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UN SCRIITOR LIVRESC,
MIHAIL SADOVEANU (V)
Cassian Maria SPIRIDON
Mihail Sadoveanu lasă în Creanga de aur
experiența Egiptului subînțeleasă, astfel îl aflăm pe
Kesarion, la începutul lui mai 787 intrat în Bizanț,
aici găzduise în Arghiropatria, ulița zarafilor, la
casa egiptenilor, unde poposeau neamuri din
Răsărit.
La vremea cînd Breb poposea, spre a împlini a
doua poruncă a celui de al XXXII-lea Decheneu,
în capitala împărăției Bizanțului, tutoare a fiului ei
Constantin al VI-lea și regentă era Irina, soție a lui
Leon al IV-lea – Hazarul.
La sfîrșitul anului 768 – scrie Charles Diehl în
Figuri bizantine (publicată la Paris, ediția
princeps, în 1927, iar în limba română, colecția
BPT, două volume, în 1969, traducerea Ioana Zara,
cu prefață și tabel cronologic de Dan Zamfirescu),
cu mare fost imperial, fiul lui Constantin al V-lea,
(prigonitorul icoanelor în împărăție), Leon, pe 18
decembrie, în biserica Sfîntul Ștefan va primi din
partea patriarhului Nicetos, coroana nupțială
alături de Irina, ateniană din naștere și, în ascuns,
fidelă cultului icoanelor.
La vremea cînd plăpînda și proaspăta basilissă
primea coroana nupțială, un grav conflict religios
frămînta de mai bine de patru decenii imperiul
bizantin. Conflictul
supranumit și Cearta
icoanelor, deși în aparență una strict teologică,
ascundea o evidentă luptă pentru putere. Cum
consemnează savantul francez: „Altceva îi
preocupa mai mult: ei erau mai ales înspăimîntați
de puterea pe care o dobîndiseră în Stat, prin
bogăția și influența lor, apărătorii obișnuiți ai
icoanelor, călugării. În realitate, începînd cu
secolul al VIII-lea – oricît de ciudat ar putea să
pară acest lucru într-un imperiu foarte creștin, cum
era Bizanțul – începea lupta între puterea civilă și
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comunitățile religioase”.
Constantin al V-lea Copronimul, Caballinos
(741-775) era un aprig și nemilos adversar al
icoanelor.
Proaspăta noră, la cererea socrului iconoclast,
este obligată și jură solemn să nu accepte
niciodată icoanele. În pofida jurămîntului, pietatea
tinerei basilisse rămăsese la fel de viguroasă. În
775, după moartea împăratului iconoclast și
urcarea pe tron a fiului său Leon al IV-lea, Irina
începe a-și afirma influența asupra noului bazileu,
care se arată mult mai blînd față de înverșunarea cu
care luptase tatăl său prin execuții brutale și extrem
de sîngeroase în contra apărătorilor icoanelor.
Inclusiv în palat sora împăratului avea în iatac
icoane, model urmat și de Irina, fapt care supără pe
Leon al V-lea și doar moartea lui în septembrie 780
o salvează de la dizgrație. La acel moment, ne
spune eminentul bizantolog, moștenitorul tronului
era un copil, Constantin al VI-lea, în vîrstă de zece
ani; tutoarea fiului său și regentă, Irina deveni
împărăteasă.
Frumoasa împărăteasă Irina va fi cea care va
restaura în Bizanț ortodoxia.
Aceasta era atmosfera Constantinopolului în
care se călătorea Kesarion Breb, aici întîlnindu-se
cu personajele istorice ale timpului, întocmai cu
cele prezentate și descrise de Charles Diehl în
paginile dedicate împărătesei Irina.
În perioada cînd Sadoveanu se documenta
pentru Creanga de aur, nu mai puțin pentru Zodia
Cancerului (1929), la București se deschideau, pe
14 aprilie 1924 lucrările primului Congres
internațional de studii bizantine, în care N. Iorga a
jucat un rol esențial și Cuvîntarea sa la ședința
inaugurală (inserată în Sinteza bizantină – 1972)
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este edificatoare.
Iorga va fi preocupat de istoria Bizanțului încă
de la începutul secolului XX cînd în 1907 publică
la Londra o primă sinteză The Byzantine Empire,
republicată și în franceză cu titlul Histoire de
l’Empire bizantin.
De remarcat, Byzance – grandeur et decadence
a lui Charles Diehl se publică în 1919.
Pentru a se asigura că închipuirea sa nu dăduse
greș, și am adăuga și bibliografia cuprinzătoare la
care apelase și apela pentru documentare,
călătorește cu Ionel Teodoreanu și Ștefania VelisarTeodoreanu, în 1929, la Constantinopol. Bun prilej
de a-și confirma intuițiile în prezentarea vechiului
Bizanț din Zodia Cancerului și a și-l fixa cît mai
exact pentru livresc-documentata Creangă de aur.
Breb, între acei levantini, jidovi și asiatici, el
era deosebit prin albeața obrazului și prin ochii lui
de coloarea cerului răsfrînt în apa muntelui, o
privire ascuțită, tare și statornică, pătrunzînd
dincolo de fața lucrurilor. Pe fruntea lui, între
ochi, gîndul cel fără hodină săpase trei linii în chip
de triunghi, care totdeauna stăteau înclinate una
către alta. În coama-i mare începea să înflorească
cele dintîi linii albe. Prin furnicarul cetății umbla
însoțit doar de puternicul și ascultătorul său
slujitor și era mereu darnic cu cerșetorii. Va intra
mai întîi în templele lui Dumnezeu, prima între
toate va fi lăudata clădire a Sfintei Sofia înălțată de
Justinian (527-565). Împărăția era strălucitoare,
toate erau întocmite să pară un paradis: Însă,
meditează călătorul, toate cele omenești sînt
părere și sub lumină viermuiesc putreziciunile.
Aflăm că în ziua a șaptea a lumii, văzuse o
clipă pe binecredincioasa împărăteasă Irina,
luptătoarea pentru ortodoxie împotriva arienilor.
Ieșise de la Palatul Sfînt împresurată de patrici și
sfetnici, purtată în litieră de slujitorii în purpură.
În fruntea alaiului, dregătorii măreți purtau
semnele împărătești: sabia, varga și globul de aur.
Vasilisa era purtată către palatul Elefterion,
care-i adăpostea comorile, însoțită de sfetnicul ei
cel dintîi Stavrikios (este probabil singurul
personaj istoric care nu-i prezentat întocmai după
nume). În Figuri bizantine apare sub numele de
Staurokios. „În înfățișarea uscată și spînă (a
sfetnicului, n.n.) Kesarion Breb cunoscu
2

numaidecît semnul vulpei, iar în norodul care
hăulea observă priviri strîmbe și rînjete. Vasilisa
era cătră anul al patruzecilea al vieții ei. La
moartea soțului său Împăratul, înlăturase pe fiu de
la lucrarea împărăției, luase ea singură în mînă
frîul și săvîrșise fapta cea mare și mult lăudată,
deschizînd iar bisericile ortodoxiei și dînd poruncă
să se spele varul cu care fuseseră astupate sfintele
zugrăveli, din ticăloasa poruncă a socrului său,
Copronimul. Mulți călugări negri, ca niște corbi, îi
împresurau alaiul, fîlfîind din pulpane,
binecuvîntînd puterea lumească, întrupată de astă
dată într-o muiere văduvă, care răscumpăra cu
sufletul și cu rîvna frumseța ce ar fi trebuit s-o aibă
chipul ei”.
Cu privirea sa capabilă să treacă de învelișul
lucrurilor, călătorul decelă caracterul flămînd de
putere al Irinei: „Părea întinsă cu toate unghiurile
înainte, ca o lupoaică și ca o patimă vie a măririi.
O lupoaică îngrășată și bine ținută, adaose el în
sine”.
Și aici, ca pe întreg parcursul volumului, este
urmată și aplicată descrierea pe care o face Charles
Diehl Vasilisei: „Strașnic de ambițioasă –
admiratorii săi observă în ea o trăsătură dominantă
dragostea de putere pe care o avea (to filargon), –
toată viața a fost dominată de o pasiune principală:
dorința de a domni. Era tînără și frumoasă; nu-și
caută nici un amant, de teama de a-și lua un stăpîn.
Era mamă: ambiția înăbuși în ea pînă și
sentimentul matern. Ca să-și ajungă scopul pe care
și-l propusese, n-avu nici un scrupul; toate
mijloacele le-a folosit: prefăcătoria, intriga,
cruzimea, perfidia. Toate forțele naturii, toate
puterile orgoliului său s-au îndreptat către acest
scop unic: tronul. Și aceasta a fost toată viața ei.
Credința ei chiar, care a fost reală și adîncă, mări
și-i ajută ambiția: credință strîmtă, superstițioasă,
cu ajutorul căreia se convinsese că era
instrumentul necesar scopurilor lui Dumnezeu, că
pe lumea aceasta ea avea o operă de desăvîrșit,
datoria de a o apăra și de a nu permite altora s-o
distrugă. Astfel, ea împăcă și cît se poate de bine,
principiile religiei cu sugestiile pe care i le inspirau
interesul și dragostea sa de putere; și, prin urmare,
cum ea a fost totdeauna convinsă de dreptul său și
sigură de datoria sa, în mod sincer merse pînă la
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capăt, fără să se lase întoarsă din cale de nici o
greutate. Orgolioasă și pasionată, fu violentă,
brutală, crudă; încăpățînată și înverșunată își
urmări scopurile cu o perseverență neobosită și
prodigioasă; prefăcută și subtilă, puse în slujba
planurilor sale o bogăție de resurse
nemaipomenită, o artă incomparabilă în a țese
comploturi și a urzi intrigi. Și desigur, e oarecare
măreție în această obsesie a puterii supreme, care
absoarbe un suflet și-l cuprinde în întregime, în
această deformare psihologică, ce suprimă orice
sentiment, spre a nu lăsa să trăiască decît ambiția”.
