, iad, apocalipsă,
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absurd, non-sens, moarte, sinucidere, disperare, neclin-
tit, revoluție, iluzie, ipocrizie, fatalitate, trădare, depre-
sie, ratat, lașitate, anxietate, catastrofă, criză, aberație…
Dar cel mai des te lovești, în texte, de cuvântul prostie
și derivatele sale. O superficială evaluare a durității
acestor termeni ne spune foarte multe despre starea
sufletească a autorului pe care o putem asocia cu
perioada de revoltă în procesul de acomodare cu efectul
unei traume majore.

Un lucru unic, sper că nu mă înșel, în toate cărțile
sale, prezent numai în prima, este subiectul gingaș al
poziției României în cel de-al doilea război mondial:
„Acel soldat, decorat deopotrivă de ruși și de nemți, nu
arată prin asta absurdul condiției de a fi român, ca și de
a fi soldat, în general?”

Tot în prima carte publicată apare cuvântul „vid”,
idee pe care o va dezvolta mai târziu amănunțit. Tânărul
Suciu este preocupat de religie, de Dumnezeu, de ordi-
nea socială, de morală în general, de adevăr, de corecti-
tudine, de dragoste și sex, și, mai presus de orice, de
libertate, motiv esențial al sfâșierilor sale sufletești. Mai
târziu va scrie că libertatea sa îi apare într-un vis recu-
rent ca o garsonieră foarte strâmtă, cu pereții strâmbi, și
aceea amenințată să cadă peste el. Pe atunci, la treizeci
și patru de ani, gândea mult „ca să nu înnebunească”. În
volumul din 2021 spune că, dacă în tinerețe gândea ca
să nu înnebunească, acum nu o mai face din același
motiv. Subiectul femeii… Să zicem că, deși le iubea,
încă nu ajunsese să le adore și să declare, ca la patruzeci
și șapte de ani, că iubirea lui nu poate fi nici pentru filo-
sofie, nici pentru altceva, ci numai pentru o femeie.

Ce nu are Contribuții la apocalipsă? Umor și
indulgență. E plin de idealuri, dezamăgire, cugetare,
talent, idei, depresie și confesiuni dramatice dar nu te
face să schițezi niciun zâmbet decât din perspectiva
femeii mature care sunt eu astăzi și vede zbaterea, încă
pură sufletește, a unui tânăr principial. Zâmbeam și mă
gândeam: o să te înmoi tu, băiete, mai târziu! Va veni și
acceptarea. Din acest punct de vedere, consider acest
volum absolut fermecător și pur.

Intuitiv, frământat de descoperirile cumplite despre
capcana numită viață, autorul simte că vindecarea sa ar
putea să vină dinspre literatură, pentru care are o slăbi-
ciune aparte dar și talent. Mai târziu va adera la ideea că
adevărata viață este literatura iar pe moment, spune că
viața sa ar suporta o analiză literară, nu și una filosofi-
că. În volumul Cel care așteaptă, A.S. va publica ana-
lize literare, ca pretext de cugetare, a mai multor cărți
din perspective proprii, diferite de cele ale criticilor
consacrați. Despre aceștia nu are o părere strălucită și
nu se abține s-o repete destul de des, în toate cărțile

sale. În „Contribuții la apocalipsă” o face cu sabia: „Am
oroare de interpretările mirobolante ale criticilor lite-
rari! Nimic nu mă enervează mai tare decât să văd cum
o operă de artă este luată din toate pozițiile și abuzată,
uneori mai înainte de a fi citită, privită, auzită pe înde-
lete. Acest viol hermeneutic face imposibilă receptarea
directă…”

Ca o premoniție în legătură cu critica literară, după
ce a scris romanul În gaură, au fost scrise despre acesta
cronici cu adevărat mirobolante, ca să nu spun cretine,
ale unor oameni lipsiți de viziune, care au separat opera
complet de autor și l-au calificat a fi drept un roman
postmodernist, ușurel, în care nu se întâmplă nimic,
scris într-un limbaj colocvial. Nici măcar nu mă iau de
conținutul opiniilor acestor critici, cronicari de carte
sau ce vor mai fi fiind ei, ci voi spune doar că au fost
atât de superficiali, încât nu au identificat mai multe
registre verbale, poate și din cauză că unele le erau
efectiv inaccesibile. Sau nu au citit romanul în întregi-
me.

Romanul
Întreaga poveste e imaginea personajului care se

găsește într-un sistem de forțe morale din care vrea să
scape dar, simultan, și să se integreze. Conținutul apare
ca o metaforă extinsă a definiției, condiției artistului și
a sursei actului artistic.

O acțiune propriu zisă în roman nu există ci este
descrierea unei zbateri și oscilări deznădăjduite între
imposibilitatea firii protagonistului de a se supune nor-
melor, cutumelor, și nevoia inexplicabilă (naturală, de
altfel) de integrare, pe care o simte. Dovadă ne stă măr-
turia sa – într-un moment de disperare, postează o poe-
zie pe fb dintr-un impuls irezistibil de a se exprima dar
selectează modul „doar eu”, adică invizibil pentru
public. Tocmai în acest moment avem clipa de grație a
individului care nu se poate adapta, simte nevoia de a
exprima acest lucru și, totuși, nu-și poate asuma ceea ce
are de spus fiindcă se teme de marginalizarea socială.
Atunci el alege o cale de mijloc și strigă „într-un butoi”.
Adică în rețea, dar numai pentru sine. Se pare, însă, că
nu e suficient. Cu cât este mai mare diferența dintre
„habitus”, adică bagaj genetic, formarea individuală din
fragedă pruncie, conștiința care i-a fost insuflată indivi-
dului în legătură cu ce e bine, ce e rău și incapacitatea
de adaptare, cu atât mai intensă e suferința și aplecarea
către exprimarea artistică. Acest fenomen trezește în
indivizi reacții diferite, totuși; nu e capabilă toată lumea
de creație artistică.

Prins în această situație imposibilă și insuportabilă,
eroul este urmărit de ideea scrierii unui roman pentru că
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acesta i-ar permite o exprimare sinceră, totală, dar
impersonală. Un roman ar putea să-l ferească de nevoia
de justificare, autodenigrare dar și de marginalizarea
socială căci dorește aprig să nu fie exclus – mereu caută
companie. De asemenea, îi permite o reconstrucție
oarecum romantică, deziderată, a propriei identități.

O remarcă personală, a mea, în ceea ce privește ori-
ginea și calitatea actului artistic. Găsesc că nu poate fi
calificată drept operă de artă decât expresia estetică,
indiferent de mijloace – cuvânt, muzică, pictură, dans –
care își are originea într-un conflict interior sfâșietor,
între constrângere socială și necesitatea organică de
integrare. În lipsa unor astfel de constrângeri și a con-
flictului interior generat de acestea, în prezența
condiției de libertate fizică absolută, așa cum o au ani-
malele sălbatice, nu ar mai exista artă. Pur și simplu,
arta nu ar avea niciun sens.

Discursul autonom și Pierdut între medii
„Discursul…” e publicată în 2013, la treizeci și

nouă de ani, și este, de fapt, teza de doctorat a lui A.S.,
a cărei temă l-a preocupat dintotdeauna – autonomia
exprimării. Forma ideală, absolută, cea mai potrivită, în
opinia domniei sale, este romanul.

Eram tentată să spun că datorită (sau din cauza)
mediului profesional – jurnalism și comunicare – auto-
rul volumului Cel care așteaptă a ajuns să înțeleagă în
profunzime mecanismele funcționării societății și să fie
preocupat de partea de constrângere și manipulare, care
nu i-a permis să fie el însuși dar aș fi greșit. În scurta
autobiografie din varianta republicată a volumului
Drumul către viața privată, domnia sa spune că a înce-
put să fie interesat de aceste aspecte ale vieții
comunității încă din studenție, când, deși era mai mult
decât pregătit pentru un examen, a luat un șase pe motiv
că nu s-a prezentat la cursuri. Încet-încet, a pornit pe
firul acestui labirint, ca să înțeleagă. Evident, preocupa-
rea l-a dus în zona acestor profesii unde a descoperit
marea manipulare a ordinii sociale la care a participat
indirect, în calitate de copywriter și care, la acea vârstă
încă destul de crudă, l-a umplut de revoltă și indignare,
consolidându-i înclinarea spre apocaliptic.

Conștientizarea numeroaselor medii între care se
găsește pierdut individul l-a determinat să caute și să
stabilească care este eul său real, după ce ar da la o
parte influența mediatică înconjurătoare și educația
convențională. În teza de doctorat, apoi în Pierdut între
medii, publicată în 2020, la maturitate, care este o dez-
voltare pe marginea ideilor din „Discursul autonom”,
A.S. analizează detaliat mediile de comunicare, origi-
nea lor și felul în care acestea ne acoperă personalitatea,

ne-o modifică și ne-o influențează până la extirpare.
Într-unul din volumele cu fragmente, spune că nici
cunoașterea amănunțită a tehnicilor de manipulare nu te
ajută să discerni și că pentru asta ai nevoie de un „ochi
de mort”.

În aceste două cărți se găsesc descrierile tehnice ale
structurilor și modelelor de influențare ale mediilor de
comunicare: biserică, lege, ziare, televiziune, radio,
ziar, online, oraș, mall, îmbrăcăminte, carte și artă în
general etc. iar peste toate, pe tronul absolut al celor
care ne influențează și ne modelează viața – publicita-
tea, cea care legitimează discursul sistemului capitalist.

Am suspiciunea că autorul a procedat la această
căutare complexă, științifică doar pentru a se lămuri pe
sine cum stau lucrurile și pentru a putea înlătura tot ce
nu-i este propriu ființei sale în mod natural. Înclin să
cred că a făcut-o pentru a afla, în final, ceea ce îl inte-
resează cel mai mult pe lume: cine este el, să-și stabi-
lească adevărata identitate, descotorosită de educație ca
ideologie, științe, cărți și convenții sociale și care-i sen-
sul existenței sale. De fapt, repetă în diferite forme în
fragmentele sale că a scrie, pentru el, înseamnă a se
căuta pe sine. Numai descoperindu-și identitatea, consi-
deră domnia sa, ar putea, în sfârșit, să se exprime în
mod autonom, distanțat, detașat și ironic în raport cu
mediile heteronome care ne sufocă pe toți.

Un subiect extrem de important, esențial aș putea
spune, în aceste două volume, este meditația asupra ati-
tudinii în fața morții oferită de fiecare mediu de comu-
nicare, lucru care implică, în mod natural, situarea
omului în timp. În condițiile în care civilizația a
renunțat la proiectarea în viitor (rai, viața de după moar-
te), acesta e considerat inexistent iar de la antropologi-
zarea lui Dumnezeu în persoana lui Iisus, întoarcerea la
timpul circular și la trecut este imposibilă. Arthur Suciu
a identificat oferta capitalismului de a trăi în prezentul
etern iar, mai apoi, a post modernității – în vid. Adică
acolo unde timpul nu există, unde ființa umană uită
chiar și de propriul timp prezent iar eul, identitatea sa
este complet anulată: în mall și în online. Acolo, autorul
exemplifică plastic, într-o manieră literară chiar, felul în
care individul este rupt de trecut, nimic nu-i amintește
de propriul prezent, proiecția în viitor este inexistentă
iar el însuși este plasat într-o lume fantastică, imagina-
ră, construită ca într-un joc video, în care fiecare este
ceea ce i se sugerează că este. Descoperirea unei noi
dimensiuni temporale este o preocupare specială a
romancierului Arthur Suciu și face referire mai pe larg
la acest lucru în „Discursul autonom” (2013). Subiectul
merită o discuție aprofundată aparte.

Concluzia finală, argumentată în această teză și dez-
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voltările pe marginea ei, este că romanul reprezintă
calea cea mai eficientă spre expresia liberă a propriului
eu, fără riscul autodenigrării, justificării, minciunii,
ipocriziei și al marginalizării sociale ca efect.

Fericirea în vid
Volumul de fragmente literare existențiale, publicat

în 2012, la treizeci și opt de ani, ar putea fi redenumit
„Eva”, cu numele fiicei autorului. Pe lângă abordarea
tuturor acelor subiecte politice și religioase (mai puțin
vehement decât în „Contribuții…”), de morală și mani-
pulare, am observat o migrare pronunțată spre cele per-
sonale: dragostea, femeia, copilul și responsabilitatea
față de el. Intensificarea căutărilor în zona literaturii ca
modalitate absolută de expresie autonomă îmi sugerea-
ză, însă, că nevoia de a spune tot ce gândește, fără nicio
îngrădire, s-a acutizat. Atitudinea autorului a rămas
apocaliptică și s-a radicalizat în cazul unor opinii dar a
deschis niște portițe în fața altora. Apare umorul. De
fapt, umorul este prezent și în teza de doctorat dar este
atât de fin, de natură conceptuală, care privește ansam-
blul, încât e greu de sesizat pentru oricine.

Tot ce am reținut din acest volum, Fericirea în vid,
ce m-a marcat și n-am fost în stare să mai dau
importanță altor subiecte, este următorul lucru de la
pagina 122: „20 septembrie 2011. Mihaela a născut-o
pe Eva și acest moment a intrat în carte”. Din punctul
meu de vedere, acest fragment a acoperit tot și a deter-
minat o oarecare modificare de atitudine. În alt loc anti-
cipează: „Fac un copil. Mă reinventez” (104).

Cel care așteaptă
Inspirat din „Ornamentul maselor” a lui Siegfried

Kracauer, unde acesta abordează problema credinței în
societățile moderne masificate, A.S. împrumută titlul
pentru acest volum – cel care așteaptă. Kracauer identi-
fică trei situații în ceea ce privește atitudinea față de un
sens superior al vieții sau lipsa acestuia. Astfel, avem
următoarele trei categorii:

1. Scepticul principal – e conștient de situație, con-
siderând că nu există salvare;

2. Omul scurt-circuitului – „fug val-vârtej din fața
pustiului și a exteriorității”, se refugiază în distracții,
consum, inclusiv în religie dar văzută ca un fel de eva-
dare, de drog.

3. Singura altă atitudine posibilă rămâne cea a
așteptării. Cel care o alege nu-și închide calea către
credință ci își lasă o deschidere ezitantă, către ce, nu e
lămurit deocamdată. Dar așteaptă. De aici și intenția de
încadrare a autorului într-o deschidere către alte
posibilități. Chiar din titlu, prin formularea ideii de

așteptare, remarcăm lepădarea de inflexibilitatea
tinereții.

Cel care așteaptă vine în continuarea volumelor de
fragmente existențiale anterioare dar în care vehemența
a dispărut. Nu și atitudinea apocaliptică. Acum fatalita-
tea este așezată, în curs de analizare, nu acceptată;
parcă am în față un fel de căutare prin măruntaiele unei
entități, după ce a fost depășit momentul șocului,
greața, scârba, dezgustul. În conținut, pe lângă aforis-
me, cugetări și confesiuni, este inclus un număr destul
de mare de analize literare din perspective inedite a
unor romane cunoscute. Întregul demers de cercetare
critică și existențială al acestor scrieri este, în opinia
mea, o modalitate de autoconvingere că aceasta e sin-
gura cale pe care o poate urma omul Arthur Suciu de
acum înainte.

Lipsa vehemenței, meditația experimentatului și
umorul fin domină partea de fragmente, aprofundând și
definitivând forma ideilor propuse anterior: Dumnezeu,
politică, dragoste, identitate, convenția socială în calita-
te de constrângere, nevoia absolută de libertate, atitudi-
nea în fața morții, căutarea unui sens etc.

Partea de analiză a romanelor este una perfect luci-
dă, care este complet diferită și opusă „violului herme-
neutic” despre care a vorbit în „Contribuții la apocalip-
să”.

În final, voi spune că, așa cum văd eu lucrurile, filo-
soful Arthur Suciu, trăind până la patruzeci și șapte de
ani, cercetând și scriind aceste cărți, și-a identificat
până la această oră originea frământărilor existențiale,
cunoaște mecanismele de funcționare și manipulare
socială, are „ochiul de mort” necesar discernerii între
natural și normativul mediilor, și-a stabilit clar numărul
și conținutul angoaselor. Acum este suficient de bătrân,
de experimentat, de bărbat, de soț, de tată, de sfâșiat de
incapacitatea de a se maturiza, așa cum este înțeleasă
maturizarea în interiorul convenției sociale, suficient de
angoasat și, în special, la fel de apocaliptic ca în prima
tinerețe, încât singura posibilitate de viitor este să-și
valorifice depresia devenind un mare romancier și să
dea startul literaturii românești contemporane.

A venit momentul să scrie așa cum a afirmat în
Fericirea în vid: „Vreau să scriu ce vreau eu, vreau să
spun adevărurile mele, cu riscul de a nu fi citit de
nimeni, de a nu fi luat în seamă de nimeni. Vreau să
scriu ceea ce nu se poate spune, ceea ce nu se poate
scrie, ceea ce nu se poate gândi. Vreau să scriu ceea ce
este periculos să scrii. Vreau să fiu un scriitor neplăcut
și delirant. VISUL MEU ESTE CA CITITORILOR
MEI SĂ LE FIE RUȘINE CĂ MĂ CITESC”.
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Fără, poate, a fi indignat pe textele hip-hop,
care au invadat poezia tinerilor poeţi de la noi, ca
o nepăsare faţă de autonimia esteticului impusă de
Maiorescu cu un secol şi jumătate în urmă şi încă
valabilă şi acum, Dan Negară îşi adună poeziile
din cartea sa de debut – triphopuri, Editura
Paralela 45, 2019 – sub impulsul muzicii trip-hop,
născută pe la începutul anilor ’90 la Bristol în
Marea Britanie, ca reacţie de indignare la muzica
hip-hop de peste ocean. 

Mai aproape de emoţia pură, de comunicarea
gesturilor prin sentimente umane, ce ţin de o anu-
mită liricitate sau frumuseţe, nu calofilie, în expri-
mare, poezia lui Dan Negară se desprinde net de
a multor congeneri. Însă rămîne în linia altor
tineri poeţi basarabeni, cum ar fi Ion Buzu, Mugur
Grosu, să dau doar două exemple, care fac din
orice stare sau loc trăit cu adevărat poezie pură.
Mai descriptiv decît ceilalţi, Dan Negară îşi con-
struieşte poemele conform stărilor poetice trăite
sau ivite în faţa ochilor, în interiorul său, unde ard
ca într-un creuzet cele mai curate sentimente
devenite idei, prin care poetul comunică astfel cu
restul lumii. Poetul se plimbă prin diverse cărţi,
literaturi, îl citeşte pe Kerouac, de exemplu, dă
motto-uri din Henri D. Thoreau, din Nadia Tueni,
se plimbă prin Siberia, dar şi prin Serbia, fără a
ocoli sau a nu aminti de Străşeni sau Ghidighici,
spunînd chiar de la început că-i este foame, că nu
a mîncat nimic în acea zi: „nu am mîncat aproape
nimic azi// doar cîteva bucăţi de pîine uscată în
cuptorul cu microunde/ îmi place senzaţia de
foame/ o puritate prefăcută/ în căminul nr. 1 mîn-
cam mere sub plapumă/ nu eram pretenţios/ azi nu
am înghiţit nimic din ce mi-am cumpărat ieri/ în
sacoşe cu calendar stau asfixiate orele de muncă/

stau cuminţi/ cu cît mai puţine pietre arunc
spre geamuri/ cu atît mai puţină lumină îmi
deranjează laboratorul/ de segregare a sin-
gurătăţilor/ întins pe podea – o stea sovieti-
că/ pîlpăind neregulat ca într-un film de
groază/ pe coridoare ce au scuipat printre
dinţi în lume/ carnea care apasă tăria şi
apele de jos/ mă sună mama telefonul e aco-
perit cu jeleu/ ca o meduză sfîntă/ păşesc
spre şuieratul ceainicului/ în sfîrşit/ asceza
unui pahar fără apă” (p. 7). Un descripti-
vism anunţat, într-un ritm de sincope idea-
tice, pe un fond narativ sincer – cam asta ar putea
fi prima carateristică a poeziei pe care Dan
Negară ne-o propune.

Informatician de profesie, cu un „job în care
scrie cod”, aşa cum reiese din scurtul său CV,
poetul din Chişinău nu se aruncă în limbajul pro-
fesional, nu propune un nou limbaj poetic iscat
din domeniu în care s-a pregătit, aşa cum am
văzut la unii tineri poeţi medici, de exemplu, ci el
se foloseşte de ceea ce mediul înconjurător, să zic
aşa, îi oferă. Din acest aluat modelează, uneori în
texte prea lungi, vorbăreşe, poeme în care, în pri-
mul rînd, aşază în fiecare vers scris emoţia, aşa
cum observă şi Moni Stănilă pe coperta patru a
cărţii; „...ceea ce surpinde la o lectură atentă e
redescoperirea emoţiei, într-un timp în care con-
generii săi par să fi renunţat deliberat la această
forţă magică a versului, care transformă lumea lui
nouă într-un pămînt viu, cald, modelator”. Cam
asta face în mai toată cartea Dan Negară, cu un
aer detaşat şi în acelaşi timp preocupat de o lume
bine cunoscută lui. În textele scurte este şi mai
percutant, şi mai convingător: „bătrînul explică
ginerului în autobuzul de străşeni// că în primăva-
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ra ploioasă pămîntul se ară de mai multe ori/ dacă
e secetă – o singură dată/ altfel se usucă ţarina ca
un pîntece sterp/ pescarii pe ghidighici îşi beau
ceaiul din termos/ au sfredelit nări pămîntului să
ne miroasă înainte de a ne înghiţi” (p. 25). Caut şi
aici, în astfel de poezii, cu o evidentă încărcătură
a realităţii şi a perspectivei imaginare ce ţine şi de
un neo-suprarealism, dar şi de un expresionism
redivivus, apropierea de muzica trip-hop în care
balada predomină, iar liniile melodice sunt bine
definite de note clare, nu facile sau sterpe, ca în
muzica hip-hop. Şi, desigur, poetul nostru a ştiut
ce alege, pentru că, chiar dacă uneori plictiseşte
cu nişte lungimi şi redundanţe sîcîitoare, poezia
lui stîrneşte emoţii chiar şi acolo unde astfel de
sentimente au devenit de mult desuete. Aici e far-
mecul poeziei sale, că evită cu bună ştiinţă desue-
tudinea, chiar dacă mediile explorate par a fi de
mult trecute în arhivele timpului. Orice îl încon-
joară în atrage, ca aici: „făcuţi nu născuţi// suntem
atraşi de forma obiectelor din cameră/ mai mult
decît de utilitatea lor/ hiroshima şi ypres – doi
bătrîni/ pe o icoană veche fără nimburi/ într-un
azil se ţin de mînă/ impulsurile distorsionate surpă
ierarhia sistemului nervos/ ca în primul album al
unei trupe undergrround de black// aştept roboţii
să mai evolueze puţin/ să-şi scrie legile lor de
comportament pentru oameni/ ai fi geloasă dacă
aş flirta cu o maşină de strîns gunoiul/ cu voce de
femeie/ suntem atraşi de geometria corpurilor din
ecrane/ părinţii noştri au fost ultimii/ care ne-au
dat nume de sfinţi” (p. 27). Astfel asaltul artificia-
lului, al artificialităţii asupra fiinţei umane este
surprins aici cu o sentinţă aproape apocaliptică,
spre finalul poemului, unde numele sfinţilor,odată
cu ultima genraţie, vor dispărea de pe actele de
naştere. O evidentă elegie aici, cu nuanţe de ţipăt
surd. Şi în alte texte există cîte un astfel de aver-
tisment, stări ce ţin de o anume cronologie, de o
trecere a timpului în devavoarea trecutului esen-
ţial. Genul acesta de muzică, ascunsă în astfel de
sufocări, depăşeşte baladescul asumat, şi intră
într-o zonă a elegiacului bine temperat, fără a se
simţi jeluirea, ci mai curînd sonul unuei lumi inte-
rioare, conservată în astfel de suflete pure. Poetul
îşi asumă, astfel, şi o vină: „mă simt nu ştiu cum

vinovat// cînd mănînc o plăcintă cu bostan/ am cu
5 lei mai mult în buzunar/ cerşetorul care cîntă din
fluier/ în fiecare dimineaţă în subterană/ azi nu-i”
(p.35). Şi astfel de notaţii au izul sfîrşirii, dispari-
ţiei, inexistenţei vizibile.

Cartea lui Dan Negară pare a fi un album din
care lipsesc notele muzicale, acestea fiind incum-
bate în fiecare cuvînt din care izvorăşte cîte un
ison, cel ce vine din trăirile sincere ale poetului.
Dacă aceste „cîntece mute” nu ar fi avut lungimi
uneori greu de digerat pentru lectorul care ar dori
mai curînd să afle noutăţi de limbaj decît să des-
copere stări ce par a fi fost bătătorite, ce-i drept,
altcumva cu mult itmp înainte, poezia lui Dan
Negară ar fi trecut cu mai multă convingere în
partea realizărilor adevărate. Chiar şi aşa, poetul
convinge, promite şi face ca tînăra poezie barsa-
rabeană să fie din ce în ce mai bine conturată şi
încadrată în spaţiul poeziei de limbă română.
Ceea ce este de remarcat aici, în poezia lui Dan
Negară, este lipsa patetismului şi a stărilor decla-
rative, aşa cum apar sufocant şi ridicol în poezia
patriotardă ce se scrie încă între Prut şi Nistru.
Dan Negară se înscrie cu cartea sa în linia celor
mai buni asimilatori de limbă română ce trăiesc şi
se manifestă în R. Moldova – un semnal că unirea
prin limbă este mai mult decît evidentă, iar poezia
propusă de el este un exemplu de cum se trăieşte
curat şi cum se poate exprima emoţinant un tînăr
poet basarabean, care, dacă ar trage cu coada
ochiului în urmă ar da peste înaintaşi ca Al.
Mateevici, Dumitru Matcovschi, Grigore Vieru,
Nicolae Dabija, deja trecuţi printre clasici, dar şi
de nume de poeţi adevăraţi ca Leo Butnaru,
Arcadie Suceveanu, Emilian Galaicu-Păun,
Nicolae Popa, Irina Nechit, Dumitru Crudu şi
mulţi, mulţi alţii. Toţi aceştia par a fi bine asimi-
laţi de Dan Negară, care ştie foarte bine că poezia
adevărată trebuie mereu să rupă tiparele, dar să se
folosească de acelaşi lut cu paie din care se fac
cele mai durabile şi autentice construcţii.
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Proclamat nu numai de criticii și exegeții lite-
rari, ci și de psihologi, de psihanaliști, de filo-
zofi, între care și românul Cioran, ca fiind scrii-
torul care a pătruns cel mai adânc în tainele
sufletului omenesc, Feodor Mihailovici
Dostoievski a scris într-o epocă de mare
emulație culturală și înflorire a artei și literaturii
ruse. A respirat aerul aceleaşi ambianţe cosmice
și morale și al aceluiași secol al titanilor –
Pușkin, Gogol, Tolstoi Cehov, ca să preiau ter-
menul din titlul uneia dintre biografiile ce i-au
fost consacrate: Titanul – viața lui Dostoievski
de L. Grossman. Un subiect care i-a preocupat
pe istoricii literari și pe biografii lui Dostoievski
l-au constituit relațiile sale cu Tolstoi. Și asta cu
atât mai mult, cu cât ei nu și-au vorbit niciodată
direct, nici chiar atunci când s-a întâmplat să se
afle în aceeași incintă, la doar câţiva metri dis-
tanţă unul de celălalt. Se adevereşte astfel încă o
dată, de mai era nevoie, că realitatea „bate” fic-
ţiunea. Realul devansează imaginarul şi – cu o
propoziţie a lui Ion Ianoşi, din a cărui carte
„Dostoievski și Tolstoi, poveste cu doi
necunoscuți” extrag unele date și rememorări
pentru însemnările de față – „se opune idealu-
lui”. Ce și cine au influențat relațiile dintre crea-
torul Annei Karenina şi cel al Fraţilor
Karamazov?! O explicație ar fi, crede Ion Ianoși,
că „Dostoievski era petersburghez pur-sânge, iar
lui Tolstoi îi displăcea capitala nordică a impe-
riului, ordinea ei prea dezordonată (admirabil şi,
mai ales, definitoriu oximoron în acest caz –
n.mea), hieratică şi fantastică; o vizita de aceea
cât mai rar cu putinţă”. O alta ar putea fi diferen-

ţa privind originea şi starea lor socială:
Dostoievski era de extracţie şi condiţie
plebee, Tolstoi făcea parte din aristocraţia
rusă. Oricum, dincolo de ipoteze şi de
posibile explicaţii, este neîndoielnic că cei
doi s-au urmărit tot timpul, citindu-şi şi
recitindu-şi unul altuia operele, chiar din
faza ce aş numi-o foiletonistică a publicării
lor, și trimiţându-şi nu o dată prin interme-
diari, diverse mesaje. După apariția celor
cinci volume ale romanului Război și
pace, despre care temutul critic Nikolai
Nicolaievici Strahov aprecia că „este ceva
nemaiauzit: o epopee în formele contemporane
ale artei”, Dostoievski îi comunica criticului,
prieten cu Tolstoi, că are intenția de a scrie și el
o epopee, precizând că „întregul concept va
necesita un mare volum, cel puțin ca cel al roma-
nului lui Tolstoi”. Personalităţi mai mult decât
accentuate, diferite până la incompatibilitate
sau, cel puţin, până la limita incompatibilităţii,
între Dostoievski și Tolstoi a existat o adevărată
competiție. Se aflau „în cursă” doi titani, în opi-
nia multora cei mai mari prozatori din toate tim-
purile, care scriau în aceeași binecuvântată și
bogată limbă, aveau sub ochi aceeași complexă,
contradictorie și terifiantă realitate a Rusiei
secolului al XIX-lea și erau pătrunși de orgoliul
unei copleșitoare forțe spirituale ce venea din
adâncurile istoriei și culturii unui mare popor.
Herzen scria despre Dostoievski: „Crede cu
entuziasm în poporul rus”. Așa cum, de altfel,
credea și Tolstoi. Își iubea cu ardoare poporul,
iubea Rusia și simțea că numai în patria lui poate
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crea cu adevărat. Anna Grigorievna
Dostoievskaia notează în jurnalul său un fapt ce
mi se pare grăitor din acest punct de vedere.
Aflați la Geneva, într-un peisaj montan de o
frumusețe paradisiacă, Dostoievski simte că „i
se îngustează orizontul” și că „n-ar putea scrie
aici nimic de valoare”, motiv pentru care cei doi
se și hotărăsc să renunțe la sejurul ce era proiec-
tat să se întindă pe o perioadă lungă și să se
întoarcă în Rusia. Paradoxal, dar poate numai
aparent paradoxal, faptul relatat de Anna
Grigorievna mă duce cu gândul și la „Jurnalul”
lui Dostoievski unde el afirmă, altminteri cu
superioară seninătate, că occidentalii nu-i
înțeleg pe ruși, că pentru ei rușii parcă ar veni
din alte spații, din alte lumi. Acesta era senti-
mentul lui. Ca argument, ar fi putut foarte bine
să invoce  avant la lettre și o caracterizare a unui
ilustru om politic și de stat, dar și laureat al pre-
miului Nobel pentru literatură, Churchill: Rusia
este o enigmă ascunsă într-un mister.  

Acea unică ocazie când Dostoievski și
Tolstoi, aflați sub același acoperiș nu s-au văzut
(de menționat că ar fi mai fost posibilă o întâlni-
re a lor față în față la festivităţile din 1880, de la
Moscova, consacrate memoriei lui Puşkin, când
Dostoievski a rostit un faimos discurs, dar la
acel eveniment Tolstoi nu a participat) este evo-
cată în Amintirile Annei Grigorievna
Dostoievskaia. Era data când filozoful Vladimir
Soloviov și-a susținut ultima prelegere dintr-un
ciclu la care Tolstoi venise la Petersburg însoţit
de criticul Strahov. Iată dialogul dintre Strahov
şi Anna Grigorievna:

„– A, a fost o situaţie specială, râse Strahov.
Nu v-am ocolit numai pe dumneavoastră (Anna
Grigorievna îl întrebase pe obişnuitul «musafir
de duminică» al familiei Dostoievski, invitat să
ia masa împreună: de ce i-a ocolit la prelegerea
lui Soloviov? – n.mea), i-am ocolit pe toţi
cunoscuţii. Împreună cu mine a venit Lev
Nikolaievici Tolstoi. M-a rugat să nu-i fac
cunoştinţă cu nimeni, de asta am şi evitat pe
toată lumea. – Cum! A fost Tolstoi cu dumneata?

Exclamă Feodor Mihailovici cu o uimire amară.
Ce rău îmi pare că nu l-am văzut! Bineînţeles n-
aş fi insistat să-i fiu prezentat, dacă omul nu
voia. Dar de ce nu mi-ai şoptit că e cu dumnea-
ta? M-aş fi uitat la el! – Doar îl ştiţi din fotogra-
fii, râse Nikolai Nikolaievici. – Ce fotografii,
parcă ele redau omul? E cu totul altceva când îl
vezi în carne şi oase. Uneori ajunge şi o privire,
ca să-ţi rămână în inimă un om pentru toată
viaţa. N-o să-ţi iert niciodată, Nikolai
Nikolaevici, că nu mi l-ai arătat”.  De multe ori
– își amintește Anna Grigorievna – Dostoievski
„şi-a exprimat regretul că nu-l cunoştea pe
Tolstoi personal”. Referindu-se la  întâlnirea
ratată, Ion Ianoşi comentează și se întreabă:
„Esenţialul este că la 10 martie 1878 (era dumi-
nică – n.mea) s-a ivit un prilej neaşteptat de sim-
plu şi de firesc pentru ca Tolstoi şi Dostoievski,
aflaţi pentru prima şi ultima oară împreună (să
nu uităm că peste trei ani Dostoievski avea să
moară – n.mea), să se cunoască personal. Şi că,
printr-un întâmplător concurs de împrejurări,
această cunoştinţă nu s-a realizat. Oare cu ade-
vărat întâmplător? Orgoliul lui Strahov nu a
jucat oare aici, precum în tragediile greceşti, un
rol hotărâtor? Prin orgoliul de a fi singurul prie-
ten devotat şi tălmăcitor autorizat când al lui
Dostoievski, când al lui Tolstoi, şi de a nu-şi lăsa
estompate presupusele prerogative pentru un
dialog direct între cei doi, care pe el l-ar fi pus
într-o paranteză oricând neglijabilă, nu a fost
oare Strahov mesagerul unui adevăr mai impor-
tant şi de el neştiut?”. Ceea ce este mai mult
decât probabil, căci ştim că asemenea personaje
apropiate de mari personalități exercită o
influență puternică asupra acestora, manipulând
cu abilitate, reușind în anumite circumstanțe să
intervină eficient în acțiunile și hotărârile lor.
Toți biografii au acordat o atenție aparte rolului
lui Strahov, care se bucura și de prestigiul unui
mare critic, în viața Patriarhului de la Iasnaia
Poliana și chiar a familiei sale.

Pentru înţelegerea sistemelor de valori ale lui
Dostoievski și Tolstoi de o relevanță definitorie
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este confruntarea lor privind ideile, problemele
complexe, spinoase, între care „problema slavă”
şi, în legătură directă cu ea, cea a naţionalismu-
lui, poziţiile celor doi în această privinţă fiind
diametral opuse. „Tolstoi – scrie Ion Ianoşi – n-
a vrut să cedeze naţionalismului, l-a considerat
aberant şi degradant pentru orice om de bun-
simţ. În această privinţă, el va rămâne consec-
vent, se va ridica împotriva naţionalismului rus
din timpul războiului cu Japonia, va avea
îndreptăţirea morală să nu se confunde cu o
cauză considerată de el nedreaptă şi pierdută –
se confruntase doar cu războiul dus împotriva
cotropitorilor lui Napoleon, ridicase doar cel
mai trainic monument al patriotismului popu-
lar!” Dimpotrivă, Dostoievski era un naţionalist,
chiar vehement, dacă luăm în seamă fie şi numai
faptul că el „îl denunţă violent pe Levin” din
Anna Karenina, fiindcă opinia acestuia era că
„nu poate să existe vreun sentiment nemijlocit al
ruşilor adevăraţi faţă de slavii de prin alte părţi”.
Cât de inflexibil era Dostoievski într-o astfel de
dispută ne-o dovedeşte acest atac la Tolstoi:
„Asta ne pune autorul ei (al romanului amintit –
n.mea) în faţă, ca exemplu de om drept şi cin-
stit? Oameni ca autorul Annei Karenina sunt
învăţătorii societăţii, învăţătorii noştri, iar noi nu
suntem decât învăţăceii lor. Dar ce anume ne
învaţă ei?” Este limpede că Dostoievski, chiar și
de la înălţimea operei sale la acel moment imen-
să și cu şapte ani mai în vârstă decât Tolstoi, îi
recunoștea acestuia  înalta magistratură. Credea
de pildă  „că nicăieri în Europa nu există un
roman comparabil cu Anna Karenina – opinie pe
care nu ar fi cutezat s-o exprime mulţi ruşi şi la
care confraţii occidentali aveau să ajungă mult
mai târziu”. De altfel, această capodoperă abso-
lută a constituit obiectul „celui mai amplu şi mai
coerent” studiu „din romanul dialogat al celor
doi”, cum remarcă Ion Ianoși. Ce relevă studiul
Annei Karenina, culme „a încleştării dintre cei
doi artişti şi gânditori”?: „Dostoievski ştie că
artistul Tolstoi este cel mai de seamă dintre toţi,
dar această convingere el o pune de fapt între
paranteze pentru a se ocupa «numai şi numai»

de ideologul Tolstoi. Îl irită această artă desăvâr-
şită. Dar îl pasionează tot ceea ce se referă la
confruntările naţiunii şi omenirii”. O pasiune
caracteristică marilor spirite, marilor creatori
ruși. De aceea operele lor „crestează sufletele”,
cum observa Marin Preda, referindu-se chiar la
Tolstoi. Studiul amplu al lui Dostoievski despre
romanul Anna Karenina este relevant și în ceea
ce privește femeia în viziunea celor doi mari
prozatori, pozițiile lor fiind și în această chestiu-
ne mai degrabă diferite. Ion Ianoși observă: „În
articolele despre Anna Karenina, Dostoievski nu
s-a referit deloc la Anna Karenina. Cum nu se
referise nici la Nataşa Rostova. Cum nu avea să
se refere Tolstoi la Nastasia Filippovna sau la
Katerina Ivanovna. Dialogurile lor bărbăteşti se
purtau cu un exclusivism orgolios prin mesa-
geri-bărbaţi”. Ceea ce ne apare cum nu se poate
mai firesc din perspectiva concepţiei lor despre
menirea femeii. În vreme ce bărbaţii „au de
rezolvat probleme pentru toţi decisive, unica
problemă a femeii este bărbatul: aici
Dostoievski îl urmează pe Tolstoi în patriarhalis-
mul său ţărănesc”. Altfel spus, în acest punct, cei
doi atât de despărţiţi se întâlnesc. O descriere din
unghi psihologic, dar şi istoric, a evoluţiei unor
celebre personaje feminine din opera lui
Dostoievski şi a lui Tolstoi relevă că între real şi
imaginar, figurile emblematice ale celebrelor lor
personaje feminine, destinele tulburătoare ale
acestora par să repovestească facerea, creşterea
şi descreşterea lumii. Frapant este contrastul
dintre idealul feminin al fiecăruia dintre cei doi
şi ceea ce le-a hărăzit viaţa reală, îndeosebi când
e vorba de Tolstoi: „Ţăranul patriarhal patronea-
ză până la urmă această viziune a lui Tolstoi, ca
şi idealul său feminin. Pentru el femeia apare ca
o mult râvnită oază în mijlocul încleştărilor
publice: «pacea» între «războaiele» purtate de
bărbaţi”. Crezând într-o viaţă precum cea a
Rostovilor, Lev Nikolaievici a încercat „să refa-
că familia ideală în propria sa căsnicie”, dar
„irealismul său l-a costat scump”. căci „realul se
opune idealului”. Finul analist Ion Ianoși încheie
eseul despre femeile şi familiile reale şi ideale
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ale celor doi mari scriitori, remarcând paradoxul
că „Anna Grigorievna a realizat în viaţa lui
Dostoievski cam ceea ce şi-ar fi dorit pentru
viaţa sa Tolstoi”. Dacă ar fi trăit și ar fi cunoscut
cum au evoluat lucrurile în următoarele aproape
trei decenii în familia lui Tolstoi până la fuga sa
din imperiul de la Iasnaia Poliana, Dostoievski
n-ar fi făcut decât să constate adevărul exprimat
în celebrul început al romanului Anna Karenina:
„Toate familiile fericite se aseamănă între ele.
Fiecare familie nefericită, însă, este nefericită în
felul ei”...  

Până şi în moarte sau în postumitatea imedia-
tă, Dostoievski şi Tolstoi se deosebesc net.
Primul moare la 28 ianuarie 1881, după ce în
noaptea de 25 spre 26 ianuarie suferă o hemop-
tizie care se va repeta violent a doua zi:
„Dostoievski cere să fie chemat preotul, citeşte
Evanghelia, îşi ia rămas bun de la familie. După
o nouă hemoragie (...) intră în comă şi moare”.
Ceremonia de înmormântare, grandioasă, este
descrisă cu vădită împăcare sufletească de însăşi
Anna Grigorievna în Amintirile ei. Mii de
oameni, între care personalităţi de prim rang,
inclusiv marele duce Dmitri Konstantinovici,
asistă şi merg în urma cortegiului până la Lavra
Alexandro-Nevskaia de la capătul celebrului
bulevard de peste patru kilometri al capitalei
imperiale de la gurile Nevei. Aici intonează cân-
tări corurile reunite ale Lavrei şi Catedralei
Sf.Isaak. Coroanele strălucesc de panglici cu
inscripţii de aur şi argint, iar la cimitirul
Tihvinskoe aşteaptă o mare mulţime. Anna
Dostoievskaia trăieşte toate acestea cu satisfac-
ţia unei  „compensări post-mortem”. Iată cum
comentează Ion Ianoși: „Moartea şi înmormân-
tarea lui Dostoievski au în ele ceva profund sim-
bolic în chiar ambiguitatea lor”. Dostoievski ar
fi fost mulţumit de înmormântarea fastuoasă ce i
s-a făcut şi implicit de demonstraţia „în faţa
lumii întregi de a fi fost în fine «acceptat» fără
rezerve de capii ţării şi ai Bisericii. Privită din
partea cealaltă, acceptarea echivala cu o expro-
piere, cu o anexiune. Ţarismul şi pravoslavia se
străduiseră de mult să şi-l anexeze pe marele

răzvrătit. Înmormântarea le dădea, în ochii
lumii, câştig de cauză”. Răzvrătitul, surghiuni-
tul, condamnatul la moarte, scriitorul (necitit de
înalţii ierarhi ai Bisericii) devine astfel un verno-
poddannîi – cuvânt compus în rusește însem-
nând fidel, credincios, devotat, supus faţă de stă-
pânire – şi un bigot. Nu se poate „să nu ne vină
în minte, antitetic, cealaltă înmormântare, a lui
Tolstoi, ce avea să fie peste aproape trei dece-
nii”, după fuga de la Iasnaia Poliana. Înhumarea
se săvârşeşte simplu, fără slujbă religioasă, într-
un loc dorit de el. Preoţi erau miile de mujici
care îl conduceau în marea trecere şi mestecenii
dintr-un luminiş al pădurii Zakaz de la Iasnaia
Poliana ce străjuiesc cel mai impresionant mor-
mânt dintre cele celebre pe care le-am văzut
vreodată. Și am văzut destule. Cum memorabil
conchide Ion Ianoși: „Plebeul Dostoievski a avut
parte de o înmormântare aristocratică.
Aristocratul Tolstoi – de una plebee. Primul a
fost iertat de Biserică pentru păcatele lui. Al doi-
lea nu a iertat niciodată Biserica pentru păcatele
ei”. 

Închei prin a evoca un episod trăit în Spania.
În Muzeul Cervantes de la Alcalá de Henares,
acasă la creatorul lui Don Quijote, încă de la
intrare privirea mi-a fost atrasă de un panou fixat
pe un perete pe care sunt înscrise aceste cuvinte
extrase din Jurnalul lui Dostoievski: „Dacă
lumea s-ar sfârși și cineva ne-ar întreba: «Ați
înțeles Dv. viața? Și la ce concluzie ați ajuns?»,
i-am putea prezenta în tăcere un exemplar din
Don Quijote”. În Jurnal Dostoievski mai spune
că „această cea mai tristă carte ce s-a scris vreo-
dată” ar trebui ca fiecare să o aibă cu el la
Judecata de Apoi. Mă gândesc că la acea judeca-
tă supremă am putea să avem cu noi și una din
cărțile lui Dostoievski însuși. De pildă – Crimă
și pedeapsă.    
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Când, în 1904, i se tipărea Cultura română și
politicianismul, Constantin Rădulescu-Motru nu
bănuia că scrisese una dintre cele mai importante
cărți românești de politologie din secolul al XX-lea.
Dacă ne gândim la gravitatea și la persistența în
timp a fenomenului social diagnosticat și descris,
putem aprecia chiar (oricât ar părea de surprinzător)
că este scrierea cea mai importantă din domeniul
menționat. Vorbim, așadar, despre o carte importan-
tă, iar nu despre una frumoasă, fiindcă nu știm dacă
cineva ar putea spune că ea se citește cu plăcere.
Bucuria ‒ stare de spirit ivită de regulă drept efect
al parcurgerii unor pagini bine scrise de literatură,
artă, filosofie, teologie, sau știință ‒ nu e de aflat în
cartea lui Rădulescu-Motru. 

Politologia este un domeniu de interferență între
sociologie, psihologie, filosofie și alte discipline ale
cunoașterii sociale și umane. În ceea ce îl privește,
Rădulescu-Motru a practicat politica (anume, în
zona conservatoare a spectrului), dar nu și-a confi-
gurat un profil de politolog și nici de sociolog în
sensul tare al termenilor; dominanta instruirii sale
intelectuale a fost filosofia, strâns legată de psiholo-
gie. De altfel, doctoratul și l-a trecut în Germania,
sub îndrumarea renumitului psiholog Wilhelm
Wundt (la Leipzig, în 1893), însă teza (Zur
Entwickelung von Kant’s Theorie der
Naturcausalität [Despre dezvoltarea teoriei lui Kant
asupra cauzalității naturale]) purta, evident,
amprenta gândirii kantiene. 

De la maestrul său, Wilhelm Wundt, Rădulescu-
Motru a preluat interesul pentru etnopsihologie (în
germană: Völkerpsychologie), cu aplicare (și, în
egală măsură, cu aplecare) asupra poporului român.
Așa a ajuns să scrie câteva dintre lucrările sale fun-
damentale ‒ Personalismul energetic (1927),
Românismul, catehismul unei noi spiritualități

(1936), Etnicul românesc. Comunitate de origine,
limbă și destin (1942). Cronologic, înaintea acesto-
ra trebuie plasată însă Cultura română și politicia-
nismul, apărută, cum am punctat deja, în 1904. Care
este motivația acestei situări împreună cu celelalte?
În fondul ei esențial, ea este tot o lucrare de etnop-
sihologie; cu oarecare îndrăzneală aplicativă, putem
considera Cultura română și politicianismul drept o
lucrare de psihopatologie etnică. Termenul de „psi-
hopatologie” exista în epocă ‒ l-a folosit Sigmund
Freud într-o scriere proprie (apărută tot în 1904!):
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
[Psihopatologia vieții cotidiene]; Freud cerceta însă
psihopatologia doar la nivel individual, în vreme ce
Rădulescu-Motru se ocupă de psihopatologia colec-
tivă. 

Fără să invoce termenul generalizator de „psiho-
patologie” (ar fi atras asupră-și toate fulgerele, într-
un context național în care mai sângerau încă rănile
produse de stăpânirile străine), Motru nu ezită să
facă uz, totuși, de câteva ori, de cuvântul „boală”
(cu specificația de boală socială); sensibil, atașat de
obiectul pe care îl examinează, el înfățișează con-
cret psihologia unui întreg popor, așa cum se arăta
ea atinsă de politicianism ca de o maladie morală.
Răul survine spre sfârșitul secolului al XIX-lea, în
cursul procesului de modernizare a vieții social-
politice românești, marcând efortul de adoptare a
instituțiilor și a comportamentului politic pe care
societățile occidentale le constituiseră în împreju-
rări istorice favorabile, împrejurări de care poporul
român nu avusese parte. În plus, politicianismul a
încolțit și ca urmare a trădării idealurilor
revoluționare de la 18481. Toate caracteristicile și
explicațiile cauzale privind fenomenul duc spre
supoziția ‒ consternantă pentru noi ‒ că politicianis-
mul a fost (și este) un fenomen cu manifestări
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accentuate (dacă nu cumva prezente exclusiv) toc-
mai în lumea românească. Firește, demagogi și poli-
ticieni veroși există peste tot, urbi et orbi, dar cum
să nu ne pună pe gânduri un fapt verificat (și verifi-
cabil de oricine ar binevoi), anume: absența terme-
nului de „politicianism” în limbile străine (engleză,
franceză, germană etc.) cu care lucrăm adesea?! E-
adevărat că în chiar deschiderea prefeței la propria-
i carte, autorul socotea „politicianismul” ca „nefiind
încă o noțiune bine fixată în știința socială de
astăzi”2 ‒ adică de-atunci; dar nici după mai bine de
un secol marile limbi europene să nu și-o asume
(noțiunea)? 

*
Iată-l, deci, pe Constantin Rădulescu-Motru,

enunțând necesara definiție: „Prin «politicianism»
înțelegem un gen de activitate politică ‒ sau, mai
bine zis, o practicare meșteșugită a drepturilor poli-
tice ‒, prin care câțiva dintre cetățenii unui Stat tind
și uneori reușesc să transforme instituțiunile și ser-
viciile publice, din mijloace pentru realizarea bine-
lui public, cum ele ar trebui să fie, în mijloace pen-
tru realizarea intereselor personale”3. 

În zilele noastre s-a făcut caz de structura oxi-
moronică a conceptului de „politicianism”.
Argumentația pleca de la zăbava asupra unei anu-
mite formulări din definiția de mai sus: „o practica-

re meșteșugită a drepturilor politice”. Se întreba (și
răspundea retoric) comentatorul: „Dar ce
semnificații implică predicatul practicare
meșteșugită, care revine ca proprietate subiectului
politicianism? Dacă avem în vedere adjectivul
meșteșugit, constatăm că [acesta] presupune
semnificații ce se opun. Astfel, în sens pozitiv, [el]
descrie iscusința și talentul în practicarea politicii
pentru realizarea binelui public; în sens negativ,
desemnează iscusința în amăgirea poporului sau în
urzirea intrigilor specifice luptei pentru putere,
implicit în parvenirea politică”4. 

Cu sau fără ideea de practicare meșteșugită,
politicianismul exprimă o stare de anormalitate.
Poate nu-i chiar o boală, căci prea durează de mult
timp, iar bolile ori se vindecă, ori sunt letale; iar
poporul român, în răstimp, nici nu s-a vindecat, nici
nu a sucombat!... Să zicem că avem de-a face cu
mai-puțin-decât-o-maladie și mai-mult-decât-o-
anomalie; atunci care este leacul împotriva unei ast-
fel de stări sociale? Întrebarea a ridicat-o și
Rădulescu-Motru, iar acesta și-a esențializat răs-
punsul în formula: „o puternică reacțiune de sănăta-
te”; adică, mai pe larg: „Organismul poporulul nos-
tru are încă destulă vigoare, și în această vigoare stă
nădejdea noastră, a acelora cari privim cu durere la
progresele politicianismului. Când organismul
social e viguros, atunci îndreptarea mai este cu
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putință. Boala poate fi alungată prin una din acele
reacțiuni de sănătate cari survin brusc ca să deschi-
dă un drum vieții înăbușite”5. 

Rămâne însă, în continuare, de descoperit cum
trebuie să arate, în mod concret, acea „reacțiune de
sănătate”. Din țesătura citatului tocmai reprodus
rezultă că autorul avea în vedere o „reacțiune”
colectivă, care să cuprindă întreaga ființă a neamu-
lui românesc. Așa ceva se poate realiza cu cele mai
mari șanse de reușită printr-o reorientare a
educației naționale. Până la o asemenea angajare
însă nu sunt de neglijat nici inițiativele la scară mai
mică, sau chiar acțiunile personale și interpersona-
le. Ele pot apărea mult mai lesne, iar dacă purtătorii
acestor acțiuni sunt personalități de seamă, cazurile
devin exemplare! 

O asemenea exemplaritate emană relația dintre
Spiru Haret și Simion Mehedinți. Savanți de mare
anvergură ‒ fiecare în domeniul său ‒, ei s-au
implicat și în politică. Au făcut-o de pe poziții ideo-
logice opuse, dar, când istoria și viața socială le-a
oferit prilejul, și-au conjugat energiile spirituale și
au conlucrat întru înălțarea culturală a
compatrioților lor, a țării. 

* 
Chiar și schițate numai, profilurile lor de perso-

nalitate sunt impresionante. 
Spiru Haret (1851‒1912) s-a format ca matema-

tician și astronom prin studii de profil în Franța. În
1878 obținea doctoratul în matematică la Sorbona,
cu o teză de aplicație în astronomie: Sur l’invaria-
bilité des grands axes des orbites planétaires
[Despre invariabilitatea marilor axe ale orbitelor
planetare], publicată ulterior, în 1883, în Analele
Observatorului Astronomic din Paris. Importanța
acestei lucrări avea să-i aducă mai târziu o onoare
specială: în 1959, Uniunea Internațională de
Astronomie va decide ca unul dintre aspectele de
relief caracteristice Lunii să poarte numele „craterul
Haret”. După disertația de doctorat se întoarce în
țară și se angajează într-o intensă activitate
educațională: ca profesor universitar, deputat în par-
lamentul țării din partea partidului liberal, inspector
general, iar apoi ministru în fruntea Ministerului
Instrucției Publice. Instabilitatea vieții politice i-a
fragmentat inițiativele pedagogice: între 1907 și

1910 a fost de trei ori ministru, însă, în pofida aces-
tei discontinuități silite, reformele sale i-au adus
faima de „omul școalei” sau „luminătorul satelor” și
l-au proiectat în legendă. Se povestește că, prin anii
’50, în plin proletcultism, un consilier de la
Moscova sosit în România spre a supraveghea apli-
carea la noi în țară a programului sovietic de orga-
nizare a învățământului ar fi exclamat (evident, într-
un cadru confidențial) către un mic grup de oficiali
din București: „De ce vă trebuie școala noastră când
voi aveți școala lui Spiru Haret?!”. Să mai spunem
că proiectele aplicative nu l-au determinat să aban-
doneze preocupările științifice, astfel că în 1910
publica prin co-editare, la Paris și la București,
Mécanique sociale, o carte ce s-a bucurat de atenția
unor eminenți sociologi, precum Marcel Mauss,
Pitirim Sorokin, Gaston Richard, Georges Gurvitch
și, de asemenea, a redactorilor unui lexicon
internațional de sociologie apărut în Germania,
după al Doilea Război Mondial6. Ca politician, s-a
spus despre el că se deosebea de toți oamenii noștri
politici (I. G. Duca). Până și Vintilă Brătianu remar-
ca admirativ, dar (ca fruntaș liberal) cum altfel
decât paradoxal: „Dacă prin «a face politică» se
înțelege goana pentru satisfacerea intereselor perso-
nale sau de partid, în dauna celor generale, pregăti-
rea și urmărirea intrigilor meschine, atunci desigur
că Haret nu era un om politic”7. Nimic surprinzător,
în aceste împrejurări, că figura lui Spiru Haret a
atras atenția eminentului antropolog elvețian
Eugène Pittard, un savant care și-a exersat pasiunea
pentru o cunoaștere înălțată până la iubire tocmai
asupra poporului român8. Frecvent în România încă
de la începutul secolului al XX-lea pentru ample
cercetări antropologice, Pittard a ținut să-l întâl-
nească personal pe Haret, pe care-l percepe ca pe un
om calm, modest, de o etichetă încântătoare, și în
care sesizează pe autorul principal al dezvoltării
învățământului primar la români odată cu primul
deceniu al secolului al XX-lea9. 

O traiectorie biografică asemănătoare în câteva
principale aspecte a parcurs și Simion Mehedinți
(1868‒1962). Grație recomandărilor din partea lui
Alexandru Odobescu și Titu Maiorescu, ajunge în
Franța și în Germania pentru studii de geografie. În
1899 trece pragul doctoratului la Universitatea din
Leipzig sub îndrumarea lui Friedrich Ratzel („cel
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mai filosof dintre geografi”), cu o teză despre logica
disciplinei geografice: Die kartographische
Induktion [Inducția cartografică]. Revine și el în
țară, astfel încât în 1900 este numit titular al primei
catedre românești de geografie, la Universitatea din
București. Frecventează cercul Junimea, împreună
cu grupul de tineri vrednici și entuziaști crescuți sub
pulpana „boierului”, cum îi ziceau ei între ei lui Titu
Maiorescu; aceia erau, împreună cu Simion
Mehedinți: Constantin Rădulescu-Motru, Petre P.
Negulescu, Mihail Dragomirescu, Teohari
Antonescu, I.A. Rădulescu-Pogoneanu, Ermil
Pangratti și alții. Dintre toți, Simion Mehedinți ‒ cu
sufletul său curat, caracteristic mediului rustic din
care descindea ‒ a devenit îndată discipolul favorit
al lui Titu Maiorescu. Acesta îi va încredința
direcția revistei Convorbiri literare, pe care noul
director o va deschide și spre orizonturi științifice,
sau de vastă amplitudine culturală. Simțul datoriei îl
va ține aproape de geografie, știință a cărei imagine
o va reconstrui în monumentalul tratat Terra; despre
această lucrare se va scrie într-o revistă
internațională că ar trebui să se afle în toate marile
biblioteci din lume. Gândirea geografică a lui
Mehedinți se mișcă pe o cale circulară, supunându-
se unor transfigurări (bine motivate) de tip umanist;
ea se revarsă mai întâi în albia etnografiei, apoi în
aceea a pedagogiei, pentru ca în cele din urmă să se
regăsească, îmbogățită, în matca ei originară, ca:
studiu al spațiului terestru înnobilat de civilizații și
de culturi create de specia umană, pentru care devi-
ne, astfel, o veritabilă „casă de educație” (după
expresia lui Carl Ritter: „Die Erde ist das
Erziehungshaus der Menschheit”). Apartenența la
cercul junimist i-a îndrumat opțiunile politice spre
tabăra conservatoare. A fost și el ministru al
Instrucțiunii Publice, în 1918. Era cu șaptesprezece
ani și ceva mai mic decât Haret, dar obiectivele
social-culturale consensuale i-au apropiat. A fost o
apropiere dincolo nu numai de diferența de vârstă,
dar și ‒ fapt cu adevărat semnificativ ‒ de deosebi-
rea referitoare la afinitatea politică10. 

* 
Ajungem, astfel, la momentul captivant al pre-

zentării de față. Întâmplarea ce urmează s-ar fi pier-
dut probabil în noianul de fapte și evenimente bana-

le dacă n-ar fi rămas consemnată în jurnalul lui
Simion Mehedinți, în directa și superba ei
semnificație. Să cităm: 

„23 martie, 190711. Miercuri seara a venit la
mine Haret. După multe de toate mi-a spus: ‒
Situația noastră. Mă tem că ne-am luat răspunderi
mai grele decât putem purta. Înainte de a ne prăbuși,
facem apel la toate elementele de seamă, să ne
ajute. Regele a greșit o chestie agrară, foametea, în
186612. De atunci și până acum ce-a făcut? Te rog,
fii bun și intră în Consiliul Permanent13! 

Eu: ‒ Am obligații politice și personale pe care
nu le pot trece cu vederea. Vreau să mă consult cu
prietenii mei... 

Haret: ‒ Și dacă refuzi, mie îmi ești tot atât de
drag, ca și acum. Dl. Maiorescu, ieri dimineață, mi-
a spus: nu numai ca să primești, dar chiar trebuie să
primești. Școala trebuie scăpată de influența de par-
tid etc. 

Mme Maiorescu, c-o falcă-n cer și cu una în
pământ, s-a pornit împotriva lui Haret: ‒ Armean
idiot, politician etc., etc. El a susținut pe Grigore
Ștefănescu, contra ta, Titule! 

Dl. Maiorescu: ‒ Nu fi sofistă, Haret e cum e,
dar presupun că e om cinstit!”14

De fapt, episodul acelei vizite mai fusese evocat
de Mehedinți într-un articol omagial, însă doar fugi-
tiv și într-un stil narativ, prin care persoanele împri-
cinate deveneau personaje cu o prestație descrisă la
persoana a treia: „Cu toată deosebirea de vederi, în
1907, când Haret vine iarăși în fruntea ministerului,
cel doritor de progresul școalei [i.e. Haret însuși] a
socotit că nu e o scădere pentru sine să calce pragul
casei unui profesor mai tânăr [i.e. Mehedinți] din alt
partid, oferindu-i să intre în Consiliul Permanent”15.
Și tot din același articol mai aflăm că Haret, ajuns
ministru al Instrucțiunii (se subînțelege că ar fi
vorba de primul mandat, cel din perioada 31 martie
1897‒11 aprilie 1899), l-a contactat pe proaspătul
doctor al Universității din Leipzig, tocmai revenit în
țară: „Aflând de pildă că într-un sat de munte din
județul Putnei se întorsese atunci din streinătate un
tânăr care studiase geografia, i-a scris, îndemnându-
l să lucreze cât mai repede manualele necesare,
potrivit cu noua programă”16. Se subînțelege odată

138138 CONVORBIRI  LITERARE



mai mult că tânărul în cauză era Simion Mehedinți,
iar satul de munte era localitatea de obârșie a aces-
tuia, Soveja. Cei doi vor păstra legăturile de
corespondență; din perioada 17 noiembrie 1898 ‒
26 noiembrie 1911 s-au păstrat treisprezece scrisori
trimise de Haret lui Mehedinți17. 

Așadar, miza acestor întâlniri (nu singura, dar
cea mai importantă) o constituia urgența manualelor
școlare. Problema manualelor (la toate materiile și
la toate clasele din învățământul de toate gradele)
devenise prioritară pe agenda lui Spiru Haret, fiind
corelată direct cu aceea a programelor analitice,
abordată în 1898, prin „reforma Haret”. Mehedinți
va aduce în discuție și în alte împrejurări munca sa
la manualele școlare, neuitând să menționeze
îndemnul primit din partea lui Haret18. Și dacă nu
va mai face de fiecare dată referire la culoarea poli-
tică diferită dintre ei doi, înseamnă că nu mai era
cazul: deosebirile cu pricina se estompaseră sub
raza rațiunii pacificatoare!... 

Cu prețul de a depăși, întrucâtva, tema ca atare a
conlucrării dintre cele două personalități, merită să
adăugăm câteva cuvinte și despre rezultatele impli-
cării lui Simion Mehedinți în elaborarea manualelor
școlare. Fără îndoială, această activitate a constituit
unul dintre aspectele cele mai importante ‒ de
anvergură strategică ‒ ale activității profesorului de
geografie. De multe ori acesta a renunțat la vacanțe
spre a se dedica misiunii asumate. Da, misiune,
pentru că  întrupându-și spiritul în acele instrumente
de învățătură, Simion Mehedinți s-a ridicat la
înălțimea unui misionar, deopotrivă patriot și uma-
nist. Manualele sale răspund unei finalități pedago-
gice, dar sunt veritabile creații, încorporând
inteligență științifică și (prin expresivitatea limbii)
talent artistic. Conceptul de „manual” ca instrument
didactic se diferenția treptat, în funcție atât de nive-
lul de învățământ cât și de cadrul spațial-geografic.
Astfel, în clasele primare, „românașii” ajungeau să
obțină cunoștințe despre „colțul lor de țară; apoi, în
anii următori, să capete o idee despre țara întreagă
și despre restul Pământului. N-am uitat însă că pe
Pământ trăiește nu un singur neam, ci mai multe; de
aceea, n-am pierdut ocazia de a le arăta chiar copii-
lor mărunți că noi, europenii, nu ne-am purtat bine
cu oamenii de altă rasă... Astfel, am crezut că privi-
rile lor pot fi îndreptate și spre omenirea întreagă,
socotită ca o sumă de neamuri, cu dreptul de a trăi

fiecare potrivit cu munca și însușirile sale, fără a fi
strâmtorat de lăcomia și răutatea vecinilor”19. 

În această strategie a lucrat Simion Mehedinți
de-a lungul a peste trei decenii și jumătate: în 1901
îi apăreau două manuale ‒ Geografia celor cinci
continente pentru clasa I secundară și Geografia
fizică pentru clasa a V-a secundară ‒, iar în 1937
ultimul, Antropogeografia pentru cl. a VI-a secun-
dară, o lucrare de 296 pagini, ce poate fi citită și
dincolo de programa școlară, ca un fel de introduce-
re în antropologie. Și din punct de vedere cantitativ,
statisticile dau seama de un efort impresionant20: 62
manuale de unic autor, plus 19 în colaborare21, plus
10 cursuri universitare22. Să mai notăm și amănun-
tul (dacă poate fi considerat astfel!) că, de regulă,
manualele școlare ale acestui autor au cunoscut în
timp mai multe ediții, unele depășind douăzeci de
asemenea reluări! Aceste performanțe ‒ laolaltă
cantitative și calitative ‒ fac din Simion Mehedinți
o figură unică în istoria culturii pedagogice
românești!... Spiru Haret nu s-a înșelat când l-a cău-
tat spre a și-l asocia marilor sale proiecte!... 

* 
O voce autorizată (pentru că vine dinspre socio-

logie, aparținând totodată unui excelent cunoscător
al gândirii lui Constantin Rădulescu-Motru) afirma
despre Cultura română și politicianismul: „Cartea
este de o actualitate indiscutabilă, stările la care
face referire le vedem astăzi peste tot în societatea
românească”23. 

Într-adevăr, în societatea românească de astăzi,
în care democrația a ajuns o perdea subțire de fum
ce nu mai poate masca declarațiile de război politic,
cele întâmplate între Spiru Haret și Simion
Mehedinți par a alcătui un fictiv scenariu moraliza-
tor. Faptele acestor doi oameni de seamă sunt însă
istoricește consemnate ‒ deci cât se poate de reale ‒
și dau de rușine incapacitatea oamenilor politici
(de-acum, dar parcă nu numai) de a acționa mai pre-
sus de interesele personale sau de partid. 

Sintetizând, ce s-a petrecut între Spiru Haret și
Simion Mehedinți? I-a separat opțiunea politică de
primă instanță, dar în instanțele ulterioare i-au
apropiat valorile fundamentale. Au fost mari edu-
catori... I-a apropiat și simpatia profundă pentru
universul satului... Și dorința de a face bine semeni-
lor lor... Au oferit ‒ tacit, dar peremptoriu ‒ dovada

139139CONVORBIRI  LITERARE



că politicianismul poate fi depășit prin exemplul
propriu!... Această exemplaritate activă reprezintă,
tocmai, ceea ce Rădulescu-Motru numea „reacțiune
de sănătate”. În fața acelei probe de exemplaritate
politicianismul s-a topit, precum se topește subiec-
tivitatea măruntă în fața datoriei pentru datorie, sau,
cum ar spune Immanuel Kant: în fața imperativului
categoric!... 

Note: 
1. Pentru detalii istorice și comparative privind geneza

politicianismului la români a se vedea unele studii apărute
în volumul: Alexandru Surdu, Marius Dobre (coord.),
2016, Simpozionul național „Constantin Rădulescu-
Motru”, ed. I (Tg. Mureș), București, Editura Academiei ‒
îndeosebi Claudiu Baciu, „Despre moralitatea poporului
român în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru”, pp.
83‒89. 

2. C. Rădulescu-Motru, 1904, Cultura română și poli-
ticianismul, București, Atelierele grafice I.V. Socecu, p. III. 

3. Ibidem. 
4. Florea Lucaci, 2016, „Politicianismul la români, sau

despre actualitatea gândirii lui Constantin Rădulescu-
Motru”, în: Alexandru Surdu, Marius Dobre (coord.),
op.cit., p. 68 (subl. în orig.); pentru întreg articolul a se
vedea pp. 67‒74. 

5. C. Rădulescu-Motru, op. cit., p. 183 (subl. ns. ‒ G.
G.). 

6. Wilhelm Bernsdorf (hrsg.), 1959, Internationales
Soziologen Lexikon, Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, p.
205. 

7. Apud Gheorghe Dumitrașcu, 2008, Spiru Haret,
apostol al conștiinței naționale, cu un „Cuvânt înainte” de
Alexandru Popescu-Mihăești, Râmnicu Vâlcea, Editura
Fântâna lui Manole, p. 122. 

8. A se vedea Gheorghiță Geană, 2021, „Eugène Pittard
‒ un savant care a înălțat cunoașterea până la iubire”, în:
Andrei Kozma, Cristiana Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici
(coord.), Antropologie și tradiții, sub tipar la București,
Editura Academiei Române. 

9.  Cf. Eugène Pittard, 1917, La Roumanie ‒ Valachie,
Moldavie, Dobroudja, Paris, Éditions  Bossard. Întâlnirile
dintre cei doi savanți și, deopotrivă, militanți umaniști
(Haret ‒ matematician și astronom, precum și emblematic
reformator al învățământului românesc; Pittard ‒
antropolog celebru, dar și, după Primul Război Mondial,
promotor al desemnării Genevei ca sediu pentru Liga
Națiunilor) sunt relatate amănunțit între paginile 88‒93 ale
tocmai menționatului volum. 

10. Aici se încheie schițele biografice ale celor două
personalități. Am expus datele strict necesare. S-a scris
mult despre fiecare dintre cei doi savanți și se va mai scrie
încă. Pentru amănunte suplimentarte privind problemele

discutate aici trimitem (minimal) la: Dumitru Ghișe,
Nicolae Gogoneață (coord.), 1980, Istoria filosofiei
românești, vol II, București, Editura Academiei, pp. 114-
124; Gheorghe Dumitrașcu, 2008, Spiru Haret, apostol al
conștiinței naționale, Râmnicu Vâlcea, Editura Fântâna lui
Manole, și la: Operele lui Spiru Haret, vol. I‒XII, 2010,
ediție îngrijită de Constantin Schifirneț, București, Editura
Comunicare.ro. Despre Mehedinți a se vedea: scrierea
autobiografică S. Mehedinți, 1946, Premise și concluzii la
Terra. Amintiri și mărturisiri, București, Academia
Română, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, pre-
cum și Victor Tufescu, 1994, Simion Mehedinți. Viața și
opera, București, Editura Enciclopedică. 

11. În 1907, 23 martie (data din jurnal) s-a potrivit într-
o zi de vineri. Vizita distinsului oaspete se va fi petrecut,
așadar, cu două zile înainte, adică miercuri, 21 martie. Am
realizat datarea după: Dr. Vasile Câmpian și Dr. Mircea
Ivan, 2000, Calendar iulian și gregorian pentru România,
1‒2500, Cluj-Napoca, Transilvania Press. 

12. Eroare din graba condeiului; probabil 1886. 
13. Grup de consilieri afiliați Ministerului Instrucțiunii

Publice. De regulă, erau aleși după criterii de partid. 
14. S. Mehedinți, 2012, Caiete, vol. I, ediție îngrijită de

Costică Neagu, Focșani, Editura Terra, p. 97. 
15. S. Mehedinți, 1932, „Amintiri despre Haret”, în:

Frământări didactice, Revista corpului didactic primar din
județul Putna, p. 1712 (art. întreg: pp. 1711‒1713). 

16. Ibidem, p. 1712. 
17. A se vedea Operele lui Spiru Haret, vol. XI ‒

Scrisori, 2010, ediție îngrijită și note de Constantin
Schifirneț, București, Editura Comunicare.ro, pp. 59‒65. 

18. Vezi, de exemplu: S. Mehedinți, 1938, Geografie și
geografi la începutul secolului al XX-lea. Însemnări cu pri-
vire la desvoltarea științelor și a învățământului în
România, București, Editura Librăriei Socec. pp. 109‒112. 

19. Ibidem, p. 111 (subl. în original). 
20. O migăloasă invenrtariere a manualelor elaborate

de savantul geograf poate fi găsită în: Costică Neagu, 2003,
Simion Mehedinți ‒ Biobibliografie, cu o „Prefață” de
Gheorghiță Geană, Focșani, Editura Terra, pp. 95‒109. 

21. Între colaboratori s-au aflat: George Vâlsan, Ion
Dongorozi, Vintilă Mihăilescu și Octavian Goga (acesta
din urmă co-autor la câteva cărți de citire). 

22. Unele dintre cursurile universitare erau de etnogra-
fie, conform unei viziuni preluate de Mehedinți din tradiția
antropogeografică vest-europeană ‒ în special germană ‒
din secolul al XIX-lea. 

23. Constantin Schifirneț, 2003, C. Rădulescu-Motru.
Viața și faptele sale, vol. I, București, Editura Albatros, p.
365. 
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O recentă apariție editorială, Serbarea de la
Putna, 1871. Publicistică, documente, amintiri,
care a văzut lumina tiparului cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al
Sucevei și Rădăuților, într-o ediție îngrijită de
monahul Alexie Cojocaru și cu prefață de Adrian
Alui Gheorghe, la Editura Mitropolit Iacov
Putneanul, Mănăstirea Putna, 2021, 350 p., ne oferă
binevenita ocazie de a mai adăsta nițel asupra nici-
când suficient de celebratei întruniri panromânești
de peste veac.

Îngrijitorul ediției, cu meticulozitate și
dedicație, ne pune din nou pe masă dosarul eveni-
mentului de acum 150 de ani, reflectat în presa vre-
mii („Albina”, „Convorbiri literare”, „Curierul de
Iassi”, „Familia”, „Federațiunea”, „Românul”,
„Telegraful”, „Traian”, „Trompeta Carpaților” – ar
fi putut fi adăugată aici măcar „Gazeta
Transilvaniei”, care, chiar dacă a preluat majorita-
tea articolelor din „Românul”, a făcut o intensă și
utilă muncă de propagandă, mai ales în Ardealul
oropsit de unguri, în care – ciudat lucru – revista
„Transilvania”, organ al ASTRA și diriguită de
marele român de la 1848 George Bariț, nu există
nici măcar un rând în care să se pomenească de
Putna, nici înainte, nici după), completat în timp
prin amintiri de-ale participanților (Ioan Slavici și
T.V. Ștefanelli – pe Samson Bodnărescu nu-l trecem
aici, pentru că... explicațiile mai la vale), prin docu-
mentele prețioase „lăsate moștenire” de Teodor
Balan în cartea sa din 1932, la care sunt adăugate
câteva acte din Arhiva Mănăstirii Putna, pe care le-
a făcut cunoscute prin publicația de înaltă ținută
„Analele Putnei”, dar care simțeau nevoia unei
distribuții mai ample, între coperțile unei cărți.

Remarcăm cu bucurie repunerea în circulație a
câtorva texte din aceeași presă consultată și de alți

cercetători, care însă nu le-au considerat
demne de atenție, deși acestea întregesc
imaginea de ansamblu a marii adunări
naționale: măcar cele două ale lui Gabriel
Băleanu, În afacerea serbării de la Putna
(comunicat semnat alături de Emanuel
Logotheti și Ioan Volcinschi) și Serbarea de
400  ani de la Sânțirea monastirei Putna
(15/27 august 1870) – singura relatare a
manifestării din acel an. Ca fapt divers, adică
spre știință, mai există un text, Reflexiuni la
raportul Comitetului central pentru serbarea
întru memoria lui Ștefan cel Mare (publicat
în „Albina” nr. 44 din 4 iun. A.c.), publicat în
„Albina”, An. VI, nr. 50, 18/30 iun. 1871, p.
2-3, datat Viena, în 12 iunie 1871, și semnat
„În numele delegațiunii și a mai multor
membri ai fostului Comitet central” de
„Gabriel Baleanu, st. filos.”, ecou al poziției
delegației de la Putna din 1870, care nu cred
că ar fi stricat să se afle alături de atâtea alte
informații, chiar dacă el vine, oarecum, în
contra curentului oficial unanim acceptat și
promovat – începutul documentului este sugestiv:
„Aflându-se în citatul raport multe neexactități
esențiale și apostrofându-se la mai multe locuri și
unele persoane într-un mod nu destul de provocat
din partea colegilor mei în fosta delegațiune și a
altor membri ai fostului Comitet central, vin a face
observațiunile necesare la numitul raport”1.

Nu cu aceeași bucurie am găsit reproduse în
acest volum câteva atacuri, de sorginte politică de
partid, ale unor gazete, cu precădere „Telegraful” de
la București, al căror scop primordial era denigrarea
Junimii ieșene și a revistei acesteia, „Convorbiri
literare” (care a onorat cum se cuvine evenimentul
de la Putna, dovadă numeroasele intervenții –
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anunțuri, articole, poezii, discurs Xenopol). Aceste
atacuri, în focul luptei politice a liberalilor înlocuiți
la guvernare de partida conservatoare, nu fac decât
să dovedească miopie diplomatică și să se situeze în
paralel cu mișcarea curată a studenților, care a avut,
în timp, câștig de cauză. 

Pe fondul rupturilor temporare din viața
studențimii, sub influența unor „bătrâni” șefi de
partid sau de prin preajmă, care s-au manifestat cu
acuitate de-a lungul timpului în toate provinciile
românești, Ion Grămadă, făcând risipă de exemple
– printre care și faimosul Ioniță Bumbac din vremea
Putnei 1871, care propovăduia înfierarea „cosmo-
politului vândut străinilor” Maiorescu, cu constata-
rea lui I.Gr.: „După aproape 40 de ani de la acel
incident memorabil, aceeași Românie Jună l-a săr-
bătorit în 1910 în mod grandios pe același
Maiorescu trădător și vândut străinilor, pe care l-au
scuipat în efigie antecesorii, studenții de la 1871” –
extrage concluzia risipirii inutile a forțelor tinerimii
în momente de cumpănă: „Tinerii universitari sunt
oameni neisprăviți, încă n-au convingeri politice
bine definite, nici experiență politică și nici o minte
bine disciplinată, și de aceea ei sunt supuși diferite-
lor curente trecătoare care-i poartă, întocmai cum
apele unui râu poartă niște frunze, pe cari le izbesc
de un mal sau de altul. Tinerii studenți nu apelează
în asemenea cazuri la minte, ci numai la pasiuni”2.

Foarte interesant articolul lui Samson
Bodnărescu, Reminiscențe din Putna, care ne
evocă, plin de patetism și patriotism romantic,
debutul prăznuirii lui Ștefan cel Mare la Putna încă
din 18673, dar și pentru că ne oferă textul unei
broșuri rarisime – cercetătorii ieșeni nu l-au dibuit,
atunci când au întocmit fișa scriitorului pentru
Dicționarul literaturii române până la 1900 –care
nu există în fondurile Bibliotecii Academiei
Române sau în cele ale Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Pe de altă
parte, ne atrage atenția asupra prezenței junimistu-
lui la mănăstirea nu prea îndepărtată de satul său de
baștină – Voitinel – acolo pe unde și-a făcut cale în
repetate rânduri: Aurel Petrescu, în Prefață la
Samson Bodnărescu, Scrieri, București, 1968, p.
IX, ne dă informația că „Sfârșește acum (în 1870
sau după) la mănăstirea Putna drama Grigori-Vodă
III, începută în străinătate”, iar la 1869, cu ocazia

unei colecte făcute la hramul Mănăstirii Putna de
către igumenul Arcadie Ciupercă, în beneficiul
„Fundăciunii Pumnulene”, Samson Bodnărescu,
„doctorand în filosofie”, se înscrie cu 2 fl.4.

P.S. Și o completare la frământarea
prefațatorului („Congresul presei române [...] nu
știm să fi avut loc” – p. 16): întrunirea a avut loc, la
București, cu o participare de evidentă influență
liberală, după cum ne documentează „Gazeta
Transilvaniei” (An. XXXIV, Nr. 77, 18/6 oct. 1871,
p. 3), preluând știrea din „Informațiunile” din
București: 

„Congresul presei române este nedubiu cestiu-
nea care primează cu mult, săptămâna aceasta, pre
asupra tuturor celorulalte cestiuni. Lui dară primele
linie.

Cu toate erorile unei junimi mai mult generoasă
decât prudentă și cu tact – congresul este azi o rea-
litate, una din acele rari realizări de doruri ale ani-
mei române, care în timpii aceștia de crivăț aprig,
această realizare o făcu posibilă, cu toate greșelile,
numai acea iubire de țară, de națiune, care bate în
pieptul tuturor grupurilor, constituind în trecut
marele și mâine neînvinsul partid național româ-
nesc!

Întrunirea primă a congresului avu loc vineri
seara la 8 oare în sala Ateneului Român. Au fost de
față, pe cât ne amintim, reprezentanții următoarelor
foi: Românul, Telegraful, Columna lui Traian,
Orientul, Opiniunea publică, Revista
Românismului, Gazeta de Bacău, Semănătoriul
(din Bârlad), Uniunea liberală din Iași,
Informațiunile din Galați, Asmodeu, Daracul,
Ghimpele, Sarsailă, Poporul și Informațiunile din
București.

D. Urechia amintind că inițiativa congresului a
venit de la Uniunea liberală din Iași, propuse, și
congresul primi, ca d. Holban, reprezentantele
Uniunii liberale, să ia președinția provizorie. După
aceasta congresul adoptă propunerea președintelui
provizoriu de a mărgini pentru acea seară lucrările
numai la alegerea unui alt local mai apropriat și a
defige ziua primei întruniri, în adăstarea sosirii și a
altor reprezentanți ai presei din țară. 

Așa se defise ziua întrunirii prime pre mâine,
duminecă 3 oct., la 2 oare p.m., și de local se alese
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sala otelului Lazar scl.”.

Și tot la capitolul Prefață, găsim lăfăindu-se
țanțoș, la p. 7, numele Bita, când în mai multe acte
din corpul volumului se spune clar: Petru Pitei
(familie binecunoscută în Bucovina, al cărui tată,
Mihai Pitei, a fost, în acea perioadă, singurul jude-
cător român – cu sentimente pronunțate și exprima-
te fără reținere, pentru care a și fost „mazilit” – al
unui district bucovinean, poate nu întâmplător
Rădăuți, de care ținea administrativ și Putna, al
cărei căpitan districtual era mai cunoscutul român
Oreste Renei, deputat și în dieta Bucovinei până la
1890). Se mai întâmplă, atunci când planezi cu
superbie pe deasupra evenimentelor!

Note:
1. Dacă tot l-am scos în prim-plan pe Gabriel Băleanu,

să-i întocmim o mică fișă. Teodor Balan, în Serbarea de la
Putna, ne dă câteva date biografice ale combativului buco-
vinean, într-o notă de la pag. 7: „Studentul în filosofie
Gabriel Băleanu, originar din Volovățul bisericii lui Ștefan
cel Mare, n. 5/4 1842, tata Andrei Buliga, țăran. A locuit ca
elev la Aron Pumnul. A terminat liceul din Cernăuți, în
1865. În Viena și-a schimbat numele în Băleanu. A fost pro-
fesor la liceele din Suceava, Botoșani și Iași. Mort în
1907”. Noi adăugăm deocamdată, la aceste informații, fap-
tul că a mai semnat articole în gazeta „Albina” (printre care
și un necrolog la moartea unui tovarăș de ideal – Întru
memoria lui EMANUIL LOGOTHETI († în 1 noiembrie
1871) – în nr. 92 din 11/23 nov. 1871 – care figurează și în
volumul pe care-l avem în atenție), iar în cadrul ședințelor
literare ale „Societății literare și științifice” îl găsim pe
Gavril Buliga (încă nu-și schimbase patronimul)
conferențiind despre Mitul cu privire la arta și religia elină
(la 16 faur 1867), apoi la 16 iunie 1868 – nu se cunoaște tit-
lul – și la 19 dec. 1868, cu subiectul Aristotele despre vir-
tute, amicie și stat – apud I. Grămadă, Societatea academi-
că social-literară „România Jună” din Viena (1871-1911).
Monografie istorică, Arad, Editura societății „România
Jună”, 1912, p. 149. Pavel Țugui, în Teodor V. Ștefanelli și
alți colegi bucovineni ai lui Mihai Eminescu. Date biogra-
fice și 3 anexe, Reprografia Universității din Craiova, 1983,
ne mai aduce amănunte privind școlarizarea la Cernăuți (a
fost și bibliotecar școlar), obținerea unei burse de la Fondul
religionar, intensa activitate studențească, apoi parcursul
didactic: „La 18 septembrie 1873 este numit profesor defi-
nitiv la liceul gr.or. din Suceava, unde funcționează până la
2 mai 1876, când renunță la post, iar ministerul vienez îl
demite printr-un ordin din 9 iulie al aceluiași an. Motivul

era trecerea profesorului în România. (Naționalistul de la
Putna, poate și ca urmare a evenimentelor din 1875, nu mai
suporta oprimarea austriacă, alăturându-se unor Samson
Bodnărescu, Pavel Paicu, Dimitrie Petrino, ulterior Zaharie
Voronca, care-și găsiseră refugiu în Moldova. L.P.). În Țară
este numit profesor la gimnaziul din Botoșani și apoi se
mută la Pomârla, unde stă până în anul 1886, sub ocrotirea
lui Samson Bodnărescu, fostul său coleg mai mare. După
aceea Gavril Buliga a funcționat ca profesor la Iași” (p. 63).

2. Articolul Aderențele tinerimei, în „Tribuna” (Arad),
An. XVI, nr. 283, 25 dec. v. 1911 (7 ian. n. 1912), p. 6-7.

3. Notele de final ale editorului: „Acest an [1869],
menționat pe foaia de titlu a cărții, nu este real” și „Data
cuvântării, conform conținutului acesteia: 15/27 august
1871”, ar fi fost bine să lipsească, pentru că ne vine greu să
ne închipuim că s-a tipărit în 1869 o cuvântare care avea să
fie ținută de-abia în 1871 – aberație! – ceea ce ne-ar mai
împinge și la neîncrederea într-o literă tipărită, fiind noi
liberi să datăm după cum ne duce capul! Să mai adăugăm
că „Samsune” al nostru este destul de explicit, atunci când
formulează: „Sunt acuma deja doi ani de când răsuna în una
din văile Carpaților bucovineni imne neauzite până atunci,
cântări neîntâmpinate poate de patru sute de ani. Lângă un
altar monastiresc își luau ele începutul” și „...condus de o
răbdare nespusă, [egumenul Arcadie Ciupercovici]
împlinește lupta la 1867, serbează acel jubileu”. Pe de altă
parte, nu cunoaștem să existe vreo confirmare a participării
lui Bodnărescu la Putna în 1871 și ne îndoim profund că n-
ar fi fost menționat în delegația ieșeană.

4. „Foaea Soțietății pentru literatura și cultura română
în Bucovina” (Cernăuți), An. V, nr. 6-12, iun-dec. 1869, p.
281.
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În lumea istoriografică și, în general, în peisajul
cultural de la noi s-a încetățenit ideea că „mișcarea
conservatoare” autohtonă a fost influențată îndeosebi
de modelele englez și german și că ea s-a raportat cu
scepticism ori chiar ostilitate la ceea ce aveau de oferit
experiența și teoria politică venite din Franța. Într-ade-
văr, numeroși conservatori români, îndeosebi din zona
de influență a „Junimii”, au studiat în spațiul german.
Pe de altă parte, celebra formulare a lui Titu
Maiorescu, care a afirmat că influenta societate
ieșeană era dominată de un stil de gândire „mai mult
englezește evoluționar, decât franțuzește revoluționar”
a fost adoptată, adesea, fără a fi luate în considerare
importante nuanțe și completări. Mi-am propus, în
paginile care urmează, să arăt că raportarea conserva-
torilor români la modelul francez a fost complexă,
departe de mimetismul entuziast, dar și de respingerea
categorică. Am ales, pentru a-mi ilustra ipoteza, exem-
plele a doi lideri politici conservatori munteni, Apostol
Arsachi și Constantin N. Brăiloiu1.

Cei doi politicieni avuți în vedere au făcut parte
din generații diferite. Arsachi s-a născut în 1783 sau
1784, iar Brăiloiu a venit pe lume în 1809. Originea
lor, era, de asemenea, prea puțin asemănătoare:
Arsachi provenea dintr-o familie din Epir (nord-vestul
Greciei actuale), stabilită în Valahia în jurul anului
1800, pe când Brăiloiu număra printre ascendenți săi
mai multe generații de boieri olteni. Totuși, „fișele” lor
biografice au numeroase puncte de asemănare.
Arsachi a studiat la Viena și Halle, obținând, la
Universitatea ultimului oraș menționat, o diplomă de
doctor în medicină și chirurgie. La întoarcerea în țară,
Arsachi a îndeplinit mai multe demnități: secretar al
domnilor Ioan Caragea și Grigore Ghica, medic-șef al
principatului Valahiei și postelnic. După intrarea în
vigoare a Regulamentului Organic (1831), acest boier
muntean „prin adopție” a fost, o vreme, secretar de stat
(„ministru de externe”). În 1848, după ce trupele
țarului și ale sultanului au intrat în Valahia pentru a
înăbuși revoluția, el a devenit secretarul generalului

rus Duhammel. În timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza, Arsachi a fost ales deputat în Adunarea
Electivă-Legislativă și membru al Comisiei Centrale
de la Focșani. El a devenit, de asemenea, secretar al
statului în guvernele muntenești ale lui Barbu Catargiu
și Dimitrie Ghica (1861) și apoi ministru de externe în
guvernul Principatelor Unite, condus tot de Barbu
Catargiu și format în 1862. După asasinarea lui
Catargiu, Arsachi a ocupat, pentru ceva mai mult de
două săptămâni, postul de prim-ministru, pentru a dis-
părea apoi aproape cu totul din viața politică, până la
moartea sa (1874). Trebuie spus, în fine, că pribeagul
epirot s-a asimilat în înalta societate munteană nu doar
prin funcțiile pe care le-a ocupat, ci și prin cumpăra-
rea, în 1819, a mai multor moșii din județul Vlașca
(zona Giurgiului).

La fel ca Apostol Arsachi, Constantin Brăiloiu a
studiat peste hotare, în Elveția și Franța, devenind
bacalaureat în litere la Sorbona (titlu care presupunea,
în sistemul francez, absolvirea primului nivel de studii
universitare) și pregătindu-se și în domeniul dreptului.
Brăiloiu a ocupat mai multe posturi judecătorești, a
fost profesor de studii juridice la Colegiul „Sfântul
Sava” din București și s-a impus, de asemenea, ca un
influent avocat. În anii 1858-1859, chiar înainte de
unirea principatelor, el a fost secretar de stat al
Valahiei. În timpul domniei lui Cuza, el a fost, la fel ca
Arsachi, deputat și membru în Comisia Centrală de la
Focșani. În 1861 și 1862, Brăiloiu a condus ministerul
Justiției. În 1866, el a fost membru al Adunării
Constituante, iar zece ani mai târziu a devenit (pentru
scurtă vreme) președinte al Adunării Deputaților.

Cu toată diferența de vârstă dintre ei, carierele
publice ale lui Arsachi și Brăiloiu s-au suprapus, ast-
fel, din punct de vedere cronologic, pentru câteva
decenii, iar în primii ani ai domniei lui Alexandru Ioan
Cuza ele au urmat trasee foarte asemănătoare. Cei doi
au făcut parte din grupul de conservatori din jurul lui
Barbu Catargiu, care a dominat viața parlamentară
munteană și, în oarecare măsură, viața politică româ-
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nească din acei ani. Tot ei au fost printre primii autori
români care au expus, în pamflete, discursuri parla-
mentare sau articole de ziar, o doctrină conservatoare
coerentă, fie că a fost vorba despre problema
proprietății moșiilor („chestiunea agrară”), de aceea a
dreptului de vot sau de atitudinea față de Biserica
Ortodoxă. 

Scrierile și intervențiile publice ale celor doi autori
conțin numeroase trimiteri livrești. De asemenea, în
arhiva personală a lui Arsachi s-a păstrat un inventar
de bibliotecă de pe la 1830-18402 Sursele menționate
permit descifrarea măcar parțială a raportării lor la
modelele intelectuale din Occident, între care cel fran-
cez ocupă un loc privilegiat. În cazul lui Apostol
Arsachi se remarcă, mai întâi, trimiterile de natură
economică, referitoare la una dintre preocupările de
căpetenie ale omului politic: „chestiunea agrară”.
Proprietatea funciară, pe care Arsachi o considera un
drept exclusiv al stăpânilor de moșii a fost, astfel,
subiectul exclusiv al lucrării publicate de doctorul de
la Halle în 1860 și intitulată Questiunea proprietăţii
înaintea Adunărilor legislative, dar și al mai multor
discursuri parlamentare. În acest context, Arsachi a
făcut aluzie la un pasaj din cunoscuta scriere a istori-
cului și fostului prim-ministru François Guizot, De la
démocratie en France, elogios la adresa proprietății
funciare și critic față de „socialism” (echivalat de
autorul român cu ideea împroprietăririi sătenilor). Din
lucrările mai puțin cunoscuților astăzi Adolphe
Blanqui și Louis Passy, el a extras, pe de altă parte,
elogiul sistemului agricol bazat pe fermaj (arendă) – în
care marii proprietari păstrau, în principiu, drepturile
exclusive asupra pământului, iar sătenii deveneau
„chriași” ai loturilor pe care le lucrau.

Arsachi a mers mult mai departe de aceste trimiteri
tehnice, pe care le-a adaptat cu măiestrie pledoariei
sale. În mai multe rânduri, el a adus în discuție „prin-
cipiile [revoluției] din 1789”, însă nu pentru a le criti-
ca, în tradiția lui Edmund Burke, ci pentru a și le
asuma aparent fără rezerve. Moștenirea revoluției din
Franța însemna desființarea privilegiilor, libertatea
circulației proprietății și libertatea de a încheia con-
tracte. Paradoxal pentru un conservator și un apărător
al clerului, Arsachi a mers atât de departe încât a
reprodus argumentele istoricului Adolphe Thiers în
favoarea acaparării de către statul revoluționar a
proprietăților Bisericii. Nu trebuie totuși înțeles de aici
că politicianul își apropria întru totul moștenirea
revoluției. Aspectele mai puțin convenabile ale perioa-
dei sale de început (masacrarea gărzilor regale în

octombrie 1789, constituția civilă a clerului, reducerea
drastică a puterii și prestigiului regal) erau trecute sub
tăcere, iar „anul 1792” (instaurarea republicii) era evo-
cat ca o emblemă a instabilității politice: „Franța, care
(...) de la 1792 până acum face numai şi desface la
constituţii”.