După trecerea alaiului împărătesc se va întîlni
cu un alt personaj istoric, părintele episcop Platon
de la sfînta mînăstire Sakkoudion, în Bithynia,
prezentat de savantul francez nu prea măgulitor, un
habotnic și înverșunat apărător al icoanelor, mereu
în contra lui Constantin al VI-lea, fiul Irinei.
Va intra cu el în bună prietenie prin ajutorul
care i-l dădu spre a intra la mînăstirea Sf.
Pantelimon, informîndu-l că-i călător de la Egipet
către Dacia, stabilind pentru a doua zi întîlnire,
părintele nu crede că egipteanul ar avea putință să
intre în hipodrom, dar el îl asigură că acolo se vor
vedea.
Din intrigile curții aflăm și de prezența
polemarhului Alexie, prieten al lui Constantin al
VI-lea, general prezent în Figuri bizantine sub
numele de Alexis Mosele.
După marea slujbă și sfînta nafură, de la Sfînta
Sofia, alaiul purcede la luptele ce urmară să se
desfășoare la hipodrom, mult îndrăgite de
mulțimea poporenilor.
Pe hipodrom, sub baldachin, la solicitarea
Irinei, Stavrikie introduce pe egumenul de la
Sakkoudian. În umbra perdelei împărăteasa
primește binecuvîntarea, iar după își exprimă
nedumerirea în fața acestei grabnice chemări. Și
împărăteasa se explică: „– Părinte prea cuvioase,
iartă-mă, zîmbi Împărăteasa. Trebuia să te văd
neapărat, căci am avut iarăși visul pe care ți l-am
mărturisit. Mă tem să nu se adune o primejdie
asupra frunții mele și asupra acestei cununii pe
care ne nevoim a o purta întru slujba lui Iisus și a
fericitei lui maice, prea curata fecioară. După cum
ai binevoit a ne da sfat, și noi și dregătorul nostru
de taină Stavrikie am hotărît să lepădăm
CONVORBIRI LITERARE

înțelegerea de logodnă cu domnița Rotruda, fiica
bunului nostru prietin și frate Carol prea puternic
Împărat al Apusului. Mai bine este să săvîrșim
porunca Prea Curatei, așa cum ai mărturisit-o
sfinția ta, și să luăm soție pentru fiul nostru dintre
fecioarele Împărăției.
– Slăvită Doamnă, mă aflu fericit că un sfat al
meu a găsit ascultare la mărita mea stăpînă.
Poruncește-mi ce trebuie să fac acuma.
– Sfinte părinte, nu poruncesc, ci te rog. Știu că
ne închinăm în toate clipele vieții noastre. Roag-o
pentru noi să se înfățișeze iar ochilor sfinției tale;
să arate soliilor noastre calea întru căutarea unei
mirese pentru prea iubitul nostru fiu. Fi-va din
ținuturile Asiei, ori ale Europei? Să binevoiască a
ne arăta. Primește darurile noastre pentru
Hiperaghia: să se milostivească a plini dorința
noastră cît mai curînd”.
Și despre perspectiva acestei înrudiri aflăm din
Figuri bizantine: „Odinioară, la începutul domniei,
ea negociase, din interese politice, un proiect de
căsătorie între Constantin al VI-lea și o fiică a lui
Carol cel Mare și s-a putut vedea la Aix-laChapelle un eunuc al palatului însărcinat s-o învețe
pe tînăra Rothruda limba și obiceiurile viitoarei
sale patrii și savanții Academiei palatine, mîndri de
alianța ce se pregătea, se luară la întrecere să
învețe grecește. Politica desfăcu ceea ce politica
făcuse. După ce pacea cu Roma fu restabilită,
acordul cu Francii păru Irinei mai puțin necesar;
mai ales ea se temu – se spune – ca puternicul rege
Carol să nu devină un sprijin prea solid pentru
slăbiciunea ginerelui său, și să nu-l ajute să ajungă
stăpînul monarhiei. Renunță deci la proiectul nutrit
atîta vreme și cu toate nemulțumirile lui
Constantin al VI-lea, care de la distanță se
îndrăgostise de tînăra prințesă din occident, îi
impuse altă căsătorie”.
Împărăteasa își motivează suplimentar decizia
în fața starețului: „Căci, urma ea a șopti, și în
zîmbetul ei părea că-și zbate limbile șarpele
înțelepciunii, este nevoie pentru Împărăție ca acest
tînăr pe care-l iubim să aibă lîngă el o soție nu
numai cea mai frumoasă și mai dorită, dar și cea
mai binecredincioasă întru ortodoxie. Astfel și
buna pildă, și vîrsta, și o soție cu trup și minte
ageră vor ținea pe Constantin întru credința cea
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mult lăudată a icoanelor – ca să nu se mai întoarcă
în veci de veci asupra lumii nelegiuirile
prigonitorilor iconoclaști”.
De fapt, realitate subliniată și de bizantinolog,
urmărea, în ambiția ei de a-și păstra puterea, să-l
poată manevra după dorință pe moștenitorul
tronului.
La sfîrșitul întîlnirii de taină, pe marele și
aglomeratul hipodrom, nu departe zări înălțat un
bărbat în strai alb. În scurt timp, făcînd pîrtie prin
mulțime cei doi vor fi față către față, episcopul și
viitorul Deceneu. La solicitarea episcopului îi
dezvăluie din tainele și puterile sale spre uimirea și
înfricarea feței bisericești: „Mă chiamă Kesarion,
zise călătorul. Neamul meu e din țara Daciei. Am
călătorit la Egipet, unde am stat vreme mai
îndelungată. Întorcîndu-mă de acolo, am văzut și
locurile sfinte despre care domnia ta m-ai întrebat.
Episcopul îndrăzni să-l privească.
– Frate Kesarion, întrebă el, îmi închipui că
mărturisești credința cea adevărată a lui Hristos.
– Mărturisesc, răspunse Breb, că spiritul lui
Dumnezeu s-a întrupat: aceasta este treimea cătră
care trebuie să ne plecăm, dar, în afară de această
alcătuire a cugetului omenesc și deasupra ei, stă
curat și în sine ceea ce este etern, cuprinzînd ființa
și neființa. A stat și va sta în afară de orice. Despre
acest abis nu se poate spune și nu se poate gîndi
nimic.
Bătrînul episcop se opri, închinîndu-se și
bănuind în tovarășul său un epopt.
– Prea înțelepte părinte Platon, zîmbi iar
străinul, această otravă tare pe care ți-am înfățișato știu că nu pot s-o dau unui om de rînd: spiritului
domniei tale însă știu că-i priește. Putem să vorbim
deci cu dulceață de ceea ce este al nostru, lăsînd pe
oamenii neluminați să se certe pentru vorbe. Eu
socot, prea înțelepte și prea iubite Platon, că nu
trebuie să te grăbești prea tare către Nikeea, unde
ți-a hotărît calea mărita Vasilisă. Ai timp să găsești
adunarea. Fii încredințat că Împărăteasa a îndulcit
limbile de mai nainte și se va face acolo bună
lucrare pentru credință, pentru că rînduiala este
temeiul înțelepciunii semințiilor; în afară de asta
stăpînul trebuie să aibă totdeauna dreptate.
– O, domnul meu, se miră egumenul de la
Sakkoudion, de unde cunoști ce mi-a poruncit
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Vasilisa? căci eu eram în catisma, iar dumneata te
aflai în hipodrom, în mijlocul mulțimii.
– Să nu te miri, părinte, răspunse Breb. De
departe n-am auzit, însă am privit.
Asemenea lucruri, însă, trebuie auzite.
De ce ?
Pentru că numai limba omenească le poate
tălmăci.
Limba omenească, părinte al meu, e prea săracă
și poate tălmăci numai puține lucruri. De asemenea
și ochiul vede neîndestulător. Nu se poate spune
nici despre alte simțuri ale noastre că sînt ascuțite.
Lumina pe care Dumnezeu o pune în firul de
sămînță e mai presus decît simțurile trupului. Cu
acea lumină am tălmăcit și sfatul dintru început al
măritei Vasilise. Acum trei ani s-a trimes la curtea
prea puternicului Împărat Carol retori cătră una din
domnițele lui, spre a-i ascuți limba pentru graiul
nobil și subțire al romeilor. Dar acum Stavrikie le
repede poruncă de întoarcere. E adevărat ce-au
zvonit muierile și fecioarele din palatul Sfînt, din
jurul măritei Vasilise? Atunci trebuie să se
găsească grabnic, între hotarele Împărăției,
mireasă înțeleaptă, frumoasă și de bun neam
pentru Constantin, augustul fiu al lui Leu
Isaurianul.
Monahul se opri și se feri un pas, cu spaimă.
Cine ești domnia ta?
Sînt prietinul iubitului meu părinte, înțeleptul
Platon episcopul. Puțina mea cunoaștere, o
domnule, e fără de nici o răutate”.