„Îmblânzirea” evenimentelor și ideilor revoluției
de către Arsachi se regăsește și în receptarea de către
politician a moștenirii lui Jean-Jacques Rousseau.
Deși posesor al unei ediții de Opere a filosofului gene-
vez, omul politic l-a citat o singură dată, combătând,
în Comisia Centrală de la Focșani, propunerea de
adoptare a codului civil din Moldova în principatul
Valahiei (decembrie 1860). Arsachi parafraza un pasaj
privitor la prudența necesară în schimbările legislative
– trimitere de-a dreptul bizară pentru cei
nefamiliriarizați cu aspectele mai „conservatoare” ale
operei lui Rousseau și obișnuiți să îl perceapă doar ca
pe un precursor de seamă al radicalismului de stânga
contemporan. În același timp, parlamentarul muntean
nu uita să precizeze că era vorba despre un filosof care
„negreşit nu a fost staţionar, şi mai puţin încă reacţio-
nar sau retrograd”. În acest context, parafraza lui
Arsachi avea un rol defensiv: trimiterea la un autor
aparținând unei tradiții intelectuale progresiste trebuia
să reducă la tăcere acuzațiile constante de
„reacționarism” venite din partea liberalilor. A fost, de
altfel, o tactică folosită până la abuz de conservatorii
români, prea adesea dispuși să accepte polemica pe
baza unor premise care le ofereau prea puține șanse de
a-și impune punctul de vedere fără prea multe compro-
misuri.

O tendință asemănătoare se observă, de altfel, și la
Constantin N. Brăiloiu. Criticând ideea sufragiului
universal, într-un important discurs pronunțat în 1861,
politicianul făcea trimitere la un important autor libe-
ral și republican – Édouard de Laboulaye. În concepția
sa, votul universal era asociat centralizării puterii poli-
tice într-un parlament unicameral (așa cum procedase
Adunarea Constituantă din Franța, în 1789): cele două
tendințe periclitau libertatea individuală – obiect prin-
cipal al politicii moderne. În contextul revizuirii
constituționale din 1879, Brăiloiu a revenit asupra
temei sufragiului universal, pus de această dată în
legătură nu cu teoria, ci cu experiența politică france-
ză. Observând dezvoltarea Franței din ultimele trei
decenii, și mai ales experiența celui de-al doilea impe-
riu, el considera generalizarea sufragiului incompati-
bilă cu menținerea instituției monarhice.

Dacă Brăiloiu și-a asumat critica modelului electo-
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ral al Franței, inclusiv a originilor sale revoluționare,
nu același lucru poate fi afirmat despre un alt aspect
esențial pentru moștenirea „anului 1789”: centraliza-
rea instituțiilor statului. Susținerea politicianului con-
servator pentru perpetuarea acesteia s-a făcut, astfel,
simțită din plin după înlăturarea lui Alexandru Ioan
Cuza, când revendicările Moldovei, și mai ales ale
Iașilor, au ajuns în prim-planul dezbaterii publice.
Brăiloiu a răspuns, printr-un articol publicat în perio-
dicul conservator „Ordinea”, mai multor solicitări
exprimate într-un memoriu adresat de municipalitatea
ieșeană noului șef al statului, Carol I, printre care se
numărau: încoronarea domnului la Iași, obligația sa de
a rezida în vechea capitală șase luni pe an sau mutarea
aici a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În pledoaria
sa, omul politic punea în antiteză două modele centra-
liste: primul, care „împiedică fiecare provincie sau
județ de a-și dezvolta mijloacele de prosperitate”, ar fi
fost caracteristic Franței Vechiului Regim, de dinain-
tea revoluției din 1789. În schimb, modelul
revoluționar însemna, pur și simplu, „întrunirea într-
un oraș a tot ce constituie unitatea și expresiunea cea
mai înaltă a autorității publice în ierarhia politică”, sis-
tem care trebuia păstrat „cu toate sacrificiile”. La fel
de inflexibil s-a arătat juristul și atunci când mutarea
la Iași a Înaltei Curți de Casație și Justiție a ajuns în
dezbaterea Senatului. El și-a legitimat de această dată
opoziția prin trimiteri directe la discursurile lui
Barnave și Merlin, membri ai Adunării Constituante
din timpul revoluției de la 1789. Unitatea legislației și
jurisprudenței, disciplina judiciară sau slavgardarea
proprietății erau argumentele preluate de Brăiloiu din
discursul constituanților francezi.

Raportarea celor doi conservatori români la para-
digma politică franceză nu poate fi redusă la o simplă
atitudine de adoptare ori respingere. Sceptici față de
sufragiul universal, deloc admiratori ai instabilității
politice caracteristice Franței de după 1789, Arsachi și
Brăiloiu și-au argumentat adesea pozițiile prin autori-
tatea teoriei politice, a modelului constituțional și legi-
slativ și a istoriei franceze. Mai mult, cei mai mulți
filosofi, economiști ori istorici la care politicienii au
făcut trimitere nu ar putea fi decât cu greu asimilați
conservatorismului. Nici chiar revoluția din 1789 nu a
fost condamnată, conservatorii găsind în experiența sa
(timpurie) principii pe care le-au putut elogia ori prin
care și-au putut susține preferințele politice. Autorii,
istoria și instituțiile Germaniei sau Austriei apar mult
mai rar în luările lor de poziție (cu toate că Arsachi își
făcuse studiile în spațiul german). În ceea ce privește

influența engleză, ea este, cantitativ, ceva mai consis-
tentă. Trimiterile directe la „clasici” ai conservatoris-
mului, și în primul rând la Edmund Burke, lipsesc
însă, din câte am putut constata, cu totul. Mai mult, în
absența unei cunoașteri aprofundate a culturii și a sis-
temului politic britanic, admirația pe care Arsachi și
Brăiloiu (dar și alți conservatori români) au manifes-
tat-o față de el a rămas, în mare măsură, platonică.
Când elogiat, când respins, modelul francez a dominat
discursul celor doi lideri politici, având, astfel, un con-
siderabil impact asupra începuturilor conservatoris-
mului intelectual românesc.

Note:
Pentru date biografice despre cei doi, vezi Dimitris

Michalopoulos, Arsaki: la vie d`un homme d`état,
Bucureşti, 2008, p. 17-18; Laurenţiu Vlad, Conservatorii
români din veacul XIX: Constantin N. Brăiloiu (1809-
1889), în (coord.), Conservatorismul românesc: origini,
evoluții, perspective, culegere de studii editată de Liviu
Brătescu & Mihai Chiper, Iaşi, 2008, p. 18-39. Cel din
urmă studiu a fost republicat sub titlul: Constantin N.
Brăiloiu (1809/1810-1889). Fragmente biografice, în
Familiile boierești din Moldova și Țara Românească.
Enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. II,
Boian-Buzescu, coordonator și coautor: Mihai Dim.
Sturdza, [București], 2011, p. 226-236.

Am analizat toate aceste izvoare, pe larg, în articolele
Apostol Arsachi: Conservatism, Intellectual Sources and
Political Paradox, apărut în „The Romanian Journal of
Modern History”, vol. II, no 1, Iaşi, June 2011, p. 33-48 și
Conservatorismul românesc şi modelul politic francez: C.
N. Brăiloiu, în  Mihai Cojocariu, Cristian Ploscaru (coordo-
natori), Retorica politică modernă în Europa Centrală şi de
sud-est. Origini şi forme de manifestare (secolele XVII-
XIX), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2013, p. 163-177. Despre atitudinea lui Brăiloiu față de
modelul politic francez (și față de cel britanic), este mai
mult decât recomandată lectura studiului lui Laurențiu
Vlad, La France dans lʼimaginaire politique des conserva-
teurs roumains, 1866-1876. Deux exemples: Constantin N.
Brăiloiu et Alexandru N. Lahovary, în „Revue Roumaine
dʼHistoire”, tome XLVII, 3-4, 2008, p. 313-324; republicat,
în limba română, sub titlul Franța în imaginarul politic al
conservatorilor români. Studiu de caz: Constantin N
Brăiloiu și Alexandru N. Lahovary (1866-1877), în
„Analele Universității București. Seria Științe Politice”, XI,
2009, p. 65-75.
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Un vers celebru şi disputat odinioară de exegeţi
este acela prin care, cu o concizie exemplară pentru
stilul dantesc şi conţinătoare de potenţiale dileme
interpretative, contele Ugolino îşi încheie relatarea
despre felul în care fusese pedepsit pentru trădare şi
lăsat să moară de foame într-un turn, împreună cu
câţiva urmaşi aflaţi încă la vârsta copilăriei. Spre
finalul acestei povestiri cutremurăroare, osânditul
enumeră cu dramatism decesele succesive ale odras-
lelor, pentru a conchide abrupt: „apoi, mai mult decât
durerea, a putut nemâncarea”. Aceasta ar fi o traduce-
re literală prozaică a endecasilabului dantesc, ţinând
seama că, în limba română, e preferabil perfectul
compus pentru o astfel de naraţiune. Ideea compara-
tivă de „a putea mai mult decât...” este echivalabilă,
în româneşte, cu formularea „a fi mai puternic
decât...”, însă această exprimare introduce un număr
prea mare de silabe, incomodând astfel rigoarea
metricii endecasilabice. În textul-sursă, Dante folo-
seşte perfectul simplu al verbului potere („a putea”),
mai uzual în limba italiană în asemenea împrejurări.
De bună seamă, într-o naraţiune versificată, perfectul
simplu este adesea întrebuinţat şi în limba română. Pe
de altă parte, forma corespunzătoare, personal şi
numeral, a verbului a putea – adică: putu – nu sună
foarte bine în română, mai ales din pricina apropierii
fonetice (la alte moduri şi timpuri verbale) de verbul
a pute, din care se trage şi adjectivul puturos. Sunt
câteva din problemele pe care traducătorii în limba
română le aveau de rezolvat în abordarea acestui vers
faimos.

Iată cum sună, în original, unitatea metrică la care
ne referim (Inf. XXXIII, 75): „poscia, piú che ’l
dolor, poté ’l digiuno”. Dincolo de elucidarea sensu-
lui, merită observată, la nivelul fonetic, dubla alitera-
ţie încrucişată prezentă în original pe toate consoane-
le iniţiale ale tuturor cuvintelor cu încărcătură seman-
tică: p-p-d-p-d. Din acest joc, rămâne exclusă doar

conjuncţia comparativă che, lipsită oricum de
accent tonic în desfăşurarea sintactico-fonetică.
În limba română, îi corespunde adverbul com-
parativ de inegalitate decât (cu varianta mai
populară şi mai apropiată de conjuncţia italia-
nă: ca), lipsite şi ele de relevanţă accentuativă.
În sfârşit, cele două articole hotărâte identice,
la masculin singular, ’l, în care i-ul iniţial este
elidat, impresionează doar la lectura textului
scris. În pronunţie, ele se ataşează cuvintelor
care le preced (che şi, respectiv, poté): aşadar,
ele nu pot constitui nici aliteraţie şi nici rimă
interioară (pe aceasta din urmă, din pricină că,
aşa cum tocmai remarcam, che este lipsită de
accent tonic, spre deosebire de poté, unde e-ul
final este accentuat tonic). 

În continuare, vom trece în revistă, cu
observaţii analitice, soluţiile oferite de traducătorii în
limba română ale variantelor succesive ale Infernului
dantesc publicate în volum. Ediţiile de referinţă figu-
rează în lista bibliografică ataşată acestui articol. 

În prima ediţie românească integrală a Infernului,
publicată sub semnătura Doamnei Maria P. Chiţiu la
Craiova în 1893, găsim următoarea variantă, pe care
o reproducem în grafia originală: „Apoï maï multü de
câtü durerea, putù fómea”. Traducătoarea nu a avut
ambiţia de a traduce în versuri, astfel încât avem de a
face cu o tălmăcire ad litteram, cu menţinerea perfec-
tului simplu (nu neapărat ca un oltenism, ci eventual
ca o dovadă de fidelitate completă, nu doar faţă de
spiritul, ci şi, tocmai, de „litera” textului-sursă).
Maria Chiţiu este cea care introduce „foamea” pe
postul „nemâncării” (digiuno) din originalul dantesc.
Cum vom vedea, această vocabulă va fi păstrată de
toţi traducătorii ulteriori, cu o singură excepţie...

În 1906 şi, respectiv, 1907, N. Gane publică, în
două ediţii diferite, prima traducere în versuri a
Infernului, recurgând, în mod argumentat, la alexan-
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drin pentru echivalarea conţinuturilor din endecasila-
bul dantesc. În foarte multe situaţii, ediţia a doua,
„complect revăzută şi corectată”, diferă semnificativ
de prima ediţie. În cazul acestui vers, însă, junimistul
ieşean a reuşit de la prima încercare, furnizându-i
românului cititor, atât în prima cât şi în a doua ediţie,
aceeaşi variantă, pe care o putem considera ireproşa-
bilă în condiţiile asumate: „Apoi durerea fost-a de
foame biruită”. În primul rând, traducătorul elimină
problematicul verb a putea, pe care îl înlocuieşte cu
o metaforă grăitoare fără stridenţă (conţinută în ver-
bul a birui). În această formulare, Gane izbuteşte să
reconstituie inclusiv o parte din elocventa aliteraţie
dantescă pe consoanele iniţiale, simplificată aici sub
forma d-f-d-f. Pentru a obţine această sonoritate alite-
rativă, traducătorul a operat o inversiune în perfectul
compus („fost-a” în loc de „a fost”) şi apoi a plasat
prepoziţia de imediat dupa cezură, ceea ce echivalea-
ză cu o poziţionare iniţială în emistih (profitabil apa-
naj al alexandrinului), privilegiată astfel din punct de
vedere fonetic. Şi procedează tot printr-o inversiune,
de această dată prin antepunerea complementului de
agent din cadrul diatezei pasive („de foame biruită”
în loc de „biruită de foame”). Doar participiul biruită
rămâne în afara configuraţiei aliterative, dar poziţia
sa pe final de vers îi conferă oricum o forţă dramatică
aparte. Astfel, inimosul primar al Iaşilor izbuteşte să
livreze, în numele lui Dante (şi al nefericitului conte
Ugolino della Gherardesca) un alexandrin de toată
frumuseţea, superb şi din punctul de vedere al prozo-
diei, în cea mai bună tradiţie a lui Bolintineanu şi
Alecsandri... 

Traducerea lui George Coşbuc vede lumina tipa-
rului pentru prima oară în 1927 la Cartea
Românească, dar noi ne raportăm îndeobşte la ediţia
de mai mare circulaţie (urmând criteriul popularităţii)
apărută la ESPLA în 1954. Versul nostru este însă
acelaşi: „decât durerea foamea fu mai tare”. Este
prima traducere românească în endecasilabi rimaţi în
terţine înlănţuite şi, inclusiv în acest vers, poetul-tra-
ducător vine cu o reuşită remarcabilă. Din punct de
vedere semantic, originalul este transpus integral. Ca
şi înaintaşul junimist, Coşbuc abandonează expresia
verbală a „putirinţei”, pe care o tălmăceşte printr-o
locuţiune verbală comparativă („a fi mai tare”). El
operează o singură şi mare inversiune la nivelul între-
gului vers, care, în proză obişnuită, ar fi sunat: „foa-
mea fu mai tare decât durerea”). Comparând formu-
larea prozaică şi cea coşbuciană, ne dăm seama cât de

mult poate conta o „simplă” inversiune. Apoi, din
punct de vedere fonetic, spre deosebire de Nicu
Gane, care selectase o dispunere încrucişată a jocului
aliterativ, Coşbuc optează pentru poziţionarea parale-
lă a consoanelor iniţiale implicate, ajungând la for-
mula: d-d-f-f. Aici, d-ul din decât beneficiază de
situarea iniţială în vers. Astfel, aliteraţia propusă de
Coşbuc este mai puternică decât cea oferită de Gane,
accentuând dramatic cu o mai mare presiune, cu un
spor de intensitate dat şi de întinderea mai mică a par-
cursului sintactic (lucru firesc în endecasilab, în com-
paraţie cu versul alexandrin). O parte din componen-
ta încrucişată a mai complicatei aliteraţii danteşti ori-
ginale se recuperează, eventual, prin t-ul iniţial al
cuvântului final al versului („tare”), dacă se ţine
seama că t-ul este, pur şi simplu, corespondentul con-
sonantic „surd” al sonorului d... 

Traducerea în proză realizată de Alexandru Marcu
şi publicată începând cu 1932 conţine, ca echivalare
a endecasilabului dantesc, următoarea frază: „Pe
urmă, foamea a putut mai mult decât a mea durere”.
Italienistul păstrează „foamea” introdusă de Maria
Chiţiu, păstrează şi verbul a putea (trecut cu natura-
leţe la perfectul compus), reface majoritatea frazei în
topica ei firească, dar introduce un determinant pose-
siv asociat „durerii”, pe care îl strecoară sub forma
unei poetice inversiuni („a mea durere”). Se presară
astfel un mic condiment poetic, ca o contribuţie per-
sonală a traducătorului...

Giuseppe Cifarelli a muncit la o nouă traducere în
endecasilabi. Rezultatele efortului său, neîmplinit din
pricina morţii timpurii, au fost aranjate de Titus
Pârvulescu fără suficiente explicaţii de amănunt, în
aşa fel încât ediţiile succesive ale acestei variante
(apărute la Editura Europa din Craiova în 1993 şi,
respectiv, la Editura Dacia din Cluj în 1998, ambele,
aşadar, tardive în raport cu demersul traductologic
efectiv), prezintă situaţii în care nu se ştie când for-
mularea îi aparţine traducătorului şi când a fost pre-
lucrată sau chiar introdusă de îngrijitorul ediţiei
(eventual preluând ca atare sau modificând minimal
soluţii coşbuciene). Versul cu pricina arată în felul
următor: „când foamea-ntâi, nu jalea, avu temei”.
Pentru a suna endecasilabic, jalea şi avu ar trebui
legate în pronunţie, deci şi în scris, printr-o liniuţă
plasată imediat după virgula intermediară. „Jalea” nu
sună rău în sine, ţinând seama de situaţia în care
părintele şi-a văzut pierind progenitura, dar reprezin-
tă o reducţie faţă de mai cuprinzătoarea „durere” din
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original. „Avu temei” poate că sună mai bine decât
„putu”, dar apare ca o înfloritură stilistică într-un
context care solicita concizie şi sobrietate vecină cu
dezolarea. De asemenea, discursul original se com-
plică, în această traducere, prin adăugarea unor voca-
bule: adverbul întâi şi negaţia nu, ambele în cuprinsul
unui construct frazeologic în care, topic, „foamea”
figurează înaintea „jalei”. Or, poziţia în discurs a
„foamei” trebuie să fie ultima, ca o confirmare a fap-
tului că, în cele din urmă, a prevalat. În sfârşit: nici ca
sonoritate generică (lipsită şi de vreo tentativă de ali-
teraţie), nici ca ordonare a vocabulelor, versul din
varianta lui Cifarelli nu se poate considera ca o reuşi-
tă în sine. Meritul – din păcate, rămas nefinalizat – al
acestei traduceri rezida în încercarea de a oferi o nouă
variantă în limba română care să respecte endecasila-
bul şi terţina înlănţuită din originalul dantesc... 

În 1965, apare la Editura pentru Literatură
Universală şi este salutată cu ovaţii unanime varianta
completă a Divinei Comedii realizată (în cele din
urmă) tot în terţine înlănţuite de endecasilabi de Eta
Boeriu. Este traducerea care a cunoscut numărul cel
mai mare de editări de-a lungul deceniilor. Probabil,
însă, că ediţia sa cea mai citită este cea apărută în
colecţia BPT a Editurii Minerva în 1982, la care stu-
diul nostru se raportează în principiu. În tălmăcirea
Etei Boeriu, versul dantesc pe care îl comentăm apare
sub următoarea înfăţişare: „până ce foamea birui
durerea”. În întregul context contrastiv al analizei
noastre, acest vers se remarcă prin simplitatea sa
admirabilă. „Biruinţa” am mai întâlnit-o în versiunea
lui N. Gane, iar despre „foame” am văzut deja că s-a
constituit în opţiunea cvasi-generală a traducătorilor,
ca urmare a dozei de firesc pe care această vocabulă
o are în limba (şi, am adăuga, în cultura) română. Din
păcate, în această adiere a firescului se risipeşte doza
de dramatic din dispunerea sintactică originală a
celor doi termeni opuşi – durerea şi foamea – din care
cel de-al doilea merită, cum arătam mai sus, poziţio-
narea finală în topica frazei. Dar Eta Boeriu îşi ia
revanşa pentru acest exces de simplitate prin adăuga-
rea, în versul următor (lipsit astfel de conţinutul pro-
priu din original), a unei explicaţii: „şi mă-nvoi să mă
petrec din lume”, frază abuzivă, fără corespondent în
textul-sursă şi fără rost în evoluţia dramatică a discur-
sului...

George Buznea a fost, şi el, un adept al abordării
textului original ca pretext pentru poezia proprie,
printr-o „adaptare la mediu” pe care el însuşi o

numeşte, paradoxal, „dantizare” şi pentru care îşi pre-
ţuieşte antecesoarea. Varianta semnată de Buznea a
apărut în 1975 la Editura Univers şi surprinde la tot
pasul prin emanciparea nonşalantă de textul dantesc.
Dacă Eta Boeriu completa discursul contelui Ugolino
prin extinderea exhaustivă la versul următor, George
Buznea prefaţează versul în cauză printr-o compara-
ţie fantasmagorică (încadrabilă însă şi ca un comple-
ment de calitate) referitor la modul de acţiune al foa-
mei: „[şi-n beznă ca o iasmă]/ fu şi mai tare foamea
decât jalea”. Elementele lexicale cu care operează
traducătorul sunt preluate din variantele precedente:
„foamea” era, pesemne, inevitabilă, „fu [...] mai tare”
era soluţia lui Coşbuc, iar „jalea” fusese deja propusă
în varianta lui Cifarelli. Aceste elemente sunt plasate
fără a se ţine seama de raportul topico-semantic cuve-
nit între „foame” şi „jale” (în acord cu simplificarea
Etei Boeriu), iar singura contribuţie efectivă a tradu-
cătorului este comparaţia adiţională şi abuzivă „ca o
iasmă”, atribuită „foamei” printr-o ocupare forţată a
unei porţiuni din versul anterior. Dacă asta se poate
numi „dantizare”, atunci am putea deveni curioşi ce
s-ar putea înţelege prin „petrarchizare”, în concepţia
revoluţionară a lui George Buznea...

Răzvan Codrescu s-a înhămat şi el la o tălmăcire
integrală a divinului poem, din care însă nu i-a fost
dat să închege şi să publice (în 2006, la Editura
Christiana) decât Infernul. Traducerea nu e lipsită de
merite punctuale, dar versul de care ne ocupăm nu se
numără printre cele cu adevărat meritorii: „apoi ca
chinul foamea fu mai dură”. El schimbă „tare” din
Coşbuc (reper inspirator aproape cert) cu „dură”,
creându-şi astfel ocazia de a mări aria de acoperire a
de-acum uitatei aliteraţii din original. Din păcate,
risipeşte şansa şi nu oricum, ci, înlocuind „decât
durerea” din varianta coşbuciană prin „ca chinul”,
menţine aliteraţia la proporţiile elementare ale mode-
lului traductologic (devenită c-c-f-f), cu dezavantajul
evident că primul dublet component al paralelismului
aliterativ se constituie într-o dură (şi ea) cacofonie...

Marian Papahagi a trudit la tălmăcirea Infernului
în deceniile dinaintea lui Răzvan Codrescu, dar
varianta sa a fost pusă la dispoziţia cititorilor mai
recent, în colecţia „Biblioteca italiană” a Editurii
Humanitas. Papahagi recuperează dispoziţia sintacti-
că dramatică din originalul dantesc. La el, termenii
dolor („durere”) şi digiuno („nemâncare”) din origi-
nal capătă, ambii, forme inedite. Italienistul clujean
introduce „chinul” (utilizat, ulterior în ordinea trava-
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liului, şi de Răzvan Codrescu) şi „ajunul” (cu aderen-
ţă la etimonul conţinut în termenul italian): „apoi,
mult peste chin, putu ajunul”. El îşi completează
întinderea metrică a endecasilabului printr-un adverb
cantitativ („mult”) care nu are nici un rost în confrun-
tarea celor doi termeni, atunci când cel câştigător pre-
supune moartea însăşi. Despre „putu” am mai văzut
(deşi se putea şi mirosi) că nu sună bine. În sfârşit,
termenul „ajun”, deşi legat etimologic şi semantic de
acel digiuno din original, antrenează în limba română
o rezonanţă sărbătorească şi, mai ales, promiţătoare
absolut incompatibilă cu nenorocirea extremă relata-
tă de contele Ugolino în cutremurătoarea-i istorisire...

O apariţie recentă din domeniul nostru de interes
o constituie varianta în proză ritmată a Infernului
dantesc realizată de Cristian Bădiliţă şi publicată în
2021 la editura bucureşteană Vremea. În această
variantă, versului 75 din cântul al XXXIII-lea îi
corespunde o secvenţă sintactică echivalentă, după
socoteala italiană, cu doi novenari (versuri în care
ultimul accent tonic cade pe silaba a opta): „Pe urmă
foamea a făcut [/] ce jalea nu putuse face”. Prozodia
este impecabilă, însă numărul mare de silabe din
schema prestabilită vine laolaltă cu necesitatea
umplerii spaţiilor corespunzătoare. Traducătorul
recurge mai întâi la introducerea şi mai apoi la relua-
rea (în sine, expresivă) a verbului a face, care la a
doua apariţie (cu binevenita schimbare a modului,
din participiul pasiv constitutiv al perfectului compus
indicativ în infinitiv) păstrează şi legătura cu a putea,
trecut la negativ sub imperiul antitezei. „Foamea” cea
aproape de la sine înţeleasă se confruntă aici (din
nou) cu „jalea”, însă, o „face” în dispoziţia sintactică
inversă faţă de originalul dantesc, cu pierderea conse-
cutivă a accentului dramatic. Oricum, la scara întregii
porţiuni sintactice, relaxarea metrică, împreună cu
necesarele ei consecinţe traductologice, creează
impresia unei naraţiuni senine care, astfel, preia locul
încrâncenatei concentrări a endecasilabului dantesc... 

În toată analiza de mai sus, criteriile noastre de
observaţie şi de apreciere au fost, precum credem că
se cuvenea: endecasilabul; limitarea conţinutului la
dimensiunea metrică a endecasilabului; elementele
morfo-semantice conţinute; dispoziţia sintactică a
elementelor; opţiunile lexicale româneşti; lipsa ele-
mentelor adiţionale; redarea pe cât posibil a dublei
aliteraţii din original. Ţinând seama de toate aceste
criterii şi reparcurgând datele de mai sus, îl putem

declara câştigător, deci recomandabil cu întâietate şi
de departe, fără nici o ezitare, pe maestrul George
Coşbuc.
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Heidegger vorbeşte, la un moment dat, despre
noaptea lumii, care nu este marcată doar de absenţa lui
Dumnezeu, ci mai degrabă de absenţa interesului faţă
de Dumnezeu; este noaptea incapacităţii de a suferi din
cauza lipsei lui. Absenţa nostalgiei teologice este o
răcire a inimii, care se traduce prin amputarea gândirii,
adică, prin pierderea gustului de a mai pune întrebările
ultime şi, implicit, prin pierderea posibilităţii de a mai
găsi soluţii la întrebările penultime, cum ar spune
Dietrich Bonhoeffer. Deruta postmodernă arată limpe-
de că Dumnezeu se află la originea gândirii umane
mature şi că, prin distanţarea de lumina lui, omul intră
în cercul vicios al unor amputări spirituale succesive, la
capătul cărora din el nu mai rămâne decât umbră suptă
de sânge a locuitorilor din Hadesul homeric. Calea spi-
rituală pe care omul occidental a intrat în urmă cu mai
bine de patru sute de ani nu este o cale a prieteniei faţă
de om, ci o cale a duşmăniei faţă de umanitate. Pradă
aroganţei raţionaliste, mintea omului modern s-a întu-
necat, ajungând, asemenea lui Nabucodonosor, în rând
cu fiarele câmpului, punctul final al acestui traseu fiind
halda de gunoi a fiinţei. Este o vreme a apocalipsului
spiritual, şi chiar dacă aceste lucruri nu se petrec întot-
deauna din voia noastră, ele se petrec întotdeauna cu
colaborarea noastră.

Gândirea slabă, pe bună dreptate numită astfel, ne
propune să renunţăm la transcendent, la metanaraţiuni,
la temei, la rost şi la scop, adică, ne propune să renun-
ţăm la noi înşine şi la tot ce este important pentru exis-
tenţa noastră normală, pentru a ne transforma apoi într-
o specie narcisică de molii nocturne, a căror fericire
unică rămâne picătura de dulceaţă pe care o mai pot
extrage încă din carne. Ni se propune fericirea dezrădă-
cinării metafizice şi satisfacţia alungării noastre din
căminul fiinţei. Iată dovada palpabilă a faptului că orbi-
rea umană nu cunoaşte margini. După cum ne spun cei
care ştiu, diferenţa dintre ştiinţă şi neştiinţă stă în faptul
că cea dintâi are limite. Ni se propune să ne mulţumim
cu o formă de existenţă larvară şi vegetativă, îngropaţi
în mormântul unui solipsism din care ne-am lăsat con-

vinşi că nu mai există înviere. Gândirea nu mai poate fi
acum decât un uriaş exerciţiu tautologic al unei minţi
prinse în pânza de paianjen a principiului identităţii şi
torturată de zbuciumul fără sens al unei goliciuni de
dimensiuni cosmice. Diferenţele nu mai au ce separa,
iar viaţa a ajuns o versiune a morţii. Am plutit o vreme,
cu încredere, în luntrea auto-întemeierii. Am ridicat
catargul şi am întins pânzele, cu pletele fluturând în
briza progresului, fără să înţelegem că pierderea cre-
dinţei a supt oceanul fiinţei de sub corăbioara noastră,
lăsându-ne înfiţi în noroi. Ideologiile ne-au transformat
apoi ambarcaţiunea în pluta meduzei, care a devenit
acum luntrea lui Caron, iar pentru Caron realitatea nu
poate fi decât un vis ideologic, în timp ce sensul vieţii
rămâne o simplă iluzie, aşa cum iluzii ale nu ştim cui
suntem şi noi înşine. Singurele reale şi neideologice
sunt anihilarea, suicidul şi nebunia. Se adevereşte astfel
vechea înţelepciune a lui Dostoievski, după care necre-
dinţa în Dumnezeu nu elimină neapărat şi credinţa în
cel rău. Lévinas a considerat că putem recupera totul pe
cont propriu şi că problema temeiului se reduce, de
fapt, la o problemă etică, dacă ne prefacem că, pe chi-
pul semenului nostru, desfigurat de absenţa sensului,
distingem splendoarea feţei... A feţei cui?

Aşa se încheie visul auto-întemeierii şi aici ne duce
dorinţa autonomiei ontologice. Am găsit exact ceea ce
căutam: despărţirea de fiinţă, adică, moartea. Fără
îndoială, avem acum prilejul să înţelegem că dependen-
ţa face parte din esenţa creaturii şi că nu se poate gândi
o existenţa umană independentă de transcendenţă, alt-
fel decât ca o succesiune de paşi în direcţia anihilării.
Autonomă este doar sursa fiinţei. Este un adevăr pe
care l-am cunoscut, pe care l-am dispreţuit şi la care
trebuie să ne întoarcem acum cu umilinţă şi cu înţelep-
ciunea lecţiei învăţate. Dacă nu cunoaştem adevăratul
loc al omului, nu vom şti niciodată lucrurile pe care le
poate sau nu le poate face. Deocamdată, este limpede
că nu există sens şi nici fiinţă în imanenţa pură; aici
întâlnim doar iluzii ideologice supuse deconstrucţiei.
Sensul aparţine transcendenţei, iar adevărata misiune a
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fiinţei umane contemporane este să înţeleagă lucrul
acesta.

Pentru a ne achita de o astfel de sarcină, trebuie să
pornim de la comprehensiunea faptului că, pentru omul
actual, problema revelaţiei, se pune în condiţiile prăbu-
şirii sale spre anihilare spirituală şi chiar intelectuală şi
sufletească. Este condiţia naufragiatului autonomiei
ontologice, care a trecut de pragul conştientizării
nemângăierii sale spirituale. Lumea omului contempo-
ran nu este mai adâncă decât sistemul condiţionărilor
sociale, fapt care face cu atât mai absurd stresul şi chi-
nul vârtejului senzorial în care este aruncat el şi
acțiunea lui. Fascinat sau speriat de halucinaţii pasage-
re, singura care rămâne constantă este nemulţumirea,
forma coruptă a suferinţei. Prin defiinţarea gândirii
totalizatoare, care a definit modernitatea, postmoder-
nismul a provocat dizolvarea sinelui sau criza identită-
ţii, pentru că întregul finit şi identitatea finită sunt rea-
lităţi interdependente. Fără îndoială, modernitatea a
păcătuit prin finitizarea tuturor lucrurilor, inclusiv a
temeiurilor, şi prin insensibilitatea ei faţă de alternati-
ve, dar postmodernismul a comis o eroare mult mai
gravă, aceea de a nu fi observat esenţa apofatică a fun-
damentelor semnificaţiei, aruncându-se astfel în neant.
Finitizarea transcendentului este o eroare idolatră, dar
dizolvarea sensurilor este o eroare infernală. Astfel,
prin opţiunea sa nihilistă, postmodernitatea nu a depăşit
modernitatea, ci a căzut mai jos decât ea, ceea ce
înseamnă că postmodernismul nu are dreptul să se
numească postmodernism, ci doar submodernism.
Singura realizare a postmodernismului este înlocuirea
ideologiilor cu halucinaţiile modei. Ideologiile au fost
totuşi nişte entităţi spirituale, un statut la care modele
nu pot aspira. 

Opunându-se modernităţii, o lume guvernată de
principiul identităţii aplicat imanenţei, postmodernis-
mul a ridicat, pe bună dreptate, problema alterităţii, dar
nu a înţeles că alteritatea este prin excelenţă transcen-
dentul, nu rezultatul fragmentărilor disparate ale
imanenţei. Critica modernităţii e justificată, dar soluţia
postmodernităţii este profund criticabilă, în numele
unor opţiuni mai puţin radicale şi mai stabile. Dacă res-
pingem ideea că celălalt e reductibil la mine, ideea de
bază a imanentismului modern, atunci nu ne rămâne
decât să înţelegem că tăcerea e mai reală decât discur-
sul şi că în absenţa tăcerii, care condiţionează şi chiar
rosteşte discursul, acesta din urmă devine zgomotul
simplu al aparenţelor care nu mai lasă nimic să apară.
Încercarea lui Lévinas de a depăşi această dificultate,
considerând că celălalt este reciprocitatea imediată, nu
ţine cont de faptul elementar că de două ori nimic nu

înseamnă ceva. Dacă eu nu sunt, cum ar putea exista
celălalt? Consistenţa mea şi a celuilalt nu prinde sens
decât în condiţiile alterităţii teologice a Celui care este
cu totul altul şi la care nu există acces decât prin dărui-
rea lui de sine însuşi. Asurzirea cauzată de zgomotul
fără noimă al postmodernităţii trebuie înlocuită de
liniştea care se rosteşte din propria ei iniţiativă şi care
nu se lasă impresionată de linguşirile limbuţeniei ome-
neşti. Soluţia aparţine rupturii şi auzirii prin ruptură. E
alteritatea pe care nu ne-o putem construi, dar care ni se
dăruieşte. Ruptura este între noi şi ea, dar nu şi între ea
şi noi. Pentru că nu dispunem decât de mijloacele lui
ceva, nu putem atinge altceva, dar putem fi totuşi atinşi
de altceva, aroganţa bavardajului fiind astfel îngenun-
chiată de diateza pasivă. Noutatea nu pătrunde însă în
gândire prin destrămarea logicii gândirii, ci prin trans-
formarea calitativă a cugetării, sensurile metanoiei
aparţinând în aceeaşi măsură gândirii şi transcendenţei
gândirii. În termenii ei, nu în cei ai limbuţeniei sofisti-
ce, se pune problema revelaţiei, care devine astăzi o
chestiune teologică şi umană prioritară. 

Trebuie să înţelegem, aşadar, că atitudinea corectă
faţă de revelaţie nu este explicaţia, deoarece explicaţia
anulează revelaţia, reducând-o la categoriile înţelegerii
şi, implicit, la datele imanenţei. Dacă toate lucrurile din
Scriptură, de exemplu, sunt explicate lingvistic şi isto-
ric, în ea nu mai rămâne niciun fel de revelaţie. Din
fericire însă, revelaţia ţine de noutatea ireductibilă a
spiritului, nu de discurs şi nici de metoda ştiinţifică.
Astfel, exegeza poate lumina, dar nu din punct de vede-
re spiritual; din punct de vedere spiritual însă, ea poate
dizolva. În aceeaşi ordine de idei, trebuie înţeles faptul
că revelaţia nu ne procură o metanaraţiune, un termen
de altfel contradictoriu, pentru că, dacă o realitate este
meta în raport cu naraţiunea, ea nu mai poate fi şi nara-
ţiune. Revelaţia este darul formei spirituale, în interio-
rul căruia sunt posibile apoi naraţiuni şi explicaţii.
Forma spirituală devine constitutivă fiinţei umane; ea
creează omul, nu i se adresează, pentru că nu e un act
al discursivităţii, ci mai degrabă un act al fiinţei.
Spiritualitatea ţine de sfera fiinţării, nu de domeniul
descrierii. Aşadar, atitudinea corectă faţă de revelaţie
este auzirea transformativă, nu speculaţia teoretică. 

Taina, care este sursa revelaţiei, e în totalitate dife-
rită de sinele căruia îi conferă formă, dar totuşi pe
deplin în atingere cu el, prin forma pe care i-o conferă.
Dificultatea înţelegerii acestui lucru provine în mare
parte din neînţelegerea limitelor principiului identităţii,
care este temeiul abstractizării lucrurilor şi al desprin-
derii noastre de realitatea concretă. Acesta e un princi-
piu al cunoaşterii prin reprezentare şi reducţie, nu prin
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fiinţare şi parriciparea la fiinţă. Fiinţarea urmează un
principiu al contagiunii, al instanţierii în altceva şi al
modificării graduale. Dacă întrebarea „Cum putem
accesa misterul?” ne blochează, faptul se datorează
incapacităţii noastre de a vedea că, în măsura în care
există continuitate între sine şi altceva, există şi atinge-
re, iar în măsura în care continuitatea e marcată de
transformări graduale, taina alterităţii îşi merită totuşi
numele. Diferitul nu este rodul capacităţii noastre de
gândire şi nici nu vine ca un obiect străin destinat să se
alăture conţinuturilor deja existente. Taina nu se desco-
peră minţii printr-o ruptură a continuităţii gândirii, ci
prin ruptura modificării ei calitative. Arătarea tăcerii în
limbă este iniţiativa tăcerii, nu rezultatul puterilor lim-
bii, pentru că tăcerea se exprimă prin limbă, după ce a
generat ea însăşi această posibilitate. Limba nu este
instrumentul cu care omul reuşeşte să ciupească din
transcendent câte ceva, ci este locul în care transcen-
dentul a ales să se prezinte transformativ şi perlocuţio-
nar. 

Un temei nu poate fi niciodată ultim, pentru că
orice temei este finit, iar finitudinea nu poate fi ultimă.
Aceasta nu înseamnă că nu există temeiuri, mai mult
sau mai puţin generale, şi nici nu înseamnă că gândirea
trebuie sau poate să opereze în absenţa temeiurilor. Ori
de câte ori argumentăm, trebuie să o facem cu temei,
chiar dacă niciun temei nu este ultim. Ultim poate fi
doar infinitul, dar infinitul nu se poate actualiza în ori-
zontul finitudinii, pentru că finitudinea ar fi redusă la
insignifianţă şi chiar desfiinţată. Aceasta nu înseamnă
totuşi că finitudinea este ruptă de infinit sau că ea poate
exista într-o stare de autonomie ontologică. Finitudinea
e expresia locală a infinitudinii. Prin urmare, dacă
temeiurile finite şi existente actual nu pot fi ultime,
lucrul acesta nu înseamnă că ele plutesc în neantul
opţiunilor aleatorii. Ele sunt manifestări ale infinitudi-
nii spiritului, rezultate concrete ale nemăsuratei lui
bogăţii. Pentru că nu înţelege însă decât finitudini, pos-
tmodernismul declară lipsa de sens ultim al oricărei
întreprinderi şi acţiuni; şi dacă nu sunt decât finitudini,
atunci aşa şi este. Finitudinile nu plutesc totuşi în nean-
tul nonsensului, ci în oceanul bogăţiei nesfârşite a sem-
nificaţiilor, dar înţelegerea acestui lucru depinde cu
necesitate de dioptria spirituală a cuiva. Dacă nimic nu
ar avea sens, atunci nu ar exista sens şi nimeni nu ar
ridica problema sensului. În consecinţă, opţiunea pen-
tru privaţiune şi sărăcie, atunci când ne confruntăm de
fapt cu o nesfârşită abundenţă şi bogăţie, nu poate fi
decât urmarea unei predispoziţii spirituale spre maca-
bru sau a dorinţei cuiva de a brava, ca distrugător. Într-
adevăr, nu putem fi dogmatici în finitudine, aşa cum,

din nefericire, a încercat modernitatea şi chiar o parte
din premodernitatea medievală şi cea antică, dar putem
fi dogmatici întru infinitudine, în privinţa pozitivităţii
şi a abundenţei sale. Revelaţiile sunt diverse; temeiurile
finite sunt diverse şi ele, dar toate acestea manifestă
pozitivitatea creatoare a infinităţii, care este stilul ei,
distrugerile şi deconstrucţiile fiind simple imixtiuni ale
spiritului neantului. Contradicţiile aparţin finitudinii şi
se rezolvă stilistic, nu logic. Acesta este adevăratul
temei al toleranţei, nu lipsa de sens, dar aceasta este o
toleranţă care nu afectează noima, spiritul critic şi nici
dispoziţia de a dialoga în vederea apropierii de abun-
denţă, pozitivitate şi creativitate, adică de stilul infini-
tudinii. 

Înţelegem astfel că revelaţia este arătarea întemeie-
toare de finitudine a infinitudinii, problema revelaţiei
fiind problema cea mai acută a culturii europene actua-
le şi, probabil, a oricărei culturi. În momentele de răs-
cruce spirituală, poeţii şi profeţii inspiraţi, nu slugile
negării sau ale reducţionismului conceptual, au fost cei
care au găsit urmele zeilor fugiţi şi care au redescoperit
sensurile pierdute. Lupta dintre negatori şi reducţio-
nişti, dintre postmodernitate şi modernitate, rămâne
astfel doar un conflict de cartier, pe lângă care putem
trece fără să-i acordăm prea multă importanţă. Agentul
revelaţei este cel care rosteşte sacrul, după care revela-
ţia întemeiază ethosul. Odată formulată, revelaţia devi-
ne discurs şi se supune tuturor neajunsurilor discursului
şi ale finitudinii, dar ea nu trebuie înţeleasă doar în
limitarea ei discursivă, ci trebuie receptată transforma-
tiv, întrucât discursul nu este decât vehiculul transfor-
mării spirituale pe care transcendentul ne-o propune.
Limbajul în care o revelaţie se exprimă face parte din
revelaţie, întrucât el contează mai ales în sens perlocu-
ţionar, aducând fiinţei umane darul concret al adevăru-
rilor spirituale. Iată de ce nu putem schimba limbajul
revelaţiei cu limbajul abstracţiunii, fără a păgubi esen-
ţial revelaţia. Problema revelaţiei nu este o problemă de
lingvistică sau de epistemologie, ci este o problemă de
teologie, adică, de logică a manifestări teosului. Ca dis-
curs, revelaţia e interpretabilă şi se supune abordărilor
hermeneuticii, însă această acţiune de explicitare trebu-
ie făcută în scopul zidirii, nu în scopul nimicirii.
Trebuie să respectăm stilul fiinţei, nu stilul nefiinţei. 

Iată, aşadar, natura problemei care emerge din ruina
culturii moderne şi natura soluţiei care ne permite con-
struirea unei alte culturi, demnă de acest nume. Tot aici
găsim şi esenţa opţiunii actuale pentru sau contra lui
Hristos.
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În 7 decembrie 1978, Constantin Noica îi mărtu-
risea epistolar lui Octavian Vuia că „După cum vezi,
nu mă dau bătut în anii târzii – și sper să faci și tu la
fel. Abia acum îmi termin Ontologia. (Va apărea în
1981, sper, dacă ne sunt și zeii favorabili.), gândin-
du-mă să mă apuc de o fantezistă Logică”1.
Proiectul unei logici proprii, pe care o numea –
autoironic și provocator – „fantezistă” nu era nou.
Nu cu mult înainte, la începutul lui august, în același
an, Emil Cioran îl sfătuise, de la Paris: „În locul tău
eu m-aş întoarce la Logică: unde, dacă nu acolo, se
poate delira mai bine?”2 Poate că de aici, de la pro-
vocarea prietenului său exilat de a asuma exercițiul
în marginea logicii ca pe un „delir”, vine metafora
noiciană că Logica ar fi... fantezistă. Între cei doi se
dezvăluie, prin aceste formulări în principiu conver-
gente, un soi de acord tacit că, de fapt, a gândi cu
privire la formele pe care le îmbracă gândirea este o
evadare din realitate, o dovadă de fantezism, de
delir chiar. Căci logica fiind normativă, ea creează
cadre pentru gândire, nu se interesează de
conținuturile care îi dau acesteia realitate. 

Preocupări în direcția elaborării unei logici exis-
tau la Noica mai demult. Ele sunt dovedite de scri-
soarea acestuia către Tudor Vianu trimisă din
Câmpulung la 28 septembrie 1953, de unde rezultă
că încă din toamna acelui an, odată încheiat Anti-
Goethe, „Acum mă îndrept spre cercetări de logi-
că...”3. Desigur, în acei ani, preocuparea lui Noica
pentru domeniul logicii nu anunța încă proiectul
precis al unui tratat, cel puțin din câte se cunosc
până acum. Au trebuit să mai treacă niște decenii
pentru ca gândul respectiv, mereu amânat datorită
împrejurărilor vieții, să revină în actualitate, pe
agenda priorităților maestrului păltinișean. Abia în
acel moment al vieții de la finalul lui 1978 pare că
s-a simțit filosoful chemat să își spună cuvântul în
domeniu.

Subiectul a revenit curând în corespondența din-

tre cei doi prieteni. De astă dată, Noica îl aborda cu
deplină seriozitate, spunând că „... intru în anii
«cristalizării» cu Logica..., iar eonul dogmatic al
altora merită din plin să fie curmat, pe cât se
poate”4. Anii cristalizării Logicii sau ai propriei
viziuni filosofice, în care își găsea un loc și Logica?
Rămâne la latitudinea cititorului să aleagă una din-
tre cele două interpretări. Important este însă și că
pentru gânditorul ajuns la deplină maturitate de
creație și atins de o senectute agilă în gândire, sosea
în sfârșit momentul să dărâme idolii filosofiei ofi-
ciale, să curme – cu un termen din Lucian Blaga –
„eonul dogmatic”, vremurile în care dogma marxist-
leninistă fusese (sau păruse) incasabilă. Noica
asuma astfel, clar și fără subterfugii, misiunea de a
pune capăt pe tărâmul filosofiei românești dogma-
tismului de extremă stângă, materialismului dialec-
tic și istoric. 