Navigînd împreună spre țărmul Bithyniei, se
deslușesc și multe din harurile episcopului, așa se
explică de ce de cîte ori mărita Despină are de
ales între gîndurile sale, ori stă între îndoieli ca
între Skila și Haribda, nu uită să trimeată veste
grabnică la Sakkoudion, chemînd pe părintele
episcop întru ajutor. Aflăm și ce har dumnezeiesc
avea părintele Platon, adică putere de a se cufunda
în sfîntă cugetare și chemare, după care, înaintea
ochilor săi deschiși, se arăta sfînta maică a
Domnului de la Sakkoudion, dîndu-i semn și
răspuns la toate. Cum se face asta, mintea
omenească nu are putere de a înțelege. Însuși
părintele episcop Platon nu știe. Ar fi mărturisind
unii monahi de la Sakkoudion că în asemenea
ceasuri icoana luminată a Fecioarei din sfînta
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biserică a mănăstirii se învăluie ca de o umbră și
se stînge, însă, fără îndoială, numai ființi sărmane,
fără înțelegerea celor spirituale, pot vedea ori
crede aceasta. Deci de trei ori fericita Fecioară se
arăta duhului treaz și arzător al părintelui Platon
și Împărăteasa putea găsi astfel deslegarea unora
dintre nedumeririle sale.
Știind de luptele ce urmează a le da în
adunarea episcopească, egipteanul se oferă a
căuta mireasa pentru viitorul basileu, care se afla
după spusa înaltei fețe în Paflagonia, în locul
numit Amnia, unde viețuiește un bun și vechi
prieten al său Filaret – între cei mai milostivi și
darnici, averile sale ajungînd la sărmani, adunînd
pentru sine comoară întru viața viitoare – cu fii și
fiice, între care și nepoata Maria, hărăzită
Împăratului.
Nu altceva citim în Charles Diehl: „Am
povestit mai de mult, după un frumos pasaj din
viața sfîntului Filaret, cum după obicei, trimișii
imperiali porniră la drum străbătînd provinciile ca
să descopere o logodnică demnă de basileu si cum,
dintre candidatele la mîna lui Constantin, Irina și
primul ministru aleseră o tînără armeană, originară
din Paphlagonia, Maria din Amnia. Era drăguță,
inteligentă, credincioasă și pe deasupra ieșită dintro familie foarte modestă; datorînd noua ei situație
Irinei, s-a crezut că ea va fi supusă cu totul
binefăcătoarei sale și că de la acestă noră,
împărăteasa nu va avea a se teme de nici o ambiție
supărătoare și deplasată. Căsătoria fu deci hotărîtă
și Constantin de voie, de nevoie, trebui să se
supună. Era în noiembrie 788”.
Cînd Kesarion îndemnă pe episcop a se
învrednici de luptele din adunarea episcopească,
face trimitere la Conciliul ecumenic de la Niceea,
întrunit în 787, după încercarea nereușită din 786
de la Constantinopol, Conciliu, de această dată, ne
spune savantul francez, sub influența atotputernică
a curții, a patriarhului și a călugărilor, el
anatemiză fără să ezite, deciziile iconoclaste din
753 și restabili, în toată amploarea sa, cultul
icoanelor și ortodoxia. Apoi, în luna noiembrie
787, părinții conciliului se duseră în capitală și
într-o ultimă ședință solemnă ținută în palatul
Magnaure, în prezența legaților papei Adrian,
Irina semnă cu mîna ei canoanele care restaurau
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credințele pe care le iubea. Astfel, în șapte ani de
răbdătoare dibăcie, Irina deveni atotputernică.
Ajuns la Filaret, cu carte de la Platon, aici
cunoaște la cererea lui, pe doamna acestuia
Teosva, bătrîna era naltă, dreaptă și frumoasă, cu
sprîncenele încă negre, iar sub broboadă ținea
strîns părul alb: „De cînd au venit credința nouă în
lume, cugeta Breb, au îmbătrînit zeițele”.
Și precum în basmul Cenușăreasa, are loc
proba condurului. Rămas cu Teosva, cunoaște pe
viitoare mireasă a Basileului: „O copilă de
șaisprezece ani sta în cadrul ușii, zîmbind. Zîmbea
propriei sale ființi, mai mult decît bătrînei Teosva.
Cătră străin clipi cu sfială, înclinîndu-și o clipă
fruntea lucie. Avea păr negru și greu, ochii mari,
adumbriți de gene lungi. Rotunzimea obrazului era
delicată și a șoldului plină.
«O! vedenie a frumuseții eterne», suspină
Kesarion în adîncul ființei sale.
Întinse iar brațul, arătînd doamnei Teosva pe
nepoata sa.
Cine e această copilă, doamna mea?
E Maria, copila fiicei mele văduve Ipatia.
Binevoiește, doamnă, a o ruga să încerce acest
condur.
Kesarion trase dintre lucrurile lui, așezate în
scoarță de inorog la căpătîiul patului, o încălțare
mică de piele roșie, pe fața căreia era cusut cu fir
de argint un stîrc alb luîndu-și zborul și
învăluindu-și moțul”.
Este și momentul cînd în inima de gheață a
egipteanului, pentru prima dată se aprinde și
strălucesc razele iubirii. Probînd papucul, copila
„își lepădă papucul de piele groasă și-și vîrî în
condur piciorușul, mișcîndu-și degetele, care
păreau a avea o bucurie a lor proprie. Privind
stîrcul cînd dintr-o parte, cînd din alta, copila
zîmbea. Își ridică privirile, ațintindu-le asupra
străinului și-și păstră zîmbetul pînă ce înfloriră și
ochii aceia înghețați de care se sfiise în prima
clipă.
«Viclenia unei copile e de multe ori mai
primejdioasă și mai înveninată decît a unei
curtezane», cugeta egipteanul; și inima lui de
pulbere îl umili, primind lovitura unei clipe,
singură în veșnicie și nemuritoare.
– Copilă, grăi el cu blîndeță, păstrează acest
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condur, pînă vei primi părechea lui”.
Ca în cunoscuta legendă celtică medievală
despre Tristan și Isolda și iubirea lor imposibilă, în
drumul de întoarcere către capitala Imperiului, se
înfiripă între Breb și Maria o iubire ce rămîne
ascunsă în piepții celor doi.
Fetele din toată împărăția sînt aduse la Palatul
Sfînt. Maria este însoțită de Teosva. „Prea sfințitul
Platon părăsise, ne spune povestitorul, de zece zile
adunarea episcopească de la cetatea Nikeea și se
ostenise cătră sărbătoarea nunții împărătești. Deci
doamna Teosva opri pe copilă înaintea lui, între
columnele de marmură, și i-o împinse cătră barba
albă, rugîndu-l s-o binecuvinteze. Doamna Teosva
se închină cu bucurie și cătră străinul egiptean,
care se afla și el de față, iar copila veni grabnic
spre dînsul înclinîndu-și și spre el fruntea.
Kesarion n-o atinse. Ea își ridică ochii și-i zîmbi cu
sfială.
– Domnule, mă mai cunoști? întrebă ea. Cred
că nu te-am mîhnit cu nimic.
– Fii liniștită și frumoasă, îi zise egipteanul.
Mîni ți se alege destinul.
– Mi se cuvine mie să nădăjduiesc asemenea
mărire? Suspină ea, cu privirile deodată mîhnite.
Spune-mi dacă trebuie să mă bucur, deși sufletul
meu simte altceva decît bucurie.
Breb nu-i răspunse. Ea se apropie mai mult de
dînsul.
– O, prietine, îndrăzni ea din nou, de ce nu-mi
răspunzi?
Kesarion o privi lung ca și cum o vedea întîia
oară, ori avea știință că n-are s-o mai poată privi
decît puțină vreme.
– Împărăția și tihna stau în hotare deosebite,
șopti el.
Ca aceste vorbe întristate să n-o lovească,
străinul le însoți de zîmbet. Deci Maria se bucură,
utîndu-le numaidecît”.
Stravrikie, marele postelnic, trimisul și
sfetnicul Irinei, urmează a alege dintre fecioarele
împărăției pe viitoarea soață, și, într-o atmosferă
de basm și de legendă, Maria se sprijină de brațul
lui Kesarion spre a fi dusă în fața marelui slujitor,
care, dintre toate, se va opri asupra nepoatei lui
Filaret, sfîntul.
Trimis la maestrul său spre a cunoaște
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Împărăția Bizanțului și noua credință, în
cercetările sale este copleșit, cum se mărturisește
episcopului: „Cerul primește miresmele florilor,
căci numai ele, aici, sînt nevinovate; iar pămîntul
soarbe mlaștina oamenilor. În această mlaștină calc
eu necontenit. Ar fi fost mai bine să nu mi se
poruncească asemenea osîndă”.
Și destăinuirea curge în aceeași tonalitate
cuprinsă de mîhnire: „O, părinte și prietine, reluă
străinul, cunoști rînduiala acelei vieți de care și
domnia ta te-ai apropiat cîndva. Pe tot ceea ce au
pus în mine învățătorii mei de la Egipet stă capac
de plumb, încuiat cu cele douăsprezece lăcăți ale
tăcerii; însă îmi este îngăduit să mărturisesc că
domnul meu, care m-a călăuzit întîi întru credință
și care se află păzitor al legii în Dacia, mi-a
poruncit să cunosc scaunul împărăției celei mari
din lume. A ajuns veste pînă la dînsul că împărații
de la Bizanț slujesc o rînduială nouă a lui
Dumnezeu și vrea să cunoască adevărul prin mine.
– Ar putea să tăgăduiască cineva lumina
soarelui? Se întoarse părintele Platon cătră
oaspetele său.
– Nu. Tot ceea ce place lui Dumnezeu e bun.
Tot ceea ce e credință e sfînt. Mă închin luminei
care e în fratele meu, părintele episcop Platon, căci
e lumina ce va călăuzi în toate timpurile pe cei care
cred. Însă domnul meu dorește să cunoască dacă
acești mari împărați au scornit cumva alte
meșteșuguri exterioare ca să puie o mai bună
cumpănă vieții sărmanului muritor, alinînd
neliniștile popoarelor.
– Această rînduială e găsită.
– Înțeleg; cei aleși o cunosc mai de mult. Se
află la Sakkoudion. E închisă și între alte ziduri.
Deci spiritul se izolează în ostroavele lui. Dar
carnea se desfătează în putreziciunile ei de
totdeauna. Fratele prigonește pe frate în numele lui
Dumnezeu, însă în interesul patimilor lui. Cei mari
se închină soarelui dreptății, blăstămînd
dumnezeirea cu faptele fiecărui ceas al vieții lor.
Cel sărac n-are decît mîngîierea lacrimilor;
dregătorul îi răpește toate bunurile acestei vieți.
Cînd pleacă dregătorul, se năpustesc asupra lui alți
corbi ai lumii”.
În urma iscodirilor sale, Breb se arată un adînc
și înțelept cunoscător al mersului cetății și a
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manevrelor de la curte, nu mai puțin a vieții
decăzute a basileului ce-și neglija tînăra soție, în
favoarea necontenitelor sale pofte împlinite în
locuri de pierzanie. Părintele se arată mîhnit de
moarte și uimit că le cunoaște străinul: „– O,
domnule, mai bine nu le-aș fi cunoscut. După cum
mi-a fost porunca, am cercetat rînd pe rînd toate
locurile cetății, de la palat pînă la colibe. La
acestea din urmă numai, am cunoscut lacrimile
fără nici un amestec de răutate. Căci acolo unde sau adunat bunurile și puterea, stau stăpîni demonii
lăcomiei, ai zavistiei, ai minciunii. Acolo oamenii
se pleacă legii împăratului și legii lui Dumnezeu, –
însă cu viclenie, alcătuindu-și dobîndă numai
pentru pofte și patimi. Vorbele dulci și zîmbetele
au în ele otravă. Pe meșteșugari și pe plugari îi
istovește camăta; pe robi harapnicul; pe neguțători
vistieria și mita. Flămînzii și calicii împărăției s-au
adunat aici, cerșind pe toate căile cetății, răcnind la
hipodrom, pîndind noaptea palatele, așteptînd
căderea domnilor. Palatul autocratorului e sub
sabia străjerilor; aceștia stau la pîndă, rîvnind
comorile. M-am îndreptat spre cuvioșii monahi din
sfintele mănăstiri, nădăjduind să găsesc la ei altă
lege. Am cunoscut și într-înșii cerșetorii vieții și
zarafii rugăciunilor. Am socotit pe cei buni,
ostenindu-mă a-i cerceta și la răsărit și la asfințit.
De la unu – numărul lor nu l-am mai putut crește.
Acel unu se află în fața mea. Mă închin lui și-l rog
să urmeze a aduce sufletului meu mîngîiere”.
Taumaturg fiind, înțelegînd luptele intestine
dintre tînărul Basileu și împărăteasă, ajuns în
preajma acesteia Breb îi va desluși manevrele ce se
pun la cale spre a fi înlăturată. Alexis polemarhul
ajutorul și prietenul împăratului, inclusiv acesta își
va primi pedeapsa, așa cum citim și în Figuri
bizantine ale lui Charles Diehl.
Tînăra împărăteasă este dezavuată de Basileu și
veștile ce i le aduse aduse episcopul nu-i
luminează sufletul; tresare cînd este amintit
egipteanul: „Prietinul nostru egipteanul, șopti
episcopul, ne-a rugat să-l aducem aminte măriei
tale.
Bătrîna Teosva adaose:
– Astăzi, cînd se arată steaua amurgului, se
împlinesc doi ani tocmai de cînd te-a văzut la
Amnia.
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Tînăra împărătiță tresări și închise ochii. Apoi
deschizîndu-i nu mai văzu pe cei de lîngă ea. Se
întoarse cătră asfințit rămînînd neclintită. Acolo
scînteia luceafărul. O umbră se desprinsese de la
un țărm singuratic și venea pe luciul Propontidei
cătră dînsa. Era o părere. Era o pătrunzătoare și
dulce otravă a întregii ei ființă”.
Maria se arată o adevărată Isoldă.
Toate se desfășurau întocmai pe firul celor
descrise de Charles Diehl: „Constantin al VI-lea,
după cum se știe, nu-și iubea deloc soția, deși
aceasta îi dăduse două fiice, Eufrosina și Irina. El
avea amante. După întoarcerea Irinei în palat, el nu
întîrzie să se îndrăgostească aprins de una din
domnișoarele de onoare ale împărătesei-mame; ea
se numea Theodota și, ieșită din una din marile
familii ale capitalei, era înrudită cu cîțiva dintre
oamenii cei mai celebri ai partidului ortodox,
starețul de la Sakkoudion, Platon și nepotul său
Theodor. Irina încurajă cu bunăvoință pasiunea
fiului său pentru domnișoara ei de onoare și ea
însăși îl îndemnă să se despartă de soția sa și să se
căsătorească cu tînăra fată; Constantin al VI-lea
ascultă bucuros aceste sfaturi; atunci, ca să-l scape
de Maria, se legă în Palat o intrigă foarte curioasă,
asupra căreia va trebui să revin, căci e foarte
caracteristică pentru moravurile bizantine din acea
vreme. Oricum, pînă la sfîrșit, cu toată rezistența
patriarhului, împăratul își duse soția la mînăstire și
în luna septembrie 795 se căsători cu Theodota”.
Nepoata lui Filaret va fi repudiată în favoarea
Theodotei. Pe prietenul și sprijinitorul său Alexis
Mosele pune gîdele să-i ardă ochii. La rîndu-i
Despina Irina, prin intrigi, va reuși sub pretextul că
s-a lepădat de Maria și și-a luat o a doua soție, pe
Theodota, să-l dea pe mîna gîdelui lăsîndu-l în
întuneric tot restul vieții.
Mîhnirea îndeamnă pe egiptean să se întoarcă
la practicile de meditație învățate din misteriile lui
Zalmoxis, care presupunea deprivare senzorială
prin izolare într-o încăpere subpămînteană, și care
are ca efecte, cum subliniază Constantin Daniel în
cartea amintită, apariția unor viziuni și iluzii, a
diferite stări afective; mai apoi au experimentat o
accentuare a funcțiilor sferei intelectuale (atenția,
memoria etc.), pe lîngă o încetinire a activității
electrice a creierului. De adăugat, la cele
7

subliniate de Constantin Daniel, ce spune Mircea
Eliade în De la Zalmoxis la Gengis-han (1980),
acești homines religiosi, asceți și contemplativi
erau vegetarieni și se hrăneau cu miere, lapte și
brînză. Strabon adaugă că și la traci erau solitari
pioși care trăiau departe de femei și care erau
cunoscuți sub numele de ktistai. Ei sînt onorați
pentru că se consacră zeilor și „trăiesc liberi de
orice teamă” (VII, 3, 3). La daci, după o
informație a lui Flavius Joseph (Antiquité
Judaïques, XVIII, 2), acești asceți și contemplativi
vegetarieni se numeau pleistoi…
În textul său din Antichități iudaice
(Traducerea Ion Acsan, 2015), Flavius Josephus în
cartea a XVIII-a nota: „În schimb esenienii sînt de
părere că toate trebuie să rămînă în seama proniei
divine. Ei cred în nemurirea sufletului și răsplata
dreptății li se pare bunul suprem. Cînd trimit
ofrande templului nu aduc și jertfele cuvenite,
deoarece au mijloace de purificare mult mai sfinte.
De aceea, nu li se îngăduie să intre în temple și au
ceremoniile lor religioase. Sînt oameni cu
moravuri exemplare și se îndeletnicesc cu
agricultura. Mai presus de toți cei care-și atrag
laudele prin propria virtute, esenienii merită să fie
admirați pentru dreptatea lor, prea puțin cultivată
de greci sau de barbari, cîtă vreme ei o respectă nu
de scurtă vreme, ci de mulți ani în urmă. Ca atare,
au acționat în așa fel ca nimic să nu-i împiedice săși folosească bunurile în comun, încît bogații nu se
bucură mai mult de averea lor decît cei ce nu
posedă nimic. Sînt vreo patru mii de oameni care
fac acest lucru. Nu vor să audă de soții și nici să
aibă slujitori, socotind că s-ar dovedi nedrepți față
de ultimii și că cele dintîi sînt certărețe, așa că ei
trăiesc separate și se ajută unii pe alții. Pentru
administrarea veniturilor obținute din munca
cîmpului, își aleg oameni cinstiți din rîndul
preoților, care le procură provizii și le pregătesc
hrana. Ei își duc viața în felul acesta și traiul lor
seaman cu cel al dacilor care se numesc Poliști”.
(În original Polistai, întemeietori de cetăți, adică
daci urbanizați).
Episcopul află de la Constantin, pletosul și
puternicul slujitor al lui Breb, că e în a opta zi de
cînd acesta stă în totală izolare. Îngrijorat, îi cere
să-l ducă la stăpînul său. Aici, părintele Platon se
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găsi într-o chilie cu păreții lucii, c-un pat sărac și
c-un scaun, cu două ferestre înguste așezate sus,
primind lumină din cerul albastru. Era o cămăruță
de osîndit.
Episcopul se înfricoșă, crescîndu-și ochii
rotunzi.
– Mi-i îngăduit oare să vorbesc și să te-ntreb?