Cum își vedea filosoful de la Păltiniș proiectul
reține și Gabriel Petric, tânărul discipol care îl vizita
în stațiunea montană în 17 aprilie 1981. „Logica, la
care lucrează în prezent, va fi încununarea operei
sale, va da măsură gerontocratică unei vieți trăite
întru spirit”5. Era vorba, prin urmare, nu doar despre
o culminație a creativității filosofice proprii bătrâ-
nului magistru, ci și o demonstrație cu privire la pis-
curile reflecției de natură spirituală la o vârstă înain-
tată. 

În 6 octombrie 1981, vizitându-l pe Constantin
Noica în faimoasa, de-acum, stațiune sibiană,
Gabriel Petric afla, printre altele că filosoful „Mai
are în plan două lucrări. Una din ele are în vedere
logica. Va fi o Logică. A publicat deja fragmente din
lucrare în Viața românească, sub titlul Scrisori des-
pre logică. Logica sa se va prezenta ca un manual,
căci numai așa se poate pătrunde mai bine în adân-
cimea gândului filosofic. Unii se vor mira că încear-
că să se «bată cu Aristotel». Poate nu-l va birui.
Poate nici nu e vorba de o luptă, ci mai mult de fap-
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tul că, fiind om, și el poate gândi o logică. E o luptă
mai degrabă cu zeii decât cu un predecesor ilustru”6.
Noica intenționa în mod declarat, așadar, să își scrie
Logica în formă didactică, pentru a putea atinge
profunzimi filosofice corespunzătoare propriilor
proiecții. El preciza că această contribuție de căpe-
tenie a sa urma să contrazică logica aristotelică, nu
atât pentru a o invalida, ci pentru a arăta că sunt și
alte posibilități de a face logică decât cele consacra-
te de Stagirit; dar și ca o competiție cu sine însuși,
pentru a-și afirma demnitatea de a fi om și pe acest
plan: al conceperii unei logici proprii. Definindu-și
strădania ca o „luptă cu zeii”, nu cu un înaintaș de
seamă, a cărui „detronare” nici nu o intenționa,
Noica își preciza adevăratul pariu. El sfida propriul
destin, sperând ca acesta să îi îngăduie să trăiască
suficient și să aibă o luciditate destul de longevivă
pentru a putea duce proiectul Logicii la bun sfârșit.
Dar mai era ceva și dincolo de circumstanțele pur
biografice: el spera că „zeii” îi vor lumina cu destulă
claritate mintea pentru a putea concepe o logică ori-
ginală, așa cum feluritele sale notații de prin agende
anunțau, și cum Scrisori despre logica lui Hermes
erau deja pe cale să schițeze la data convorbirii cu
Gabriel Petric. 

Patru ani mai târziu, în finalul lui 1985,
Constantin Noica îi scria lui Ion Ianoși: „Credeți-mă
[că sunt] sincer când vă spun că nu mi-am obținut
încă (la 76 ani) împlinirea cărturărească. ...Mă și
gândesc la o nouă lucrare de logică a științelor spi-
ritului, unde să-mi reiau, adâncite și limpezite, idei-
le. Pe urmă mai am două sau trei proiecte; în fine,
surâsul final, sub forma ideii mele de o viață, care să
mă certe puțin pentru felul cum am pretins s-o ves-
tesc și [s-o] travestesc în cărțile mele...”7 Gânditorul
sintetiza astfel planul său de activitate pentru anii
care îi mai rămâneau de trăit, gândind în mod
coerent la împlinirea operei lui și la încununarea
acesteia cu un cuvenit corolar pseudo-memorialis-
tic. 

Cel mai apropiat proiect dintre cele anunțate era
unul pentru care se pregătise îndelung și, în anumite
perioade din viață, cel puțin începând din toamna lui
1953, prioritar. Este vorba despre Tratatul de logică
pentru științele omului. Note pregătitoare în vederea
acestuia – direct sau indirect – umplu, cum am suge-
rat deja, agendele și caietele cu însemnări intime
rămase de la filosof. Un început viguros în direcția

respectivă l-a marcat apariția Scrisorilor despre
logica lui Hermes (1986). Dar rămâneau încă multe
de făcut până la forma decantată la care filosoful
medita, „unde să-mi reiau, adâncite și limpezite,
ideile”. 

O viitoare reeditare a Logicii lui Hermes ar tre-
bui să includă, într-o addenda, cele mai importante
notații păstrate în Jurnalul de idei al autorului. Ele
ar completa întrucâtva orizontul ideatic în care se
cuvine plasată cea mai originală logică dintre cele
elaborate de vreun gânditor român de până astăzi
(includ aici și aporturile lui Dimitrie Cantemir și
Titu Maiorescu, desigur). De asemenea, s-ar cuveni
ca ediția respectivă să trimită în note, acolo unde
este cazul, la corespondențele dintre textul finisat și
publicat, pe de o parte, și notațiile corespunzătoare
din agende, pe de alta. Până atunci însă, eforturile
reconstitutive și hermeneutice pe seama logicii lui
Constantin Noica merită să continue. 

Note:
1. „Alte fragmente din corespondența Constantin Noica

– Octavian Vuia (din arhiva Ortrud Vuia)”, în Jurnalul lite-
rar, an. XXXII, nr. 1-2, ianuarie – august 2021, p. 10.
Scrisoare a lui Constantin Noica către Octavian Vuia, data-
tă București, 7.XII.1978.

2. Scrisoarea din 4 august 1978 trimisă de undeva de
lângă Nantes, în Cioran, Scrisori către cei de-acasă, ed. de
Dan C. Mihăilescu, București, Ed. Humanitas, 1995, nr.
613, p. 310. 

3. Vezi Ion Vianu, Amor intellectualis. Romanul unei
educații, Iași, Ed. Polirom, 2010, p. 129. 

4. „Alte fragmente din corespondența Constantin Noica
– Octavian Vuia (din arhiva Ortrud Vuia)”, loc.cit., p. 11.
Scrisoare a lui Constantin Noica către Octavian Vuia, data-
tă Păltiniș, 14.II.1979.

5. Gabriel Petric, Jarul din zăpada sclipitoare..., ed.cit.,
p. 40. Notație referitoare la vizita din 17 aprilie 1981. 

6. Ibidem, p. 69. 
7. Ion Ianoși, Constantin Noica, ed. revăzută,

București, Ed. Academiei Române, 2006, p. 278, scrisoarea
[15] către Ion Ianoși expediată din Păltiniș, 4 decembrie
1985. 
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Miercuri, 8 octombrie
Am fost plecată în Grecia, pentru o săptămână,

la un colocviu al poeţilor balcanici, legat de
Thessalonic şi de faptul că acesta e capitala cultura-
lă europeană a anului. Am călătorit cu Gabriel
Chifu de la Craiova, cu maşina acestuia, un Cielo
nou-nouţ. L-am luat pe Petru Cârdu de la Vârșeț şi
am străbătut Iugoslavia şi Macedonia într-o zi, iar
pe seară am fost la Thessalonic. Acolo am fost pre-
luaţi de organizatori şi i-am cunoscut pe ceilalţi
invitaţi, poeţi sârbi, bulgari, turci, macedoneni şi
albanezi. Ne-au arătat oraşul şi muzeele, ne-am dus
prin Grecia de nord până la lacul Prespa, la graniţa
cu Albania şi Macedonia. Acolo s-a înfiinţat un
Centru Eurobalcanic pentru poeţi, pe care noi l-am
deschis în cadrul unei festivităţi. Apoi ne-am întors
la Thessalonic şi în cele din urmă ne-am despărţit şi
am plecat fiecare în ţara lui.

Deşi organizarea nu a fost impecabilă, iar pier-
derea de timp şi superficialitatea angajării culturale
a celor prezenţi au fost chiar „balcanice”, totuşi
pentru mine experienţa asta a fost instructivă. Întâi,
am făcut o baie de poezie sud-est europeană şi am
cunoscut poeţi interesanţi – mi-am reîmprospătat
astfel sensibilitatea poetică pe zona balcanică. Apoi
am avut un neaşteptat „succes” la alţi poeţi (mai
ales turci şi macedoneni) cu poeziile mele în france-
ză. În al treilea rând, am revăzut Grecia şi dragostea
mea pentru ea a reînviat.

Dar, dincolo de astea, am avut un contact viu şi
camaraderesc cu Petru şi Gabriel, cu care am făcut
un fel de trio spiritual şi hazos, spre invidia admira-
tivă a celorlalţi, care recunoşteau în glumele noastre
„witz-ul românesc”, cum s-au exprimat. Toţi trei am
căzut într-un fel de copilăreală continuă, care ne-a
readus la vârsta adolescentină, chiar puberă, cu
comportamentul şi obsesiile de rigoare. Petru şi
Gabriel au fost „cavalerii” mei şi un fel de „joc de
curte” s-a înfiripat spontan, spre deliciul tuturora.

Dincolo de asta, am stat mult de vorbă şi serios des-
pre poezie, strategii culturale, tactici de afirmare.
Am descoperit în Petru Cârdu un personaj mai euro-
pean decât credeam, un şef real al „Comunei litera-
re” de la Vârșeț, cu relaţii internaţionale surprinză-
toare şi care, în plus, se mişca foarte confortabil cu
banii: un “mafiot cultural” sud-est european, cum l-
a numit în glumă Gabriel. Am mai descoperit că
poeţii din fosta Iugoslavia au trăit şi încă trăiesc
mult mai bine materialiceşte decât noi, românii, că
sunt obişnuiţi să li se plătească bine producţia lite-
rară şi că au un contact cu lumea europeană catego-
ric superior scriitorilor români. Am descoperit şi în
Gabriel Chifu un om mai profund decât știam, cu
fineţuri psihologice surprinzătoare, deşi încăpăţânat
să rămână în modelul românesc de afirmare scriito-
ricească, căci el îşi doreşte doar să fie „ca Rebreanu
în manuale”.

În toate zilele acestei călătorii, am încercat să nu
uit de Şcoală. Am reuşit în câteva zile să citesc
dimineaţa câte o pagină-două din Robert Burton, pe
care-l luasem cu mine. Dar în timpul zilei mi-a fost
aproape imposibil să fac „self-remembering”, deşi
m-am străduit. Totuşi am observat că devenisem
mai sensibilă la peisaj şi la frumuseţea vremii, a
toamnei, căci mă emoţionau destul de puternic
culorile şi mai ales forma dealurilor şi a munţilor,
pe care o simţeam în plexul solar şi cu care de câte-
va ori m-am „identificat” în mod subtil. 

Apoi, la un moment dat, când am încercat un
„self-remembering”, pentru o clipă am avut senza-
ţia că cuprind lumea întreagă, peisajul prin care tre-
ceam cu automobilul, totul. De fapt, era un moment
de enormă luciditate, care m-a cam înspăimântat. Şi
într-o altă zi, în maşină fiind, am simţit o apăsare
(cunoscută) pe creştet, în partea stângă, apoi nişte
uşoare şi răcoroase mişcări de aer în jurul frunţii.
Mi s-a făcut apoi somn şi am închis ochii. Fără să
adorm, am început să mă gândesc la diverse lucruri
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legate de călătorie (tocmai avusesem un acces de
slăbiciune cu lacrimi din cauza unor cuvinte macho
ale lui Petru Cârdu). În acel moment, am simţit în
lăuntrul meu un fel de schimbare de stare, ca şi cum
un buton fusese comutat şi un nivel fusese schim-
bat, ori ca şi cum ceva din mine se dăduse peste cap
şi se transformase într-un val de luciditate. Am rea-
lizat imediat că sunt mai trează, dar pe moment am
înţeles asta mai simplu, ca şi cum îmi trecuse som-
nul dinainte şi puteam să deschid ochii. Ceea ce am
şi făcut. Dar în acelaşi timp am înţeles că a fost
vorba şi de altceva.

Pe drumul de întoarcere de la Vârșeț la Craiova,
am avut o convorbire animată şi intensă cu Gabriel,
pe care poate că o voi consemna cândva. Iar de când
m-am întors, am senzaţia destul de clară că am mai
înaintat puţin pe calea Şcolii, deşi într-un mod semi-
conştient, care nu aparţine eforturilor mele persona-
le şi lucide. Mă distanţez de mine însămi mai uşor,
în timpul zilei. Când doresc să intru în starea de
vibraţie, pe care de obicei mi-o dă doar rugăciunea,
reuşesc uneori s-o simt chiar şi fără rugă, fără
cuvinte, în mijlocul străzii. După terminarea şedin-
ţei de meditaţie din timpul dimineţii, când deschid
ochii am o primă senzaţie de straniu – ca şi cum m-
aş mira de lumea care mă înconjoară, de existența
realității exterioare.

Luni, 13 octombrie
Sâmbătă a fost o zi plină de Şcoală. La ora 13 m-

am dus la Daniela G., unde am asistat la o repetiţie
a unei „prospective meeting” (întâlnire pentru pre-
zentarea Școlii eventualilor doritori). Apoi am dis-
cutat despre cum să te laşi de fumat, condiţie obli-
gatorie în Şcoală. Trebuie s-o faci până la un an de
la intrarea în Şcoală, altfel eşti nevoit să o părăseşti.
Daniela se află în această situaţie şi am încercat s-o
ajutăm cum am putut, toţi cei prezenţi. A propos de
asta, mi-am amintit de o spunere din „Patericul
egiptean”, pe care-l citesc din când în când: „Când
eşti în pustie, te ajută Dumnezeu pentru că ai ieşit
din rândul oamenilor. Când eşti între oameni, te
ajută oamenii”. Perfect adevărat pentru Şcoală. Eu
simt în mod palpabil „ajutorul”, surplusul de ener-
gie şi de auto-control pe care-l primesc de la ceilalţi
„studenţi”.

Pe la ora 18 ne-am dus la Şcoală, căci era un
„formal dinner”. Daniela era la servit, iar eu eram la

bucătărie. Am trebăluit până la ora 22 seara, timp în
care am şi stat de vorbă cu celelalte fete de la aceas-
tă „octavă”, cum e denumită în Şcoală o activitate
pe care ţi-o asumi ca pe o corvoadă: o „fricţiune”
acceptată liber, conştient, transformată într-o ocazie
de „self-remembering” şi auto-control. Deşi regula
Şcolii spune că noii veniţi ca mine trebuie să încea-
pă prin a fi invitaţi întâi ca oaspeţi la masă, eu am
fost rugată să accept să fiu la bucătărie, din lipsă de
forţe de ajutor. Am acceptat, deşi am avut o mică
fricţiune lăuntrică, dar până la urmă umilinţa a
învins. Şi nu mi-a părut rău în final.(...)

Duminică am fost cu părinţii la Siliştea, la una
din ultimele mese în aer liber de la casa noastră de
la ţară pe anul acesta. Totul a decurs ca de obicei.
Numai că de data asta am reuşit să fiu mai detaşată:
nici să nu mă las absorbită de masă, să mă „identi-
fic” cu mica comuniune familiară – nici să mă ener-
vez că iarăşi îmi pierd timpul cu asemenea întâlniri
extrem de rutinate. Am fost mult mai calmă şi chiar
am reuşit de câteva ori să mă auto-observ, să fac
„self-remembering”, cu o uşurinţă pe care am pus-o
pe seama energiei acumulate în ziua precedentă.

Seara, ajunşi acasă, eu și Horia, după un drum
extenuant, prin ploaie şi printre şiruri lungi de
maşini, am reuşit să-mi păstrez atenţia din timpul
zilei. Iar când, înainte de culcare, m-am uitat în
oglinda de la baie, am avut senzaţia stranie că faţa
mea se modificase! Mai bine zis privirea era alta
decât cea cunoscută! M-am privit îndelung, cu
uimire şi curiozitate: privirea din oglindă avea cris-
talinul cel negru mai mare ca de obicei, mai bombat
şi mai umed, mai catifelat. Ochii păreau să ocupe o
parte mai mare din faţă, şi o clipă m-am gândit pur
şi simplu că priveam un fel de furnică uriaşă. În
clipa aceea m-a apucat un frison puternic, din cap
până în picioare, care m-a învăluit ca într-un giulgiu
şi aproape că m-a făcut să mi se pară că mă ridic
puţin de la pământ. Pentru o fracţiune de secundă,
de emoţie şi de frică, mi s-a părut că-mi pierd
cunoştinţa, dar totul a trecut repede. Frisonul nu a
fost legat de imaginea mentală a furnicii, ci de
intensitatea privirii care mă privea din oglindă, ca şi
cum ar fi fost o altă persoană. Ştiam că nu e vorba
de un moment de nebunie, ci pur şi simplu despre
realizarea psiho-fizică, cumva palpabilă, a faptului
că într-adevăr mă transform încet-încet în altceva.
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Noaptea, la un moment dat, m-am trezit din
cauza unui pârâit puternic în mobilă. Perfect lucidă,
m-am observat. Ceva era straniu cu auzul: sâsâitul
insistent pe care de obicei îl aud în urechi, şi care e
zgomotul sângelui şi al fiziologiei mele, îl auzeam
undeva sus, deasupra, în afara mea, iar în urechi era
linişte. Doar la un moment dat am auzit un sunet
muzical, scurt, ca o comandă electronică şi muzica-
lizată de computer, să zicem, în urechea mea stângă.
Am ascultat multă vreme; strania senzaţie că
auzeam ceva sus, sau de sus, deasupra trupului meu,
a persistat. 

Miercuri, 15 octombrie
Ieri, în timp ce citeam din „Fragments d’un

enseignement inconnu”, la o frază anume m-am
emoţionat. Era legată de ideea că trebuie să ne dez-
voltăm evoluţia spirituală pe două linii paralele –
cunoaştere şi fiinţă – în mod egal şi nepărtinitor, alt-
fel riscăm să fim deformaţi irevocabil. Mi-am amin-
tit de chinurile mele din ultimii ani, legate de osci-
laţia permanentă între obligaţiile mele exterioare şi
exigenţele mele lăuntrice, despre alternanţa lecturi-
lor pentru teza de doctorat cu lungi perioade de lec-
turi „oculte” – ceea ce a făcut ca totul să dureze mai
mult, şi terminarea tezei, şi evoluţia mea spirituală.
Chiar dacă atunci am suferit, realizez acum că m-
am lăsat purtată de instinctul cel bun şi am reuşit să
duc în paralel, deşi mai încet, două sarcini contra-
dictorii – exoterică şi esoterică, să le zicem. Acum
ştiu că de fapt trebuie să evoluezi în paralel pe toate
„fronturile” fiinţei tale. Nu poţi spune că întâi te
împlineşti profesional, apoi spiritual, întâi familial
şi social, apoi psihic şi religios etc. Trebuie să le
faci pe toate odată şi egal de armonios. Numai astfel
ai o „şansă” – şansa de a te depăşi, de a evolua, deşi
nu e nici o siguranţă.

După ce am gândit asta, m-am reapucat de citit.
La vreo câteva secunde, am simţit o cutremurare
puternică în corp, care parcă venea de jos în sus în
mine. Drept care am crezut că e un cutremur de
pământ şi m-am uitat speriată la lampa din tavan.
Nu se mişca nimic. Am mai aşteptat câteva clipe
lungi. Iarăşi nimic. Nu se auzea nimic nici pe scara
blocului, cum se întâmplă de obicei. Va să zică mi
se păruse, sau fusese vorba de un cutremur „perso-
nal”. 

Ideea obsedantă că suntem de fapt un fel de fur-
nici raţionale. M-am interesat şi există într-adevăr
furnici negre, roşii, galben-alburii, ca rasele umane.
Există civilizaţii diferite de furnici de diferite
mărimi şi războaie distrugătoare între ele. Există
chiar o formă de „tehnologie” în mediul lor şi s-ar
putea cu vremea să mai aflăm şi alte surprize. Mă
obsedează ideea că suntem şi noi un experiment cu
furnici mai mari şi poate mai inteligente, care însă
au evoluat asemănător cu rasa furnicilor minuscule,
şi care riscă de aceea ca în curând să se auto-distru-
gă sau să încremenească într-o formă de existenţă
repetitivă, fără evoluţie reală, ci doar mecanică (teh-
nologică, cum ne place s-o denumim acum).

Aşa cum există furnici umane (ca mine), care
vor să scape de condiţia lor şi să se transforme în
ceva superior, probabil că există şi furnici minuscu-
le care vor acelaşi lucru (sper să nu vrea să se trans-
forme în oameni!). În orice caz, unica şansă – în
afară de moartea comună – este să încerci să evo-
luezi conştient ca să devii altceva.

Vineri, 17 octombrie
În „Fragments d’un enseignement inconnu” am

găsit ideea posibilităţii de a deturna influenţele
nefaste şi războaiele prin „sacrificii” (p.47), deşi nu
se explică cum e motivată „semnificaţia esoterică a
sacrificiului”. Brusc m-a apucat un frison de emo-
ţie. Mi-am amintit că în 1989, prin primăvară parcă,
am fost la Oradea cu ocazia unui vernisaj. M-am
plimbat atunci cu Ramona Novicov pe străzi. Am
vorbit despre artă dar şi despre mizeria teribilă în
care trăiam, despre neputinţa noastră de a ieşi din
situaţia dată etc. La un moment dat mi-a ieşit pe
gură o frază stranie, care m-a uimit şi pe mine. Ceva
cam aşa: „Numai un sacrificiu, numai cu sânge, se
mai poate salva ceva acum”. Am ştiut chiar pe
moment că nu era un gând „al meu”, că mi-era „dat”
dinafară. De aceea nici nu l-am uitat. Iar în decem-
brie a fost Revoluţia. Cu sânge, cu mult sânge. Mi-
am amintit atunci de cuvintele mele din primăvară,
deşi sensul lor fusese de sacrificiu individual con-
ştient, asumat, ca o ofrandă (dar ce altceva au fost
până la urmă morţile acelor tineri în decembrie
89?). Acum mi-am amintit din nou de acele cuvinte.
Găsesc însă un sens nou în ele, care nu mi-e clar
totuşi.
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De curând, la prestigioasa Editură Brepols a apă-
rut volumul semnat de Christian Trottmann : Bernard
de Clairvaux et la philosophie des Cisterciens du
XIIe siècle, care are la bază o strălucită teză de doc-
torat în teologie, susținută la Université de
Strasbourg, în 2017. Autorul acestei masive lucrări
(698 pagini !) este cunoscut publicului de la noi prin
traducerea studiului său „Probleme de metafizică în
Evul Mediu şi Renaştere” (în Bogdan Tătaru-
Cazaban [coord.], Pluralitatea metafizicii medievale.
Istorie şi structuri, Iaşi, Polirom, 2005, pp. 325-346);
și prin cele două prefețe pe care le-a semnat pentru
volumele Fredegisus, Despre substanţa nimicului şi a
întunericului (ediţie bilingvă, prefaţă de Christian
Trottmann, traducere din limba latină, notă introduc-
tivă, tabel cronologic, note, comentarii şi bibliografie
de Florin Crîşmăreanu, Bucureşti, Univers
Enciclopedic Gold, 2015) și Bernard din Clairvaux,
Despre considerare (ediţie bilingvă, traducere de
Florina Ion, introducere de Christian Trottmann, Iași,
Polirom, colecția „Biblioteca Medievală”, 2018).

Lucrarea pe care o avem în vedere în rândurile de
mai jos, Bernard de Clairvaux et la philosophie des
Cisterciens du XIIe siècle, este structurată în două
mari părți, împărțite la rândul lor în capitole și subca-
pitole. Prima parte este dedicată exclusiv filosofiei
Sfântului Bernard și cea de-a doua parte are în vedere
filosofia cistercienilor din secolul al XII-lea. Această
paradigmă cuprinde diverși autori indexați de
Christian Trottmann în categorii diferite: autori
apropiați de Bernard, așa cum au fost: Aelred de
Rievaux (1110-1167), Guerric de Igny (cca 1077/79-
1157), Geoffroy din Auxerre (cca 1115/20-1194).
Printre cei mai însemnați filosofi ai secolului al XII-
lea se numără, fără nici o îndoială, Isaac de Stella
(cca 1100-1169). În rândul filosofilor este trecut, de
asemenea, Garnier de Rochefort († după 1225) și
Hélinand de Froidmont (cca 1160-1229/1237). Într-
un capitol separat (al VII-lea) sunt analizați „sateliții”

„școlii cisterciene” (É. Gilson), precum Guillaume de
Saint-Thierry (1085-1148), Alain de Lille (cca 1120-
1202) și Gioacchino da Fiore (1135-1202). După
concluzie, masivul op se încheie cu o consistentă
bibliografie adusă la zi și cu o utilă secțiune de indici:
biblici și de nume proprii. 

De la bun început autorul dorește să lămurească
asocierea dintre filosofie și călugării cistercieni,
recunoscuți pentru faptul că au trăit izolați, mai ales
în mediul rural, îndeletnicindu-se în mod special cu
lucratul pământului și nu cu filosofia (p. 17, 229,
230). Pe scurt, în optica unor exegeți, „magiștrii
secolului al XII-lea sunt intelectual și
instituțional teologi, nu filosofi“1. Totuşi, reacţii
au fost şi din partea cealaltă, a filosofilor, care mani -
festau o evidentă atitudine antimonastică (spre exem-
plu, Guillaume de Conches, Philosophia mundi I)2,
faţă de care mai ales Guillaume de Saint-Thierry
reac ţio nează prompt în Epistula de erroribus
Guillelmi de Conchis. 

O anumită reacţie antimonastică va avea în epocă
şi mult mai cunoscutul Pierre Abélard (1079-1142).
Pe lângă această atitudine, multe altele i se reproşau
acestuia de către tabăra adversă, a anti-dialecticieni-
lor. Eforturile concertate a lui Guillaume de Saint-
Thierry şi Bernard de Clairvaux vor amenda dur una
dintre afirmaţiile lui Abélard, care înţelegea credinţa
drept „o opinie asupra lucrurilor care nu se văd,
care nu sunt perceptibile cu simţurile corpului“3.
Spre exemplu, aba tele de Saint-Thierry, urmând aici
pe Augustin, răspunde lui Abélard astfel: „credinţa nu
locuieşte în inima omului sub forma unei conjec-
turi sau a unei opinii. Este o anumită ştiinţă care
priveşte conştiinţa“4. 

La rândul său, Sfântul Bernard îi atribuie lui
Abélard paternitatea unei definiţii a credinţei con-
cepute doar ca o „părere“, o „opinie“. Este clar că
Bernard se inspiră în acest loc direct din scrierile lui
Guillaume de Saint-Thierry, mai exact din capitolul I
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din Disputatio adversus Petrum Abelardum, deoare-
ce, printre altele, el se referă la aceleași texte biblice
și patristice (II Tim. I, 12; Augustin, De Trinitate,
XIII)5. Bernard îi scrie papei Inocențiu al II-lea, sub
forma unei scrisori, un adevărat tratat împotriva
princi palelor greșeli ale lui Abélard, care începe ast-
fel: „noi avem în Franța un nou teolog, fost maestru,
care de când era tânăr s-a distrat în arta dialecticii şi
acum delirează în legătură cu Sfintele Scripturi“6.
Mai mult decât atât, în capitolul al IV-lea, el afirmă:
„chiar la începutul Teologiei sale, sau mai degrabă a
Prostologiei sale (Stultilogie sue), el (Abélard)
definește credința ca pe o părere7 […] credinţa nu
este o părere, ci o certitu dine“8. Mai mult decât atât,
Bernard vorbea despre Abélard că a introdus în cărţile
sale „noutăţi profane de idei şi de cuvinte“9.

Printre mulți cercetători planează o prejudecată
construită mai ales în posteritatea lucrării lui É.
Gilson, La théologie mystique de saint Bernard,
potrivit căreia autori mistici precum Bernard și alți
cistercieni nu pot fi considerați și filosofi10. Trebuie
clarificat mai întâi ce însemna filosofia pentru acești
autori din secolul al XII-lea.

„Bernard și cistercienii reprezintă înainte de toate
o filosofie îndreptată în primul rând către etică” (p.
24), moștenind o tradiție filosofică care nu era aristo-
telică, ca în cazul scolasticii clasice, ci socratică, zice
Christian Trottmann (p. 25 et passim.). Autorul cărții
pe care o avem în vedere se plasează în siajul cerce-
tărilor realizate de Pierre Courcelle și, mai ales, Theo
Kobusch, care a arătat că Bernard de Clairvaux
aparține unei tradiții ce reunește surse neoplatonicie-
ne și stoice, care înțelegeau filosofia ca un mod de
viață. Evident, și studiile lui Pierre Hadot (multe din-
tre ele traduse în limba română) susțin pe deplin o
astfel de ipoteză. 

O listă a gânditorilor care înțeleg filosofia într-un
mod tripartit este deschisă de către Origen, mai ales
în Comentariul la Cântarea Cântărilor11. Tradiția
este continuată, printre alții, de către Evagrie
Ponticul, în ale sale Scolii la Pilde12, Olympiodor din
Alexandria, în Comentariul la Ecclesiast13 și
Grigorie de Nyssa, în Tâlcuire amănunțită la
Cântarea Cântărilor14. Această tripartiție este de sor-
ginte stoică. „Împărțind filosofia în logică, fizică și
etică, stoicii reiau, probabil, o clasificare anterioară,
dar îi conferă un sens cu totul nou”15. Creștinii vor
modifica această tripartiție. Spre exemplu, pentru
Clement Alexandrinul, „Dumnezeu este fără de înce-

put, Începutul desăvârșit al universului, Creatorul
începutului. Întrucât este existență, este început lumii
naturale; întrucât este bun, este început lumii morale;
și iarăși, întrucât este minte, este început lumii
raționale și cugetătoare. Din pricina asta numai
Cuvântul este Învățătorul, Fiul al minții Tatălui, Cel
ce educă pe om”16. Tot Origen este autorul care aplică
această tripartiție urcușului duhovnicesc pe care
alege omul să-l urmeze. „Pentru el, cele trei cărți ale
lui Solomon corespund celor trei părți ale filosofiei:
Pildele asigură purificarea etică, Ecclesiastul, care
începe prin Vanitas Vanitatum, ne relevă
deșertăciunea lumii fizice, iar Cântarea Cântărilor
ne introduce în epoptică”17. În acele vremuri, epopti-
ca nu este decât un alt nume pentru teologie18. 

Mai departe, în Occident, Grigorie cel Mare va
prelua această tripartiție și o va aplica de asemenea
etapelor vieții spirituale. Transferul în lumea latină a
fost astfel realizat, iar scrierile lui Grigorie, cum bine
se știe, au exercitat o mare influență, inclusiv asupra
lui Bernard de Clairvaux și a cistercienilor din seco-
lul al XII-lea în general19.

Christian Trottmann evidențiază faptul că această
tripartiție este una originală, din moment ce ea nu
interferează nici cu distincția de sorginte aristotelică,
între filosofia speculativă și cea practică, și nici cu
diviziunile filosofiei speculative (matematică, fizică
și teologie), cunoscute latinilor prin traducerile lui
Boethius. De asemenea, ea nu se suprapune perfect
nici peste diviziunea de sorginte stoică între logică,
etică și fizică, difuzată în lumea latină prin scrierile
lui Augustin și Isidor de Sevilla. Așadar, scrierile lui
Origen stau la baza acestei filosofii îmbrățișate de
Bernard și de către unii monahi cistercieni. În tot
cazul, „amprenta origenistă este omniprezentă în
această filosofie cisterciană” (p. 305).

Note:
1. Marie-Dominique Chenu, La théologie au douzième

siècle, Paris, Vrin, 1957, p. 139. Poate că pentru o astfel de
formulare a contat și afirmația lui Bernard, care considera
că pentru filosofi „căpetenia lor este Behemoth“ (caput
eorum Behemoth) (cf. Bernard de Clairvaux, Sermon sur le
Cantique des Cantiques. Sermons 1-15 [8. 5], texte latin de
J. Leclercq, H. Rochais et Ch. H. Talbot, introduction, tra-
duction et notes par Paul Verdeyen et Raffaele Fassetta,
Paris, Cerf (SC 414), 2006, pp. 182-183).

2. Lucrarea lui Guillaume de Conches a fost publicată
în două versiuni: un scurtă, publicată sub numele lui Beda
Venerabilul (PL 90, col. 1127-1178) şi alta, mai extinsă,
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publicată sub numele lui Honorius Augustodunensis (PL
172, col. 39-102).

3. Abaelard, Theologia Scholarium, I, 2 (PL 178, col.
981 C), în E. M. Buytaert, C. J. Mews (eds.), Petri
Abaelardi opera theologica, III, Turnhout, Brepols (Corpus
Christianorum. Continuatio Mediaevalis [=CCCM 13],
1987, p. 318. 5-6: „Est quippe fides existimatio rerum non
apparentium, hoc est sensibus corporeis non subiacen-
tium”.

4. Guillaume de Saint-Thierry, Disputatio adversus
Petrum Abelardum, PL 180, col. 249 AB: „Fides enim,
ait, non conjectando vel opinando habetur in corde in quo
est, ab eo cujus est, sed certa scientia acclamante conscien-
tia“; vezi şi Guillelmus a Sancto Theodorico, Opera omnia.
Pars V: Opuscula adversus Petrum Abaelardum:
Epistola Willelmi; Disputatio adversus Petrum
Abaelardum; Rescriptum Bernardi ad Willelmum: De
Erroribus Guillelmi de Conchis. Tractatus de fide:
Speculum fidei; Aenigma fidei, cura et studio P.
Verdeyen, Corpus Christianorum. Continuatio
Mediaevalis (CCCM 89 A), Turnhout, Brepols, 2007. 

5. Bernard de Clairvaux, Contra quedam capitula erro-
rum Abelardi epistola CXC seu tractatus ad Innocentium
Pontificem II, în PL 182, col. 1053-1072 D (Bernard de
Clairvaux, Scrisoarea 190, către Inocenţiu al II-lea, éd.
Leclercq şi Rochais, Sancti Bernardi Opera, tome VIII,
Roma, 1977, pp. 17-40). Încă din 1969, Jean Leclercq a
demonstrat că epistola 190 a lui Bernard este influenţată de
Disputatio adversus Petrum Abaelardum a lui Guillaume
(Jean Leclercq, „Les lettres de Guillaume de Saint-Thierry
à saint Bernard“, în Revue bénédictine 79, 1969, pp. 375-
391, în special pp. 380-381).

6. Formulări asemănătoare întâlnim şi în textele lui
Guillaume. Pentru el, Abélard este novus theologus; teolo-
gia sa este nova theologia; doctrina sa, nova verba, nova
dogmata (Guillaume de Saint-Thierry, Disputatio adversus
Petrum Abelardum, în PL 180, col. 225 C; 263 A; 258 C).

7. Abélard foloseşte cuvântul existimatio, pe care
Guillaume şi Bernard îl reiau prin termenul estimatio. Nu
este vorba totuşi de o trădare faţă de gândirea lui Abélard.
Aceşti doi termeni sunt sinonimi şi au putut fi con fundaţi. 

8. M.-M. Davy, Théologie et mystique de Guillaume de
Saint-Thierry. La connaissance de Dieu, J. Vrin, Paris,
1954, în special capitolul „L’Existimatio d’Abélard“, pp.
52- 65.

9. Scrisoarea 192, în PL 182, col. 358 C; vezi, de ase-
menea, Jean Jolivet, Abélard: artele limbajului şi teologia,
traducere din franceză de Laura Iliescu, Miruna Tătaru-
Cazaban şi Bogdan Tătaru-Cazaban, Târgu Lăpuş, Galaxia
Gutenberg, 2012, p. 415. 

10. É. Gilson vorbeşte în dreptul cistercienilor despre o
„mystique spéculative“ (La Philosophie au Moyen Âge,
Paris, Payot & Rivages, 1999, pp. 297-309; trad. de I.
Stănescu, Bucureşti, Humanitas, 1995, pp. 275-285). 

11. „Solomon ergo tres istas, quas supra diximus gene-

rales esse disciplinas, id est moralem, naturalem, inspecta-
tivam, distinguere ab invicem ac secernere volens tribus
eas libellis edidit suo quoque ordine singulis consequenter
aptatis. Primo ergo in Proverbiis moralem docuit locum […
]. Secundum vero, qui naturalis appellatur, comprehendit in
Ecclesiaste […]. Inspectivum quoque locum in hoc libello
tradidit, […] id est in Cantico Canticorum” (Origenes
Alexandrinus, Commentarius in Canticum canticorum,
trad. lat. de Rufinus Aquileiensis, Prol., 3, 1-7; ed. W.A.
Baehrens, în Origenes Werke, Band VIII, Leipzig, J.C.
Hinrichs, 1925 (GCS, 33), p. 76. 4-8); vezi și Origène,
Commentaire sur le Cantique des Cantiques, tome I, Texte
de la version latine de Rufin. Introduction, traduction et
notes par Luc Brésard et Henri Crouzel, avec la collabora-
tion de Marcel Borret,  Paris, Les Éditions du Cerf (SC
375), 1991, p. 128 și 132. 

12. Évagre le Pontique, Scholies aux Proverbes,
Introduction, texte critique, traduction, notes, appendices et
index par Paul Géhin, Paris, Les Éditions du Cerf (SC 340),
1987, p. 342. 

13. Olympiodor din Alexandria, Commnetarii in
Ecclesiasten, în PG 93, col. 477 C. 

14. Grigorie de Nyssa, Scrieri, Partea întâi, Tâlcuire
amănunțită la Cântarea Cântărilor, PSB 29, p. 122.

15. Pierre Hadot, „La division des parties de la philo-
sophie dans l’Antiquité”, în Muséum Helveticum 36, 1979,
pp. 201-223 (Studii de filosofie antică, trad. de Constantin
Jinga, Arad, Editura Sfântul Nectarie, 2016, pp. 133-164,
aici p. 143). 

16. Clement Alexandrinul, Stromatele IV, 25, 162, 5;
trad. de D. Fecioru, PSB 5, 1982, p. 300. 

17. Pierre Hadot, „La division des parties…”, trad. cit.,
pp. 158-159. 

18. Unii exegeți, precum Werner Jaeger, apreciază că
odată cu Clement Alexandrinul și Origen se inaugurează o
„filosofie creștină [...] care constă în mod exclusiv în ceea
ce Aristotel și stoicii numesc teologie” (Werner Jaeger,
Early Christianity and Greek Paideia, Cambridge Mass./
London, Belknap Press of Harvard University Press/
Oxford University Press, 1961, pp. 46-47). 

19. Gilber Dahan, „Origène et Jean Cassien dans un
Liber de philosophia Salomonis”, în Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge 52, 1985, pp. 135-
162.
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Libertarea norilor
Crengile lucioase ale pinilor,
de stropii primăverii umede,
încolăcite sunt ca brațele îndrăgostiților
după clipele de-ncîntare ale dragostei.

Clocotul mării
răsună dedesubt,
și ziua rămîne calmă

Un colier din stropi de ploaie
alunecă din  florile deschise
lăsînd privirii frumusețea diafană—
chipul primăverii așteptate

Îmi las spiritul să se piardă
în libertatea norilor,
Alb învolt, plutitor
după furtună.

Carolyn Mary Kleefeld – America

Vise înaintea zorilor
(După Vise înaintea zorilor,  pictură acrilică, 42x50”

2019  de Marsha Solomon
Pe înserate,
imaginile se-ntunecă
plăsmuind coșmaruri
în mișcare obscură

În zori
cînd soarele se-arată  
se-ncheagă nălucirile 

Un punct de tranzit este fiecare 
Înaintea născocirii
înaintea realității.

Este  hotar —
înaintea trecerii noastre  în somn
înaintea trezirii noastre —
idee și imagine
unindu-se  în vise pestrițe.

Stanley H. Barkan – America

Dual 
Azi proza va fi neconvingătoare
și noaptea  mai lungă

Azi pămîntul va fi mai uscat
și adierea mai rece
Azi ploaia va fi acidă
și argintul  va coroda
Azi sticlele se vor goli
și inimii nu-i va păsa
Azi necuratul se va-nvineți  
și pastele vor fi al dente
Azi briciurile vor fi mai ascuțite
și trandafirul, ei bine, trandafirul va fi doar trandafir
Azi  dual va fi  
doar eu cu mine

și doar unul dintre noi va rezista
Azi va fi ziua!

Werner Schumann – Germania

Colecționar
Ai luat un ou de sturz
între două degete
și l-ai străpuns de două ori
cu un ac de cusut

I-ai scos
interiorul:
trei cocoloașe nepăsătoare
presărate cu roșu

împrăștiindu-se
ca vopseaua picurată
pe  masa
din bucătărie.

Te urmăream
cum îți înfășai premiul
în noul cuib
din bumbac albit

dorind
să mă ascund
în locul sfînt 
al acelei sfere stinse.

Anna Forbes – Scoția

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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THE SEVENTH QUARRY POETRY MAGAZINE

L I T E R A T U R Ã  U N I V E R S A L Ã

THE SEVENTH QUARRY POETRY MAGAZINE  este o revistă de poezie bianuală, cu deschidere internațională,
editată în Swansea, Țara Galilor, de către  poetul și dramaturgul galez, Peter Thabit Jones. Primul număr a fost lansat la
Centrul „Dylan Thomas” din Swansea, în 2005. Revista colaborează cu editura Cross-Cultural Communications, care a
fost înființată în 1971, în New York, și este proprietatea poetului, traducătorului și  editorului american, Stanley H. Barkan.
Acest parteneriat s-a dovedit de bun augur  pentru revista galeză, expusă în cadrul  prestigioaselor evenimente literare din
America. Promovînd cu succes valorile literare internaționale (Stanley Kunitz, de pildă), revista a atras atenția publicațiilor
importante din Marea Britanie (vezi The Guardian), fiind inclusă în prestigiosul proiect de digitalizare a Bibliotecii de
Poezie( Royal Festival Hall, London). Aceasta asigură exemplare pentru a fi prezentate pe popularul website, reprezentînd
cea mai bună sursă pentru poezia din Marea Britanie. Purple Patch din Marea Britanie, a premiat această publicație
(Second Best Small Magazine, UK, 2006).
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„Te caut peste tot
în emoția orbitoare
și când te regăsesc
degetele-mi dansează
picioarele mele se caută
vocea mi se retrage în gângăveli
și trăiesc din nou după cuvântul tău
ca un înviat al bântuirii”.

Abdoulaye Fodé Ndione

Abdoulaye Fodé Ndione este un nume al poeziei
contemporane din Senegal, (re)cunoscut și peste
hotare1. Născut în Senegal, în 1962, la Dakar, oraş în
care a absolvit universitatea (management, practici
editoriale şi informatică), prozator şi editor, a fost de
curând în oraş la noi, cu prilejul festivalului interna-
ţional „Poezia la Iaşi”. A publicat, în țară și peste
hotare, poezie și proză, a participat la diverse mani-
festări internaționale, a primit mai multe premii și
distincții pentru creația sa.

De prin 2009, timp de mai mulți ani, dat fiind că
poezia africană din toate timpurile, în special negro-
africană, dar și caraibiană, este mai puțin cunoscută
la noi, am publicat în „Poezia” traduceri din poezia
unor autori din diverse țări din aceste arealuri2

(Congo, Camerun, Senegal, Haiti ș.a.), și, în
„Convorbiri literare”, interviuri cu unii dintre aceștia,
pe o parte dintre ei, între care și pe Abdoulaye Fodé
Ndione, cunoscându-i personal și discutând cu
aceștia și despre opera lor. Astfel fiind, nu cred că
acest volum este numai unul închinat numaidecât/
numai erotismului, deși este evident tema principală,
dar trebuie văzute și multele nuanțe subsumate. Asta
pentru că Abdoulaye Fodé Ndione gândește căutarea
ființei iubite și pentru a privi și înțelege „lumea” din-
lăuntrul acesteia, visele lui fiind „năpădite” de
„esența” celei iubite, ea fiind și „singurul martor al
necuprinselor” sale libertăți ș.a. Perla orizontului
este, în fapt, un singur cânt, alcătuit din mai multe

secvențe, tot atâtea modalități de a cânta împlinirea,
iubirea, dorința (care „se strânge/ ca un drept la
viață”), căutarea, visul – întruchipat și în persoana
iubită, și în unirea cu ea, și în așteptarea acesteia, și
în... Dar și voinței de a o împărtăși ca, prin și împreu-
nă cu ea, să creeze o altă lume: „în doi vom fi puter-
nici/ voi lua făclia păcii și voi face turul raselor/ iar
barierele cartonate ale superiorităților/ vor arde la
descoperirea iubirii”. Iubire care înseamnă libertate,
devotament, frumusețe, voluptate, dar și, de pildă,
frângerea barierelor „care clasifică rasele”. Este
pasiune în versurile autorului cel mai adesea ardentă,
debordantă, femeia iubită fiind „derutantă”, „regina
serilor tam-tam”, „urechea făcută/ să-mi asculte gura
reconturată de dorințe”, având o „tandrețe nemăsura-
tă” și, după o noapte de iubire bărbatul se simte cu
„trupul purificat”, „îmblânzitorul vremurilor”, capa-
bil să lege „la capăt toate țările/ de terasa Uniunii” și,
astfel, „foametea va fi în temniță/ războaiele vor fi
artificiale pentru Copilărie/ și imnul inimilor înălțat/
pentru jurământul iubirii”.

Este, așadar, în primul rând un imn închinat iubi-
rii, dar și păcii, generozității, dorinței de a dărui din
preaplinul tău lumii întregi. Din unele poeme trans-
pare și Africa, cu frumusețea ei aparte, cu „tam-tam-
ul” care aduce din timpuri imemoriale legendele
lumilor care trimit mesajul lor pentru viitor, însă, deși
nu apăsat pe acestea, și cu uscăciunea, cu foametea,
cu războaiele, dar și cu nevoia „pentru Da-ul
speranței”. Abdoulaye Fodé Ndione crede și într-o
lume în care răzbate spre viitor și puterea cărții, meta-
forizând spațiul drept „cartea noastră/ în care vom
tipări îndrăzneala/ în paginile timorate ale inimilor”,
prin iubire, mână în mâna cu persoana iubită, „vom
împinge fruntariile popoarelor/ pentru identitatea
universală”. Căci, spune autorul, „lumea este lumea
noastră”, și, prin iubire, „ne vom lega inimile/ negre/
albe/ galbene/ roșii/ pentru negru-alb-galben-roșu/
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prin privirea deosebită a speranței”. Iubirea este,
așadar, cum transpare din acest volum, în viziunea
autorului, nu doar pasiune ardentă (și dă curs acestor
arderi din plin în carte), ci și aducătoare de pace, de
speranță, de omeni, de alungare a spaimelor. Este,
totodată, un imn închinat femeii, ca întruchipare a
dragostei sale, închinat și împlinirii iubirii/ împlinirii
ca bărbat/ ca om prin iubire; nu o dată întâlnim
secvențe care spune cam astfel: „Mă etanșez pe
voluptățile puterii tale/ pentru a exista precum o
erupție/ neîntreruptă pe văzduhul care te acoperă//
Femeie a dulcii mele urmăriri/ vom fi pentru soare și
pentru lună/ punctul de reper al legăturii/ cu vorbele
încărcate de împlinire”. Iubirea poate însă însemna,
cumva, și primejdia „arderii”, și, astfel, secvența de
final a cărții lui Abdoulaye Fodé Ndione sună astfel:
„Perlă a orizontului/ Îmi voi striga libertatea născută
din tine/ pentru a mă îndepărta de primejdia iubirii”.
Este însă, prin mesaj, în subsidiar, și un imn pentru
iubirea între oameni în general, pentru frumos și bine,
pentru întreaga umanitate.