şopti el.
Prietinul lui era slăbit, cu pleoapele obosite;
dar privirile-i luceau de foc lăuntric.
– Părinte, sînt bucuros c-ai venit, zise Breb.
Astăzi mi se isprăvește singurătatea.
– După cît înțeleg, ajunezi de nouă zile, se miră
părintele Platon. De ce ți-ai hotărît asemenea
pedeapsă.
– O, părinte și prietine, nu e pedeapsă. Am stat
cu mine însumi, trudindu-mă să desleg întrebările
fără de răspuns. E nevoie pentru asta de tăcere și
singurătate. Desfăcîndu-mă de tot ce atîrnă și
întunecă, m-am dus să văd numai cu duhul. Orbul
care-și pipăie drumul morții a lovit cu ghiara pe
ființa curată care-l însoțea. Isaurianul face parte
din acele vietăți în care întîrzie formele fără
conștiință. S-ar fi cuvenit copilei doamnei Teosva
alt destin.
La mînăstirea unde închide ochii Teosva va sosi
împărătița Maria, tot aici la scurt timp se stinge și
Filaret. Aici se vor întîlni pentru cea din urmă dată
cei doi îndrăgostiți: „Ca și cum nu și-ar fi dat samă
că aceasta era cea dintăi întîlnire a lor după lungă
dorință, amîndoi stătură despărțiți unul de altul,
fiecare în întunericul lui. Cerul era fără lună;
totuși, după un timp, își văzură întristarea la
lumina stelelor. Atmosfera era așa de limpede,
încît aurul înălțimii făcea noaptea translucidă.
– Mărită Doamnă, zise Kesarion, Dumnezeu
voiește ca acest ceas să fie al plecărilor și al
despărțirilor. N-am stat pînă acum în Bizanț, decît
pentru a te vedea.
– Pleci și domnia ta? Întrebă nedumerită
Împărătița.
– Precum am spus.
– Atunci de ce ai așteptat pînă acum? întrebă ea
deodată aprig. Ai cunoscut nefericirea mea?
– Fără îndoială, am cunoscut-o.
– Știi că am avut vreo bucurie?
Breb tăcu.
CONVORBIRI LITERARE

– O, domnule, răspunde-mi, căci m-am deprins
a te ști a-toate-cunoscător. Am aflat de la bunica
unele lucruri de mirare. În cîteva rînduri mi-a adus
din partea domniei tale vorbe. Am știut că veghezi
asupra mea. Acuma, cînd rămîn cu desăvîrșire
singură, nu înțeleg de ce mă părăsești.
– Mărită stăpînă, zise egipteanul, pot îndrăzni
să-ți iau mîna?
Tînăra împărăteasă întinde dreapta.
Cutremurîndu-se deodată ca de spaimă, își plecă
obrazul, sărutînd degetele care i-o cuprindeau.
Străinul o domoli, apăsîndu-și palma stîngă pe
fruntea ei.
Mărită stăpînă, vorbi el cu voce moale,
nefericirea nu ți-a adus-o purtarea
Împăratului, ci iubirea mea.
– E adevărat? țipă înăbușit Maria.
– E adevărat.
Ea îl cuprinse strîns, plîngînd.
– E adevărat, îi zise el iar, cu blîndeță. Însă
drumurile noastre în această lume trebuie să se
desfacă aici. O împărăteasă, cînd își pierde soțul
așa cum s-ntîmplat cu măria ta, pune văl negru și
se duce la insula Principilor. Viața măriei tale nu
poate avea rînduiala obișnuită a oamenilor
celorlalți. Asemenea asupra mea stă o putere care
nu-mi îngăduie să rup legămintele ce-am făcut.
Împărătița se retrase, ridicîndu-și brațele la
frunte.
– Vai mie, suspină ea. E adevărat deci că ai stat
în templele egiptenilor?
– Într-adevăr, acolo am cunoscut lumina.
Aflarea acestui lucru, mărită Doamnă, nu trebuie
să-ți aducă mîhnire. Iată, ne vom despărți. Se va
desface și amăgirea care se numește trup. Dar ceea
ce e între noi acum, lămurit în foc, e o creangă de
aur care va luci în sine, în afară de timp.
Împărătița veni și-și plecă fruntea pe umărul
egipteanului”.
Sadoveanu îmbracă întîlnirea celor doi
îndrăgostiți într-o lumină de mare vibrație lirică.
Aici este și prima și ultima trimitere la Creanga de
aur; creanga de aur invocată și de Virgiliu,
emblemă a spiritului întîlnită și la druizii bretoni și
la vechii germani.
„Prin urmare, apreciază Alexandru Paleologu, e
vorba de o legătură imaterială, transcendentă și
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eternă, prin care iubirea lor, transfigurată și
«mîntuită», rămîne în veci ca un arc celest
incoruptibil, peste pămînt și mare, între muntele
ascuns al Daciei și insula Principilor. «Vedenie a
frumuseții eterne» cum exclamase Kesarion cînd,
în calitate de Trimis, pentru a o supune la proba
încălțării condurului, a văzut-o pentru întîia oară
pe Cenușăreasa Bizanțului. […] Cu două milenii
înainte vorbise despre creanga de aur Virgiliu, în
Eneida, cîntul al VI-lea. În ambele cazuri este
vorba despre o creangă materială, ruptă din
arbustul respectiv, care, o spun și Virgiliu și Fraser,
e vîscul”.
În anul 136 din al cincilea ciclu, în anii de după
Hristos 797 Kesarion Breb se întoarce spre a
împlini porunca magului în singurătățile muntelui
ascuns. A mai stat în preajma lui Decheneu al
XXXII-lea și s-au întîlnit la sfat de taină nu o dată,
încă alți cîțiva ani pînă la data rostuită după datină:
„Kesarion, cu șase tovarăși monahi, sui a doua zi
cătră coloana de fum de la peșteră. Însoțitorii săi
depuseră poverile. Ucenicii se închinară
egipteanului și-l călăuziră sub bolta de stîncă, unde
băteau lucirile depărtate ale focului. Bătrînul îl
aștepta în preajma altarului. Era slăbit și căzut în
scaunul de piatră. Primi cu bucurie pe urmașul său,
pipăindu-i fruntea.
– O, fiul meu, îi zise el, a sosit timpul.
Kesarion îngenunche.
Cuvintele și mărturisirile acestor jertfe întru
spirit nu le-a putut auzi decît tăcerea peșterii.
Candela bătrînului mai luci atît cît era necesar
egipteanului să-i afle prorocirea asupra neamurilor
acestui pămînt. Căci, precît vedea el, avea să vie
asupra lor din răsărit duh de destrăbălare și spaimă.
Decheneul cel nou ieși din peșteră cătră al
șaptelea ceas al zilei. Purta la gît, pe straiul alb,
juvaierul vechi care împodobise cincizeci și trei de
ani pe bătrîn. Monahii lui Zalmoxis, adunați în
cursul zilei, i se plecară în genunchi, închinîndu-și
frunțile. El ridică asupra lor brațele, privindu-i cu
ochi înghețați și știind că va fi cel din urmă slujitor
al muntelui ascuns”.
Sadoveanu ne oferă un adevărat ospăț
intelectual, îmbelșugat în erudiție, una lipsită de
ostentație, livrescă și de mare subtilitate.
„Spre deosebire de alți scriitori care simulează
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erudiția, Sadoveanu și-o disimula atît de bine pe a
sa, foarte reală și surprinzător de întinsă, încît
numai un cititor atent și cît de cît erudit el însuși o
poate decela...” (Alexandru Paleologu).
Întemeiat, Nicolae Manolescu în Mihail
Sadoveanu sau utopia cărții vede în Creanga de
aur o scriere parabolică, vede în ea o metaforă
pentru o anume lume, nicidecum imaginea ei
directă. Romanul istoric e absorbit de structura
parabolei. Limbajul e parabolic.[…] Parabola în
literatură este apelul la un semn în care obiectul
propriu-zis e, totodată, absent și prezent: absent,
fiindcă nu e niciodată numit direct, prezent, fiindcă
semnul ne trimite de fapt permanent la el. Europa
în pragul fascismului și al războiului are, pentru
Sadoveanu, unele asemănări cu Bizanțul secolului
al VIII-lea: o lume încă strălucitoare și sănătoasă
în aparență, roasă pe dinăuntru de boli mortale.
Alienarea, violența relațiilor sociale, ticăloșia
politicii, corupția moravurilor din lumea în care
scriitorul trăiește sînt transportate în imperiul
Irinei și al lui Constantin. Sentimentul unui
cataclism iminent stăpînește și pe scriitor, încît
metafora lui e în multe privințe premonitoare.
Ceva din natura lui Sadoveanu aflăm, cum este
de așteptat, și în structura lui Kesarion Breb, așa
cum îl portretizează pe prozator și Nicolae
Manolescu: „Bănuim că autorul are sufletul eroilor
săi, timiditatea lor sfioasă sau înțeleaptă, dorința
lor de a găsi împăcare. El e un ultragiat, un utopist,
un om al naturii, și contemplația este refuzul lui de
a accepta o lume ce se degradează. Este aproape și
de Natanail și de Breb, al cărui fatalism sceptic e
rezultatul unei triple confruntări cu lumea, nu o
simplă evaziune fricoasă. E de ajuns să-i privim
portretele spre a-i descoperi mîndria solitară și
solemnă: tînăr, vîrstnic, acasă, în pădure printre
sălbătăciuni, pe drum, în căruță, în barcă, cu
bastonul, cu undița sau cu pușca, șezînd în fotoliu
sau pe trunchiuri de copac, călcînd pe covoare sau
pe poteci desfundate, orășean sau țăran, îmbrăcat
elegant, cu marea lavalieră sub guler și cu pălăria
imensă ca o farfurie zburătoare deasupra
creștetului, cu cojocul pe umeri și pantaloni
bufanți vîrîți în bocanci ghintuiți, el pare mereu
singur chiar cînd e însoțit, cufundat într-o muțenie
de sfinx. Izbitoare e puterea lui de abstragere din

tot ce-l înconjoară, natură sau om. Ochi albi și
obrazul încremenit nu comunică nici o participare,
nici o emoție. Omul trebuie să fi avut ceva din
placiditatea misterioasă a fenomenelor naturale,
tăcerea fiind semnul trăirii în alt tărîm, nu interiorpsihologic, ci imaginar. Sadoveanu nu ne face
impresia gînditorului interiorizat, ci a celui care
visează cu ochii deschiși la o lume numai de el
văzută. Privirea îi e fixă, absentă. Uneori borurile
pălăriei pun pe ochi un văl întunecat. Obrazul uriaș
pare rotunjit dintr-o piatră moale și grea, ce trage
în jos colțurile ochilor, ale nasului și ale gurii, în
cute adînci, închipuind o mască de o inexplicabilă
mîhnire. Figura de divinitate enigmatică a lui
Sadoveanu e a unui Budha autohton”.
În finalul articolului dedicat prozatorului în
Istoria sa, G. Călinescu îi face un portret care poate
fi apropiat, pentru cine a străbătut Creanga de aur,
de cel al lui Breb: „Omul însuși personifică în
chipul cel mai izbitor opera: voinic, trup mare, cap
voluminos, gesturi cumpănite de oier, vorbire
îmbelșugată dar prudentă și monologică, ocolind
disputa; însă lăsarea în jos a gurii, zîmbetul
împietrit al feții, aduc pe față o nepăsare felină;
ochii, nelămuriți, reci, venind de departe și trecînd
peste prezent, sînt ai unei rase necunoscute”.
Un portret al lui Pitagora, care e posibil să-l fi
inspirat pe Sadoveanu în creionarea lui Breb,
aflăm la Porphirios (Viața lui Pitagora – Filosofia
greacă pînă la Platon, vol. I, partea a II-a, 1979):
„Ne spune Dikaiarchos, cum că ajungînd
Pythagoras în Italia și stabilindu-se la Crotona, se
dovedise a fi un bărbat călătorit, foarte ales, bine
înzestrat de soartă în privința făpturii sale: era
înalt, avea înfățișarea unui om liber, cu totul
fermecător, pe deplin armonios (prin voce, prin
purtările lui, prin toate celelalte)”.
Creanga de aur se află între cele mai livrești,
poate cea mai livrescă dintre cărțile sadoveniene,
plină de multe și subtile trimiteri, ospăț de idei
bine asimilate în textura narațiunii și la care nu ai
acces fără o minima inițiere și cuprindere
intelectuală și, se înțelege, culturală; ospăț oferit
generos doar cunoscătorilor.
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„CONFUCIUS, ÎNTR-O EXPUNERE
AFORISTICĂ, SPUNEA: «A ŞTI
ÎNSEAMNĂ A ŞTI, A NU ŞTI
ÎNSEAMNĂ A NU ŞTI, IATĂ
ADEVĂRATA CUNOAŞTERE»”
Dialog cu sinologul şi diplomatul
CONSTANTIN LUPEANU

Născut la 4 august 1941, în Comuna Murgaşi, Judeţul Dolj, Oltenia, România, Constantin Lupeanu a urmat
şcoala elementară la Murgaşi, Liceul Carol din Craiova şi Facultatea de filologie limbi străine, limba şi
literatura chineză, Universitatea Bucureşti, 1966. În 1973 a absolvit, la Academia de Studii Social-Politice din
Bucureşti, un curs post-universitar de relaţii internaţionale. A fost diplomat MAE din 1967, după efectuarea
serviciului militar. A deţinut toate gradele diplomaţiei, de la Ataşat la Ambasador, în China (a ajuns acolo la
douăzeci şi şapte de ani, pe cînd abia se căsătorise cu Mira Lupeanu), Singapore, Thailanda, Vietnam, cu
activităţi temporare în Myanmar, Indonezia, Filipine, Malaiezia. Din 25 Decembrie 2014 şi până pe 30 August
2019 a fost Directorul Institutului Cultural al României la Beijing, China. A participat la congrese ale
scriitorilor, la festivaluri de poezie şi la târguri de carte în România, China, Vietnam, Singapore, Thailanda.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1978. A primit diverse premii/ distincţii pentru
activitatea sa, între care: Meritul cultural, 1985, Ordinul pentru merit în grad de ofiţer, 2000, Premiul pentru
Diplomaţie Culturală, 2005.
În vara lui 2019 l-am întîlnit pe Constantin Lupeanu la Beijing. Se pregătea să se retragă, după o activitatea
diplomatică notabilă, atunci fiind de la filiala Institutului Cultural Român, din capitala chineză (pe care l-a
inaugurat în 2015). Am putut constata aprecierea de care se bucura de colegii chinezi, felul în care relaţiona
acolo dar şi cum era privit ca om al cărţii – se ştie că în august 2016, Constantin Lupeanu a primit Premiul
pentru Merite Speciale, la cea a zecea ediţie a Târgului de Carte de la Beijing, China, oferit celor mai renumiţi
sinologi ai lumii, prin Administraţia Naţională pentru Presă, Tipărituri, Film şi Radio-Tv.
Între altele, atunci am convenit să avem această convorbire, pentru cititorii revistei „Convorbiri literare”.
Marius Chelaru: Domnule Constantin Lupeanu,
cel mai recent am avut ocazia să ne vedem al Beijing,
în vara lui 2019. Eraţi directorul ICR Beijing, calitate
în care, în timp, aţi organizat peste 400 de
evenimente/ acţiuni culturale în China. Ce resorturi
lăuntrice, ce întâmplări v-au purtat spre limba
chineză (mă gândesc şi la lecţiile dvs. de memorare,
şi Al.T. Stamatiad, antologiile căruia m-au interesat şi
pe mine, am scris şi o carte la viziunea sa despre
lirica orientală, dar niponă, nu chineză etc.)? Dar spre
diplomaţie?
Constantin Lupeanu: Dragă Domnule Marius
Chelaru, propun să pornim la drum adresându-vă un
sincer „mulţumesc” pentru iniţierea acestui dialog şi
pentru că aţi acceptat să fiţi oaspetele Pavilionului
României la Târgul Internaţional de Carte de la
Beijing. Era a cincea prezenţă românească la acest
târg de intensă rezonanţă şi fusesem rugaţi să
CONVORBIRI LITERARE

acceptăm poziţia de Ţară Invitat de Onoare. Pe
Domnia Voastră, orientalist vechi, târgul de
dimensiuni greu de închipuit cu siguranţă că v-a
inspirat. Cum caracterele chinezeşti sunt caligrafie şi
pictură, dacă vă interesează să înfrumuseţăm puţin
pagina revistei, iată textul în chineză al citatului cu
care Dv. aţi deschis această conversaţie: în alfabet
latin: zhī zhī wéi zhī zhī, bù zhī wéi bù zhī, shì zhì yě.
În ceea ce mă priveşte, deşi câştigat de taoism, în
dubla ipostază – filosofie şi religie, eu cred în
ursitoare, visez la ţărăncile acelea frumoase
îmaginate încă din Dacia străveche, care iau în
primire noii născuţi şi le aleg calea vieţii. Strădaniile
noastre, resorturile lăuntrice şi cele exterioare nouă
vin să împlinească, adesea greu de înţeles, drumul
fiecăruia, numit de Lao Zi dao, cale. Să se fi tras
Venerabilul Maestru, Li, Prun, în lumea muritoare,
din strămoşi daci, ajunşi în satul prunilor, în care s-a
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născut el, din vremea schimburilor prieteneşti
Cucuteni (5500 – 3500) – Yangshao (5000 – 3000)?
Aş exagera dacă aş declara o viziune în privinţa
alegerii Chinei. Mai degrabă prin lectură am
descoperit o lume încărcată de mister, iar poemele
traduse de poetul Alexandru Stamatiad m-au câştigat
definitiv. Pentru că urma să se întâmple prezicerile
ursitoarelor, când am terminat eu liceul,
Universitatea Bucureşti a anunţat concurs pentru a
doua grupă de limba şi literatura chineză (prima
fusese formată cu doi ani înainte). M-am înscris.
Examenul a fost dur: 65 de candidaţi pe 5 locuri şi au
fost declaraţi reuşiţi: Avram Amarili, Mihaela Guga,
Ruxandra Marinescu, Constantin Lupeanu, George
Timcu. La absolvire, eu şi Timcu am fost repartizaţi,
în ordinea mediilor, la Ministerul Afacerilor Externe,
dar el n-a fost acceptat, pe motiv că tatăl său fusese
exclus din partid! În locul lui a fost angajat Gheorghe
Duduială, care ni se alăturase din anul III. Iniţial
student la Beijing, el venise la noi la filologie cu o
faimă rară pentru colegele noastre: a fost reţinut în
ţară pentru că avusese o prietenă chinezoaică, iar
aceea, rămasă însărcinată cu el, refuzase să avorteze.
Vedeţi Dv., nu vi se pare că nu atât noi, ci calea
destinată de ursitoare ne formează?