Cu gândul și la discuțiile pe care le-am avut cu
autorii africani, la modul în care vedeam poezia, mi
s-a părut interesant să citesc și cele două modalități
de a privi volumul, poezia lui Abdoulaye Fodé
Ndione, semnate de Youssouph Bah și Valeriu
Stancu, și, de aceea, acolo unde unele gânduri ale
noastre s-au întâlnit, nu le-am repetat mai sus. Cei doi
au ajuns, în ultimă instanță, folosind însă un discurs
diferit, să aibă și idei comune, altele diferențiindu-se,
mai ales prin nuanțe, dat fiind, evident, și felul în care
percep, prin prisma mentalității/ educației, țării/ cul-
turii/ realităților din care provin. Astfel, Youssouph
Bah pleacă de la ideea de alteritate, de completitudi-
ne a propriei ființe a unui individ, aici a poetului/
omului, văzând volumul, dincolo de evidentul ero-
tism (și acesta privit nuanțat față de prefațatorul
român), „mai ales” „o revoltă împotriva dezamăgirii,
care ne afectează preajma noastră psihică și spiritua-
lă, ruinează sufletul popoarelor și poluează inima
omului”, dar și o „revoltă împotriva deșertului spiri-
tual și afectiv care avansează atât de periculos și
amenință esența însăși a ființei”. Valeriu Stancu, pe
de altă parte, notează că Abdoulaye Fodé Ndione (pe
care îl descrie ca „debordând de speranțe, vise, trăiri
(unele chiar „îndrăznețe, lipsite de prejudecăți”), cen-
trându-se mai ales pe faptul că volumul, „un lamento
al iubirii (dar și o închinare în fața ei)”, este aidoma
unui „manual al bunului îndrăgostit”, un „imn ero-

tic”, amintindu-i, prin unele aspecte, de Cântarea
cântărilor. Nu în ultimul rând, remarcăm versiunea
română semnată de Mariana Stancu, bună cunoscă-
toare a limbii, a literaturilor de limbă franceză.

Prin această carte a lui Abdoulaye Fodé Ndione
cititorul român are posibilitatea să vadă, în fundal, pe
simeza pe care sunt inserate tablourile despre iubire,
și lumea din care face acesta parte. Și, nu în ultimul
rând, să citească poemele unui autor interesant dintr-
o zonă mai puțin cunoscută din punct de vedere al
poeziei. 

Abdoulaye Fodé Ndione, Perla orizontului, poeme, pre-
faţă de Pape Youssouph Bah, postfaţă (Tainica, tulburătoa-
rea, ineluctabila chemare a iubirii) de Valeriu Stancu, tra-
ducere: Mariana Stancu, Editura Cronedit, Iaşi, 2018, 78 p.

Note:
1. Are și mai multe funcții importante în asociații pro-

fesionale naționale și internaționale: este director al Casei
de Editură ABIS, președinte al Uniunii Scriitorilor din
Africa, Asia și America Latină (AAALWU).

2. Unele dintre acestea au apărut în antologiile Du
Congo au Danube (Anthologie Bilingue Français-Roumain
de Poésie Contemporaine du Congo-Brazzaville et de la
Roumanie), Poètes choisis et traduits par Marilena Lica-
Masala, Colection ARC (Afrique-Roumanie-Caraibe),
prefață: Marius Chelaru, Edition Dagan, în colaborare cu
revistele Poezia și Kadō, din Iaşi, Tome I, illustrations de
Rhode Makombou et Diana Adriana, Paris, volumul I –
2011, vol. II (co-editor: Editura Timpul, Iași) – 2013.
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Ieșirea din iarnă ne găsește obosiți, toată lumea o
știe. Nu că astenia de primăvară ar fi mai îngăduitoare
decât cea de toamnă. Cât despre iarnă în sine, e lungă și
apăsătoare, după ce terminăm cadourile și banii de
Crăciun. Ba chiar și din vacanța de vară ne întoarcem
extenuați. Ce să mai zicem de claustrarea mai mult sau
mai puțin impusă la vreme de pandemie? Pe scurt, sun-
tem o rasă de osteniți, care ne vom încredința în curând
viețile harnicilor roboți de substituție, ca să ne putem noi
odihni în voie. Până ne trece viața.

Dar până atunci, iată o carte pentru vlăguiții noștri
contemporani. Se numește Histoire de la fatigue. Du
Moyen Âge à nos jours (Istoria oboselii. Din Evul Mediu
până în zilele noastre), este semnată de Georges
Vigarello și a apărut în toamna lui 2020 la editura pari-
ziană Seuil. Nu a primit vreun premiu literar, sau nu încă,
dar se află pe lista scurtă a cărților recente recomandate
spre lectură de Le Monde des livres. Și pe bună dreptate.

Autorul este un istoric francez, specializat în istoria
practicilor corporale și a reprezentărilor corpului, direc-
tor de studii la École des hautes études en sciences socia-
les din Paris. A publicat numeroase lucrări și a coordo-
nat, alături de Alain Corbin et Jean-Jacques
Courtine, Histoire du corps (2005-2006), Histoire de la
virilité (2011) și Histoire des émotions (2016-2017).
Printre cele mai recente titluri ale sale se numără Les
Métamorphoses du gras (2010), La Silhouette du XVIIIe
siècle à nos jours (2012) și Le Sentiment de soi. Histoire
de la perception du corps (XVIe-XXe siècle) (2014).

Epuizare, moleșeală, lipsă de vlagă, surmenaj, stres,
burn-out… sinonimele se înmulțesc, obosesc și cad pe
drum, iar limbile fac loc unui câmp semantic al oboselii
care nu a fost niciodată mai extins cum e de vreo cinci-
zeci de ani încoace. Dacă Cioran îi scria lui Noica, în
1979: „oboseala e specialitatea familiei mele”, putem
spune că, de atunci, această particularitate s-a generalizat
până la a deveni o amprentă civilizațională: „Oboseala –
slăbiciune difuză, insatisfacție obscură, insuficiență
încăpățânată – a devenit unul dintre modurile de
existență ale vremii noastre”, afirmă Georges Vigarello
în acest pasionant parcurs ce străbate diacronic expresii-

le vlăguirii prin structuri sociale, matrici de sensibilități
și mentalități, de la locurile de muncă până la intimitatea
noastră secretă. Ce ni s-a întâmplat, totuși, în ultimele
decenii?

Istoricul francez formulează o ipoteză interesantă,
anume că tocmai ceea ce am câștigat în autonomie –
reală sau presupusă –, visul acesta de emancipare și
neatârnare tot mai înverșunată ne-a atrofiat până la sufo-
care capacitatea de a suporta contrarietăți și obstacole.
Nimeni, înainte de Vigarello nu s-a aplecat asupra aces-
tei istorii atât de bogate în metamorfoze și surprize, asu-
pra formelor privilegiate de oboseală și a evoluției lor în
timp, începând cu perioada medievală și până la revendi-
cările contemporane. Prezentul apare într-o cu totul altă
lumină și nu ai cum să nu-ți pui niște întrebări când
evidența se impune, aceea că un om activ care își petrece
astăzi zilele așezat în fața unui ecran sau a unui birou
acoperit de hârtii se simte infinit mai obosit decât țăranul
care, cu secole în urmă, își cultiva pământul prin forța
brațelor. De ce ne simțim din ce în ce mai obosiți acum
când confortul material și condițiile de viață sunt mult
superioare celor medievale, când tehnologia ne-a făcut
existența infinit mai simplă decât în epocile în care
munca manuală domina, în care nu exista program de
lucru de opt ore, nici weekenduri sau vacanțe?

Am fi tentați să considerăm că aceasta este o
experiență universal răspândită, din toate timpurile, deci
banală, care nu merită analizată în configurațiile ei mul-
tiple. Or, aflăm din studiul lui Vigarello că modul nostru
de a defini și trăi o stare, ca și imaginarul la care recur-
gem, s-a diversificat enorm de-a lungul timpului, după
cum reiese și din cercetările anterioare ale istoricului
asupra perceperii corpului și a modulațiilor acesteia (Le
sentiment de soi). Unul dintre exemplele discutate se
referea la gută; bolnavii suferind de această afecțiune nu
o resimt în același mod ca înaintașii lor, pentru că sim-
ptomele erau cu totul altfel explicate de medicii din seco-
lul al XVI-lea. Cu 500 de ani în urmă se credea că guta
este un curent de vapori, numit „umoare”, care circula
din trunchi spre cap, unde era condensat de creier, și apoi
se revărsa în partea inferioară a picioarelor. Prin urmare,
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pacientul trebuia să-și urmărească îndeaproape „urcarea”
umorilor. Interpretarea bolilor și „mitologia” originilor
unei anumite afecțiuni influențează în bună măsură tipul
de senzații resimțite de persoana în cauză. 

În chip similar, oboseala era definită în mod diferit în
Evul Mediu, lucru datorat, desigur, și faptului că au apă-
rut între timp ocupații noi care au generat noi tipuri de
epuizare ce nu existau anterior. În secolul al XIII-lea, de
pildă, singura istovire cunoscută era de ordin fizic – cea
a țăranilor, a soldaților, a călugărilor, a pelerinilor în Țara
sfântă. Ba mai mult, cea a luptătorilor și a monahilor era
privită ca nobilă, devreme ce motivația ei era binele
comun. O valorizare ce-și va găsi ecou abia la început de
secol al XIX-lea, când proaspetele democrații încep să-și
invite cetățenii să participe la bunăstarea colectivă și se
ivesc germenii unei oboseli solidare, deci pozitive, a
medicilor, jandarmilor, agricultorilor etc. Însă abia prin
secolul al XVII-lea, odată cu dezvoltarea sistemului
educațional și al administrației a început să se vorbească
despre „oboseala spiritului”, cum o numea la vremea
aceea filosoful René Descartes.

Pentru a identifica nuanțele în evoluția acestei
„maladii” contemporane, Georges Vigarello a parcurs
mii de documente: tratate de moravuri, manuale de
medicină, jurnale, memorii, romane, dicționare etc., adu-
nând informații din varii orizonturi de preocupare și
urmărind mai cu seamă mutațiile în planul sentimentelor
antrenate de rupturile sociale majore, manifestate, într-
un prim moment, prin schimbări aparent minore. A des-
coperit astfel, că prăbușirea micilor principate și ducate
medievale, începând cu secolul al XVI-lea, pentru a per-
mite formarea unor entități mai mari, care vor deveni
state naționale, a generat și o nouă așezare a dispozitivu-
lui din jurul suveranului unic. În Franța, de exemplu,
odată cu dinastia de Valois, s-a decretat că regele trebuie
să fie însoțit în permanență de curtea sa, eticheta impu-
nând prezența fizică, cel mai adesea în picioare, a curte-
nilor care îl înconjurau pe suveran, determinând astfel
forme inedite de pleoșteală, cum ar fi acea „oboseală de
curte” despre care vorbește Doamna de Maintenon în
corespondența sa, oboseală care își va dezvolta o compo-
nentă plăcută doar spre sfârșitul secolului al XVIII-lea,
când noua burghezie începe să petreacă timp cu activități
sportive dătătoare de agreabilă moleșeală.

De fapt, lamentările noastre contemporane au și jus-
tificări obiective – ore întregi petrecute șezând, care
amorțesc mușchii și obosesc ochii, sarcini fie repetitive,
fie complexe, solicitante pentru mintea care simte, ade-
sea, că-și atinge limitele – dar și subiective, generate și
întreținute de societatea consumeristă și pleziristă în care
viețuim. Vigarello subliniază apăsat în cartea sa că
apariția psihologiei și a psihanalizei la sfârșitul secolului

al XIX-lea ne-a ascuțit sensibilitățile și ne-a determinat
să ne „ascultăm” mult mai mult decât o făceau strămoșii
noștri, să fim mult mai atenți la factorii care ne produc
disconfort, care ne limitează într-un fel sau altul, astfel
încât îi suportăm mult mai greu.

„Pentru că meriți!” ne asigură de dimineață până
seara reclamele la produsele L’Oréal; „I want, I can”, ne
stimula Adidas Torsion, în anii 90, când ne pregăteam să
alergăm spre libertate, slogan preluat aproape ca un răs-
puns sub forma „Yes, you can”, intens folosit în campa-
nia prezidențială a lui Barack Obama. Lumea de azi
aduce mereu în prim-plan independența individului,
capacitatea sa de a-și decide singur viața, de a se construi
prin propriile forțe, de a-și împlini visele. Lipsa unei
relativizări – fie ea și prin (auto)deriziunea pe care româ-
nii o practică cu sârg –, a unei contextualizări autentice,
a unor experiențe grele și concrete de viață (pentru lumea
occidentală, războaiele secolului trecut sunt uitate în
cărțile și reportajele istorice, sau exploatate comercial în
filme lăcrămoase) ne-a vulnerabilizat într-o măsură
incredibil de mare, de care am devenit conștienți, cu
stupefacție, la început de 2020, când pandemia ne-a
dărâmat seninele certitudini de siguranță și predictibilita-
te. Bunăstarea pare să vină la pachet cu fragilitatea, de
aici și tot mai des evocatul burn-out, căci oboseala psi-
hologică ne sfărâmă și fizic. Ba am devenit și mai temă-
tori în fața precarității crescute a locurilor de muncă, a
delocalizărilor, sau a prezenței tot mai puțin discrete a lui
Big Brother, în fel și chip, nemaivorbind de presiunea
exercitată de perfida și zdrobitoarea ideologie a corecti-
tudinii politice, de amestecul și tulburarea genurilor bio-
logice, de felurite discriminări și intoleranțe, denunțuri și
hărțuiri diverse, pe fond de ignoranță globalizată deși,
paradoxal, suntem asaltați de informații nenumărate (sau
poate tocmai de aceea, pentru că discernământul a fost
grav avariat de răspândirea superficială a numeroaselor
„știri” și date tot mai greu de verificat în absența unui
spirit critic educat), printre care trebuie să navigăm și
între care trebuie să alegem, pentru că sunt adesea con-
tradictorii. Or, toată această responsabilitate a selectării
care ne revine este obositoare (cum pertinent argumen-
tează și Alain Ehrenberg în La fatigue d’être soi :
Dépression et société, 2010), e un tip de sfârșeală ce
apare pentru prima oară, explicit și frivol, la Emile Zola,
care, în Paradisul femeilor, ne încântă cu descrierea
clientelor unui magazin de haine parizian, prăbușindu-se
epuizate pe scaun după ore întregi de probe, fiindcă avu-
seseră prea multe oferte tentante și nu s-au putut decide! 
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Numele oraşului Sremska Mitrovica din
Voivodina oglindeşte istoria lui bimilenară.
Basilica dedicată Sfîntului Dimitrie, excavată la
sfîrşitul anilor ’70 ai secolului trecut, fusese
construită în prima jumătate a secolului al V-lea
de prefectul Leontius, căruia i se datorează şi
biserica din Salonic, care poartă hramul acelu-
iaşi martir. Emblematic pentru această aşezare,
Sfîntul Dimitrie i-a dăruit numele: Dimitrovica,
Dmitrovica, Mitrovica. Cealaltă componentă a
toponimului trimite la o realitate mult mai
veche: Sirmium, aşezarea romană a cărei exis-
tenţă este bine atestată – prin inscripţii şi texte
literare – în primele şase veacuri creştine. Chiar
înainte de sosirea romanilor, locul era o etapă
însemnată pe drumul care lega Aquileia de cur-
sul inferior al Savei şi confluenţa ei cu Dunărea.
În epoca romană, a avut statut de colonie, iar
începînd din secolul al IV-lea a fost unul dintre
centrele administrative importante ale
Imperiului. În 582, Sirmium este cucerit de
avari, după ce rezistase, tot mai slab, în faţa goţi-
lor (sec. IV), hunilor (sec. V), ostrogoţilor şi
gepizilor (sec. VI).

Cartea profesoarei Miroslava Mirković
(1933-2020, născută tot într-o Mitrovica,
Kosovska Mitrovica, profesoară la Universitatea
din Belgrad începînd cu anul 1957) este o pre-
lungire a studiului apărut în 1971, în volumul
inaugural al seriei Sirmium, proiectate de
Vladislav Popović. Din cele douăsprezece volu-
me ale seriei au fost publicate mai mult de jumă-
tate (I, II, III, VII, VIII, XI, XII). Varianta în
limba engleză, apărută în 2017, la iniţiativa
Facultăţii de Filozofie din Novi Sad, are două
părţi, deopotrivă de interesante. Prima secţiune

(p. 11-136) este o reconstituire a istoriei aşezării
Sirmium pornind de la autorii antici, dar ampli-
ficată printr-o cercetare a creştinismului din
Sirmium, în trei capitole: Martyrs and bishops,
Sirmium and Arianism, Christendom and the
people of Sirmium. A doua parte (p. 137-239)
este dedicată inscripţiilor şi se încheie cu tot
instrumentarul pe care ni l-am putea dori: Index
epigraphicus, Indice de nume geografice şi de
persoane, Bibliografie şi aproape patruzeci de
pagini cu reproduceri de inscripţii. 

Capitolul ultim al studiului, Instead of a con-
clusion: broken continuity, oferă o privire rapidă
asupra istoriei acestei aşezări, pe care soarta o
plasase la răscrucea luptelor pentru putere din
Imperiu, a înfruntărilor dintre diversele grupări
creştine şi în calea barbarilor. Arheologia atestă
frămîntările, atît prin monumentele necropolelor
creştine, care ilustrează conflictele succesive, cît
şi prin clădirile care arată că structura urbană
dispăruse cu mult timp înaintea distrugerii fina-
le, de la sfîrşitul secolului al VI-lea.

Miroslava Mirković, Sirmium. Its History from the
First Century AD to 582 AD, Sremska Mitrovica-Novi Sad:
Faculty of Philosophy Novi Sad, 2017.
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Prefaţa, foarte virulentă, va contribui probabil la
receptarea negativă a piesei, de către departamentul
de cenzură al Bisericii Catolice Americane, The
National Legion of Decency, care funcţiona deja de
doi ani. Acesta va opera mutilări în scenariul făcut de
Shaw, lucru pe care autorul nu-l va tolera. Filmul va
rămâne nerealizat. 

Prefaţa atrage şi mai mult atenţia asupra unor
aspecte necanonice: neta opoziţie între catolicism şi
revelaţiile particulare, problematica suicidului1,
mesajul celest, văzut de celelalte personaje, inclusiv
de arhiepiscopul de Reims, ca fruct al imaginaţiei din
care pot rezulta miracole, precum şi dezolarea pe care
Ioana o resimţea după capturare, când, pentru o
vreme, vocile nu i-au mai vorbit, o ambiguitate care
punea în discuţie natura vocilor, divină sau demoni-
că2. 

E de menţionat că Shaw dorea realizarea unei
pelicule încă din 1927, când se filmează scena înco-
ronării cu Sybil Thorndike (film sonor). Actriţa deţi-
nea acest rol la Londra (premiera: martie 1924).

Între timp, pregătirile pentru premiera pariziană
erau în fierbere. Hamon dorea scene mari, dar acestea
nu erau încă dispuse să-i acorde irlandezului un loc
de frunte. Dincolo de aspectul ne-teatral şi ne-comer-
cial, trebuiau respectate nişte uzanţe supărătoare:
pentru a fi jucat la Comedia Franceză, Shaw trebuia
să apară cu o mai mare frecvenţă la Odeon, al doilea
teatru ca importanţă în capitală ! Iar drepturile de pro-
prietate rămâneau perpetuu acestor teatre, după atin-
gerea unui anumit număr de reprezentaţii! 

Tot din corespondenţa celor doi prieteni apar
recurent şi alte motivaţii: Shaw era un străin de orien-
tare socialistă, iar Hamonii nu erau agreaţi în lumea
teatrului: deşi nu avuseseră vreo experienţă de tradu-
cători în domeniu, îşi permiteau luxul să traducă un
autor de talia lui Shaw şi încă foarte à la française !

Din contră, alţi directori de teatru, mai mici,
doreau să aibă întâietate asupra producerii piesei,

precum Aurélian Lugné-Poe de la Théâtre de
l’Œuvre, teatru modernist de orientare simbolistă,
care nu era la prima sa experienţă shaviană. Totuşi
Shaw nu se grăbea deloc, fiind, pe de o parte, nemul-
ţumit de rezultatele date de teatrele franceze cu pie-
sele sale precedente, iar pe de alta, prea ocupat cu
premierele de la Londra şi Berlin ale piesei în cauză! 

La cei aproape 70 de ani, Shaw privea cu olimpia-
nă detaşare pe comentatorii săi înfocaţi, de orice
orientare estetică ar fi fost ei: „Vechii pionieri ca
Antoine & Lugné-Poe nu sunt de nici o utilitate pen-
tru noi. Ei au făcut o treabă foarte bună la vremea lor:
Antoine ca zolist, iar L.-P. ca pelléas-mélizandist şi
ibsenist. Dar tocmai asta reprezintă o discalificare
pentru drama shaviană, care este esenţialmente clasi-
că”.3 Iar altundeva: „À propos, din punctul lor de
vedere [al tradiţionaliştilor de astă dată], vom fi
mereu în afara curentului. Până în prezent vechea
poziţie teatrală de la Londra nu poate să-mi înţeleagă
popularitatea. Li se pare evident că nu sunt, în sensul
lui Sarcey4, un om de teatru; ei încearcă mereu să
explice, ceea ce e perfect adevărat, că nu fac parte din
tagma lor, că nu sunt decât un intelectual. Doar cei
mai buni dintre ei au sărit rapid la extrema cealaltă şi
m-au pus deoparte, socotindu-mă un clasic de înalt
nivel”5. 

În tot acest iureş, apare soluţia: Hamon este con-
tactat de Georges Pitoëff, regizor de origine ruso-
evreiască, care îi montase lui Shaw diverse piese în
Rusia şi în Elveţia. Soţia sa, Ludmilla, va primi rolul.
Hamon nu se sfieşte să o compare cu Emma
Gramatica, o stea a teatrului italian, care va deţine de
altfel rolul titular în Santa Giovanna (Teatrul Goldoni
din Veneţia, premiera: octombrie 1925).

Soţii Pitoëff nu făceau parte dintre „greii teatru-
lui”, nu deţineau încă propriul teatru, dar erau talen-
taţi, inteligenţi, cultivaţi, relativ tineri (30, respectiv
40 de ani) şi în căutare de lucruri noi. Citind piesa,
Ludmilla era de părere că rolul Ioanei d’Arc echivala
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în profunzime cu cel al lui Hamlet, de aceea şi-l dorea
foarte mult6. Iar entuziasmul lui Hamon făcu restul:
Shaw se arătă în cele din urmă dispus să încheie afa-
cerea cu ei.

Dar până aici, mai este ceva cale. Shaw era
extrem de scrupulos în privinţa traducerilor.
Cunoştea suficient de bine franceza pentru a o citi
cursiv – deşi comunica aproape tot timpul în engleză
– şi avea o cultură suficient de vastă pentru a face
observaţii fine, nelipsite de umor. Aceste dispute ami-
cale apar şi cu ocazia traducerii altor piese, în special
la Pygmalion. 

Iată că mai erau corecturi de făcut şi trebuiau să
se grăbească, înainte ca Pitoëff să înceapă lucrul cu
actorii. Shaw avea în vedere multiple aspecte: nece-
sitatea conservării unui discurs laconic în franceză,
mai ales la finaluri de frază, adaosul de observaţii de
natură scenică, rezultate din experienţa cu premierele
anterioare, păstrarea numelor proprii, precum şi
introducerea unor elemente de limbă franceză veche
şi de limbaj heraldic. Cu mult mai practic, Hamon le
refuză în parte pe acestea din urmă, dar ele merită
menţionate: 

„Dragul meu Hamon,
Trebuie să citeşti Quicherat, ori inamicii tăi din

presă or să te copleşească cu remarci ridicole […] De
exemplu, Bertrand de Poulengy era alintat Pollichon
de camarazii săi […] Am tradus asta ca Polly. Tu l-ai
retradus ca Poulpoul, ceea ce este extrem de ridicol.
[...] Ultima replică a lui Baudricourt: «Advienne qui
pourra» este una dintre cele mai faimoase în istoria
Franţei; iar tu ai schimbat-o calm în «Ensuite, arrive
ce qui pourra». Dacă publici asta, va trebui să sari de
pe Pont-Neuf şi să dispari din istorie.

O faci pe Ioana să vorbească de «armure». Dar
cred că ea ar fi spus «harnois». În rapoartele lui
Raguier, trezorierul de război [al regelui], există un
articol pe care îl am doar în traducere englezească şi
care continuă aşa: «Către maestrul armurier, pentru
harnaşamentul zisei fecioare, 100 de livre tournois7».
Cuvântul în original trebuie să fie harnois sau har-
nais: dacă ar fi fost armure, ar fi fost tradus ca
armour [în engleză]. 

Când Robert o chestionează pe Ioana despre voci-
le ei, replicile sunt cele pe care ea le-a dat la proces ;
şi ai face bine să te duci la original, în loc să mă tra-
duci pe mine. Prima conversaţie a ei cu Dunois este
de asemenea istorică. Dunois ar trebui să spună:

«Vous voyez la bande», nu «la barre». Ea nu spunea:
«Au nom de Dieu» ci «En nom Dé»”.8

„Dragă Hamon,
Spui că «bande» şi «barre» sunt echivalente în

franceză. Eşti sigur de asta? Aici heralzii privesc ca
pe o eroare vulgară, ieşită din cea mai impardonabilă
manieră de a vorbi, expresia «bar sinister» în loc de
«bend sinister»9. Îi vei vedea pe heralzii francezi
(dacă Revoluţia nu i-a abolit) căzând asupră-ţi cu
mânie precum ciocanele cu aburi, dacă faci vreo
greşeală. Te sfătuiesc cu tărie să schimbi «barre» cu
«bande». 

Sunt de acord că este absolut imposibil să o faci
pe Ioana să vorbească în dialectul ei din sec. al XV-
lea; dar câte un crâmpei pe ici pe colo va amuza
publicul, fără să îi dea bătăi de cap”.10

În sfârşit vine şi ziua premierei pariziene: 28 apri-
lie 1925, la Théâtre des Arts, în ciuda protestelor ini-
ţiale ale lui Shaw, care ar fi dorit ca piesa să nu fie
reprezentată într-un teatru relativ mic şi la final de
stagiune, deoarece îşi pierdea din impact. Succesul a
fost însă imens, inclusiv în presă. În patru luni (sfârşit
de aprilie-iunie, cu reluare în stagiunea următoare în
octombrie-noiembrie), piesa va atinge o sută de
reprezentaţii !

Iată primele ecouri pe care i le trimite Hamon:
«Cu excepţia a trei sau patru critici din jurnale-reviste
fără importanţă, şi toate sunt reacţionare, nu există
decât elogii. Sfânta Ioana a făcut un miracol : ea a
entuziasmat publicul pentru Shaw şi a dezarmat criti-
ca. Aceasta a păstrat tăcerea asupra traducerii noastre,
cu excepţia lui Veber, Rivoire şi Reboux. Dar tăcerea
ei este elocventă. Da, am ajuns, în sfârşit – 20 de ani,
din 1904 în 1925!»11.

Dintre toate, cronica lui Pierre Veber merită mai
cu seamă atenţia noastră, deoarece sintetizează cel
mai bine meritele piesei: „Cu toate că ni s-a vorbit
despre Sfânta Ioana de Shaw, încercam o anume
neîncredere; mai întâi, fiindcă Ioana d’Arc nu este un
bun subiect [pentru a face literatură] şi pentru că nu
putem cita o singură piesă inspirată de ea care să fi
reuşit, şi apoi pentru că D-l Shaw nu are urechea
publicului francez. Ei bine! Trebuie spus adevărul
(ceea ce i se întâmplă rar unui critic), Ioana lui Shaw
este un lucru splendid, unic, feroce, teribil şi savuros;
pe alocuri, am avut impresia că asist la un «mister»
jucat de clovni superiori; în aceste şapte tablouri,

169169CONVORBIRI  LITERARE



unde personajul Ioanei este tratat cu o artă şi cu un
respect aproape religios, toate ipocriziile, atât france-
ze, cât şi britanice, justiţia, cultele, războiul, soldaţii,
regii, preoţii şi chiar istoria sunt destul de energic
bruftuluite; o astfel de anvergură în cinism, o astfel
de brutalitate în satiră, m-au încântat. Piesa este de o
factură prodigioasă, de o virtuozitate ironică de neîn-
chipuit. Timp de patru ore, fără intrigă, fără lovituri
de teatru, doar prin forţa geniului său, D-l Shaw ne
ţine răsuflarea. [...] Auzeam oameni care exclamau:
«Cum? Un englez a glorificat o sfântă de-a noastră,
în detrimentul englezilor?» Priviţi îndeaproape şi veţi
vedea că D-l Shaw, cu dibăcia sa eclatantă, a definit
responsabilităţile pentru fiecare [personaj]. Ce inteli-
genţă remarcabilă şi ce subtilitate!... Şi ce răutate
crudă!... Această piesă este în acelaşi timp un pamflet
coroziv şi un poem fermecător; fiecare replică este
frapată ca o medalie. Da, teatrul, la acest nivel de per-
fecţiune, este prima dintre arte. Acest dar de a mane-
vra râsul şi emoţia nu aparţin decât unui autor nemu-
ritor”.12

Teatrul shavian, la baza căruia stau monologul şi
conversaţia, l-am putea socoti astăzi drept o formă de
„teatru postdramatic”. Termenul aparţine criticului
german Hans-Thies Lehmann13 şi desemnează o miş-
care amplă, opusă teatrului epic, apărută o dată cu
secolul al XX-lea şi dezvoltată îndeosebi între anii
1950-1990, dar pe care o regăsim şi în contempora-
neitate. Ea include nesfârşite forme de teatru experi-
mental, precum „teatrul poetic simbolist”
(Maeterlinck), „dadaismul”, „futurismul”, „teatrul
absurdului” (Eugen Ionescu), „teatrul de imagini”
etc. Monologul, ca piesă de rezistenţă a discursului
teatral modern, nu este o noutate. El apare încă de la
antici şi e spectaculos utilizat de Shakespeare în
Hamlet.

Shaw scrie, la cerere, un nou articol în presa fran-
ceză, în care nu se arată mai „cumsecade” în privinţa
gustului publicului francez decât cu un an în urmă14.
Ca urmare, reputatul istoric Alphonse Aulard, specia-
list în Revoluţia franceză, îi răspunde printr-o lauda-
tio, intitulată semnificativ „Bernard Shaw este prost
dispus, dar Sfânta Ioana este o capodoperă”15.
Criticii negative a unui dramaturg en vogue, Aulard îi
răspunde cu aceleaşi arme folosite de Hamon: reveni-
rea la literatura antică, mai precis la Coeforele de
Eschil. Întrebându-se retoric, la final, dacă piesa va
mai fi o capodoperă peste o sută de ani, autorul arti-
colului se bucură de faptul că un dramaturg genial ca

Shaw îi este contemporan, iar acest fapt este suficient
pentru a-i ierta impoliteţea de suprafaţă. 

Traducerea Hamonilor este considerată de puţinii
contemporani ca fiind très exquise. Deja din 1913,
Rémy de Gourmont aprecia că ciclul Pièces déplai-
santes, editat în acel an de primul şi singurul editor
francez al lui Shaw de dinainte de Calmann-Lévy16,
sună atât de bine, ca şi cum ar fi fost scris direct în
franceză17. Iar cu privire la traducerea noii piese,
Lady Meyer i-a comunicat lui Shaw după premieră,
că „textul franţuzesc este mult mai bun decât cel
englezesc, că este mult mai natural să-i auzi pe Ioana,
pe Carol şi pe ceilalţi vorbind franceza decât engleza,
că piesa şi-a găsit adevărata formă clasică”18. 

Shaw nu a binevoit să fie prezent nici la premieră,
nici la următoarele reprezentaţii. Nu prea avea acest
obicei, îi plăcea să-i vadă pe alţii agitându-se, el
savurându-şi de departe victoriile. Evident, zvonurile
cu privire la aprecierile sale nu au întârziat să apară,
aşa cum se întâmplă oricărei celebrităţi. Astfel,
Elisabeth Bergner, interpreta rolului titular în
Germania, afirmase că fotografiile trimise de soţii
Pitoëff lui Shaw erau la mare cinste în casa acestuia,
iar Luigi Pirandello că, în opinia sa, care este şi a lui
Shaw, producţia franceză era întru totul superioară
celorlalte19. Ambele zvonuri sunt negate de autor, dar
cu siguranţă este vorba doar de una din toanele-i
caracteristice, cu rolul de a-şi sâcâi interlocutorii:
„Mă bucur că, întocmai ca Elisabeth Bergner, el
[Pirandello] are tactul să spună toate minciunile nece-
sare, referitor la ceea ce am spus despre producţia
pariziană”.20

Între timp, cereri de a juca piesa apar din partea
Spaniei (Catalonia), Italiei, respectiv României.
Acestea toate sunt comentate în corespondenţa Shaw-
Hamon.

La noi, cererea de a juca Sfânta Ioana în româneş-
te vine din partea actriţei Elvira Popescu, care juca
atât la Teatrul Naţional din Bucureşti, cât şi în mai
multe teatre din Franţa, printre care Comedia
Franceză. Cea care o va încarna pe Ioana va fi însă
Maria Ventura. Premiera va avea loc la acelaşi Teatru
Naţional, pe 3 februarie 1926, în regia lui Soare Z.
Soare şi cu decorurile lui Traian Cornescu. Din distri-
buţie mai făceau parte: Aristide Demetriade, Nicolae
Bălţăţeanu, George Calboreanu, George Vraca. Piesa
va figura pe afişe timp de o stagiune, următoarea pre-
mieră românească survenind abia în 1958, la Teatrul
Bulandra, în regia lui Liviu Ciulei, cu Clody Bertola
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în rolul principal. Nici Shaw nici Hamon nu vor mai
avea însă cunoştinţă de asta, murind între timp.

Lucru de căpătâi, cu Ioana d’Arc îşi va câştiga
Shaw eternitatea literară, primind premiul Nobel în
1926, pentru anul precedent. 

În ceea ce mă priveşte, am descoperit întreaga
frumuseţe a personajului prin piesa shaviană, răs-
foind un fragment edificator din scena procesului în
Laureaţii Premiului Nobel pentru Literatură, ediţia
din 193841. Aşa m-am hotărât să scriu o operă pentru
Ioana d’Arc, dar povestea o cunoaşteţi dintr-o publi-
caţie precedentă22.

Fragmentul cu pricina este cel mai tulburător
monolog al Ioanei şi poate fi pe drept cuvânt consi-
derat testamentul său spiritual. Este, în subsidiar, şi
testamentul lui Shaw, omul nonconformist prin exce-
lenţă: „ – Nu pâinea, nu apa mă înspăimântă. Pot trăi
doar cu pâine, pot trăi doar cu apă. Când oare am
cerut mai mult ? Dar a mă priva de lumina cerului şi
de priveliştea câmpurilor şi de flori, ah!... A-mi pune
cătuşe la picioare ca să nu mai pot vreodată urca pe
un cal, nici urca pe vreun deal, a mă face să respir
întunericul infect şi umed, a mă îndepărta de tot ceea
ce mă poartă către Dumnezeu, către dragostea Lui, în
vreme ce răutatea şi prostia voastră mă îndeamnă să-
L detest... Toate acestea sunt mai rele decât cuptorul
din Biblie, care a fost încălzit de şapte ori ! Pot să
renunţ la calul meu, pot să umblu în jupon, pot lăsa
drapelurile şi trompetele, cavalerii, soldaţii să treacă
înainte, lăsându-mă în urmă, ca pe celelalte femei...
Dar să nu mai pot auzi vântul printre arbori, ciocârlii-
le în soare, mieii scâncind în gerul pătrunzător şi sfin-
tele, sfintele clopote ale Bisericii care îmi aduc vocile
îngerilor mei ! Vai ! Fără toate acestea, eu nu pot trăi,
iar voinţa voastră de a mi le lua, mie sau oricărei alte
creaturi, îmi arată că inspiraţia voastră vine de la dia-
vol, pe când a mea vine de la Dumnezeu... ”23

Note:
1. Pe timpul detenţiei, care a fost lungă şi grea, cu

schimbări de locaţii pe teritoriile ducilor de Luxembourg şi
de Burgundia, Ioana se pare că a cedat psihic: s-a aruncat
din turnul castelului de la Beaurevoir. Ca urmare, interpre-
tarea judecătorilor a mers în favoarea unui act suicidar.
Răspunsurile ei la proces au insistat pe suferinţa imensă
provocată de încarcerare, precum şi pe faptul că, în acel
moment, aveau loc noi mişcări militare la Compiègne, la
care ea dorea să participe.  

2. A se vedea mai pe larg William Searle, Saint and the
skeptics: Joan of Arc in the work of Mark Twain, Anatole

France and Bernard Shaw, U.M.I., 1998, p. 113-115;
Detroit, Wayne State University Press, 1976 (ediţia I).

3. Galliou (ed.), op. cit., p. 412, scrisoare către Hamon
din 24 aprilie 1925.

4. Francisque Sarcey (decedat în 1899) a fost un foarte
influent critic de teatru francez.

5. Galliou (ed.), op. cit., p. 289, scrisoare către Hamon
din 26 noiembrie 1924.

6. Ibid., p. 396, scrisoarea lui Hamon către Shaw din 15
decembrie 1924.

7. Livra tournois era fabricată în oraşul Tours.
8. Galliou (ed.), op. cit., p. 401-402, scrisoare din 8

martie 1925.
9. E vorba de linia care taie în diagonală o armură, care

indică faptul că cel care o poartă e bastard. 
10. Galliou, (ed)., op. cit., p. 412, scrisoare din aprilie

1925.
11. Ibid., p. 418, scrisoare din 18 mai 1925. 
12. „Sainte Jehanne, pièce en six actes et un épilogue

de M. B. Shaw, traduite par MM. A. et H. Hamon”, Le Petit
Journal, 29 aprilie 1925, p. 4, microfilm, BnF.

13. Le Théâtre postdramatique, L’Arche, Paris, 2002.
14. „Réflexions”, Temps, 10 august 1925, p. 3, micro-

film, BnF.
15. „Bernard Shaw est de mauvaise humeur, mais sa

Sainte Jeanne est un chef-d’œuvre”, Le Quotidien, 20 sep-
tembrie 1925, microfilm, BnF.

16. Este vorba despre Eugène Figuière. Afacerea sa nu
va rezista mult după primul război mondial,fapt pentru care
Hamon va căuta febril numeroase alte edituri care să accep-
te condiţiile draconice ale lui Shaw. Irlandezul discuta
aprig toate detaliile, adesea propunea propriile-i scheme de
contract, fiind considerat „un rechin” de către editori. Până
la momentul Calmann-Lévy, Shaw îşi finanţa singur
publicaţiile, editura Figuière oferindu-i sigla şi ocupându-
se de vânzări.    

17. Galliou (ed.), op. cit., p. 350, scrisoarea lui Hamon
din 22 martie 1924.

18. Ibid., p. 416, scrisoarea lui Shaw către Hamon din
8 mai 1925.

19. Ibid., p. 431, 433, scrisorile lui Hamon către Shaw
din 2, respectiv 8 iulie 1925.  

20. Ibid., p. 434, scrisoare din 10 iulie 1925.
21. Laureaţii Premiului Nobel pentru Literatură,

Almanah Contemporanul, Bucureşti, 1983, p. 180-184. 
22. Alexandra Cherciu, „Despre opera Sainte Jeanne

d’Arc”, Convorbiri literare, martie 2021, nr. 3 (303), p.
168-173.

23. Adaptare, de către subsemnata, a textului francez,
pentru libretul operei Sainte Jeanne d’Arc.
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În urmă cu 166 de ani, 1865, se năștea la Iași
un mare desenator, pictor și grafician –
Constantin Jiquidi. A trăit doar 34 de ani, sufi-
cient, aș spune, ca numele lui să rămână în cul-
tura română, definitiv, nu doar prin ilustrarea
realistă și convingătoare a operei lui I.L.
Caragiale ci, mai ales, prin pregnanta observație
a realităților românești contemporane lui.

Datorită acestui har, talent sau meșteșug,
antropologii, sociologii, cercetătorii ce se ocupă
cu studiul societății românești a secolului XIX
nu pot trece cu vederea nici caricaturile, nici
desenele, nici picturile acestui fin și riguros
observator și creator de caractere și atmosferă.

E cunoscut ca ilustrator și caricaturist mai
puțin ca pictor. Ziarele și revistele  anilor 80-90
ai secolului XIX îl găzduiesc sub nume propriu
sau anonim, dar, la numai 19 ani, Constantin
Jiquidi avea deja un stil. Expoziția sa de la Casa
Brus, pe strada Edgar Quinet (în epocă Strada
Nouă), în vecinătatea cofetăriei Capșa, a fost
apreciată în epocă. 

Th.D. Speranția, un alt nume uitat  în istoria
uitării culturale românești pentru merite consi-
derate îndeosebi ca fără importanță precum
anecdota populară, gen minor, dar cu o poziție
indubitabil perenă în ceea ce am putea numi
morala/ înțelepciunea identitară românească, a
beneficiat de ilustrațiile acestui tânăr. Pentru că
moda vremii erau albumele/almanahurile în
1890 publică placheta Actorul Iulian în diferite
roluri cu accent pe Banul Mărăcine de V.
Alecsandri și O noapte furtunoasă. (Este vorba
despre actorul Ștefan Iulian care a jucat în pre-
miera piesei alături de Aristizza Romanescu,

Grigore Manolescu).
Urmează albumele Ziariști după natură,

Tipuri de țară și Alte tipuri de țară, Facultatea
de medicină. Culegători și prelucrători de folclor
precum Petre Dulfu cu Isprăvile lui Păcală sau
V.A. Urechia cu Legende române au beneficiat
de ilustrațiile sale. 

Tatăl său, Panait Jiquidi,  administrator de
hotel (Au Chateau des Fleurs) la Iași împreună
cu soția Ecaterina, și-ar fi dorit să-l vadă negus-
tor așa încât la trimis la școala comercială pentru
o meserie pe care nu o va profesa niciodată.

Nu pleacă din orașul natal fără a expune
Tipuri din Iași, o bună ocazie pentru a arăta con-
citadinilor talentul său. La 21 de ani îl întâlnim
în atmosfera bucureșteană ca funcționar la regis-
tratura Gării de Nord sau copist la Ministerul
Lucrărilor Publice. Numele său devine cunoscut
la București mai ales după 1889 când este pre-
zent  la Revista nouă, Vespea, Tocila, etc. Tudor
Arghezi, într-un articol despre Aurel Jiquidi, îi
face un portret  si o analiză a talentului său, peste
care nu putem trece: Tatăl artistului de azi locu-
ia în fosta stradă a Primăverii, ilustră și prin
alții doi, pictorul Luchian, comemorat de o
placă de piatră pe casa în care a murit, și scul-
ptorul Georgescu, rechemat la o viață uitată, de
curând. Atelierul sculptorului, care ocupă o
curte întreagă cu arătări de ghips, împrăștiate,
ca un balast al atelierului propriu-zis, printre
răsaduri și stufișe de liliac, era peste drum de
vasta întindere de pământ sterp, între niște gar-
duri, cu un șir de încăperi închiriate, din care
tatăl Jiquidi deținea ceea ce s-ar putea numi azi
un apartament. Se intra de-a dreptul din țărână
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în casă.
Tatăl Jiquidi a fost, în vremea lui, și el o cele-

britate, o celebritate redusă la proporțiile de
atunci. El era Domnul Caricaturist. În epocă,
desenul de figuri se chema caricatură, și carica-
tura reieșea, cam în toată Europa, ca și la Viena
(Fliegende Bläter) și la Paris, afară de Honoré
Daumier, din disproporția dintre picioarele
scurte și capul gros, fotografii pe două bețe de
chibrit. Asemenea monstruozități de concepție și
execuție au durat la noi până la ivirea lui Iser, și
chiar după aceea, în opera analfabetică a unui
Ary Murnu și Petrescu-Găină, improvizați la
cafenea și beneficiarii, pe lângă ai unei reputații
de satirici ridiculi, ai admirației unei semibur-
ghezii politice, improvizată și ea din provincialii
grăsuni. Deveniți deputați și senatori, se admi-
rau caricaturizați, dragă Doamne, de creionul
prost al celor doi gângavi și peltici, numiți mai
sus.

Tatăl Jiquidi, învăluit de o pelerină cu pulpa-
nele aruncate pe umăr sau de un macferlan, cu
chica adaptată la o pălărie cu marginile monu-
mentale, își purta boema și bastonul pe Calea
Victoriei, salutat și salutând cu mânușa, așa cum
îi stă bine unei personalități recunoscute.(din
volumul Tudor Arghezi, Pensula și dalta, Editura
Meridiane, 1973, p. 330-331). 

Ca o încununare a acestor ani deschide
expoziția Jiquidi în 1893 și ca o dovadă de suc-
ces, pe lângă laudele din presa vremii, toate
lucrările sale au fost cumpărate de colecționari
sau notabilități ale vremii. În 1895 pleacă la
Paris pentru a-și găsi, cum spune chiar el într-o
scrisoare trimisă soției, „calea originală”.
Șederea în capitala artelor nu a fost una plăcută
din punct de vedere financiar astfel că  decide să
revină la București. După peregrinări la Ploiești,
Galați, Slănic, Vaslui, revine la București și, bol-
nav de tuberculoză, moare la Spitalul brâncove-
nesc în decembrie 1899.

Deși în epocă, dar și în posteritate, este
cunoscut ca primul mare caricaturist, Constantin
Jiquidi este mai mult de atât, este un mare des-
enator și mai ales un special portretist. 

Portrete de femei, ciclul de evrei, vagabon-
dul, bețivii, cobzarul, turcii, negustori sau mili-
tari, bătrânul cu umbrela sunt tot atâtea tipologii
din societatea vremii. Dacă s-ar încerca o mini-
mă clasificare a acestora regăsim mai multe
dimensiuni: caricatura politică – Marghiloman,
I.C. Brătianu, Eugen Carada etc., caricatura sim-
patică sau pozitivă în care sunt prinși contempo-
rani  iluștri, caricatura- satiră socială.

Tipurile sunt însă desene, grafică, prin care
Constantin Jiquidi imortalizează o epocă pe care
o regăsim în operele marilor săi contemporani
precum I.L. Caragiale.

Secolul XIX a fost și în arta plastică un secol
al realismului. Dar, cum sugerează Arghezi,
Jiquidi tatăl a fost mai aproape de stilul Daumier
decât de caricatura practicată ca meșteșug de alți
contemporani.