M.C.:: Eu vă mulţumesc pentru primirea de la
Beijing. Scrieţi: „Am trăit în China din Mai 1968 şi
până în anii aceştia”, adică în 2019, cînd ne-am
întîlnit la Beijing şi îmi spuneaţi, cu o lucire de
melancolie în ochi, că urmează să vă pensionaţi. În
Toţi oamenii sunt fraţi spuneţi: „Am revenit mereu în
China, deoarece nu am fost interesat să merg în altă
ţară ca diplomat, considerând Beijingul una dintre
capitalele mari ale lumii.” Aşa am perceput şi eu
Beijingul, ca o mare capitală a unei mari culturi, a
ţării care îşi spunea, pe drept, „Continentul spiritual”.
Cum a fost primul contact cu China, a fost dificilă
„aclimatizarea”, racordarea la cerinţele/ mentalitatea,
felul chinezilor de a fi, ţinând cont şi de scopul pentru
care eraţi acolo? Cum aţi perceput China atunci şi
cum o vedeţi azi?
C.L.: Lumea întâlnită atunci am înfăţişat-o în
cartea-eseu „Paşi în lumea chineză”, Editura SportTurism, 1975. Aterizasem într-o lume de poezie, în
anii aceia dintâi am continuat să studiez, citeam tot
ce găseam şi am început să iau notiţe, ca Eminescu,
aşa cum proceda el – nu prea făcusem lucrul acesta în
ţară! Iar extras bibliotecilor, inclusiv celor ale Franţei
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şi Marii Britanii, am rămas cu imaginea unei lumi cât
se poate de pure, cea despre care Mao Zedong îi
vorbise lui Andre Malraux în 1965, eu citisem
„Antimemoriile” acestuia şi mă mişcam cu
dezinvoltură printre oameni curaţi, ei aruncaseră la
gunoi metehnele care întunecă pretutindeni viaţa
diurnă. Era mai mare dragul să ieşi într-un oraş lipsit
de cerşetori, de hoţi de buzunare, de reclame
comerciale mincinoase, de gunoaie şi celelalte rele
pe care noi le ştim bine. De atunci, în China nu se dă
şi nu se primeşte bacşiş! Eu eram din afara acelei
societăţi, nu ştiu prea bine cum arăta din interior, eu
o priveam ca la teatru şi reperam zi de zi o lume
luminoasă. Atunci am început să cunosc intelectualii
Chinei, de la instituţiile cu care ambasada colabora,
din redacţiile ziarelor şi edituri, scriitori şi artişti. Pe
aceştia i-am cunoscut. Ei, cărturarii, sunt la fel şi azi.
M.C.: Beijing mi s-a părut un oraş spectaculos,
de la hutonguri la Palatul Imperial, de la Piaţa
Tienanmen la blocurile înalte sau stadionul olimpic
ş.a., construcţii care îţi poartă imaginaţia către altă
lume. Spuneţi: „Eu am venit întâia oară într-un Pekin
atrăgător pentru noi, europenii, pământ întins şi
încins sub cerul fierbinte de sfârşit de mai, cu case
abia ghicite în câmpia largă, cale de vreo 30 de km de
la aeroport în oraş. Asta era în 1968.” Din câte am
putut eu să văd azi, Beijingul este mult schimbat, e
un oraş uriaş, peste 20.000.000 de locuitori ş.a.. Cum
era cînd l-aţi văzut, cum aţi trăit dumneavoastră
aceste schimbări?
C.L.: Oraşul Beijing, Capitala de Nord, este azi o
metropolă modernă, cu bulevarde largi, pe care
circulă autoturisme locale şi cele mai noi modele ale
unor mărci de renume mondial, cu un labirint
închipuit de zecile linii de metrou din subteran, cu
clădiri înalte îmbinând stilurile arhitectonice de
ultimă oră, cu malluri bogate, cu bărbaţi bine
îmbrăcaţi, cu femei elegante, la orele de vârf
nedeosebindu-se prin nimic de New York sau City-ul
londonez, să zicem. Dar oraşul mai are ceva.
Oamenilor Chinei li se poate citi pe chip că aparţin
„continentului spiritual” de care aminteaţi aici Dv., se
vede că se trag din zeci de generaţii de cărturari, iar
fie şi o discuţie simplă evidenţiază un rafinament şi o
ştiinţă de carte foarte greu de întâlnit aiurea. Ştiaţi că
neamul lui Confucius (28 Septembrie 551 – 4 Martie
479 î.Hr.) a ajuns la cea de-a optzecea generaţie de
după el?
CONVORBIRI LITERARE

M.C.: Şi prin asta chinezii sunt un popor aparte…
Lu Bo An şi dl. Ying. E o întreabă poveste, din ce
ştiu. Aşadar, cum aţi ajuns să aveţi şi acest nume
chinez. V-a ajutat cumva, fie spiritual fie altfel?
C.L.: Când am ajuns întâia oară la Beijing, Dl
Ying, translatorul de limbă engleză al ambasadei, la
întocmirea formalităţilor, mi-a transcris numele
drept: Lu Pei Ya Nu, o transpunere fonetică, aproape
o calchiere a numelui românesc. Numele meu
chinezesc Lu Bo An adoptat ceva mai târziu (se
pronunţă Lupoan) nu este departe de Lupeanu. Dar
este specific chinezesc. De atâtea ori, pe reţelele de
socializare şi în discuţii telefonice, sunt întrebat dacă
sunt chinez. Când dezmint, unii nu mă cred! Lu este
numele unui principat chinez din vechime, unde s-a
născut Confucius, astăzi parte a provinciei Shandong,
iar shandonghezii sunt oltenii Chinei! Bo, se
pronunţă Po şi intră în componenţa cuvântului doctor
în ştiinţe, înseamnă: bogat, deplin, amplu, excesiv, iar
ca verb: a obţine, a câştiga, a dobândi. Cât despre An,
an este tihnă. În varianta Lu Baian, unde Bai (citit
Pai) înseamnă alb, numele mi l-a sugerat scriitorul şi
pictorul Wang Chuan. El mi-a fost naş. Dar, curând
după aceea, într-o vizită la templul taoist Norul Alb
din Beijing, stareţul mi-a citit în Cartea Numelor şi a
ales acest nume cu adevărat chinezesc, cu care sunt
cunoscut în China, Lu Boan.
M.C.: Mi s-a părut interesant felul
dumneavoastră de a vă raporta la China (ţară în care
aţi stat jumătate de veac) şi la România. Spuneţi că
iubiţi România, fiind nativ, pe când despre ţara
asiatică scrieţi: „pot fi însă îndrăgostit de felii de
China, să zicem: cultura şi civilizaţia, literatura
veche, taoismul, femeia jumătate de cer, cum cu
preţuire este socotită”. Vorbiţi-mi despre aceste
„felii” care v-au atras atît de mult.
C.L.: Vă mulţumesc pentru întrebare. Este o
sugestie să scriu o carte, o lucrare despre civilizaţia
chineză. În zilele noastre nu se mai practică
foiletoanele, pentru că v-aş solicita spaţiu spre a o
publica la Dv., tot pe felii, lună de lună. Fiecare temă
numită mai sus poate fi definită în câteva cuvinte.
Cultura şi civilizaţia sunt sac fără fund. Specialiştii
împart literatura veche pe ere dinastice, cu note
distincte şi acumulări care au permis mereu saltul
către ceva nou. Se ştie prea bine că toate curentele
literare din Europa ultimelor secole au existat în
CONVORBIRI LITERARE

China cu o mie de ani mai devreme. Despre femeia
chineză, în „Viaţa intimă la chinezi”, Editura Qilinul
din Jad, 1992, am scris mai pe larg. După ce bărbaţii
le-au furat femeilor comanda, instituind patriarhatul
cu toate relele de care noi suntem astăzi conştienţi,
mai cu seamă confruntarea, războiul, chinezii, prin
familia poligamică, au impus rolul femeii în
gospodărie, prima soţie hotărând treburile casei.
Femeia este socotită astfel jumătate de cer, dar ea este
totodată întruchiparea pământului mamă, visul
naturii fecunde şi metamorfoza apei, este „stea cu
Dumnezeiască mergere”, har definitoriu care se
revarsă în cele mai felurite ipostaze şi se cuvine
proslăvită. Influenţa ei în societate este evidentă.
Sistemul promovării mandarinale prin concurs, pe
principiul meritocraţiei, a fost iniţiat de prima femeie
ajunsă Împărat al Chinei, Wu Zetian (17 februarie
624 – 16 decembrie 705). Europa este înţepenită întrun sistem nefast, liderii la toate nivelele nu au nici o
legătură cu meritocraţia, dimpotrivă, promovarea s-a
făcut întotdeauna pe clanuri, după clanurile feudale
au urmat cercurile intime ale negustorilor,
bancherilor, finanţiştilor, mai nou şi până-n zilele
noastre chiar mai grav, funcţiile de conducere le obţin
membrii partidelor politice, care de multe ori abia
ştiu să se iscălească!
M.C.: „Există diferenţe între români şi chinezi?
Eu cred că ne apropie cu siguranţă vechimea.