Profesionalism european, mondial, statut de
model, voluptate a sunetului, să convingi orchestra
și publicul de adevărul tău muzical. Acestea sunt,
expuse sintetic, lecțiile învățate de Cristian Mandeal
de la Constantin Bugeanu, Erich Bergel, Herbert
von Karajan și Sergiu Celibidache. A devenit, la rân-
dul său, posesorul calităților enunțate înmulțind
talantul, ajungând în situația fericită de a oferi idei,
soluții ce se apropie de ideal, însă pot stimula dez-
voltarea unei noi personalități. Atâtea versiuni pil-
duitoare ale simfoniilor de Brahms, Bruckner,
Enescu, succesele internaționale cu opera Oedip,
ridicarea unei orchestre de tineret la rangul ansam-
blurilor continentale experimentate, cursurile de
dirijat susținute la Universitatea Națională de
Muzică din București – toate luminează cele două
vocații ale lui Cristian Mandeal: de constructor rigu-
ros-inspirat al edificiului muzical solid, fascinant, și
de pedagog al orches-trei simfonice. Vocații confir-
mate rapid, în mod repetat cu importante ansambluri
din România, din lumea largă, la pupitrul unor
colective instrumen-tale tinere. Sigur, memorarea
deplină a partiturilor selectate pentru întâlnirea cu
publicul asigură interpretului cu bagheta libertatea
adaosului spontan de sens și expresie, dincolo de
indicațiile compozitorului sau, în lipsa acestora, din-
colo de ceea este unanim acceptat ca proprietăți
imuabile de stil, de epocă. Cerân-du-le studenților să
învețe textul muzical pe dinafară, Constantin
Bugeanu le-a dezvăluit una dintre semnificațiile
începutului de drum

În toate etapele evoluției muzicale-artistice
Cristian Mandeal și-a găsit un timp mai scurt sau
mai lung, locul potrivit. După absolvirea cursurilor
de dirijat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, a
îndeplinit funcția de corepetitor la Opera Națională
Română din București, post în care și-a dovedit
cunoștințele muzicale profunde, calitățile de pianist,

instrument studiat riguros cât a fost, la Brașov, elev
al distinsei profesoare Constanța Erbiceanu. În inter-
valul 1977-1980 titular ca dirijor la Filarmonica din
Târgu Mureș, apoi între 1980-1987 la Filarmonica
din Cluj-Napoca a susținut numeroase concerte și cu
orchestrele altor instituții similare din țară. Dacă aș
ordona măcar pasaje din toate cronicile publicate în
reviste de cultură (cu apariție săptămânală) și în
revista de specialitate Muzica (cu periodicitate luna-
ră) ar fi evidentă aprecierea unanimă de care s-a
bucurat din partea celor mai competenți observatori
ai fenomenului sonor cult românesc. Una dintre
publicațiile care au găzduit 29 de ani jurnalul în câte
52 de numere cu comentarii analitice ale programe-
lor simfonice ieșene a fost Cronica. Dintre toate
comentariile Lilianei Gherman, evaluator
conștiincios, obiectiv, convingător, cu penița întot-
deauna inspirată, am ales unul singur, datat 8 mai
1987:

Performanțele interpretative ale dirijorului
Cristian Mandeal sunt direct proporționale cu fana-
tismul său profesional. Nu cruță orchestra cu care
lucrează (și instrumentiștii Filarmonicii „Moldova”
i-au simțit din plin rigoarea cu ocazia realizării
impunătorului serial-Brahms în patru simfonice
succesive) dar nu se cruță nici pe sine însuși în cău-
tarea imaginii sonore ideale pe care i- sugerează
textul partiturii./ Lectura propusă paginilor brah-
msiene parcurse (cele patru Simfonii, cele două
Uverturi, Variațiunile pe o temă de Haydn și
Serenada nr. 2 opus 16) a fost captivantă în cel mai
înalt grad (prin concepție, multitudinea amănunte-
lor puse în lumină, modalitățile diverse de modela-
re, susținere, stratificare, reliefare sonoră și expresi-
vă) și totdată copleșitor-emo-ționantă (prin varieta-
tea și intensitatea trăirilor sufletești sugerate, de la
calmul auster sau blândețea încărcată de duioșie la
extrema încordare lăuntrică sau explozia paroxisti-
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că de forță). Solicitată plenar, orchestra ieșeană, pe
care am simțit-o tot timpul într-o stare de veghe con-
centrată (pentru că, într-adevăr, sub bagheta lui
Cristian Mandeal nu pot exista goluri ale atenției),
și-a dat din nou, și parcă mai mult ca oricând,
măsura potențialului său. […] prezența aparaturii
de înregistrare în sala de concert mi s-a părut teribil
de reconfortantă. Chiar dacă imperfectă, memoria
magnetică poate oferi o compensație față de carac-
terul efemer, tranzitoriu al execuției muzicale, per-
ceput cu acuitate dureroasă mai ales în asemenea
momente. Datorită ei se va păstra astfel o mărturie
prețioasă asupra acestei impresionante realizări,
care ca inițiativă în sine, dar mai ales prin caratele
valorice globale și de detaliu, este făcută să intre în
marea istorie a artei interpretative românești.1

Alți critici de indiscutabilă competență, echilibru
și virtuozitate a comentariului au lăsat paginilor
tipărite cuvinte alese despre Cristian Mandeal.
Referindu-se la versiunea Simfoniei de cameră de
George Enescu (realizată cu orchestra Filarmonicii
din București în 1987) neuitatul jurnalist și muzico-
log Ada Brumaru scria:

Este adevărat că substanțialitatea operei o des-
prinde de caracterul de cameră, prevăzut prin utili-
zarea grupului de instrumente soliste. Cristian
Mandeal analizează această realitate, această
transcedere în domeniul simfonicului. Reconstituind
arhitectura superbă și atât de originală a lucrării,
interpretarea găsește un mod propriu de a limpezi
[…] sau mai curând de a rosti, fără tremur de
nuanță, extraordinarele aventuri timbrale angajate
în jocul heterofonic, alura aparent improvizatorică.
Rezultă o schimbare a semnificațiilor expresiei, lip-
sită de rafinamentul discreției, de alunecările de
umbre, de insondabilele ei valori de sens. Derutat,
impresionismul nostru blamabil tresare.2

Amintindu-și versiuni ale Missei Solemnis de
Beethoven aparținând longevivului dirijor al orches-
trei Filarmonicii din București, George Georgescu3,
Ada Brumaru afirma: 

Filarmonica […] este fertilizată de spiritul lui
Cristian Mandeal. Așa a fost și această versiune a
Missei Solemnis percepută în statura ei monumenta-
lă. Rețea de tensiuni, raporturi de forță structurate
în articulările formei, frescă gigantică cuprinzătoa-
re de spații vaste unde evoluiază mișcări, desene
depășind clipă de clipă sensurile trecătoare pentru

a lansa viziunea totalității.4

Vrerea Domnului a fost ca atunci, în 1999, când
s-a desfășurat concertul, Ada Brumaru să traseze o
paralelă între versiunea discografică a lui Herbert
von Karajan (la ale cărui repetiții și concerte
Cristian Mandeal a asistat în 1980) și versiunea de la
București, aflată în teritoriul său de originalitate. Alt
exemplu al influențelor benefice asupra lui Cristian
Mandeal s-a dovedit concertul din anul 2001, când
publicului de la Ateneul Român i s-a oferit spre
audiție Arta Fugii de Johann Sebastian Bach, supre-
ma vocație ce l-a urmărit pe Erich Bergel în bolgiile
temniței și în viața liberă. Comenta Ada Brumaru:

Către idealul unui simbolism expresiv al
credinței a tins și prezentarea Missei de către
Cristian Mandeal cu Corul (pregătit de Iosif Ion
Prunner) și Orchestra Filarmonicii „George
Enescu”. Stilul Mandeal are mereu același ghid:
relevanța substanței muzicale sub semnele clarității,
ale coeziunii și ale unității operei integrale. Cu atât
mai dificil, cu cât cele 26 de părți au, fiecare, o
structură individualizată, exprimată în grupări pro-
prii ale instrumentelor […] și vocilor […] Travaliul
muzical variat, în continuă manipulare a opoziției
de caractere a fost pentru dirijor o spectaculoasă
punere în evidență a forței lui dominatoare. Muncă
grea cu o materie rezistentă, chiar dacă tocmai
corul luase bine startul cursei, sub controlul dirijo-
rului său. Părțile sunt unite de ceea ce le și despar-
te: forța de aglutinare în concepte a cuvântului care
s-a corporalizat în sunete. […] Bagheta le-a decu-
pat decis în spațiul sonor, corul și orchestra le-au
cântat atin-gând – deseori – nivele maxime ale
performanțelor obligate. […]5

De atâtea ori reformulate cu orchestre din țară și
de peste hotare (le menționez pe cele ale
Filarmonicilor din Cluj-Napoca și din București, cu
al doilea ansamblu menționat există integrala pe
disc), prima lucrare de acest tip, în do minor opus 68
de Brahms a inspirat din nou Adei Brumaru cuvinte-
le apreciative:

Robust, voluntar, riguros, Cristian Mandeal
alege (plastic imaginând cuvintele noastre) o zidire
sculpturală (Allegro). Domolire inspirată și amă-
nunte cizelate în Andantele cu celebrul solo de vio-
lină: așteptare, grandios mister (lansat de corni),
tema solemnă știută de toată suflarea muzicală din
lume..., formidabila țesătură (brahmsiană, cum alt-
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fel?) a sonatei libere./ Vom mai asculta Simfonia I
de Brahms în Ateneul nostru (și acasă, pe discul cu
Filarmonica și Cristian Mandeal)6.

Aș putea ordona aici multe pasaje din cronicile
altor comentatori ai vieții muzicale românești cu
aprecieri superlative în privința gândirii originale,
respectuoasă față de partitură, a forței de convingere
și de inspirare a fiecărui instrumentist din orchestră,
devenită parte clar definită în totalul sonor-expresiv,
închegarea climatului psihic-emoțional profund ce
domină ascultă-torul. Sunt calități de care s-a
învrednicit mereu Cristian Mandeal.

Ultima sursă de influență muzical-spirituală asu-
pra sa a fost, cum am menționat, Sergiu Celibidache.
Nu numai valoarea, efectul covârșitor ale simfo-nii-
lor de Anton Bruckner l-au determinat pe dirijorul
român să se concentreze asupra lor, să le reconstru-
iască împreună cu Orchestra Filarmonicii din Cluj-
Napoca în prezența publicului și pentru înregistrarea
pe discuri a celor nouă opus-uri de acest tip. Cu
siguranță, concepția lui Celibidache i-a captat tot
interesul analitic, i-a alimentat dorința exprimării
opiniei proprii. Lăudabil rămâne echilibrul judecății
lui Cristian Mandeal asupra concepțiilor lui Sergiu
Celibidache, cărora le găsește deopotrivă aspectele
discutabile și valorile neclintite. În cazul versiunilor
simfoniilor de Bruckner, aparținând înaintașului său,
Cristian Mandeal a rămas un admirator fără rezerve.
Când am pus în discuție ceea ce i se reproșează com-
pozitorului austriac – anumite lungimi ale discursu-
lui muzical, pe care unii le explică și prin tempo-
urile largi alese de Celibidache – Cristian Mandeal
și-a dezoltat spontan o memorabilă argumenta-ție:

În filozofia abordării interpretative a lui
Celibidache, tempo-urile sale pentru simfoniile lui
Bruckner mi se par ideale, în acest context de gân-
dire. Eu nu mă pot plictisi când ascult variantele
oricărei simfonii de Bruckner interpretată de
Celibidache, nu obosesc și mi se pare că în modul în
care pornește, conduce și termină lucrările, el
reușește să confere acestor creații monumentale o
identitate absolut unică, la care nimeni nu a mai
ajuns în lumea aceasta! Pe de altă parte, a imita ca
interpret, a merge pe o cărare atât de bine bătută de
Celibidache este deopotrivă imposibil și fals, nepro-
ductiv. Nu cred că mai este cineva capabil să-și con-
struiască o variantă cu acel echilibru temporal pe
care îl realiza Celibidache. Aș compara simfoniile

de Bruckner în versiunea sa cu romanele lui Tolstoi!
„Război și pace” este la fel de actual astăzi, cum a
fost în secolul al XIX-lea. Modul în care
Celibidache construiește o simfonie de Bruckner
este la fel de actual astăzi, ca și versiunile mai
recente din discografia simfoniilor de Bruckner, în
care, desigur, tempii sunt cu totul alții decât ai lui.
În ce mă privește, nu am avut nici capacitatea, nici
dorința de a merge pe cărări bătute de alții.
Întotdeauna am încercat să-mi fac propria regie, în
măsura în care uneori am reușit, alteori nu, dar asta
mi-a fost dorința. Nu m-am raportat niciodată decât
la partitură și la modul în care eu o înțelegeam.
Lucrul acesta îl face oricare interpret veritabil, nu-
mi aparține mie, fiecare încercăm să înțelegem ceva
din această partitură, conform propriei noastre
viziuni și sensibilități. De aceea, nici o interpretare
nu va semăna cu alta. Ca rezultat, creația interpre-
tativă rămâne productivă, asemeni creației compo-
nistice. Unicitățile determină valoarea unei
compoziții, posibilitatea pe care o oferă o mare
compoziție de a deschide noi fațete, noi puneri în
lumină a diverselor sale componente. O simfonie de
Bruckner este o aventură în sine! Pe de o parte, tre-
buie să o judeci în fiecare detaliu, iar pe de altă
parte să-i dai în special rotunjimea arhitectonică de
care are nevoie. Așa cum spunea Celibidache, și
aceasta este o idee care trebuie preluată, capacita-
tea de identitate a unei simfonii de Bruckner este
unică. În ultimul sunet dintr-o simfonie se
recunoaște sunetul cu care a început. Obligația
interpretului este de a constitui un arc de cerc în
timp, de la primul până la ultimul sunet, chiar dacă
arcul se va întinde în 80 de minute. În asta constă și
frumusețea și dificultatea realizării unei astfel de
lucrări. Asta se mai întâmplă doar la Bach, la lucră-
rile lui monumentale, mă gândesc, de fapt, la toate
lucrările lui, de la marile Pasiuni până la Arta
Fugii. Așa cum a construit-o Bach, cum a terminat-
o Erich Bergel este un monument de unicitate, de
complexă gândire arhitectonică unitară, de tip euro-
pean suprem în toată istoria muzicii universale.
Într-un fel, asta se întâmplă și cu simfoniile lui
Bruckner, desigur pe alte cărări. Dacă o interpreta-
re este mai dinamică (așa cum o considerați dum-
neavoastră pe a mea), alta este constructivistă –
acestea sunt diferențieri care se percep. Important
este cu ce rămâi la sfârșit, în momentul în care s-a
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încheiat ultimul acord și ești conștient de un feno-
men la care ai asistat, eventual l-ai și asimilat în
întregul lui, așa încât aproape că timpul se
convertește în spațiu! Timpul se reduce, de fapt, la
atemporal în momentul în care se petrece această
unitate. O operă artistică ce poate dura zeci de
minute se percepe ca un tot unitar în care nu mai
înșiri în mental parcursul întregii lucrări, ci o per-
cepi ca o sinteză atemporală care ți s-a așternut în
minte cu o anumită identitate, cu o anumită unicita-
te petrecută aici, acum și pentru totdeauna. Nu e
ușor de realizat, și nu totdeauna reușește, dar este
ceva la care te străduiești, ca interpret, să ajungi.
Uneori ajungi, alteori nu...7

Concepția lui Cristian Mandeal despre modul de
edificare a simfoniilor de Anton Bruckner s-a con-
cretizat în prezentările cu public și în înregistrarea
pe disc a celor nouă simfonii împreună cu Orchestra
Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca pentru
Casa „Electrecord” (1984-1989), versiuni publicate
sub licență de firma japoneză „Tobu”. Cred că acest
mod de gândire este valabil și în cazul lucrărilor
simfonice de George Enescu, alte încercări pentru
ascultător explicabile prin excepționala sinteză a
contribuțiilor tehnice, stilistice, expre-sive de care s-
au învrednicit Brahms, Wagner, Debussy, Ravel,
Richard Strauss – contribuții topite în gândirea com-
ponistică faustiană a lui Enescu, nutrită și de tradiția
muzicală românească. De la simfonii la opera
Oedip, Cristian Mandeal a străbătut un drum marcat
de studiu intens, meticulos, ajungând la capăt de fie-
care dată cu același rezultat: aprecierea entuziastă a
publicului și a criticii muzicale în urma spectacole-
lor din Festivalul de la Edinborough și la teatrul liric
din Cagliari. Rigoarea profesională de fanatic (repet
cu plăcere și respect acest cuvânt), din care îndârji-
rea inspirată, argumentată a rezolvării fiecărui deta-
liu nu a lipsit), participarea afectivă, puterea sa de a
stimula determinarea și devoțiunea fiecărui instru-
mentist din orchestră, ale soliștilor, impactul
emoțional asupra publicului – totul a contribuit la
cunoașterea, la aprecierea unei capodopere până la
momentele evocate aproape necunoscută.

Toate opus-urile de referință din istoria muzicii –
de la cele compuse de Vivaldi și Bach la cele moder-
ne aparținând compozitorilor români Corneliu Dan
Georgescu, Theodor Grigoriu sau Pascal Bentoiu –
și-au aflat în dirijorul Cristian Mandeal un interpret

respectuos, creator, capabil să redea toată profunzi-
mea, frumusețea, dramatismul și măreția fluxului
sonor nutrit de un subiect anume (ex. opera Hamlet
de P. Bentoiu) sau cu semnificație ideatică proprie
fiecărui ascultător. La fel, miniaturile orchestrale de
popularitate primesc în viziunea sa dirijorală noi
accente, noi lumini asupra frazei melodice, ritmul
știut parcă este altfel, dar tot atât de atrăgător (ex.
Dansurile slave de Dvořák). Fiecare opus intrat în
atenția lui Cristian Mandeal îi ilustrează superb
concepția creatoare, ce se poate asemăna cu aceeași
destinație spre care trebuie aflată mereu alt drum.

La fel de frumoasă, de creatoare se dovedește
acum pentru Cristian Mandeal modelarea perma-
nentă a Orchestrei de tineret. Înființat în 2008,
ansamblul simfonic este o școală în care elevii
rămân câțiva ani, învață cu profesorul lor, deprind la
fiecare repetiție, dar mai ales cu fiecare concert în
țară și dincolo de hotare, tehnica și arta de a cânta
performant împreună. Efectul profesorului-dirijor
asupra orchestrei de tineri este identic celui resimțit
de ansamblurile experimentate ale filarmonicilor:
performanța muzicală se apropie sensibil de nivelul
orchestrelor prestigioase ale lumii. Concertele și
discurile sunt argumente de necontestat.

Ca titular sau ca invitat al filarmonicilor din țară
și de peste hotare, Cristian Mandeal a lăsat mereu în
urma sa câte un edificiu solid: în memoria publicu-
lui din sala de concert, în memoria discului, în
memoria orchestrelor. Orice audiție a înregistrărilor
muzicale, orice flux al ideilor sale marcat de idei
profunde, de cuvinte exacte, atinse de suflul metafo-
rei pretind interesul, luarea aminte, admirația. 

Note:
1. Liliana Gherman, Dimensiuni ale creației și inter-

pretării. File de cronică muzicală III (1987-1995). Editura
Artes, Iași, 2011, p. 20-21.

2. Ada Brumaru, Însemnări răzlețe. Editura Muzicală,
2012, p. 196

3. A condus acest ansamblu din 1920 până în 1964.
4. Op. cit. la nota 3, acum p. 261
5. Op. cit., p. 270-271
6. Op. cit., p. 309
7. Extras din colocviul audio cu A.V. 
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Dumitru C. Moruzi, Pro Basarabia. Pro România.
Scrisori deschise, ediție de Victor Durnea, Editura
Știința, Chișinău, 2021, 212 p.

În colecția „Memoriile
Basarabiei” a editurii Știința din
Chișinău a apărut recent o ediție alcă-
tuită de Victor Durnea, intitulată
Scrisori deschise, pagini ale lui
Dumitru C. Moruzi, un personaj care
a fost privit, scrie Victor Durnea, mai
degrabă „ca un om întors cu totul
spre un trecut ideal(izat)”, Călinescu
vorbea despre scrierile lui, destul de
sumar, ca fiind ale unui „om care a văzut multe”, și „își
nuanțează amintirile”. 

Realitatea este însă mai nuanțată. Moruzi era mai
atent la timpul pe care îl trăia, fiind implicat în cele mai
neașteptate moduri în cele ce se petreceau și priveau zona
noastră, nu doar teritoriul de azi al României, și mai ales
Moldova de peste Prut/ „Basarabia”. Pe scurt, născut la
Iași, în 1852, face studiile la Paris (fiind coleg cu Pierre
Loti, de exemplu), ajunge voluntar în armata rusă, parti-
cipă la campania din Bulgaria din 1877-1878, este deco-
rat, se ceartă cu superiorii (despre care a spus că erau
„panslaviști” fanatici), se căsătorește „nepotrivit”, este
dezmoștenit, călătorește în Italia, se căsătorește tot
„nepotrivit” ș.a. Din 1900, când debutează cu versuri,
scrie piese de teatru, proze, articole ș.a. Din 1904 când în
Rusia se declanșaseră frământările revoluționare, începe
colaborarea la ziarul „Cronica” cu Basarabia. În robie.

„În fiecare rând al său vibra un naționalism tânăr și
viteaz (...). Până la sfârșitul vieții a fost un ostaș loial și
cutezător al credințelor sale”, scria Nicolae Iorga, notând
că „lucra pentru neam fără răsplată” (se știe că a murit în
sărăcie, bolnav), iar din aceste pagini cititorul poate
vedea că era cu temei. Sunt pagini de interes pentru citi-
torul care vrea să înțeleagă cum/ care era atitudinea în
epocă a românilor dar și rușilor față de partea de Românie
de peste Prut. De pildă, ce a discutat cu generalul Ignatiev
sau, în Români și ruși în Basarabia: „în ziua de 29 martie
a fost tipărit pe oprima pagină a gazetei Drug din
Chișinău următorul articol: În luna mai Basarabia
prăznuiește suta de ani din ziua alipirii sale către
Imperiul Rusesc. O sută de ani în urmă «pustietățile
Basarabiei» au intrat în corpul Rusiei”(...) Minunat e
acest popor rusesc! Sau felul în care erau lucrurile în țară
și în străinătate, văzute prin ochiul lui Moruzi, în preajma
Războaielor balcanice și a primului Război Mondial, a
alianțelor, intereselor țărilor și ale noastre ș.a. (de pildă în
Cu cine ne aliem?, 1913: „Neclintita mea credință (...)
este că Războiul balcanic e numai un prolog, după care

trebuie neînlăturat să vie răsboiul european, adică lupta
între Tripla Alianță și Tripla Înțelegere, orice ar face
diplomația ca să-l poată înlătura”. Ori aspecte asupra
cărora și azi ne întrebăm anume ce interese slujesc, câtă
capacitate/ pregătire și dragoste de țară au politicienii și
diplomații noștri (în Ce fac diplomații noștri la
Petersburg?, Politica noastră ș.a.). Dar autorul este cu
precădere, spuneam atent asupra situației din Basarabiei
și a felului în care era abordat subiectul de politica/
diplomația rusă/ română, dar și de oamenii de acolo. 

Așadar, o carte de interes, o ediție atent alcătuită de
Victor Durnea, asupra căreia poate vom mai reveni când
vom semnala, în măsura posibilităților, și cele două volu-
me de Scrieri ale lui Moruzi, apărute, în 2014, tot la
Editura Știința.

Greg Peters, Sfântul Petru Damaschinul monah
bizantin și teolog duhovnicesc, traducere din limba
engleză de Dragoș Dâscă, Editura Doxologia, Iași,
2014, 

Filocalia, publicată la Veneția în 1792 (inițial un folio
cu 1207 p. pe două coloane, cu texte și „autentice și con-
trafăcute” a 36 de autori, toți greci, mai puțin Ioan

Casian, care au trăit între secolele IV
-XV), și editată de Nicodim
Aghioritul și Macarie al Corintului,
iar acest fapt a contribuit, ne spune
Greg Petres, la „reînsuflețirea lectu-
rii și studierii textelor duhovnicești”
dar au și „reintrodus” în atenția
publicului, în creștinismul ortodox,
mai mulți autori asupra rolului și
scrierilor cărora se așternuse uitarea.

Editarea Filocaliei și apoi a versiunilor sale a făcut parte
dintr-o mișcare mai amplă, la acea vreme, o „renaștere” s
spiritualității ortodoxe de la sfârșitul secolului al XVIII-
lea și începutul celui de-al XIX-lea. Dar, între acești
autori uitați care au reintrat în atenție se numără și Sfântul
Petru Damaschinul (despre care se știu puține, deși s-au
păstrat multe scrieri ale sale, peste 100 de manuscrise;
doar că ar fi „înflorit în jurul lui 1156-1157” și că, deși i
se spune „Damaschinul”), ale cărui texte ocupă locul al
doilea în Filocalie ca amplitudine, după cele ale lui
Maxim Mărturisitorul. Deși i se spune „Damaschinul”,
asta nu este o dovadă că e născut în Damasc, iar cititorul
poate găsi în aceste pagini mai multe despre acest fapt și
despre scrierile sale etc..

Cartea este structurată (după Abrevieri, Mulțumiri și
Introducere – Recuperarea unui teolog duhovnicesc
uitat) în capitolele: I. Sfântul Petru Damaschinul: coordo-
nate geografice și cronologice, II. Numele Sfântului Petru
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Damaschinul, III și IV. Teologia duhovnicească a
Sfântului Petru Damaschinul, V. Monahul și mireanul în
gândirea Sfântului Petru Damaschinul, și, în final,
Concluzie, Anexa I – tabel comparativ al subiectelor,
Anexa 2 – Versurile introductive din lucrarea Sfântului
Petru Damaschinul Cuvântări despre alfabet, Anexa III –
Paris, Bibliothèque Nationale, Ancien gr. 1134 Variant,
Bibliografie, Indice și referințe scripturale, Indice tema-
tic.

O lectură de interes despre viața și opera unui teolog
important al creștinismului, al ortodoxiei, ale cărui scrieri
ocupă un loc important în Filocalie.

Krzysztof D. Sztrawski, Cartea îndoielilor, poeme,
ediție bilingvă română- poloneză, traducere și postfață
de Leo Butnaru, editura Timpul, Iași, 2020, 140 p.

În ultimii ani am scris, fie în „Convorbiri literare”, fie
în „Poezia”, despre diverse volume de autor, antologii ale
autorilor polonezi. Leo Butnaru a tradus mult din poezia
rusă, dar și din autori de limbă slavă din alte țări. Nu de
mult am semnalat o antologie de poezie ucraineană reali-
zată de el. 

Krzysztof D. Sztrawski (n.
1961), poet (volume: Mesajul ulti-
mului dintre epigoni, 1981, 24 de ore
de moarte, 1989, Mai jos de vis,
1989, Versuri grafice, 1990, Nordul
cântă tihnit, 1997, Cântece de dra-
goste și despărțire, 1999, Veac nou,
2014, Timpul grădinilor în flăcări,
2017), prozator, eseist, culturolog,
critic literar și muzical, a publicat în țara sa mai multe
volume de poezie, un roman (Recviem pentru erou,
1989), un volum de nuvele (Plecarea, 2006), și mai multe
monografii. Pentru creația sa a primit în Polonia diverse
premii. Acum, grație lui Leo Butnaru, apare în limba
română cu această antologie de poeme scrise între 1989
și 2014, așezate în carte fără vreo distincție temporală ori
de alt fel, poate și plecând de la ideea unui model (fie
tematic, fie compozițional) relativ unitar pe care l-a cău-
tat traducătorul în alcătuirea selecției sale. Totul pare, așa
cum definește traducătorul acest volum, un „mozaic” al
lumii sub multiplele sale aspecte, așa cum o vede autorul,
dar și ca un mesaj despre un „cotidian care nu mai e coti-
dian”, poate „de când viața constă/ în contabilizarea tim-
pului pierdut”, poate și de când viața înseamnă și mai
multă singurătate, mai multă căutare, mai multă goană pe
tot felul de drumuri „fără scop și fără motive”, poate...

Desigur, se pot descoperi și alte feluri de a citi aceste
texte, dar îmi pare că, așa cum arată această selecție,
Krzysztof D. Sztrawski are dorința de a „lega” laolaltă în
acest „mozaic” anodinul cu întrebări despre condiția
umană, cotidianul marcat de rutina orașului cu aspectele

existențiale, totul, poate, „îmbrăcat” și într-o posibilă
haină pluri-semantică pe care și-o dorește pentru textele
sale, de unde și alte posibile mesaje. Nu caută o frazare
sofisticată, ci mai ales pare că își dorește o anume „apă-
sare” pe forța de comunicare, dar și de „fluiditate” în
expresie a cuvântului. Și, peste toate, pare și tabloul vieții
unui om frânt de „acasă”, cimitirul satului fiind ca un loc
în care mor și amintirile, și strămutat în orașul unde
„uneori ne oprim și îndelung/ privim spre cei ce stau în
liniște, spre cei care nu pot/ respira împreună cu noi arșița
acestui oraș/ ei – rămași fără nici un fel de dorințe”.

Marinel Gâlcă, Torentul, prefață (Acuzarea are
cuvântul), de Petruș Andrei, cuvânt de încheiere
(Argument meritoriu asupra presiunii unui spectacol
efervescent al vieții) de Daniela Toma, cuvinte pe coper-
ta a IV-a: George Arion, Gruia Novac, Teodor Pracsiu,
Editura Art Creativ, București, 2018, 624 p.

Până la acest roman, Marinel Gâlcă publicase în
reviste articole, proză scurtă, și, în 2014, volumul de
nuvele Puterea justiției. Acum propune un op de peste
600 de pagini, cumva din același univers, familiar lui – al
justiției/ investigației – fapt vizibil și din modul în care
curge „povestea”, terminologie, etape criminalistice/
judiciare, tipologia unor personaje ș.a.. 

Totul pleacă de la un act incalifi-
cabil, violul unei tinere care mergea
pe lângă o instituție de învățământ
superior ieșeană. Pas cu pas, autorul
transformă „povestea” pe mai multe
planuri, de la al investigației propriu-
zise la al unei intrigi polițiste.
Acordă multă atenție, până la detaliu,
felului în care se manifestă/
acționează cei „implicați” (în bine, în

rău), societatea/ cum funcționează mecanismele „siste-
mului”, ce se petrece cu infractorii și cu personajul prin-
cipal, Ariadna.

Ariadna străbate un drum lung de la întuneric, mani-
fest în varii feluri, pentru că a avut necazuri și în familie:
nu a avut un tată adevărat, mama, care o iubea, e plecată
la muncă în străinătate, copila apropiind-se de Maria
Ivașcu, bunica sa. „Întunericul” e adâncit de cei care tre-
buiau să îi facă dreptate: Miron, anchetatorul plictisit,
doctorița sastisită ș.a.. În această mare de întuneric sunt și
oameni ca Marian Florea, comisarul care, deși autorul a
ales să conducă narațiunea la persoana a treia, pare a fi
reprezentarea gândurile sale, a felului în care vede lucru-
rile, spre dreptate și schimbarea în bine a „sistemului”.
Ori inspectorul Mateescu („tânăr bine crescut, cred și
deștept”, spune Geta Ivașcu, mama fetei, care îi dorește
carieră frumoasă în poliție), diferit de Miron, de la care a
preluat „cazul”, jurnalistul Octavian Popa, oamenii de la
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„Casa Lavric”, Petre Toma, Emil Zugravu, Mitică
Hulubei ș.a. De cealaltă parte, apar indivizi ca miliardarul
nemțean Ciobănescu (implicat în totul felul de afaceri/
privatizări frauduloase, ajuns lider de partid în sistemul
corupt, între alți „exponenți” aidoma lui), căruia „îi plac”
tinerele.

Personajele (și, în fundal, naratorul) analizează, dis-
cută și despre cum evoluează statul român, inechitățile,
aberațiile, prostiile cu care „capitalismul”/ „democrația
actuală”, cum le „manevrează” conducătorii noștri poli-
tici și cum le percep parte a societății noastre, par a „pro-
duce” și mai multe greșeli, în comparație și cu perioada
dinainte de 1989. Se discută și despre lipsa de șanse din
satul nostru de azi, despre faptul că, spune Toma, „sun-
tem de mult într-o serioasă criză de sistem politic, econo-
mic, moral, de identitate”, și a „statului”, „autorităților”.
Sau despre plecarea masivă a românilor din țară, care
duce, spune Hulubei, la „căsnicii dezmembrate, copii
care, nesupravegheați, abandonează școala, sunt
dezorientați, anxioși, iar unii devin victime sau infrac-
tori”. Avocatul Zugravu spune că „nu e corect să nu existe
o lege a răspunderii magistraților”. 

Critica societății în care trăim, a mediului românesc
de azi e accentuată, așadar, sub multiple aspecte, căci, din
păcate, indiferent ce ni se spune din partea politicienilor
de treizeci de ani, criza pare a fi tot mai profundă. Pe
acest fundal, așadar, se petrece și drama Ariadnei, care
ajunge în Italia o vreme, la mama sa, dar și a celor care
înțeleg toate aceste lucruri și încearcă, contra „sistemu-
lui” chiar, să facă „lumină”.

Un mesaj poate fi că, în pofida situației în care a ajuns
România, deși avem parte de lideri ca vai de lume, de un
sistem de justiție căzut jos de tot, din cauza politicienilor,
dar și a celor direct implicați, magistrații în primul rând,
între noi sunt mulți oameni care vor să schimbe ceva, și-
au păstrat omenia, corectitudinea, simțul dreptății. Pare
că centrul de greutate este ideea că drumul spre lumină se
petrece și prin dorința de bine, artă, și iubire. Căci
Ariadna, în paralel cu psihologia, își dorește să urmeze și
„belle-arte”, dar și să iubească, pentru că Octavian
Popescu, care i-a fost alături indiferent de toate necazuri-
le, de „accidentul” îngrozitor pe care îl suferă ș.a., e iubi-
rea ei.

Așadar, un roman în care Marinel Gâlcă și-a propus
să construiască o „poveste” pe mai multe planuri, și indi-
vidual, dar și micro și macro social, arătând, deși mai este
și de lucru, și aptitudini pentru narațiune, folosind și
cunoștințele dobândite prin pregătirea/ meseria sa (de aici
și credibilitatea aspectelor legate de proceduri, felul de a
gândi și de a lucra al anchetatorilor ș.a.), dar și cele trăite,
toate centrate pe ideea de a fi mai bine, de a căuta drumul
spre lumină. E de văzut cum anume va scrie pe mai
departe, și din punct de vedere tematic, dar și al

construcției narațiunii, vocabularului folosit, Marinel
Gâlcă.

Gheorghe Vicol, Anotimpurile țării mele, antologie
de poezii pentru copii, selecție de Carmen-Cristina
Diaconu, cuvânt înainte: Cassian Maria Spiridon,
Editura Opera magna, Iași, 2020, 284 p.

În aceeași rubrică am semnalat mai multe cărți ale lui
Gheorghe Vicol, scrise pentru copii (Invitație, 2012,
Grădina cu părăluțe, 2013, 2012, 96 p., Lăutarii din zar-
zăr, 2014), cum facem de câte ori avem posibilitatea în
revista „Convorbiri literare” care, din vremea în care
publica pe Ion Creangă este aproape de cartea pentru
copiii mai mari sau mai mici. De altfel, deloc întâmplător,
cuvântul înainte este semnat de directorul revistei noas-
tre.

Și tot de câte ori am avut ocazia
am amintit că literatura pentru copii
a fost unul dintre cele mai „lovite”
segmente ale culturii scrise de după
1989, cu o piață a cărții cu oscilații
dificil de anticipat. Motivele sunt
diverse, comportă varii discuții – de
la piața de carte la „mutațiile” în
preferințele autorilor și cititorilor, la
multe alte „detalii” pe axa autor

(român/ străin) – editor – cititor – difuzare/ legislație –
costuri/ prețuri ș.a.

Pentru a nu ne repeta, pentru că Gheorghe Vicol
(învățător de profesie), își păstrează felul de a scrie și
modul în care autorul găsește calea de apropiere de
lumea, temele și limbajul cititorilor cărora se adresează,
în contextul dificil prin care trece școala românească de
azi, iar subiectele, preferințele celor mici s-au modificat
continuu, semnală această nouă apariția a sa. Cei mici vor
regăsi în ea aceeași lume minunată, sub semnul naturii,
veseliei, curgerii timpului într-un fel în care doar copii o
percep, cu frumusețile și bucuriile pe care le oferă fiecare
anotimp, cu vietăți de tot felul, pe are mulți dintre cititori
poate că au mai rar ocazia să le vadă în realitate. Sunt
poeme despre jocurile copilăriei, ziua mamei, omul de
zăpadă, obiceiurile din străbuni ș.a. 

Știm cu toții că nu e deloc ușor să te apropii de sufle-
tul cititorilor copii, cu gusturile adaptate vremurilor în
care trăim, dar Gheorghe Vicol caută să facă în texte care
vorbesc despre dragostea pentru animale, natură, obiceiu-
rile străvechi, bunătatea, jocurile în aer liber ș.a. folosind
un vocabular pe înțelesul lor.

Marius CHELARU
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A treia carte de poezie a lui Mihai Babei,
Declaraţii din dragoste (Editura Limes, 2021), se
deschide cu un poem de dragoste pur şi simplu fru-
mos: „valsam în jurul tău/ să-ţi prind sărutul/ în
orhidee răsărea o şoaptă/ şi deodată ţi-am simţit zbo-
rul/ rece în inimă/ am aterizat într-un labirint/ prin
privirea ta/ cînd stinsă cînd aprinsă/ totul în mine
ţipă/ ca-ntr-un turn de mănăstire/ înălţîndu-mă
deasupra/ pădurii îngheţate/ noi doi ca nişte statui
înţepenite în/ marmura verde a/ sărutului sub/ ploaia
bezmetică” (totul în mine ţipă...). Erosul este legea
de organizare a volumului, taina fiinţei şi rînduiala
ei, exprimînd, în acest orizont, o poetică a vederii;
ochii care nu limpezesc nimic, primind „mir şi nard”
de la trăirea erotică şi care se ascund într-o pasăre
pentru a fixa zborul, elanul ascensional, în cădere şi
înălţare, în viaţa însăşi, adică, focalizînd patima
printr-o privire stinsă-aprinsă, într-o privire flămîn-
dă sau în privirea blîndă din ochii umezi ai cerbilor
stelari, „visători”. Deşi par sufocate de tot felul de
dedicații – circa douăzeci și cinci din cele peste o
sută de poeme din Declaraţii din dragoste sînt dedi-
cate unui nume, pronume sau unor iniţiale (o doam -
nă preţuită „în toate”, străina „din ceaţa şi ninsorile
resemnării”, o anume „a”, o prietenă „de pe uliţa
satului”, unei „d.b.a.”, o doamnă „vindecătoare de
suflete” etc.), unor prieteni, lui Cătălin Rotundu,
Bebi Mihao sau unei zile (joi 13, o zi „de mare
taină”, vi neri „de suferinţă”, o zi „înnegurată”) –, cu
o localizare destul de precisă în „sălbatica-dulce
meandră a dîngeniului”, anume, în „mavrocordatul
dîngeniului”, textele din Declaraţii din dragoste re -
ţin puţine lucruri din imensa cantitate de motive şi
teme literare circumscrise poeziei de dragoste: în
poeme precum stare de rău, stare de bine, ce vînt
sălbatic ţipă ori zîmbetul din sărutul ochilor tăi
regăsim nostalgia lui Unu, a refacerii întregului des-
picat – fe meie și bărbat – cîndva, în timpurile mito-
logice, a (re)îngemănării: „treptat/ necontrolat se
poate petrece ca/ cele două tăieri de suflete să se
înlănţuie/ într-o strîngere/ apoi/ tot ele să se adăpos-

tească/ una pe alta/ să se formeze scutul sfînt al/
îngemănării”; „li niştea atingerii/ ne sfîrtecă în două/
o suliţă de soare ascuns/ ca după toate astea/ să ne
iubim/ aşa/ unindu-ne părţile/ de înzecite ori”.
Înspre mitologie priveşte poetul şi cînd spune
povestea lui Pygmalion şi Galateea în astăzi macii
au zburat în privirile tale („îţi desenez acest poem
cu inima-n oglindă/ te privesc/ ţi-am transferat sîn-
gele meu/ eu sunt ziditorul tău construcţia mea
existența însăşi/ eşti darul meu”), cu (re)construirea
iubitei în „sîngele meu” și „pe un crin”, ca în clipă
de alint şi oare te rănesc dacă spun că iubesc?, pen-
tru ca în mă întreb ce gîndeşte Dumnezeu despre noi
și de ce mă aşteaptă, termenii vechiului mit să fie
încă mai expliciţi: „spre împărăţie îngerească/ te
dăltuiesc şi te alint”, scrie poetul, pe urmele lui
Pygmalion.

Dar Mihai Babei e hotărât să scrie cum nu scriu
alţii poeme despre „vîntul sălbatic peste țara mea”,
într-un timp „suferind şi blestemat”, în apocalipsa
morţii flori lor, dar, mai ales, poeme de dragoste,
imaginînd ceea ce aş numi o constelaţie a florilor,
îngerilor şi mestecenilor, care intersectea ză în multe
puncte esenţiale orizontul mito-poetic românesc; o
lu me a florilor, a crinilor verzi şi lotuşilor zburători,
a macilor roşii descîntaţi şi sînzienelor vii, dar și a
îngerului şi mesteacănului: „de mine tu/ de tine eu/
vîntul ne răsfoieşte/ încrîncenarea nu-şi găseşte/
cuib în cuvintele ce se rostogolesc bezmetice/ ploa -
ia ne mîngîie cu miresme de crini şi urlă/ ca un tren
în gara pără sită unde ne-am îngropat/ paşii/ macii
furioşi de-atîta dezmierd ne răstoarnă în mîinile/
noastre ca doi stîlpi ce se cuprind şi cresc în lan/ de
primăvară/ cerul crapă/ ne mîngîie/ creştem/ ne
lipim/ ne altoim ca dintr-o/ tulpină de mesteacăn
amăgit duios şi/ uneori tristeţea ne scaldă/ plutim/
dimineaţa înveșmîntaţi în straie de voal unduitor/
deodată în liniştea singurătăţii şi a păcatului/ ne-a
trăsnit cu un zîmbet de salcie nudă/ îngerul verde
evadat în amurg/ te caut/ să te descînt în pulbere de
lotus plutitor/ în căuşul unei nopţi/ de înflorire” (în
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ploaia care mă sădeşte). Simbol al vieţii şi regene-
rării, dar şi al dragostei, ca într-o legendă austriacă,
după care fecioarele îşi vor găsi dragostea diminea-
ţa, devreme, la un izvor din pădurea vieneză, îmbră-
ţişînd un mesteacăn din preajmă, arbore-totem, axis
mundi din iurta şamanului siberian, mesteacănul e o
fiinţă vie în poezia din Declaraţii din dragoste; mes-
tecenii cîntători sînt martorii „înlănţuirii” în dragos-
te, dar, în acelaşi timp, mesteacănul plîns care se
prăbuşeşte e un semn al sfîrşitului, al plecării, cu
însoţirea îngerilor „cu pămînt/ rugăciuni/ şi altare”,
poetul însuşi fiind „cel din pădurea de mesteceni”,
este, însă, şi o „pădure de mesteceni muţi” care e a
dansului cu iele, mesteacănul argintiu fluieră cînd
cad îngerii, mesteacănul frînt e al plînsetului, de
pădurea de mesteceni stă lipit cerul şi acolo se adună
„gloata vi surilor”, ca în acest cel mai frumos poem
despre mesteceni pe care îl voi fi citit de la Esenin
încoace: „mestecenii înfloresc noaptea/ prin rădăci-
nile lor înmănuncheate/ toţi copacii aleargă/ se
iubesc învolburaţi/ pe dîmburile aride/ cîntă serena-
de/ copăciţelor/ împre ună în orchestra/ iubirii/ rîd/
au viaţa lor/ încrustată într-un zbor/ de cocori ce
trag/ să moară/ apoi se frîng şi mor/ în dunga fierăs-
traielor nebune/ se aşază grinzi în/ casele clădite pe/
te melia morţii/ din cînd în cînd plîng/ cîntă aceiaşi/
mesteceni răstigniţi în/ streaşina ce curge/ din ploa-
ia/ tăcerii” (mestecenii în floresc şi plîng).

Asociat sîngelui (o picătură din sîngele curs din
rănile lui Iisus, spune o legendă), dar şi vieții,
frumuse ţii şi dragostei („Fetele pun flori de mac sub
cap să le îndrăgeas că flăcăii”, comunică A. Gorovei
în Credinţi și superstiţii ale popo rului român),
macul este partea „fauve” din poemele de dragoste
ale lui Mihai Babei, care se alătură icoanei „celei
adorate”: macul din drumul zării şi cel din lanul
unde rămîne „cantonată” respiraţia fiinţei reprezintă
semnul unui cod secret al comunicării, al mesajului
pe care îl dă imaginea acestuia (pe trup e sfîşiată
„rochia cu lanul de maci sîngerii/ furioşi”), însoţeşte
plecarea sufletelor oamenilor „docili şi blînzi cu
flori de maci în mînă”, deschide ză rile şi scrie el
însuşi poeme de iubire, iar cîmpurile de maci consti-
tuie camera Sambô, transferată din proza lui Mircea
Eliade în poezia lui Mihai Babei, spaţiul său de
identificare. Mircea Petean, într-o caldă prezentare
de pe coperta a patra a cărţii, scrie că, în poezia lui
Mihai Babei, macul este „cuvîntul-emblemă, cuvîn-

tul magic”, alăturîndu-se, în constelaţia florilor, cri-
nului cu o dublă deschidere a înţelesului: crinul
înfloreşte, alături de lotus, în „palma nemuririi”, este
al iubirii, petalele sale fiind moneda forte în (i)realul
iubirii, iar în umbra crinului verde se ascunde vînă-
torul, moartea însăşi, cum scrie Mihai Babei în
moarte tîrzie din lespedea gri.

Iubita „tulburător de frumoasă”, învăluită într-o
„parfumerie carnală”, pre-figurează îngerul, una
dintre figurile lirice importante din Declaraţii din
dragoste. Îngerul e Însoţitorul în moarte, în dragos-
te, în „vremea trecerii spre ieri”, veghează drumul în
lumină şi se aşază între fiinţă şi rugăciunea sa, mai
exact, în destăinuirea către Dumnezeu, se zbate,
plîngînd, pregăteşte „un leagăn de mătase”, spală
retina ochilor, cînd oboseş te, zboară într-un „noiem-
brie al aducerii aminte”, într-o identifi care simbolică
cu un stol de cocori înfrunziţi, ca într-un poem pre-
cum astăzi macii au zburat în privirile tale. 

Mihai Babei e un poet adevărat, dintre cei care
beau nepentes, o băutură magică luată împotriva tri-
steţii, împreună cu îngerii.
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CALENDAR NOIEMBRIE

Alexe Gabriel – 02.11.1959
Dumitru Brădăţan – 03.11.1953

Patraş Antonio – 4.11.1973
Bostan Constantin – 07.11.1944

Scurtu Ilovan Gabriela – 08.11.1955
Nour Alina – 08.11.1953

Paraschiv Mihaela – 09.11.1947
Schenk Christian Wilhelm – 11.11.1951

Tamaş Christian – 13.11.1964
Cardas Elena – 15.11.1959

Gavriluţă Nicu – 18.11.1963
Potolea  Ioan -18.11.1955

Andronic Mugurel -19.11.1955
Ieşan Ciprian – 20.11.1967
Ilisei Grigore – 20.11.1943
Vasile Tudor – 21.11.1955

Leibovici Paul – 22.11.1930
Turtureanu Nicolae – 25.11.1941

Iacob Olimpia – 26.11.1953
Petrescu Cornelia – 28.11.1938

Hibovschi Gheorghe – 29.11.1949
Ștefan Cătălin Mihai – 30.11.1979



Prezenţă activă, cu poezie şi proză, în mai multe
antologii ocazionale, Ana Opran (n. 1951, Grumezoaia,
Vaslui), profesoară la Huşi, este absolventă a Facultății
de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, promoția 1974. A debutat pe cont propriu în 2018,
cu volumul de poezie Reverberații în amurg, cu o prefață
de Lina Codreanu, editor Nicolae Panaite (Editura Alfa,
Iași), urmat de romanul SF Căutătorii. Scene pe un
palimpsest (Timpul, 2020), prilej cu care autoarea îşi
declara programul: „Scriu pentru a lăsa celor ce vin o
mărturie despre ceea ce a fost”. Romanul Căutătorii
merită atenţie, prin consumul de imaginaţie pus în acţiu-
ne, meditând în voie asupra viitorului speciei umane. O
face convingător, în spiritul scrierilor utopice, gen pre-
tenţios, care se relansează ori de câte ori tehnologia prin-
de aripi spre direcţii nebănuite. În plus, contează acomo-
darea la un limbaj criptic-tehnicist evoluat, care să cree-
ze iluzia unui alt ev, a unei alte civilizaţii dominante.
Restul e chestiune de inventivitate, de marş cutezător al
fanteziei. Toate se întâmplă în romanul de faţă într-o
„unitate temporară” pierdută din traiectoria unei călătorii
galactice de salvare, cu umanoizi hibrizi care şi-au
amputat straniu identitatea. Naratorul Anei Opran, iată,
jumătate om, jumătate robot, îşi imprimă minuţios aven-
tura în jurnalul de bord al navei Fox, plecată în bejenie,
după un episod apocaliptic nimicitor: „Sunt o entitate
jumătate om, jumătate robot, creată prin selecţii şi ope-
raţii succesive. În decursul a peste 7000 de ani pe
Colonia Regina, situată pe mica planetă Nova, la capătul
extrem al Căii Lactee. Colonia a fost implementată pe la
mijlocul mileniului al III-lea, când condiţiile de pe Terra
(încălzirea globală, topirea calotei glaciare, distrugerea
stratului de ozon, deşertificarea, apariţia unor viruşi
dătători de boli letale, mutaţii genetice monstruoase) au
devenit improprii vieţii”.

Cum arată „homindul” de serviciu plecat în misiune?
„Am capul perfect oval, mai mare decât al omului sosit
de pe Terra, cu urechile, nasul şi gura mici şi delicate.
Picioarele şi mâinile sunt subţiri, cu degete alungite şi
fine, dar extrem de rezistente la factorii fizici... Ochii
rotunzi au o putere de penetrare ca razele laser...
Homindul trăieşte peste 300 de ani şi se stinge lent, fără
să îmbătrânească...” Pe colonia Regina a fost transferat
de pe Terra mare parte din depozitul informaţional stocat
electronic, iar în această operaţiune de protecţie a arhive-

lor, se găsesc miraculos vestigiile unei biblioteci cu mis-
terioase cărţi „de hârtie” în stare de rapidă vătămare.
Devine un adevărat tur de forţă recuperarea semnelor
şterse şi „descifrarea a ceea ce se află pe aceste foiţe
spongioase”, dar, cu mari eforturi, iniţiativa reuşeşte. Şi
aşa sunt descoperite mai multe fragmente de proză,
povestiri scrise de o femeie (!), mărturii despre cum tră-
iau nişte inşi obişnuiţi, „dintr-un neam care a dispărut...
oameni de regulă îngropaţi în scoarţa planetei care-i
măcina şi asimila în materia ei”. Romanul se derulează
pe aceste două planuri, distanţate la mai bine de şapte
mii de ani, prilej de a decupa din palimpseste enunţuri cu
modul specific de a fi al unor pământeni, porniţi să con-
struiască tot felul de edificii, ce formau cândva puzderii
de oraşe şi sate. 

Sigur că în selecţie românii ocupă locul privilegiat,
mai ales că dintre ei – Nemuritori, cum le plăcea lor să
se considere dintotdeauna, de pe vremea dacilor – câţiva
urmaşi se rătăciseră ca prin minune în Colonia galactică,
formând aşa-numiţii Visători din Pavilionul Verde
(„aveau un alt fel de a cunoaşte, de a pătrunde trecutul şi
viitorul”). Ideea aduce aminte de romanul Poporul
Nemuritorilor de Constantin Virgil Gheorghiu, publicat
la Paris, în 1955, ispitit şi el de extensii SF. În acest dia-
log între evuri şi secole-lumină, e interesant cum se văd
războaiele, comunismul, Prutul, colectivizarea, închiso-
rile, dictatura, Securitatea, aeroporturile, şcolile, mass
media, automobilele şi câte alte lucruri care ne-au ocu-
pat, privite din vertijul timpului imemorial. 

În asta stă noutatea de fond a cărţii Anei Opran,
încercând să urmărească perspectiva ocheanului cu len-
tile fermecate în situarea unor personaje ţintuite în viaţa
care s-a petrecut printre nedreptăţi şi suferinţe. În defini-
tiv, e un fel de a „vinde” scump nişte povestiri confesive,
de pregnanţă rurală, unele cam anoste, despre „peisaje şi
chipuri de oameni... dintr-o altă Românie. Una care-şi
caută drumul prin haos, zbătându-se în convulsiile naşte-
rii”. Ficţiunile au un aer oarecum documentar, despre o
lume aşa cum a fost. Semi-robotul cronicar de pe Fox
consideră că a avut ce salva, că a meritat efortul recupe-
rator şi-şi freacă fericit mâinile subţiripentru reuşită.
Cititorul gustă la rându-i mulţumit asemenea jocuri inge-
nioase, care îi pun la încercare plăcerea de a colinda spa-
ţii şi timpuri.
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Tudor Amza, Câmpia de sub pleoape, editura
Lumina Tipo, București, 2021, 230 p. Prefață de Emilian
Marcu.

Printre poeții dedicați acestui
spațiu de mare importanță emoțională
care este câmpia se poate înscrie, cu
mult succes, și Tudor Amza, cel care își
dedică întreaga existență poetică aces-
tui loc mirific. Versurile sale adună
întreaga energie solară, lunară, dar și
energia din eforturile țăranului să scoa-
tă în evidență emoții de o profunzime

specială, de o profunzime care aduce metafora la rang de
stare, să le dea viață prin haină poetică. Fie că aceste cărți
ale lui se intitulează Răsătit de floarera soarelui, Câmpia
își revendică altarul sau Câmpia de sub pleaoape ( mai
sunt și altele, dar eu m-am oprit la acestea trei), ele aduc
la rang de jertfă și de altar spiritual, locurile nașterii și ale
copilăriei și le modelează după sufletul unui copil etern,
care știe să vadă lumea printr-o lacrimă de rouă. O poezie
totemică cultivă Tudor Amza în poeziile sale. Întotdeauna
m-am întrebat de ce oare s-a scris poezie, de-a lungul tim-
pului și mai ales la ce a folost acest demers. Unul dintre
răspunsurile la această întrebare, din multele, foarte mul-
tele răspunsuri posibile, a fost acela că de cele mai multe
ori poezia a fost, este și sper că va fi, unul dintre leacurile
născocite de om pentru suflet. Relația dintre poezie și
suflet este una cu totul specială și de aceea consi-der
această relație drept un bun panaceu: acea tămăduire, acea
lecuire, peste timp, a sufletului prin poezie. Și când acest
leac îl are ca personaj pe Tudor Amza, cu siguranță că
rețeta este împlinită. Nu știu dacă el din totdeauna a scris
poezie, dar cu siguranță că din fragedă copilărie a trăit în
interiorul poeziei, a simțit-o prin toți porii și a depozitat-o
în sufletul său cu multă atenție spre păstrare când va veni
clipa. Când s-a ivit momentul, asemenea unui vulcan, a
ieșit lava metaforelor la suprafață și s-a transformat în
cărți. Aceste cărți ale sale sunt revărsarea sentimentelor
față de ceea ce îi este mai drag și mai drag: părinții, frații,
prietenii și mai ales câmpia și de aceea cărțile lui se
numesc: Răsărit de floarea soarelui, Câmpia își revendică
altarul sau Câmpia de sub pleoape. El își fixează pentru
poezia sa spațiul ancestral care îi ține întregul destin ca
într-o matcă. Poezia lui Tudor Amza poate fi considerată
drept o formă eterică de trăire, la cea mai înaltă tensiune,
a existenței lui în ipostaze diferite dar toate aceste iposta-
ze având drept cuib existențial, câmpia pe care el, prin
poezia sa o revendică drept un altar. Primordiale în aceste
poeme din noua sa carte sunt, în primul rând, amintirile
legate de copilărie, de datinile și obiceiurile strămoșești cu
care și-a petrecut copilăria, de locurile natale pe care le
duce ca pe niște adevărate amulete în suflet oriunde l-ar
purta pașii, prin timp. Poemele lui Tudor Amza par un

adevărat car alegoric, sub formă de altar, ce străbate noia-
nul de gânduri, fără a-l deranja, în nici un fel pe poet, dar
nici pe cititor. Tumultul de metafore și de imagini, cu
multă grijă aranjate în poemele sale înnobilează fiecare
poem. Ştii, vinul din pahare, atât cât a ramas,/ împinge
supărarea pe-un raft îndepărtat,/ şi-atunci rămâi cu mine
să facem un popas/ sub streaşina uitării spre care ai ple-
cat. (Când vinul din butoaie) te îndeamnă la meditație
profundă îndemnându-te să rememorezi vremea care a
trecut, sub streșina uitării spre care ai plecat, dar în care
de fapt nu există nici o clipă ideea de uitare ci doar îndem-
nul de a rămâne să faci un popas printre amintiri. Versurile
curg cu multă discreție și înșiruie sunete de împlinire,
adunând colindele, urăturile, datinile și visele copilăriei
într-un amplu buchet de busuioc pe care mama lui, ca și
mamele noastre, îl puneau la icoană, spre răsărit. Fie că
ascultă tropotul cailor sălbatici, foșnetul stufului din Deltă
sau simte mirosul de gutui care ne străjuie toamnele
adânci și iernile cu vânturi furioase, poetul Tudor Amza
știe să ne facă părtași la toate aceste mistice împliniri, prin
versurile sale, să ne transmită emoții deosebite. Pentru el
castanii sunt mângâiați de stele, iar spicele cu vântul se
cunună-n lanuri, semn că natura se împlinește alături de
oameni încolțind liturgic iubirea, așteptând ca poemele să
intre pe rod. Un emoționant poem dedică Tudor Amza
cailor omorâți, dar, prin sufletul curat al copiilor deveniți
patine de os ca o fărâmă de jertfă tragedia îngăduind
totuși cailor omorâți să nu moară definitiv ci oferindu-le
copiilor bucuria de a străbate lumile înghe-țate cu patinele
de os. Poemele în vers alb, cuprinse în această carte, pe
care le scrie Tudor Amza cu sufletul la gură, devin adevă-
rate piese de rezistență pentru că el știe să-și transmită, cu
multă acuratețe, gândurile fără să fie încorsetat de canoa-
ne. Muzica interioară, asemenea unui pârâiaș liniștit de
câmpie, dă sens și greutate lirismului său interior în astfel
de poeme, devenite un fel de concert de orgă în catedrala
câmpiei. Un rai despletit de frunze devine câmpia cu toată
viața sa, la vedere sau cel mai adesea ascunsă unde: Apa
sălbatecă în pârâul/ din apropiere/ își spală oglinzile/ în
care ne-am privit chipul/ atunci când fiecare val/ ducea
gândul/ pentru iubirea/ păstrată în/ zborul păsărilor/ sub
brazda cerului… scrie el despre plecarea păsărilor călă-
toare, dar această plecare era mereu suplinită prin cuiba-
rele care erau pregătite să le aștepte întoarcerea. Te-am
văzut cum crești spicule, exclamă cu o bucurie nedisimu-
lată, cu o anume tristețe totuși dar și cu nostalgie și
înțelepciune pentru că această creștere a spicului de grâu
înseamnă și trecerea omului prin viață, până când va fi,
ase-menea moșilor și strămoșilor, îmbrăcat cu boabe de
grâu, când arșița crește. Este, în fond, trecerea firească de
la o formă de existență la alta, pentru că și omul ca și
bobul de grâu, din pământ a răsărit și în pământ se așează.
Acest nou volum de poeme al lui Tudor Amza este unul cu
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Leru-i ler,cântat în serile de sărbători, cu colinde și reverii
de flori de măr, de gutui, de salcâm, dar și cu flori de
gheață pe geamuri, o carte trăită și scrisă cu colțul inimii,
așa cum îl ghidează talentul său, ca un adevărat talisman
liric pentru cei ce vor veni, să știe să simtă aburul cald al
pâinii scoasă din cuptor, al strugurelui mustind de
dulceața soarelui, gata copt, numai bun să fie mustuit, al
gerului aspru de pe brațul Borcea, sau mângâierea mamei
când răsturnând mămăliga pe măsuța cu trei picioare o
oferea împreună cu laptele abia luat de pe plită, îndestu-
lându-i pe prunci cu hrana cea de toate zilele. . Câmpia de
sub pleaope este, în fond, pecetea care îi sfințește creația
și îi împlinește așteptările. Dunărea, Bărăganul, Delata
Dunării, dar și satul lui, cu troscot, cu viță de vie și cu
gutui, cu nuci și salcâmi înfloriți, sunt spații mirifice care
îl susțin în ceea ce își propune: să cânte universurile aces-
tea și să le convertească în poezie. Și trebuie spus că
Tudor Amza reușește să ne transmită prin poezia sa, poe-
zia miracolul și poezia acestor locuri.

Steluța Crăciun, Rendez-vous în insula exilaților,
editura Timpul, Iași, 2019, 154 p. Prefață semnată de poe-

tul și traducătorul Christian W. Schenk.
Într-o Confesiune...lirică, Steluța

Crăciun se explicitează, cu maximă
precizie, drept o poetă a versului clasic
spunând astfel: Iar când o fi să fie la
marea despărțire,/ în trecerea aceea
firească ce nu doare,/ va fi cu demnitate
și fără poticnire:/ poeții, ca și pomii,
mereu mor în picioare. În picioare

rămân prin creațiile ( roadele) lor creatorii, pentru că nu
au făcut degeaba umbră pământului pe acestă lume. Este
o constatare care demonstrează că poeta nu scrie poeme
doar de amorul artei ci scrie cu adânc fior liric și cu o
conștiință de scriitor destul de proeminentă. Această insu-
lă a exilaților în care ne dă întâlnire Steluța Crăciun este o
insulă cu totul specială și ea știe să pregătească totul pen-
tru musafiri. Poeziile sale în formă fixă sunt scrise într-un
limbaj limpede, fără eforturi de exprimare și de sensuri
pentru că există ceea ce se numește cursivitate și coerență
a discursului său liric. În prefața sa, la această carte,
Christian W. Schenk, vorbește despre poezia Steluței
Crăciun, cu multă aplicație, el însuși un poet deosebit,
spunând: Fie că este vorba de poezii, gânduri sau desene
– Steluța Crăciun își procesează viața anterioară în alt
paradis în destrămare, iar asta înseamnă mult mai mult
decât iubire și fericire; mai presus de orice nostalgie și
durere. Chiar despre o durere metafizică, imaterială
vorbește poezia în care ne invită Steluța Crăciun, o poezie
a idealului: E toamnă iar și parcă iar mă sperii/ când soa-
rele tot scade spre apus,/ e tot mai lungă umbra rece-a
serii/ și gându-mi șchioapătă de spate-adus. O nostalgie

bine disimulată își face simțită prezența aproape în fiecare
poem al său. Dar sunt și multe oaze de revoltă, de polemi-
că în poeziile sale, într-o notă ludică, aproape justițiară:
Cum să suport proștii și mincinoșii/ și mințile înguste,
filistine,/ cu care defilează ticăloșii/ când eu de-abia mă
mai suport pe mine?//...// E scris în adeneul ăstei nații/ de
a-și cânta tot chefuind prohodul/ din care scapă, poate,
condamnații/ când li se prăbușește eșafodul. De o actuali-
tate dureroasă sunt astfel de versuri din cartea Steluței
Crăciun, semn că, este o participantă, ca poet, la toate
manifestările sociale, care, în fond, îi sunt foarte apropiate
vieții ei diurne, așa cum ne este și nouă. Motivul central al
poemelor ei, spune Christian W. Schenk, este întregul
spectru al emoțiilor universal-umane și le transportă
intens și direct fără ocolișuri: Când lumina strecurată spar-
ge lucuil fin de apă/ Iar în cioburi răni de păsări își multi-
plică prezența,/Duhul gras al îndoielii prea adânc în tine
sapă/ Și artere fisurează pulsul deturnând frecvența.// Este
timpul, este timpul, nu auzi cocoșii cântă.../Sus pe casă
tinicheaua vântu-l pune să dea semne/ Cizmele de șapte
poște unse-s și gata de nuntă/ Care nuntă? Nicio nuntă,
nici vreun naș să te îndemne// ...//N-ați văzut, nu mai sunt
fluturi, cărăbușii mor de sete,/ Chiar regina matcă-i stear-
pă spărgând zboruri nupțiale,/Însă câinii morții latră-n ușa
cârciumilor bete/ Cerșetorii când îngână milogite madri-
gale. Dar aceste poeme ale sale mai mereu merg mult mai
departe de un simplu divertisment lingvistic și al unui joc
de idei, unele de-a dreptul fanteziste, dând astfel șansa
cititorului de a se amuza copios, dar și de a cugeta profund
la adevărata dimensiune a tragicului. Steluța Crăciun, care
pentru mine este o mare necunoscută, a reușit să mă capa-
citeze prin poemele sale și sunt convins că își atrage drept
aliat și cititorul de poezie.

Florentin Dumitrache, Eu tac vorbind cu tine, editu-
ra 24: Ore, Iași, 178 p. Cuvânt însoțitor, pe coperta a doua,
semnat de Ioan Holban.

Cu un titlu oximoronic, supus
cumva unei adevărate autoflagelări,
Florentin Dumitrache și-a publicat
această antologie din selecția făcută din
toate volumele publicate până acum,
reușind să sintetizeze multitudinea de
emoții și de sentimente cu maximă pro-
bitate. Poezia lui Florentin Dumitrache,
ne spune criticul și istoricul literar Ioan
Holban, este una de notație, calmă, într-un asfințit senin,
îmbrăcat în pânza vieții, întreagă adoptind picturalitatea
pe o dimensiune esențială… Se regăsesc în această carte o
sumă de poeme a unei lirici de evocare a amintirilor, ade-
vărate reverii, mai ales înspre și dinspre copilărie, cu un
acut sentiment al regenerării. Emblematic în acest sens
este poemul său mioritic, Baladă (pentru când va fi să fie),
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poem în care, asemenea ciobanului din Miorița el își vede
continuitatea invocând, apa izvorului neînceput, laptele
băut, râsul și plânsul, sinceritatea și naivitatea începutului
existențial spunând: Doamne adă-mi apă rece/ Gândul
meu să nu mai plece,/ Să rămână pe pământ,/ Să aud viața
cântând… Este un poem răscolitor această Baladă, pentru
că și prin poezie el își continuă existența. Filonul folcloric
este un bun suport în ceația lirică a lui Florentin
Dumitrache pentru că multe dintre poemele sale pornesc
de la irizările folclorice fără a-i diminua în vreun fel
valoarea pentru că poetul capătă apetit pentru metaforă.
Și, după părerea mea, nu cred că altundeva sunt metafore
mai profunde decât în folclor. Perceperea simbolică a sen-
timentelor îl ajută să-și definească starea poetică, să-și
definească orizontul sub care își trăiește, cu multă profun-
zime și înțelegere, chiar dacă uneori apelează și la subtile
ironii creația, dovedind o reală înțelegere a fenomenului
poetic sub care se înscrie. Așa cum spuneam și altădată
când comentam una dintre cărțile sale, spuneam și spun și
acum: O imensă sfâșiere în fața timpului simte Florentin
Dumitrache, prin majoritatea poemelor care sunt adânc
pătrunse de sentimentul acut al rememorării, al trecerii
prin planurile temporale și, mai ales, atemporale„ reușind
să ne amintească faptul că și oamenii iubesc și nu uită să
fie oameni. Prin această nouă carte a sa, Eu tac vorbind cu
tine, Florentin Dumitrache dovedește că este o voce lirică
profundă, puternică și deloc de neglijat. Poezia lui
Florentin Dumitrache, spune și poetul Adi Cristi, realiza-
torul și editorul acestei antologii, este una sinceră, directă,
colocvială. Este o invitație la retrospectivă, la meditație.
Mai multe voci critice, printre care: Ioan Holban, Cassian
Maria Spiridon, Horia Zilieru, Constantin Dram, Cristian
Livescu, Constantin Mănuță, Nicolae Busuioc, Valentin
Talpalaru, sau exprimat, de-a lungul timpului, despre poe-
zia lui Florentin Dumitrache, evidențiind acuitatea și
curățenia morală a acestor poeme, sentimentul de reîn-
toarcere la copilărie, la locurile natale. Prin această anto-
logie, Florentin Dumitrache se impune drept unul dintre
poeții remarcabili din Moldova, drept un poet care scrie
poezie de suflet, pentru suflet, așa cum se scrie tot mai rar
în aceste vremuri în care metafora este izgonită din
poeme.

Anica Andrei-Fraschini, Zbor la patru aripi, editura
Detectiv literar, București, 2021, 104 p. Prefață semnată
de Mihai Cotea.

O poezie a împăcării cu sine, dar și cu lumea, propune
prin acest Zbor la patru aripi, Anica Andrei – Farschini,
parcă obligându-ne să vedem viața cu alți ochi și mai ales
cu un alt tonus spre a putea pătrunde în aceste taine. Acest
tonus vine să stratifice emoțiile din oceanul care este chiar
sufletul ei atunci când apelează la iubirea din vis sau cea
de care sunt plină? știind că se poate trăi și cu ceea ce nu

place sufletului,/ căutând, mereu, ce și-
ar dori… Este o adevărată rupere de
convențional, o desprindere pentru
care caută mereu împlinire. Zbor la
patru aripi propune o poezie a firescu-
lui, a realului imediat, a concretului pe
care, de cele mai multe ori, îl ignorăm,
alungând din sufletul nostru chiar poe-
zia autentică, prin care poeta
recunoaște: nu-mi lipsește nimic/ în capcana gândului/ pot
construi după legea libertății inimii/ în sfârșit una aplica-
bilă/ cu interpretare unică/ în limitele sforăriilor mele/
hotărâte numai să ierte… Se poate sesiza o adevărată
împăcare cu sine întru desăvârșirea fericirii care se află ca
pe o adevărată tavă a marilor împliniri. Aluzia se referă la
tava cu jeratic oferită acelei mârțoage jigărite în speranța
că hrănindu-se cu jeratec va deveni acel Pegas mitologic.
Aluziile sunt duse direct la copilărie, la basm, la mitologie
și toate acestea se pot decoda din aproape fiecare dintre
poemele acestei cărți cu un titlu plin de optimism Zbor la
patru aripi. Cu aceste patru aripi Anica Anca -Fraschini
încearcă să facă o adevărată incursiune în propriul suflet
ca pe tărâmul mult visat de care se simte mereu atrasă și
unde, din când în când simte nevoia să poposească, așa
cum ar poposi la malul măcinând eternitate (Vezi Gh.
Lupu). Despre poezia ei, Mihai Cotea spune: Stoică prin
formație, cu acea curiozitate ce debordează de sănătate
intelectuală, Anica își propune subiecte grele, precum
moartea, de exemplu, fără a le teriotipiza sau fetișiza, ci
aducându-le sub lupa sufletului… Este o adevărată moda-
litate, aproape realistă de a decoda poezia din această
carte cu vocația creierului și mai puțin a inimii, crede
autorul acestor rânduri, deși după părerea mea aici inima
joacă rolul primordial, iar creierul nu este altceva decât un
discret decor, când poeta spune: dar, Doamne, poezia e
cuvânt sălbatic/ ce nu se lasă atins, dresat,/ rămâne să
smulgă din seva copacilor, să fie ros de jivine,/ să planeze
nor și vânt,/ dinspre oceanul necunoscut și adânc… Aici,
desigur, oceanul necunoscut este chiar sufletul unde simte
o hartă normală, devenind o dulce adiere pe harta poeziei
( M. Cotea). Tot despre poezia Anicăi Andrei – Fraschini
ne vorbește și Ana Ardeleanu, cea care spune că poeta: ne
prezintă o hartă a sufletului său, pe care putem drumeți pe
reliefuri de gând nebănuite, pe câmpiile unor sentimente
neexporate. Prin această carte, Zbor la patru aripi, Anica
Andrei – Fraschini se dovedește a deveni o autentică voce
lirică, nu numai din Bucovina (vezi colecția în care apare
acest volum) ci din lirica românească de astăzi.

Emilian MARCU

186186 CONVORBIRI  LITERARE
V I T R I N A  C Ã R Þ I L O RV I T R I N A  C Ã R Þ I L O R PA N O R A M I C  E D I T O R I A L



Teodora Stanciu: Între 15-16 iulie 2021, a avut
loc, la Iași, a XXV-a ediție a „Zilelor Convorbiri lite-
rare”. Chiar în ziua de 15 iulie, la deschiderea manifes-
tărilor, s-a desfășurat simpozionul cu două teme:
„Convorbiri literare 155”, pentru că s-au împlinit 155
de ani de la fondarea revistei (1 martie 1867), și „Un
sfert de veac din actuala serie a Convorbirilor”. Au fost
prezenți, la această ediție specială a „Zilelor
Convorbiri literare”, scriitori de primă mărime din lite-
ratura română actuală. Astăzi îl ascultăm mai întâi pe
domnul Nicolae Breban.

Nicolae Breban: Am elogiat această revistă și mai
mult decât o revistă, într-un moment în care cultura și
chiar nația română se află într-o stare de tangaj. Poate
ar trebui să ne întoarcem din nou spre câteva dintre
punctele fixe ale acestei națiuni și ale acestei culturi.
Este evident că unul dintre momentele importante ale
constituirii în conștiință națională și valorică, nu numai
a Moldovei, dar a ceea ce urma să fie România, a fost
mișcarea în jurul tânărului Maiorescu, care a venit din
Germania și a avut „impertinența” să țină două cursuri,
unul despre logică și altul despre Schopenhauer. E for-
midabilă această îndrăzneală, această nebunie, acest
instinct de geniu, instinct de mare pedagog, pentru că
multor pedagogi de școală nouă sau veche li se spune
că trebuie să fie în acord cu nivelul mediu al clasei. Or,
Maiorescu a sărit peste nu știu câte trepte și a început
să vorbească de parcă ședea în fața unui auditorium
care avea în spate două-trei-patru-cinci secole de uni-
versitate. El a fost, într-adevăr, un nucleu al
Universității românești, a ceea ce arăta încă o dată și se
arată și astăzi, rămânerea noastră în urmă în pedagogia
școlară. Faptul că nu reușim să ne explicăm cum de
întârziem cum de suntem atât de stângaci în atâtea
aplicații politice, economice, nu numai față de polo-
nezi, dar chiar și față de cehi sau față de unguri – care,
e adevărat, au avut un acoperiș formidabil al
Imperiului Austriac, care părea un imperiu absolutist și
era un imperiu absolutist, dar care le-a ajutat pe toate
aceste popoare, la fel de stângaci, la fel de primitivi ca
și noi, să creeze universități din timp.

Maiorescu a fost prima noastră mare universitate
după cei câțiva mari cronicari moldoveni și munteni,
primul om care a intrat în splendoarea, în gândire, în
logică . opera lui de creație nu-i foarte fertilă. Jurnalul

lui dezamăgește pe unii care aveau să găsească acolo
oglinda momentului sau al spațiului politic sau literar.
Dar cariera lui, deschiderea lui formidabilă și mai ales
intuiția lui absolut fantastică de a găsi în acest tânăr
dezordonat, cu școală neterminată, care bâlbâia prime-
le texte, știți poezia la Aron Pumnul și alte texte pro-
vinciale, stângace. A simțit că în câteva rime și într-un
anumit tip de lexic și un anumit tip de acordare a temei,
în acest tinerel, Eminescu, zace o mare speranță, cu
adevărat. Nu numai literară, pedagogică, a unei viitoa-
re națiuni. Noi nu eram o națiune atunci, la 1870. Noi
visam să fim o națiune. Așa cum doi tineri, zănateci,
Slavici și Eminescu fugeau de la Viena, la mormântul
lui Ștefan, sperând o utopie. Noi trăim în această uto-
pie, în care s-au realizat mari proiecte, mari opere:
școala istorică de la Hurmuzachi, până la Iorga. Apoi
Școala literară, nu mai vorbesc despre perioada dintre
războaie, în care am dovedit că limba română, în plină
formare atunci, e capabilă să conțină concepte înalte și
să abordeze teme mari. Asta este Școala Maiorescu.

Acum câțiva ani eu eram la Uniunea Scriitorilor, cu
bietul meu Uricaru, și au venit la noi doi tineri de la
Iași, domnul Cassian și cel cu care avea un dialog des-
pre renașterea Iașului. Atunci a început acest moment
în care nu foarte mulți credeau că vei reuși. De a repu-
ne pe picioare, nu numai revista. Reviste sunt multe în
România. Să pui în mișcare din nou acest moment
Maiorescu.

În grupul nostru, cu Nichita și Matei Călinescu,
esența Generației ʼ60, era tocmai principiul maiores-
cian, al autonomiei esteticului. Această autonomie a
esteticului ne-a ajutat și ne-a făcut să învingem, să
abordăm și să instalăm un alt tip de literatură, de
creație, decât cel sovieto-bolșevic sau consumetist.

Felicitările mele, Cassian.! Grupul tău de aliați și
de ucenici, colegii tăi, Moldova renaște prin voi. Și eu,
ca ardelean, o spun cu tristețe acum, pentru că nu pot
cita acum o revista din Ardeal, Ardealul meu și al buni-
cilor mei, cu prestigiul pe care îl aveți voi astăzi. La
mulți ani!

Teodora Stanciu: Tot la simpozionul „Un sfert de
veac din actuala serie”, a fost prezent domnul Varujan
Vosganian, prim vice-președinte al uniunii Scriitorilor. 

Varujan Vosganian: Nu este prima oară când vor-
besc la o aniversare a Convorbirilor literare, și, de fie-
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care dată, evocăm cu mult respect această tradiție
extraordinară, care vine pe destinul unui popor care a
suferit multe traume, a cărui istorie a fost marcată, din
păcate, de multă neașezare și care adesea nu și-a luat
resursele pe care trecutul putea să i le ofere pentru a
merge înainte.

Așa s-a întâmplat la 1848, când s-a ars arhondolo-
gia și toate vechile rânduieli. Poate așa s-a întâmplat și
după 1918, când mulți dintre fruntașii unioniști din
celelalte provincii s-au trezit stingheri într-o Românie
Mare. Așa s-a întâmplat mai ales după 1945, când tre-
buie să știți că toți miniștrii și prim miniștrii în viață
care nu avuseseră inspirația să fugă sau să moară la
timp, au făcut închisoare, cu una sau două excepții.
Chiar și cei care nu avuseseră demnitate de prim rang
în guvern, ca Simion Mehedinți și Lucian Blaga, au
trăit, după aceea, într-o viață de privațiuni, de umilințe.
Așa s-a întâmplat și în 1990, când noi întrebam obsesiv
„ce-ai făcut în ultimii cinci ani?”, în loc să răspundem
la întrebarea „ce-o să facem în următorii 5 ani?”. Și,
din cauza faptului că am intrat cu spatele într-o eră
nouă, am irosit mult timp, multe energii și multe
oportunități. Poate că, așa cum frumos a spus domnul
Breban, se întâmplă și astăzi, când nu privim și nu
găsim pe cerul sufletelor noastre steaua nordului și
intrăm în acest tangaj de care vorbea, căruia i-am spus
o stare de imponderabilitate morală, în care nu deose-
bim între bine și rău, între imoral și moral, pentru sim-
plu fapt că nu avem reperele care să așeze moralul și
imoralul fiecare în cuibarul său. 

De ce am vorbit întâi despre asta? Pentru că, în
această lipsă de evoluție organică a neamului româ-
nesc, revistele literare au avut o evoluție temeinică, ce
s-a construit pe sine, în care trecutul și memoria au fost
similare, pentru că memoria este trecutul care face
parte din prezent, este ceea ce din trecut luăm împreu-
nă cu noi. Revistele literare au alcătuit memoria care
nouă ne lipsește adesea când privim cronologia trecu-
tului. Revistele literare au alcătuit o dezbatere de idei
și revistele literare au fost ceea ce pentru evreii rătăci-
tori a fost chivotul. În revistele literare din România
găsiți cele mai nobile idealuri ale poporului român.
Găsiți, într-o modestie aproape divină, toate marile
evenimente ale istoriei României. Dacă, de mâine, n-ar
mai exista vestigii, n-ar mai exista arhive și anale isto-
rice, noi putem recupera istoria românilor din revistele
literare. Între acestea, Convorbiri literare are un rol și
o poziție de premium. Convorbiri literare nu este
numai un cronicar, nu este numai un polemist, nu este
numai un căutător de talente și o tentativă de a ne așeza
într-un cortex central-european sau european de

ansamblu. Convorbiri literare a fost deschizătoare de
drumuri. Convorbiri literare ne-a așezat pe poarta cea
mare a culturii. Și Convorbiri literare a rămas și a fost
raisonneur-ul, ecoul vremurilor, chiar și când a tăcut.
Tăcerea Convorbirilor literare, în anumite momente, a
fost așa cum Andrei Rubliov a tăcut de durere în fața
cruzimilor invaziei tătare. Când Convorbirile literare
au tăcut, au tăcut din durere pentru suferințele acestui
neam. De aceea Convorbirile literare trebuie să existe,
trebuie să continue. Și noi toți trebuie, de fiecare dată
când vine rândul să le omagiem, să fim aici, la Iași, să
ne bucurăm. Pentru că vai de poporul care nu își elo-
giază eroii și poeții. Și, așa cum frumos se spunea într-
o carte despre eroi și poeți, au fost și printre poeți eroi
care se pot măsura cu izbânzile generalilor. Am spune
că, într-un anumit fel, istoria au făcut-o poeții și nu
generalii.

Îl felicit pe Cassian Maria Spiridon, îi felicit pe toți
colegii săi, echipa, ecclesia care, ca și cavalerii de la
masa rotundă, au o poziție egală cu toții și, pentru că e
aici domul Breban, vreau să povestesc ceva din biogra-
fia mea, ca să vedeți cât poate să conteze o revistă în
viața unui om. Am scris odată, la rugămintea Aurei
Christi, un text de vreo 10 pagini, pe care l-a publicat
într-o altă revistă de tradiție – Contemporanul. Domnul
Breban m-a sunat și mi-a spus: „Uite, textul ar trebui
continuat, ar trebui să scrii un roman. Dar, fii atent, să
aibă mai mult de 400 de pagini. Un roman e roman,
când stă în picioare, dacă așezi cartea vertical, să nu
cadă”. Și așa am scris un roman care se cheamă
„Cartea șoaptelor” și pe care, într-un anumit fel, îl
datorez acestei invitații din partea Aurei Christi și
revistei Contemporanul. Asta despre mine, dar cred că,
la masa asta, ar putea să stea mai toți iluștrii scriitori
români care, fiecare în felul lui, datorează ceva revistei
Convorbiri literare. Și încă un argument că această
revistă este o nestemată pe spectrul culturii române:
faptul că, așa cum s-a întâmplat în toată istoria moder-
nă, aveți și un armean printre marii junimiști și marii
scriitori și îi mulțumesc lui Cassian că, acum zece ani,
a îngrijit o ediție a lui Petru Missir, care era tot timpul
în oraș, când venea Caragiale să-l caute. Vă mulțumesc
foarte mult că m-ați invitat, este o onoare pentru mine.
Vă doresc mult, mult succes!

Teodora Stanciu: Îl ascultăm acum pe directorul
revistei, Cassian Maria Spiridon. Conduce
„Convorbirile literare” de peste 25 de ani.

Cassian Maria Spiridon: Când revista a împlinit
140 de ani, am editat primul volum din seria „Texte
ilustrative din Convorbiri literare”. Ceea ce spunea
Varujan Vosganian înainte, asta vrem noi, acest tezaur
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să-l punem în valoare. Acest corpus urmărește să scoa-
tă la lumină și să dea posibilitatea celor interesați, tine-
rilor sau cercetătorilor să cerceteze și să afle ce-a făcut
revista „Convorbiri literare” de la 1867 până în pre-
zent. Pentru că poezia lui Eminescu, oricine o poate
citi. Pe Slavici oricine îl poate citi, pe Creangă oricine
îl poate citi. Dar sunt nenumărate alte texte foarte
importante, de la Xenopol la Pârvan, la Petrovici.
Chiar și Eminescu are texte care nu au legătură cu poe-
zia. Poezia toată lumea o știe, dar nu știe textele
esențiale scrise și publicate în „Convorbiri literare”,
inclusiv de Slavici, inclusiv de Negruzzi, de
Maiorescu. În general, în aceste volume de corpus am
publicat lucruri esențiale care nu se cunosc de către
marele public. Și mă bucur că Varujan a observat că noi
punem în lumină acest tezaur extraordinar pentru cul-
tura națională. Vorba lui, cine citește aceste volume din
corpus, poate să înțeleagă ce s-a întâmplat, prin ce a
trecut cultura națională. Pentru că revista are avantajul
de a fi traversat trei secole și două milenii. Ceea ce nu-
i puțin lucru.

Nu  trebuie să repet, să vă spun faptul că, în 1939,
fiind scandal la Liga Națiunilor, România fiind acuzată
că nu-i o țară de cultură, că e o țară care nu poate fi
guvernată ș.a.m.d., Titulescu a cerut, în țară, să-i trimi-
tă colecția „Convorbiri literare”. A pus întreaga
colecție, care trecuse de 70 de ani. Vă dați seama că, în
fața acestuia argument, greu de contrazis, frații noștri
unguri n-au mai avut ce adăuga și Liga Națiunilor a
recunoscut că România este o țară de cultură. 

Noi am editat primul volum cu patru părți și acope-
ră perioada lui Iacob Negruzzi, de la 1867 până la
1900. Anul acesta am reușit să scoatem seria Bogdan,
de la 1900 la 1906. Pentru că marcăm 25 de ani de când
apare această nouă serie, pe care o coordonez eu, am
scos și  două volume din actuala serie a revistei
„Convorbiri literare”, de la 1996 la 2020.

Eu, în decembrie 1995, când am preluat revista,
fiind ales, nu numit, am preluat-o într-un moment de
mare cumpănă. Pentru că știam ce înseamnă
„Convorbiri literare”. O instituție națională, nu una
oarecare. Avea, are o tradiție copleșitoare. Cred că,
într-un fel, am reușit, în pofida faptului că am avut
nenumărate războaie pe această temă.

Deci am scos și două volume din seria actuală a
revistei „Convorbiri literare”. Ediția, în general, este
sub coordonarea lui Mircea Platon. Primul tom din pri-
mul volum din seria Negruzzi a fost îngrijit de Antonio
Patraș. După aceea la următoarele trei volume, și la tot
ce este aici, selecția textelor a fost făcută de Mircea
Platon, în colaborare, dar el a avut libertatea să caute

textele, să le pună pe plan tematic. Cele două volume
din seria actuală au o prefață semnată de mine și o notă
introductivă a lui Mircea Platon, care explică în ce a
constat criteriul de selecție. 

Teodora Stanciu: Într-adevăr, Mircea Platon,
redactorul șef al revistei „Convorbiri literare” va dez-
volta această idee a întreprinderii corpusului de texte
ilustrative.

Mircea Platon: Acest corpus are, printre altele,
menirea de a arăta, o dată, continuitatea unei reviste, a
doua oară, continuitatea unui proiect de țară. Pentru că,
dacă ne uităm, după cum am văzut din primul volum,
au existat anumite tematici, anumite direcții, un anumit
tip de abordare, care au contribuit la edificarea
României Moderne. Și poate că ar fi fost potrivit ca,
după 1990, dacă tot aveam în față necunoscutul, să ne
bizuim măcar pe soluțiile sau abordările câștigătoare
din trecut. Pentru că aveam un asemenea tip de abor-
dări. Avem anumite continuități. Să nu contribuim, prin
noutatea și prin improvizația metodei, la eșecul
României din ultimii 30 de ani. Pentru că avem de
înfruntat necunoscutul, și tocmai de aceea nu ar fi tre-
buit să ne permitem să improvizăm. 

Ceea ce ne oferă acest corpus al „Convorbirilor”,
cel puțin până la acest moment, în epoca Negruzzi și în
epoca Ioan Bogdan, este, în primul rând, luat din pagi-
nile revistei, organizat din paginile revistei, mers
înapoi, la firul ierbii, în revistă. Dincolo de tot ce știm
din monografiile școlare, dincolo de tot ce știm din
clișeele academice, găsim modul în care priveau cei de
la „Convorbiri literare” România. Și am identificat
următoarele direcții, pe care le-am putut reconstitui,
mai mult sau mai puțin, de la 1867 până la 1906:

Canonul literar românesc, tradiție și înnoire – pen-
tru că aici vorbim și de clasicii literaturii și de toate
celelalte

Cultura memoriei, istoriografie
Independența și unitatea românilor
Politică, economie, societate, modernizarea

României
Educație
Cultura la zi – cronici, polemici, notițe
Filosofie, filosofie politică
Științe.
În toate aceste domenii, în epoca Negruzzi, avem o

anumită galaxie de valori. Pentru epoca Ioan Bogdan,
principala miză a fost contrară poncifelor scolastice: să
arătăm că revista nu a decăzut. „Decăderea” aceasta a
„Convorbirilor” – seria clasică durează de la 1867 la
1944 – este, raportat la vârsta culturii române, echiva-
lentul decăderii Imperiului Roman sub Imperiul
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Bizantin care a durat 1000 de ani. Este un pic cam
lungă pentru a fi o „decădere”. O revistă nu poate decă-
dea, din moment ce a funcționat de la 1867 până în
1944. Este imposibil. După cum este imposibil pentru
o revistă să sărbătorească 25 de ani și să nu indice, în
acest fel, că reprezintă o direcție bună, o formulă de
succes.

Și, pentru a confirma acest lucru, o să vă citesc din
sumarul acestei ediții, 1900-1906, seria Ioan Bogdan,
numele care semnau în revistă atunci. Deci:

– istorie și teorie literară: Bogdan Duică, Mihail
Dragomirescu, Ilarie Chendi, Rădulescu-Pogoneanu,
sunt mai multe texte din fiecare autor, Sextil Pușcariu,
Teodorescu Kirileanu; 

– cultura memoriei, istoriografie: A.D. Xenopol,
Vasile Pârvan la debut, sunt foarte multe texte de
Pârvan, am ales textul său de debut, dar el are multe,
tânărul Pârvan aici și-a făcut școala, Iacob Negruzzi,
Ioan S. Floru; 

– independența și unitatea românilor: Duiliu
Zamfirescu, cu un text foarte interesant despre istoria
diplomatică a congresului de la Berlin și a
recunoașterii independenței României, Ioan Slavici,
Dimitrie Onciul;

– politică, economie, societate: Petru Missir, o
extrem de interesantă și substanțială teorie a politicii
românești, Victor Babeș și Ioan Bogdan, Simion
Mehedinți;

– educație: Simion Mehedinți, Grigore Antipa,
Nerva Hodoș;

– cultura la zi, cronici, polemici, notițe: Mircea
Djuvara, Ion Bogdan, Bogdan Duică, Nicolae Iorga,
Dimitrie Evolceanu;

– filosofie, filosofie politică: Grigore Tăușan,
Teoharie Antonescu, Rădulescu-Pogoneanu, George
Antonescu, Petrovici;

– științe: o polemică superbă, darwinistă, între
Voinov, Nicolae Leon, Paulescu și Voinov din nou.

Sunt nume fără de care cultura română, în acea
epocă sau, într-adevăr, în orice epocă, nu prea poate fi
concepută. E cam ce era mai bun la acel moment. 

Ce s-a întâmplat cu revista „Convorbiri literare”
este că a mers dinspre epoca instituționalizării literatu-
rii, prin descoperirea și cultivarea marilor clasici,
înspre această epocă istoriografică, normală, organică,
care nu însemna decât instituționalizarea culturii isto-
riografice, a spiritului critic, a patriotismului în limitele
adevărului de care vorbea și Titu Maiorescu. Este, într-
un fel, împlinirea acestui program de care vorbea foar-
te frumos domnul Nicolae Breban, întemeiat de Titu
Maiorescu prin Prelecțiunile sale de Logică. Am avut

atunci și avem și acum nevoie de logică în cultura
română, în cultura politică, în istoria politică, în istoria
noastră culturală, în genere. „Convorbirile literare” au
dat acest ton, au marcat acești pași. Poate că n-ar fi rău
să ne uităm peste aceste trepte, pentru că aceste volume
sunt niște trepte. Ele pot fi, desigur, adâncite. Oricine
poate face acest lucru, să meargă înapoi la istoria revis-
tei. Aici am scos vârfurile și reperele, pașii esențiali. Și
să încercăm să vedem cum și-au construit românii
moderni România modernă. Pentru că, la ora actuală,
ne așteptăm ca România modernă să se construiască de
la sine. Nu se poate face acest lucru. Există niște meto-
de, există niște pași care produc anumite consecințe.
Noi ne așteptăm să avem acele consecințe, fără a face
acei pași. Este absolut imposibil, este absurd, este total
lipsit de realism. „Convorbiri literare” cred că repre-
zintă cea mai bună busolă a acestui spirit care a con-
struit România modernă. Vedeți, această serie clasică,
de fapt nu ne aparține nouă, n-am făcut-o noi. Ea exis-
tă. Este parte a istoriei noastre culturale. Și noi doar
îndemnăm la revizitarea acestei epoci fără parti-pris-
uri, doar pentru că s-a dovedit a fi cea mai longevivă
formulă pentru edificarea României moderne. Cea mai
de succes, până la urmă: 1867-1944. Este epoca de
înflorire a României. 

În ceea ce privește perioada din decembrie 1995 și
până astăzi, dincolo de echipele care s-au succedat și
din care aș dori să-i amintesc pe foarte dragii noștri
Emil Iordache și Dan Mănucă, profesori care au stat la
dreapta lui Cassian foarte mult timp, meritul îi
aparține, în covârșitoare majoritate, lui Cassian. El a
știut să-i asigure continuitate acestei reviste care repre-
zintă continuitatea culturii române. Cum-necum, a
reușit. S-a conectat la acest spirit întemeietor. Și după
părerea mea a reușit un lucru miraculos. Suntem aici
pentru a sărbători acest lucru, dar suntem aici și pentru
a ne întreba, cum spunea domnul Vosganian, ce vom
face în următorii cinci ani. Poate că ne vom lua acum
răspunsurile și de aici, din aceste volume!

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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Poveste veche
În anii ̓ 90, când aveam libertatea de a spune răs-

picat adevărul, un reputat filolog şi publicist, Cezar
Tabarcea, a fost printre puţinii care au vorbit despre
goliciunea împăratului. Preda limba română con-
temporană la facultatea de litere a unei universităţi
de prestigiu din România şi mărturisea că a desco-
perit inutilitatea pregătirii unui curs despre gramati-
ca modernă câtă vreme studenţii din faţa sa nu stă-
pâneau cunoştinţele şi deprinderile minime din gra-
matica tradiţională. Şi-a propus să închidă bine
uşile pentru a-l izola de conducerea instituţiei şi s-a
pornit pe o şcolăreală elementară, dar eficientă.
Finalmente, i-a recuperat într-o proporţie care i-a
asigurat dreptul de a le preda cursul cu adevărat
propriu învăţământului superior. Realitatea s-a acu-
tizat în anii care s-au scurs, iar vocile adevărului au
devenit tot mai puţine. (Ioan Mihăilescu, fostul rec-
tor al Universităţii din Bucureşti şi preşedinte al
Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare, a fost una dintre acestea.) 

Pedagogie universitară? 
O analiză sumară a nivelurilor cărora le sunt

asociate instrumente menite a optimiza procesul
didactic conduce la concluzia că învăţământului
superior îi sunt refuzate reţelele de metode, mijloa-
ce şi materiale (celebrele 3 M) destinate cursurilor
şi seminarelor. Se consideră că prelegerea este sufi-
cientă pentru prestaţia la catedră a profesorului şi că
studiul individul al studenţilor rămâne principala
pârghie pentru integrarea lor în sistemul de norme
academice. 

Despre pedagogia universitară s-a scris foarte
puţin. Au fost rostite uneori cuvinte memorabile de
felul convingerii că „ştiinţa fără conştiinţă este
ruina sufletului”. O spunea mereu savantul clujean
Iuliu Haţieganu, încât în numeroase contexte apare
ca autor al axiomei, şi nu Fr. Rabelais. Octavian

Fodor, un alt pilon al învăţământului medical româ-
nesc, era mai explicit: „Într-o şcoală, preocupările
sunt convergente, pătrunse de aceeaşi etică; elevul
este susţinut. […] Şcoala nu cultivă dogme, ci pro-
movează schimburile de opinii. Şcoala nu este nici
un clan, nici o castă. Şcoala are un început, un ini-
ţiator, un fondator, un maestru. De calităţile, de
etica acestuia depind în mare măsură larga respira-
ţie a şcolii, dezvoltarea în folosul colectivităţii, şi nu
degradarea în plan mărunt şi impenetrabil sau de
castă cu pretenţii nemăsurabile”. Mai mult decât
atât: maestrul „se îngrijeşte să aibă urmaşi, care la
rândul lor să devină maeştri. […] Este generos, cul-
tivă generozitatea şi nu-l supără succesele colabora-
torilor sau când este întrecut de elevi”.

Rarităţi editoriale
Una dintre ele poartă titlul „Pedagogia universi-

tară” şi subtitlul „Tradiţie şi modernitate – expe-
rienţe şi exigenţe”. A apărut în 1987, ca supliment
al „Revistei medico-chirurgicale a Societăţii de
Medici şi Naturalişti din Iaşi”, sub redacţia şi coor-
donarea lui C.Gh. Marinescu. (O lucrare cu temati-
că similară apăruse în 1981, în 570 de pagini, la
Editura „Junimea” din Iaşi: „Clasic şi modern în
învăţământul superior”, sub aceeaşi coordonare.)
Putem citi în acel volum studii ale unor personalităţi
din lumea universitară cu aplicabilitate în şcoala
medicală, dar şi în viaţa academică generală. Ştefan
Pascu vorbeşte despre sociologia învăţământului
superior, George Văideanu despre formarea peda-
gogică a universitarilor, iar Adrian Neculau despre
stilul universitar. Un întreg capitol, al treilea, este
rezervat tehnologiilor didactice în învăţământul
universitar. Semnează Stela Iancu, Constantin
Logofătu, Stela Teodorescu, Luminiţa-Mihaela
Iacob, Ion Drăgan („Limbajul, mijloc de comunica-
re, informare şi formare în învăţământul superior”),
Dumitru Vrabie („Verificarea şi evaluarea pregătirii
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studenţilor”), Tiberiu Căliman („Modalităţi de opti-
mizare a relaţiei seminar-examen în primii ani de
studenţie”), Dumitru Tiutiuca („Pentru o didactică
universitară interdisciplinară”), Laurenţiu Şoitu
(„Nevoia de comunicare şi limbajul audiovizual”)
ş.a. Coordonata esenţială atunci şi acum e „de a
învăţa permanent” (Alvin Toffler, „Şocul viitoru-
lui”, 19701)). Articole similare se puteau citi în
„Forum”, revista învăţământului superior. 

De la 1, la 3, chiar 4
A fost o vreme, la începuturile teoretizării actu-

lui didactic, când interesul era unilateral şi decurgea
din sintagma profesională procesul de predare.
Aproape că nu prezentau importanţă decât volumul
de informaţii deţinute de profesor şi, în subsidiar,
pachetul de strategii utilizate în transmiterea acesto-
ra către elev. I-a venit rândul celui de-al doilea ele-
ment al didacticii, centrarea pe elev, iar actul didac-
tic s-a numit procesul de predare-învăţare. În anii
ʼ80, când am preluat din Occident formula de pro-
iectare didactică modernă, am întregit parcursul şi
am ajuns la predare-învăţare-evaluare. Cu alte
cuvinte, nu interesează doar sursa informaţiei (prin
predare) şi efortul profesorului de a o vehicula
înspre elev (învăţarea), ci măsurarea (evaluarea)
cunoştinţelor şi capacităţilor de care dispune elevul
căruia i s-a adresat actul didactic. Aş anticipa o a
patra – şi ultima – componentă a procesului în dis-
cuţie: aplicarea. Ultimele două se întâlnesc în eta-
pele 8-9-10 ale structurii unei lecţii eficiente: eva-
luarea, retenţia, respectiv transferul cunoştinţelor.
Pedagogii au simţit dintotdeauna necesitatea nuan-
ţărilor în acest sector 2). „Procesul de tip input-out-
put (intrare-ieşire) permite evaluarea rezultatelor
(output) cu ajutorul aceloraşi indicatori, stabiliţi de
profesor la fiecare lecţie prin obiectivele operaţio-
nale, adică cu ajutorul «verbelor operaţionale» (de
acţiune) utilizate şi în predare-învăţare” 3). Pe când,
aşadar, procesul de predare-învăţare-evaluare-apli-
care?

Studiu de caz-surpriză
Circulă pe internet o poveste tristă petrecută în

spaţiul învăţământului superior de la noi.
Rezumând: un profesor este solicitat să susţină,
online, cursul/ seminarul de limba latină la o grupă
de studenţi de la specializarea filologie.

Conştiincios, a alcătuit o structură ad-hoc a discipli-
nei şi a predat-o cum a crezut el că e mai bine. A
venit vremea examenului (o verificare scrisă) şi
date fiind condiţiile speciale traversate, a propus o
temă de mare generalitate, care să permită răspun-
suri la îndemâna tuturor. La corectare, profesorul a
avut parte de uriaşe surprize nu în privinţa conţinu-
tului, ci a formei: o sumedenie de greşeli ortografi-
ce şi de punctuaţie (se dau exemple concrete),
imposibil de acceptat pentru un absolvent de liceu.
Consecinţa e previzibilă: un număr foarte mare de
note sub 5. Ceea ce nu a prevăzut profesorul au fost
consecinţele administrative, a căror legitimitate nu
intră în tema articolului de faţă. Problema e dacă a
greşit evaluatorul.

Realitatea nudă
Nu e o noutate dacă spunem că interesul pentru

calităţile exprimării scrise a elevilor este la cote
joase în tabla de obiective ale profesorului de limba
şi literatura română. (Aici s-ar putea asocia oricare
dintre profesorii de alte specialităţi, care ar blinda
„frontul comun” în învăţarea limbii române, aşa
cum se practica înainte de 1990.) Tăvălugul abia
aşteaptă să fie rostogolit: dascălul de liceu dă vina
pe cel de gimnaziu, acesta arată cu degetul către
învăţător, care o învinovăţeşte pe educatoare. Da,
numai că vorba „Ultimul plăteşte!” îl pune la colţ pe
cel care dă absolventului de facultate libertatea de a
se considera produs finit al pregătirii sale. 

S-a greşit în evaluarea finală?
Nu. Profesorul a cuantificat cunoştinţele şi

deprinderile etalate de student la data calendaristică
a examinării. Ceva nu a fost totuşi în ordine. În ter-
meni pedagogici se numeşte evaluare formativă
(continuă), pentru care există prejudecata că nu este
valabilă în mediul studenţesc. În învăţământul preu-
niversitar, lecţia are în componenţa ei momentul
distinct al evaluării (după obţinerea performanţei şi
feedback), dar de fapt aceasta se aplică pe tot par-
cursul predării-învăţării, întrucât profesorul este
interesat dacă cele predate sunt înţelese de elevi. (În
teoria comunicării vorbim despre funcţia fatică a
limbii, de control pe canalul emiţător-receptor.) Mai
ales în circumstanţele speciale în care s-au ţinut
seminarele în anul universitar 2020-2021, se impu-
nea aplicarea unui sistem de evaluare care să scoată
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la iveală deficienţele din pregătirea fundamentală a
unui student.

Modus operandi sau dincolo de profesorul-
contabil

Departe de mine gândul de a oferi reţete miracu-
loase, dar după decenii de lucru la catedră îmi per-
mit să transmit o experienţă proximă (de fapt,
comună prestaţiei din ultimii treizeci de ani). În
acelaşi an universitar, tot în sistem online, am susţi-
nut cursul (de fapt, seminarul, cu o oră săptămânal)
de limba latină la grupele de filologi din anul I. Am
avut la dispoziţie şapte întâlniri, pe platforma
Teams, iar fiecare dintre ele s-a încheiat cu o temă
aplicativă. Rezolvările mi se trimiteau pe internet,
urmând ca feedbackul acordat să asigure susţinerea
viitoarei teme. După prima provocare, am avut
parte de un tablou foarte asemănător cu cel descris
de profesorul din povestea de mai sus. În spirit
pedagogic, răspunsul meu începea cu „E bine,
dar…” şi continua cu enumerarea insuficienţelor
îndeosebi de ordin formal: „Pe rândul al treilea e o
virgulă între subiect şi predicat”, „Pe rândul al optu-
lea e o literă în plus”, „În text e un dezacord între
predicat şi subiect”, „În primele zece rânduri există
un pleonasm”, „Lipsesc semnele diacritice” etc.
Pentru evaluarea competenţelor de lectură, le-am
cerut citirea, în faţa telefonului (cu aplicaţia de
reportofon), a unui fragment din „Ce-ţi doresc eu
ţie, dulce Românie”, de Mihai Eminescu, în română
şi apoi în latină (în traducerea lui Traian
Diaconescu). Uşor de dedus că între profesor şi stu-

dent au circulat până la 8 mesaje de probă, dar tot
uşor de înţeles e că după fiecare temă corectată gre-
şelile scădeau progresiv. Finalmente, nu a fost înre-
gistrat nici un restanţier. Nu a fost ocolit subiectul
anglicizării limbii române, în dauna elementului
romanic. Este de folos observaţia că „vieţile noastre
au fost deformate prin privatizarea cuvintelor care
ne modelează sensul existenţei. Nu mai avem
cuvinte «de obşte», «din bătrâni», ci doar newspeak
corporat sau globalist impus pe piaţă” 4).

Doar o concluzie
Profesorul nu este un simplu constatator; acţiu-

nile remediale sunt perfect aplicabile şi în învăţă-
mântul superior, chiar şi în absenţa unei didactici a
vreunei discipline.

Note:
1) Cf. Pedagogia universitară, op. cit., p. XIX.
2) „Schimbările curente în educaţie/ instruire/ învăţă-

mânt au o arie de cuprindere situată la nivelul practicii
pedagogice a cadrelor didactice şi a managerilor şcolari”
(Sorin Cristea, Schimbarea sistemului de învăţământ, în
„Curriculum pedagogic”, I, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică – R.A., 2006, p. 224). 

3) Dumitru Copilu, Predarea-învăţarea-evaluarea pe
bază de obiective curriculare de formare, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică – R.A., 2002, p. 65.

4) Mircea Platon, Deşcolarizarea României, Bucureşti,
Editura „Ideea europeană”, 2020, pp. 65-66. 
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IN MEMORIAM VIRGIL COSTIUC

Scriitorul Virgil Costiuc  a trecut la cele veșnice pe data de 5 septembrie 2021.
Născut pe 4 martie 1951 în localitatea Oancea, județul Galați, Virgil Costiuc a debutat în 1972, în revista Steaua.

Dintre volumele publicate, amintim: Sanatoriul de pe mal, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2008; Tăcerea semnelor, Editura
Princeps Edit, Iaşi, 2009; Cazemate cu ochi, Galaţi,2009;Opt+unu pentru Europa ( antologie bilingvă), Fundaţia Culturală
Antares, Galaţi, 2009; Caietul animatorului, Editura Brumar, Timişoara, 2011;Rădăcini, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca,
2011; Bloop, Editura Feed Back, Iaşi, 2013; Pasul fiarei ucise, Editura Brumar, Timişoara, 2017.

Virgil Costiuc a obținut, pentru volumul „Sanatoriul de pe mal”, Premiul Festivalul  Naţional de poezie Grigore Hagiu
2008, Tg. Bujor, Galaţi. Totodată, în 2010 a primit premiul revistei Dunărea de Jos pentru poezie și Premiul Uniunii
Scriitorilor din România - Filiala Sud-Est Galaţi, 2011, pentru volumul Caietul animatorului.

A publicat în revistele: Hyperion, Conta, Convorbiri literare, Feed Back, Dunărea de Jos, Porto Franco, Antares,
Tomis, Steaua, Argeş, Pro Saeculum, Onyx, Boema.

Prin trecerea în Veșnicie a lui Virgil Costiuc, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut o voce impor-
tantă a poeziei române contemporane.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
6 septembrie 2021



Pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România –
Filiala Iași pentru cărțile apărute în anul 2020, s-au depus
pentru jurizare un număr de 50 de titluri, după cum urmează: 

POEZIE
1. Doina Guriță – Închisă în cuvinte, Ed. 24 ORE
2. Arbatel Filotheanu – Dimineață de alun, Ed. Stef
3. Olga Alexandra Diaconu – Între cer și pământ, Ed. Sf.

ierarh Nicolae
4. Vlad Scutelnicu – Poeme instant, Ed. Junimea
5. Mihaela Albu – 10 Poeme, Ed. Aius
6. Vasile Tudor – același altcineva, Ed ROCART
7. Stelorian Moroșanu – ...așteptînd să dau jaguarii în

strungă, Ed. Timpul
8. Vasile Tudor – Somnul din Nămoluri, Ed. Junimea
9. Sterian Vicol – O sută și una de pagini, Editura

Academiei Române
10. Gheorghe Vicol – Anotimpurile țării mele, Ed. Opera

Magna
11. Simion Bogdănescu – Nesfânt, Ed. Junimea
12. Simion Bogdănescu – Delir după Rahmaniniv, Ed.

Timpul
13. Angela Baciu – MIC DEJUN LA FRIDA, Ed. TRA-

CUS ARTE
14. Indira Spătaru – Năvod peste trup, Ed. ROCART
15. Doru Mihai Mateiciuc – NOWRUZ, Ed. Limes
16. Marius Chelaru – Sat părăsit, Ed. Timpul
17. Aurora Ciucă – efectul fluturelui, Ed. Cartea

Românească Educațional
18. Constantin Oancă – Muntele, Ed. Princeps Multimedia
19. Daniela Oatu – Fata de rouă, Ed. Timpul
20. Mihaela Grădinariu -Oglindă pentru spaimele luminii,

Ed. Eikon
21. Vasile Iftime – Colonia cu licurici, Ed. eikon
22. Gabriela Chiran – Singurătatea e atemporală, Ed. 24

ORE
PROZĂ
1. Iorgu Gălățeanu – În CHILIA MĂSTIRII SALE..., Ed.

CronEdit
2. Arbatel Filotheanu – Neștiutele iubiri, Ed. Stef
3. Arbatel Filotheanu – Introducere în mijlocul sfârșitului,

Ed. Stef
4. Vasile Iancu – Memorial din cuvinte, Ed. Junimea
5. Lucia Gabriela Munteanu – Poveștile din tabloul unei

femei, Ed. Junimea
6. Vasile Larco – Întâmplări din vremea lui Carlo Valesi,

Ed. 24 ORE
7. Petre Rău – Casa cu Fluturi, Ed. InfoRapART
8. Ioan Ticalo – Vremuri maștere, Biblioteca Miorița
9. Cristina Chiprian – Echipa de șoc și Gânditorul, Ed.

Junimea
10. Valeriu Mardare – În inima azurului, Ed. Princeps

Multimedia
TRADUCERE
1. Petruța Spânu – Charles Ferdinand Ramuz- Separarea

Raselor, Ed. Fides
2. Petruța Spânu – Jean Baptiste – Baronian, Ed. Fides
3. Petruța Spânu – Emile Verhaeren – Zorii, Ed. Fides
4. Neculai Amălinei – Matsuo Basho – Hokku  Aki, Ed.

PIM
PUBLICISTICĂ ȘI ESEU
1.Mircea M. Pop- 60 scriitori români din diaspora, Ed Tipo

Moldova
2. Petru Ursache – Pulberea de aur, Ed. Eikon
3. Magda Ursache – Ridică-te, Gyr, ridică-te, Crainic, Ed.

Eikon
4. Nicolae Busuioc  – Oglinzile cetății, Ed. Junimea
5 Nicolae Busuioc  – Din memoriile unei frunze, Ed.

Vasiliana 98
6. Livia Ciupercă – Horia Furtună, Ed. StudIs
7. Ionel Bostan – Soldat pe frontiera de vest, Ed. Tipo

Moldova
CRITICĂ
1. Vasile Spiridon – Hexagonale, Ed. Eikon
2. Emanuela Ilie-corpuri, exiluri, terapii., Ed. Cartea

Românească Educațional
DEBUT
1. Daniel Șuvăială – Poeme nouă, Ed. Studis
2. Cătălin Partenie – Vizuina de Aur, Ed. Polirom
3. Daniela Andronache – Cireșe în pârg, Ed. Timpul
4. Ana Gogu – Șapte vieți, Ed. Kolos
5. Mihai Babei – Nori de vișin alb, Ed. Ararat
Data limită de depunere a  cărților pentru jurizare a fost

1 septembrie 2021. Juriul pentru acordarea Premiilor USR
– Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2020, format din:
Theodor Codreanu, președinte, Gellu Dorian,  Mircea
Diaconu a stabilit următoarele nominalizări, în ședința din
data de 7.09.2021:

POEZIE
1. Doina Guriță – Închisă în cuvinte, Ed. 24 ORE
2. Vlad Scutelnicu – Poeme instant, Ed. Junimea
3. Vasile Tudor – același altcineva, Ed ROCART
4. Simion Bogdănescu – Delir după Rahmaniniv, Ed.

Timpul
5. Angela Baciu – MIC DEJUN LA FRIDA, Ed. Tracus

Arte
6. Indira Spătaru – Năvod peste trup, Ed. ROCART
7. Marius Chelaru – Sat părăsit, Ed. Timpul
8. Mihaela Grădinariu -Oglindă pentru spaimele luminii,

Ed. Eikon
9. Vasile Iftime – Colonia cu licurici, Ed. Eikon
PROZĂ
1. Vasile Iancu – Memorial din cuvinte, Ed. Junimea
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2. Lucia Gabriela Munteanu – Poveștile din tabloul unei
femei, Ed. Junimea

3. Petre Rău – Casa cu Fluturi, Ed. InfoRapART
4. Ioan Ticalo – Vremuri maștere, Biblioteca Miorița
5. Cristina Chiprian – Echipa de șoc și Gânditorul, Ed.

Junimea
CRITICĂ
1. Vasile Spiridon – Hexagonale, Ed. Eikon
2. Emanuela Ilie – Corpuri, exiluri, terapii, Ed. Cartea

Românească Educațional
TRADUCERE
1. Neculai Amălinei – Matsuo Basho, Hokku Aki, Ed. PIM
2. Petruța Spânu – Charles Ferdinand Ramuz, Separarea

Raselor, Ed. Fides
PUBLICISTICĂ ȘI ESEU
1. Mircea M. Pop – 60 scriitori români din diaspora, Ed

Tipo Moldova
2. Magda Ursache – Ridică-te, Gyr, ridică-te, Crainic, Ed.

Eikon
3. Nicolae Busuioc  – Din memoriile unei frunze, Ed.

Vasiliana 98
4. Livia Ciupercă – Horia Furtună, Ed. StudIs
DEBUT
1. Cătălin Partenie – Vizuina de Aur, Ed. Polirom
2. Daniela Andronache – Cireșe în pârg, Ed. Timpul
3. Ana Gogu – Șapte vieți, Ed. Kolos
4. Mihai Babei –  Nori de vișin alb, Ed. Ararat
Premiile Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iași

pentru cărțile publicate în anul 2020 vor fi acordate în data de
12 noiembrie 2021. 

Din viața filialei 
În ședința din 5 martie 2008, Comitetul propune

realizarea unui dicționar al scriitorilor membri ai Filialei Iași
a  USR.

Pe 17 iulie 2008 se discută depre proiectul de schimbare
a  statutului USR, membrii Comitetului făcând propuneri.

La 13 noiembrie 2008 se dezbate situația spațiului
Librăriei USR din str. Cuza Vodă 13 ca urmare a închiderii
activitățiii libăriei. Membrii comitetului sunt de acord cu
organizarea în acest spațiu a unei forme organizate de
întrunire a scriitorilor.

La 18 septembrie 2009 are loc Adunarea Generală a
USR Filiala Iaşi. Candidati la functia de preşedinte:1.
Cassian Maria Spiridon; 2. Valeriu Stancu; 3.Ion Beldeanu.

Din totalul celor 138 de voturi exprimate, un vot a fost
anulat. 

Rezultate: 1.Cassian Maria Spiridon 73 voturi; 2. Valeriu
Stancu 59 voturi; 3. Ion Beldeanu 5 voturi

Membri în Consiliul USR:1. Cassian Maria Spiridon 72
voturi; 2.Valeriu Stancu 61 voturi; 3.Lucian Vasiliu 54 voturi;
4.Ioan Holban 51 voturi; 5.Mircea Diaconu 45 voturi.

Comitetul USR Filiala Iasi: 1. Valeriu Stancu 94 voturi
– îşi înaintează demisia în 2009, locul revenindu-i lui
Nicolae Panaite; 2. Cassian Maria Spiridon 83 voturi; 3. Ioan
Holban 79 voturi; 4. Gellu Dorian 75voturi; 5. Daniel Corbu

74 voturi; 6. Constantin Dram 73 voturi; 7. Mircea A.
Diaconu 72 voturi; 8. Marius Chelaru 69 voturi; 9.  Nichita
Danilov 61 voturi;10. Adrian Alui Gheorghe 60 voturi; 11.
Adi Cristi 57 voturi.

După alegeri, preşedintele Cassian Maria Spiridon a tri-
mis o Scrisoare se intenţie tuturor membrilor USR Filiala
Iaşi:

„Noua conducere este onorată că, în urma votului acordat
în Adunarea generală a USR – Filiala Iaşi din 18 septembrie
2009, a primit mandatul Dumneavoastră pentru a coordona în
următorii patru ani activitatea Filialei.

În prima şedinţă a Comitetului Filialei din 29 septembrie
2009, domnul Ioan Holban fost ales prin vot în funcţia de
vicepreşedinte.

În aceeaşi şedinţă a Comitetului, de comun acord, am sta-
bilit să realizăm, cu sprijinul d-voastră, următoarele obiecti-
ve:

– crearea, completarea şi actualizarea periodică a site-
ului filialei Iaşi, inclusiv cu evenimentele curente;

– transformarea sediului Filialei într-o prezenţă vie pen-
tru membrii ei şi iubitorii cărţii, prin lansări de carte, pe cît
posibil săptămînal; asigurarea unor întîlniri între scriitorii din
Filială, cu o anumită periodicitate ş.a.;

– amenajarea unui spaţiu de agrement (pe terenul, primit
prin donaţie, de la Bîrnova);

– asigurarea, prin parteneriat, a unor tabere de creaţie la
Valea Vinului, Muncel, Bîrnova, Miclăuşeni;

– colaborări cu filialele USR din ţară şi cu uniuni de
creaţie din alte ţări;

– organizarea unei biblioteci cu volumele colegilor din
Filială, precum şi amenajarea unui spaţiu corespunzător;

– organizarea festivităţii de acordare a premiilor Filialei
USR Iaşi, prin rotaţie, în oraşele unde avem reprezentanţe;

– organizarea de caravane literare în localităţile de
reşedinţă ale membrilor din Filială;

– demararea demersurilor, pe lîngă forurile competente,
de trecere în patrimoniul USR a Casei cu Absidă;

– solicitarea ca în nomenclatorul străzilor din Iaşi şi din
oraşele cu reprezentanţe ale Filialei Iaşi să fie cuprinse nume-
le scriitorilor importanţi decedaţi, cum ar fi, la Iaşi, foşti
membri ai Filialei: Cezar Ivănescu, Constantin Ciopraga, Al.
Husar, Ioanid Romanescu, Corneliu Ştefanache ş.a.

– atragere de fonduri structurale pentru implementarea
obiectivelor propuse;

– demersuri în vederea revenirii la Filiala noastră a cole-
gilor transferaţi la Filiala Bacău. (...)

Pentru realizarea unei Biblioteci cu toate volumele
membrilor Filialei, care ar asigura tuturor posibilitatea de a
citi cărţile colegilor, prin împrumut de la sediul Filialei, vă
rugăm, dacă veţi considera binevenită această iniţiativă, să
depuneţi cîte un exemplar din cărţile publicate de Dv., în
cel mai scurt timp (...)

Sala de conferinţe a Filialei vă stă la dispoziţie pentru
lansări de carte, momente aniversare etc. Aşteptăm solicitări-
le d-voastră.”

196196 CONVORBIRI  LITERARE



„Cade-n poala toamnei pasărea de fum...” și melanco-
liile noastre, cu bruma lui octombrie așternută definitiv
peste ele. Melancolie cît vezi în jur, care ne macerează în
sos de toamnă sufletele. Dar hai să ne întoarcem la presa
noastră neostoită și să deschidem, bunăoară, Steaua. Care
vă propune să faceți un salt în timp pentru rememorarea
Revoluției franceze – care a fost mai brează (dar și mai
dură) decît cea valahă și, a cărei deviză – de care nu a ținut
nimeni niciodată cont – aia cu libertate, egalitate, fraterni-
tate este aruncată ca o provocare într-un chestionar la care
răspund Cornel Ungureanu, Ștefan Bolea, Gheorghe
Schwartz, Suzana Fântânariu, Dan Grădinaru, Cassian
Maria Spiridon, Laszlo Alexandru, Cristian Pătrăconiu,
Adrian Lesenciuc, Gabriel Coșoveanu și Dan Gulea.
Dincolo de comentariile mai frumos ambalate, nu pot decît
să reproduc cele cîteva fraze ale lui Cassian Maria
Spiridon: „Vorbe mari, și atît. Bune de iluzionat mulțimile.
Să nu uităm, sub această deviză s-a instaurat teroarea în
timpul Revoluției Franceze, teroare care a decapitat, prin
ghilotinare, zeci de mii de francezi care își permiteau să nu
rezoneze cu principiile în numele cărora erai condamnat la
executare.” Vive la liberte, adaug, fără accent aigu! Ne
oprim și la pagina de poezie – una dintre ele – girată de
Marcel Mureșeanu: „Destinul acestei funii a fost să se
rupă,/ destinul omului a fost să supraviețuiască,/ destinul
lor a fost să trăiască apoi/ mult și bine împreună.”
(Moștenirea). O revistă ambițioasă care se încăpățînează să
reziste/existe este Litera 13. O revistă apărută la Siliștea –
Brăila, din care decupăm un fragment, fără comentarii, din
articolul lui Viorel Dinescu: Ultima întîlnire cu Grigore
Vieru. „Încerc să-l conving, insistent, pe Grigore Vieru, să
meargă cu mine la Galați. De obicei, poetul, când venea la
Galați stătea numai la mine. Să vină și să stea vineri, sâm-
bătă și duminică (16, 17 și 18 ianuarie) după care îl reped
eu până la Chișinău. Nu se hotărăște. Poate-l conving,
totuși, îmi zic în sinea mea. Insist din ce în ce mai mult, vin
cu argumente care să îl convingă, dar mereu sunt refuzat cu
o discreție vieriană, parcă bine pusă la punct. Îi spun că de
la Cahul la Galați sunt doar 70 de km, deci e foarte aproa-
pe, iar de la Cahul la Chișinău sunt 170 de km. Ar fi mai
bine să mergem la Galați, vom face întâlniri cu profesori,
liceeni, dar și cu studenți de la cele două universități, unde
sunt și cursanți basarabeni. A stat, s-a gândit, frigul din res-
taurant se cam voalase. Totdeauna când îl invitam la Galați,

venea cu plăcere. Acum ezita. La un moment dat îmi zice:
„Viorel, nu se poate, am niște probleme de rezolvat la
Chișinău, trebuie să plec. Îți promit că la sfârșitul lunii vin
special la Galați, mai precis vin joi, 29 ianuarie și voi sta la
tine chiar 10 zile, dar acum, crede-mă, trebuie să ajung la
Chișinău”. Să ne aruncăm o privire și pe Expres cultural.
Poemul de „recepție” de pe prima copertă este Banchizele
lui Ion Barbu. Să ne reamintim: „Din aspra contopire a
gerului polar/ Cu verzi și stătătoare pustietăți lichide,/
Sinteze transparente, de străluciri avide,/ Zbucnesc din
somnorosul noian originar.” Nu ocoliți reverența lui
Constantin Coroiu în fața operei și premiului obținut de
Vasile Alecsandri la Montpellier, acum, la 200 de ani de la
intrarea lui în lumea noastră. Și nici aplicata privire criti-
că/poetică a Cristinei Scarlat asupra poeziei lui George
Vulturescu din antologia apărută recent la Editura
Academiei. Sigur că sunt numeroase provocări la lectură
care vă așteaptă, dar noi ne oprim, căuzași, la versurile
Simonei – Grazia Dima: „Zeițe jucau zaruri, se-nghesu-
iau/mai mulți, să vadă, prin ușa-ntredeschisă:/ sunt tinere
oare, frumoase?” (Sărbătoare). Să ne oprim și la România
literară, din care vă sugerăm cîteva articole interesante,
precum cele grupate generic sub titlul despărțirea de Șt.
Cazimir și semnate de Răzvan Voncu, Daniel Cristea –
Enache și Vasile Spiridon. Emoționante, cu un patetism
bine dozat și, evident, documentate. Nu ocoliți articolul
semnat de Cristian Vasile viața culturală maghiară sub
Ceaușescu. Numeroase cărți de vizită pentru cărți nou apă-
rute, semnate de Horia Bădescu, Angela Marcovici, Oana
Boc și alții. Intervenția savuroasă a lui Alex Ștefănescu,
dialogul lui Nicolae Manolescu cu același Daniel Cristea –
Enache, completează un număr care trebuie citit in inte-
grum. Nu ne putem despărți fără a da poeziei ce este al poe-
ziei. Selectăm așadar, din grupajul de versuri semnat de
Gheorghe Grigurcu două poeme: „A pictat un geam pe alt
geam/un copac pe alt copac/un nor pe alt nor/dar când a
vrut să picteze o gură/pe altă gură/l-a împiedicat un gea-
măt/rămas în afara artei” (Pictor) și: „Apă umplută cu apă
umplută ochi//devine sincer abia în lumea imaginii/mai
înfricoșătoare ca Lumea de-apoi//se-năbușă chipul în
oglindă/ca-ntr-un cer lipsit de văzduh (Scriptor). Tribuna
ne invită prin Viorel Igna să ne întoarcem la Giordano
Bruno și tradiția ermetică. Un eseu care „amenință” să
devină un serial. Andrei Marga a ajuns la al treilea episod

197197CONVORBIRI  LITERARE

comPRESA REVISTELORcomPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU



cu analiza sa lucidă și motivată privind Viitorul Uniunii
Europene: „Teza mea este aceea că, peste toate, Uniunea
Europeană actuală are de asumat faptul că sursa majoră a
dificultăților și neajunsurilor rezidă în precaritatea
soluțiilor proprii și în erori. Acestea nu sunt nici mici și nici
puține. Ele pretind acum luciditate, competență și acțiune.
”În același registru teoretic, Iulian Cătălui ne propune să
medităm în acest prim episod la Manifestele turbulențelor.
O paralelă inedită și necesară între manifestele
Futurismului și Dadaismului. O problemă ocolită de
guvernanți este analizată în alt articol de Nicolae Iuga:
Situația limbii române în Austro-Ungaria la începutul sec.
XX și în Ucraina la începutul sec. XXI (Scurt studiu com-
parativ). În fine, o ultimă escală la Oltart. Numeroase stu-

dii referitoare la istoria locului cu tradițiile sale culturale,
efuziuni patriotice care leagă într-un arc istoric pe
Constantin Brâncuși de Tudor Vladimirescu și numeroase
pagini de proză și poezie. Iată, de pildă, acest eșantion din
poemele lui Eugen Dorcescu: „În tăcere/ N-a fost cu
neputință. N-a fost greu./ Aseară am vorbit cu Dumnezeu./
La fel de clar, de simplu, de senin,/ Cum ai tăifăsui cu un
vecin...” (Poeme). Trecem la alte versuri, cele semnate de
Georgeta Rada: „Trecem prea grăbiți peste povești/ Spuse
azi de casele răzlețe/ Și de turmă mi te rătăcești,/ Oaia mea
pierdută, tinerețe!.. (Prea grăbiți). Menționăm cu plăcere și
proza Mihaelei Albu, Masa, dar și pe cele semnate de
Alexia Țicleanu ori Camelia Buzatu. 
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IN MEMORIAM ION CARAMITRU
(9 martie 1942 – 5 septembrie 2021)

A plecat dintre noi  o personalitate unică a artei, culturii, istoriei contemporane. Un om de o mare forţă morală, un
artist înzestrat cu talent multilateral, o conştiinţă puternică, de singulară anvergură, care a ştiut să perceapă timpul, să-l
pătrundă și să urmeze calea dreaptă. A știut să lupte pentru idealuri, să le materializeze, să le apere, să nu renunţe la prin-
cipii. A știut să construiască pentru semeni. O prezență carismatică, seducătoare, irezistibilă, de o eleganţă plină de noble-
ţe. Dar, înainte de toate, un OM, un LIDER, un CONSTRUCTOR, un CREATOR DE UIMITOARE VIZIUNE. Principial,
curajos, tenace, și-a urmat fără să se abată, cu orice riscuri, convingerile. A avut un neobişnuit simţ al realităţilor prezente
şi, mai ales, viitoare. 

A participat din tot sufletul la Revoluţia din 1989, sperând în realizarea idealurilor democratice. Dar foarte curând a
simțit nevoia să se depărteze de formele în care aceste idealuri s-au distorsionat. N-a încetat, cu toate acestea, să acționeze
în  noile condiţii pentru a genera o restructurare a instituțiilor culturale în favoarea artistului și a spiritului său creator.
Disciplinat, riguros, cu mare putere de muncă şi cu știința și stăruinţa lucrului bine făcut, se pregătea minuţios pentru fiece
demers pe care și-l propunea informându-se, documentându-se temeinic, până la detaliu. Cunoştea legile şi le privea în
ansamblul legislaţiei europene, se pricepea să le conceapă, să le aplice adaptat la realităţile româneşti. A avut în vedere
statutul artistului, stăruind şi izbutind să-l impună în calitatea lui de creator. A întemeiat, încă din 1990, UNITER-ul,
Uniunea Teatrală din România, asociaţie de breaslă devenită model pentru lumea artistică. I-a dat un prestigiu internaţio-
nal prin activitatea lui personală şi prin aceea a colaboratorilor. A răsfrânt asupra întregii comunităţi a teatrului românesc
propria sa strălucire de artist şi de reprezentant de elită al breslei. A fost un excepţional ministru al culturii, competent,
activ, eficient, devotat interesului naţional. A fost curajos şi tenace. Convins că libertatea de a spune adevărul este unul
dintre puţinele câştiguri ale Revoluţiei, nu s-a sfiit niciodată să discute deschis lucrurile sensibile şi să-i îndemne şi pe alţii
să facă la fel. A avut o remarcabilă forţă interioară cu care s-a protejat de atacuri, nedând replică nici la jigniri mărunte,
dar nici la cabale, convins că ele se sting din propria lor sterilitate, zădărnicie, reavoinţă. Credea în corectitudine şi în vic-
toria ei. Credea în Dumnezeu şi în izbânda binelui. S-a identificat cu interesul comun și, deși a fost extrem de dezamăgit
de toate disfuncţiile, mizeriile, afacerile murdare, semnele decăderii şi necinstei, nu a abandonat propria sa stăruinţă de a
a merge până la capăt în ceea ce putea să realizeze. Când se angaja în ceva se implica prin toată fiinţa şi cu toată puterea.

A fost un excepţional actor, regizor, director de teatru, sprijinitor al tinerilor artişti. A avut întotdeauna o deschidere
specială pentru ei, dorind să-i promoveze, să-i impulsioneze, să-i călăuzească să aspire la cultură, măiestrie, temeinicie
profesională. După cum a avut întotdeauna grija de a oferi actorilor maturi şi în vârstă condiţiile şi prilejul de a crea după
impulsul şi dorinţa lor interioară. A dorit ca artiştii seniori să aibă un trai decent, să fie feriţi de umilinţa sărăciei, uitării
și desconsiderării. A urmărit ca profesioniştii de teatru să fie respectaţi după valoarea şi aspiraţiile lor. A realizat pentru ei,
împreună cu echipa sa, lucruri fără precedent.

Plecarea lui Ion Caramitru lasă un gol imens ale cărui proporţii şi semnificaţii se vor vedea în timp. Abia atunci se va
contura amplitudinea personalităţii sale, dimensiunile ei neobişnuite. Abia atunci se va releva dimensiunea reală a pierde-
rii noastre…

Dumnezeu să-i dea lumină, pace, odihnă, după frumuseţea sufletului său şi după toate realizările pe care le-a înfăptuit!
Iar nouă, puterea de a le păstra şi a le duce mai departe.   SENATUL UNITER

Radu Afrim, Felix Alexa, Puiu Antemir, Miklós Bács, Emil Boroghină, Dragoş Buhagiar, Adi Carauleanu, Ana Ciontea, 
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De la Cristina Ungureanu, Suceava, primim un gru-
paj de texte naive de tot. De altfel, în una din ele autoarea
face o declarație în acest sens: „În palmele mele galbere/
Ca vremea/ Strâng timpul/ Încetinindu-i alergarea/ Am
privit cerul/ Și am simțit/ Tinerețea/ Cum se întrece cu
norii/ Și se pierde./ Mă strecor între sticle de plastic/ Și
între butoaie cu vis/ Ce s-au ciocnit de rea/ Fug de matu-
ritate/ Fiindcă vreau/ Să fiu naivă/ Să mai fiu copil/
Măcar o clipă!” (de ce a pus în final semnul exclamării
nu înțeleg). Toate cele zece texte sunt de același nivel
calitativ precum cele două fragmente: „Rânjet tăcut/ Sub
măști de lut/ Zâmbet absurd/ Sclipind mut/ Amar venin/
Sub măști de copil/ Șarpele zâmbind/ Privește absurd/
Ascultă șoptind Minciuni/ Și tu le crezi...” ; „Într-o cană
cu cafea/ Zace bătrână/ Dragostea mea/ Mă aflu undeva/
Între tentația de a bea și a nu bea/ Nu știu de unde vin/ Și
ce doruri mă opresc/ Nu știu cum să mă întorc/ Și nici
măcar dacă zahăr/ În lichidul de pelin/ Pot să folosesc...”
– Cristina, nu, nu credem că e recomandată utilizarea
zahărului în lichidul de pelin.

„Bună ziua! Se pot publica poezii în revista
Convorbiri literare? Dacă da, doresc să atașez aici două
poezii de ale mele, în speranța ca vor fi de folos cititori-
lor! Dacă nu, vă mulțumesc oricum! Lucian Andrei
Roșca” – Da, Lucian, se pot publica poezii în revista
Convorbiri literare, dar condiția ca ele să fie poezii.
Ceea ce ne-ai trimis tu nu sunt, deci astfel de texte nu
„pot fi de folos cititorilor”: „Copilărie, primul meu Rai,/
Aș vrea o clipă să-mi mai da/ Sau o secundă să mai stai/
Pe-al sufletului bătrân plai./ Întoarce-mă în satul meu/
Unde e plin de Dumnezeu!/ De prunci ce-s veseli mai
mereu,/ În satul meu,în satul meu./ S-ating cu-obrazul
soba de aramă,/ Să-i simt căldura ca o plapumă/ Și să pri-
vesc spre a mea mamă,/ Spre mânile-i brăzdate, fața-i
calmă…/ Mi-e tare dor – așa de dor!/ De când mă legăna
s-adorm -/ Prin inimă mă trece un fior -/ Și orice-ar fi, o
voi iubi enorm”. Cât despre ciudata însăilare „Mama
Românie”, care conține din când în când, după 2-3 stro-
fe, adnotări de tipul „Poezia este o mărturisire a unității
de neam și continuității istorice a poporului român. Se
expun aspecte din vremea Daciei până în prezent.
Evenimentele sunt prezentate în ordine cronologică” și
alte asemenea precum „Strofa se referă la faptul că în
Dacia, începând cu secolul I, pătrund ideile profunde
(centrate pe iubirea de Dumnezeu și aproapele) ale
creștinismului. Strofa evidențiază și ideea că românii
sunt un popor cu suflet”, acest text nu poate fi încadrat în

nici un gen literar. Și asta pentru că nu are nici o legătură
cu literatura.

Jocuri de cuvinte fără sens primim și de la Simina
Grozavu: „Contur vechi realizat;/ Un suflet
mușamalizat/ A mai rămas șters, vag,/ Cu nuanță de gri
dulceag./ Surprins stătea îmbrățișat/ De un corp nefini-
sat./ Tot ce azi a mai rămas/ E umbra unui vis pătimaș/
Care alunecă de pe foai/ Fiindcă vrea să se îndoaie/ Pe
muchia foii, Viața/ Să gâdile speranța” sau un fragment
din alt text care se intitulează Meditație: „Poate îți
dorești cu ardoare un lucru fie el infim și crezi că ești
demn de răsplată./ Poate judeci orice lucru însuflețit doar
din cauză că tu ai fost criticat mereu./ Poate te lași într-
un sentiment anume sau nu faci loc ție să te afli-n el./
Poate chiar e vina ta pentru tot ce s-a întâmplat în trecut/
Și nu e doar o imagine greșită din capul tău./ Poate nu-ți
permiți să fii tu pentru că te-ai obișnuit cu intrusul din
tine./ Poate și-e frică să iubești când tu nu știi ce-i aia
acceptare./ Poate că viața ta este doar o întâmplare creată
pe baza unor minciuni...” Nu, Simina, nu am găsit nimic
demn de atenție în cele peste 20 de pagini trimise. Nici
tu nu ai talent literar.

Zilele trecute am avut bucuria să primesc două cărți
de poezie (cu traducere și în engleză) de la Adina-Marina
Tabacu din București, corespondentă relativ recentă a
Curierului..., o carte în care este autoare (Preludic, Ed.
Brumar) iar în cealaltă (Poempatii sau Estomparea
lumii, Ed. Autograf MJM) coautoare, împreună cu un
poet cunoscut, prietenul nostru Dumitru Andreca din
Drobeta Turnu Severin. Cu bucuria descoperirii unor
texte încărcate doldora de poezie autentică, voi cita doar
câteva poeme scurte din cea de a doua, urând celor două
proaspete apariții editoriale drum bun spre cititori: „mi-
e inima plină de tine/ precum calendarul de sfinți”;
„miresme de flori/ pe sâni mâinile tale/ trezesc vulcanii”;
„se-ncolăceau pe trup/ tăceri/ să te oprească”; „când îi
dau un măr/ refacem paradisul/ și nu mai plecăm”;
„hașurând tot mai des/ spațiul dintre noi/ firele ploii”;
„poemul în cuvinte -/ pasăre în colivie”; „fulger în noap-
te/ iar duce ploaia scrisori/ în case pustii”; „n-ai cum să
fii nicicând/ prea departe/ din moment ce detectorul/
inima asta/ țiuie asurzitor/ a comoară”; „fotografie -/
frumusețea erupe/ năucitoare”; „lumini în orașe/ întune-
ric în oameni/ veacul nimănui”.
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Altă semnificație a sunetelor

refaci toți pașii într-un spațiu comun la 
intersecția a două holuri
într-un bloc știut pe dinafară din somn 
și câteva camere prinse ciorchine de holuri
chiar și urletele animalelor se aud diferit
au altă dimensiune/ altă semnificație a 
sunetelor
când
obiecte peste obiecte se pun vertical unul 
peste altul ca un turn
să înalțe tavanul și să îl ridice ca un cric
sau sunete puse unele lângă altele ca o mobilă
să facă pod cu mai multe benzi de circulație 
paralele cu tavanul
într-un peisaj construit piesă cu piesă 
după design interior
și astfel se mai face loc de pus alte obiecte 
pe sunete,
se mărește spațiul locativ cu încă o virgulă,
încap să se înghesuie obiecte
pe fiecare alt obiect de mobilier rămas liber.
sunetele în paralel cresc păsări din nori 
și se ridică
deasupra
teraselor blocurilor de unde
plouă încontinuu
fără fermoarul deschis al geamurilor,
umezeala pereților crește 
și
se simte până în atomii oaselor
și
fiecare sunet separat se duce mai departe
dar luat în ansamblu
e în aceeași direcție

La intersecția drumului cu punctul

Echilibrul găsit în pereți prin 
tentaculele întinse din interior spre 
punctele de sprijin.
Când nu au mai fost
și s-au desfăcut – cutie împăturită strâns,
pereții s-au lăsat în jos și de acolo
punctul de sprijin s-a răspândit în 
zeci de particule. 
Așa s-a obișnuit cu aerul bifurcând litere 
în propriul ritm,
Perspective venind din toate părțile ca 
niște gheme mari
pline de energie cinetică între pereți 
și interior static. Impulsul mișcă spui 
abia acum 
te trage spre interior
acolo unde un cuib imens în sine așteaptă.
„Ce se va face azi
vei vedea abia mâine” zici
și aștepți
încă se mișcă în sine fiecare milimetru 
de celulă. 
fiecare tonalitate
meticulos notată în calendar.
La linie, linie după linie punctată scoasă 
din melasă 
ca o liniște uniformă vâscoasă,
fiecare linie punctată ușor pentru a 
nu pierde rândul,
împărțit aerul între două drumuri
să atârne în echilibru
fără debalansare.
Zici e tot așa,
tot acolo din mai mult,
tot acolo din aceeași bucată de liniște.
lăsată neîncepută încă la intersecția drumului 
cu punctul.
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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.