Chinezii din vechime au creat o limbă, o scriere, o
filosofie a vieţii răspândite în Asia. Acelaşi lucru l-au
făcut în Europa strămoşii românilor. Iată o cheie a
succesului. Diferenţe de fond nu există.” Spuneţi
dvs., dar... cum gândesc chinezii? Cît de cunoscută
este, azi, la nivel literar/ cultural/academic, apoi
politic şi al publicului larg România, cultura română
în China? Mă gîndesc şi la faptul că, în ultimii ani cel
puţin, am constatat o prezenţă mai numeroasă şi a
scriitorilor chinezi la festivaluri literare din România,
unele şi la Iaşi…
C.L.: Fiind un popor mare, chinezii se raportează,
desigur, la marile naţiuni ale zilei, dar România stă
încă bine, este cunoscută graţie omului de stat
Ceauşescu, prin opţiunile sale de politică externă,
care „avea o isteţime foarte utilă în relaţiile
internaţionale” după George Bălăiţă. A existat un
moment lung, când China era izolată, ignorată de
celelalte ţări socialiste, neluată în seamă de apus. În
anii aceia, tot ce era românesc se afla la mare căutare

13

în China. Din deceniul 7 al secolului trecut,
schimburile economice şi umane româno-chineze sau multiplicat, iar pe fondul relaţiilor politice au
existat relaţii culturale intense, s-au propagat arta şi
cultura României, s-au publicat clasicii literaturii
române ş.a.m.d. Al doilea moment benefic pentru noi
a fost marcat de deschiderea Institutului Cultural
Român de la Beijing, în vara anului 2015. Eu mă
întorceam în China ca lider cultural, după ce fusesem
doisprezece ani consilier cultural şi de presă şi mi-am
pus în slujba promovării ţării noastre toate legăturile
vechi şi noi. M-am preocupat strict de cultură, cu
rezultate benefice. Este semnificativ că în 2018
China a oferit unui român, poetului Cassian Maria
Spiridon, Marele Premiu pentru Poezie! Iată şi cele
28 cărţi româneşti editate de editurile chineze, o
adevărată performanţă:
Poezie: Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Marin
Sorescu, Nichita Stănescu, Aura Christi, Carolina
Ilica, Cassian Maria Spiridon, Peter Sragher, Valeriu
Butulescu (Aforisme) şi o antologie: „Poezie română
contemporană”.
Proză: „Basmele românilor” de Mite Kremnitz,
„Vladia” de Eugen Uricaru, „Cartograful puterii” de
Gabriel Chifu, „Vizuina” şi „Fericirea obligatorie” de
Norman Manea şi antologia: „Proză scurtă română
contemporană”.
„Istoria românilor” de Ioan-Aurel Pop şi o
lucrare de referinţă, extrem de utilă pentru
introducerea unei ţări: „România enciclopedică”, sub
pana unor scriitori locali: Li Xiuhuan şi Xu Gang.
Cartea „Pas cu pas” semnată de Preşedintele
României.
Dar şi: „Istoria culturii române moderne” de
Grigore Georgiu; „Gramatica limbii române
contemporane” de prof. univ. dr. Dong Xixiao; „Arta
românească de la origini până în prezent” de Vasile
Florea – în lucru; Marius Stoicescu, „Următorii şapte
ani” – economie; Nicolae Bud, „La hotarul dintre
milenii: Mineritul, încotro?” – o lucrare de inginerie,
ştiinţă, economie, sociologie; un album de artă
Mircia Dumitrescu etc.
M.C.: „Sunt sinolog înainte de a fi diplomat şi
scriitor cu acte, adică un european care studiază
istoria limbii şi civilizaţiei chineze”. Ştim amîndoi,
fiecare în felul lui, că oricît am studia, Asia, China în
cazul de faţă, îşi păstrează voalul acela misterios
dincolo de care trecem, dacă suntem norocoşi, din
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cînd în cînd sorbim şi cîte o picătură din înţelegerea
a ceea ce simţim şi vedem. Cît de mult credeţi că aţi
reuşit să treceţi dumneavoastră şi aveţi vreun aspect/
sau mai multe pe care aţi fi vrut să îl/ le cunoaşteţi/
înţelegeţi mai bine şi, din diverse motive, încă nu s-a
întâmplat?
C.L.: Civilizaţia Chinei este fascinantă şi te
absoarbe ca un torent. Aveţi dreptate, în faţa minţii
noastre europene, la un moment dat, apare un văl
misterios, care este şi miraculos, ne îmbată, dar ne şi
supără. Eu o simt ca pe femeie năzuroasă! Oricât te
dedici ei, îţi dai seama că este ori de necuprins, ori
imposibil de descifrat. Scrierea chineză este primul
Mare Zid chinezesc foarte greu de trecut.
M.C.: „Mă cunosc bibliotecile, de pe oriunde mam preumblat”, scriaţi într-o carte. Şi: „Eu mă
consider născut într-o zodie a cărţii. Ziua mea începe
şi se termină între limitele acestui cuvânt de cinci
litere, carte”. Înainte cu mult de a vă cunoaşte am citit
traducerile/ cărţile dumneavoastră. Prima dintre ele,
romanul autobiografic Cao Yupao, a apărut la Editura
Junimea, unde am ajuns şi eu să lucrez, după 1990.
(Am constatat că aveţi mai multe legături de suflet cu
Iaşul) Aţi publicat, apoi, volume de autor, traduceri,
studii diverse ş.a., fie singur, fie, unele, în colaborare
cu Mira Lupeanu dar şi, mai târziu, Adrian Daniel
Lupeanu. Sunteţi pasionat de marile şcoli filozofice
chineze, fie ele din perioada celor o sută de şcoli
(kia), în care se dezvoltă şi ju-kia, legată de numele
Maestrului Kong sau nu, de nuanţa fină dintre acestea
şi religii, kiao... Între cărţile dumneavoastră legate de
asta amintesc Părinţii Sistemului Filosofic Taoist,
Lao Zi şi Confucius, Integrala Zhuang Zi,
Simbolurile Integrităţii Infinite, texte filosofice
taoiste. Vorbiţi-ne puţin despre aceşti mari oameni ai
Chinei din punct de vedere cultural/ social ieri şi azi
şi despre cum i-aţi perceput dvs.
C.L.: Aş mai adăuga o carte care se cuvine poate
reeditată, pentru a fi accesibilă celor dornici de
cultură: Lie Zi, „Cartea Adevărată a Vidului şi a
Supremei Virtuţi”, 178 pagini, Editura Qilinul din
Jad, 2010, în traducerea lui Adrian Daniel Lupeanu.
Există o etapă în istoria Chinei, numită, după
însemnările lui Confucius, Epoca PrimăvarăToamnă, 770-403 îHr., definită de o expresie celebră:
„Să înflorească o sută de flori, să se întreacă o sută de
şcoli” filosofice. Populaţia – zece milioane, avea o
libertate de expresie poate nicicând repetată! Acum
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se încheagă operele filosofilor taoişti Lao Zi, Lie Zi,
Zhuang Zi, Confucius şi Mencius conturează şcoala
cărturarilor rujia sau confucianismul, scriu Sun Zi şi
alţi strategi militari, apar alte şcoli filosofice ca
mohismul, legalismul care a slujit Primului Împărat
unificatorul ţării etc. Acum sunt înfiinţate şcolile
particulare, care permit accesul la cultură al
oamenilor de rând. Se dezvoltă medicina, artele,
viaţa. Să se fi găsit şi la daci un unificator, altfel ar
arăta azi harta Europei! Confucius l-a numit pe Lao
Zi „adevărat dragon”, ca imposibil de cunoscut, de
înţeles, creator al taoismului. El reprezintă sublimul,
latura înaltă, esoterică a lumii chineze. Confucius a
dezvoltat o filosofie a vieţii practice, preceptele,
gândirea confucianistă asigură ordinea socială, de
aceea, negat adesea, reînvie de fiecare dată şi de mii
de ani defineşte latura pragmatică a chinezului.
Chinezul se regăseşte în amândouă aceste spirite de
nerepetat, nu se poate despărţi de ele, pentru că aceşti
doi bărbaţi n-au făcut decât să scoată la iveală
componentele esenţiale existente în fiecare membru
al poporului căruia îi aparţineau.
M.C.: China poate fi numită şi azi „continentul
spiritual”. Are mult de spus lumii şi prin literatura
chineză de azi. La noi s-a tradus ceva în ultimul timp,
dar cred că foarte puţin faţă de ce are China de oferit.
Aţi tradus Familia, de Ba Jin, care a fost nominalizat
pentru Premiul Nobel, Patru generaţii sub acelaşi
acoperiş de Lao She, apoi din Wang Meng... La
Naţionalul ieşean s-au jucat piese de teatru chinez,
după traducerile dvs. Ce scriitori moderni şi
contemporani chinezi v-au atras. Şi pe care aţi fi vrut
să-i traduceţi?
C.L.: În ultimii ani am cunoscut foarte mulţi scriitori contemporani de valoare naţională şi universală.
Eu şi fiul meu am tradus trei dintre aceştia: Jidi
Majia, Zhang Wei, Xue Mo. Dar trebuie să mă declar
învins de forţa artistică a acestui popor. Pentru a oferi
românilor o panoramă a prozei şi poeziei chineze, eu
în 1983 am publicat la Editura Univers o antologie cu
20 de nuvele, douăzeci de prozatori ai secolului XX,
intitulată „Piersica de Primăvară”, iar în 1986, am
antologat 77 de poeţi ai aceluiaşi secol, cu 330 de
poezii, în „Poezie chineză contemporană”, Editura
Dacia din Cluj, reluată peste zece ani de o editură
particulară. În ultimele decenii ale secolului trecut şi
în anii noştri, romanele, poezia şi teatrul sunt de nerecunoscut, într-o emulaţie şi libertate de exprimare de
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neînchipuit. Noii scriitori sunt automat receptaţi dincolo de graniţe, traduşi şi publicaţi, precum prozatorii
Yu Hua, Xu Zechen, Mo Yan, Wang Anyi, Wang
Xiaobo, Ma Jian; poeţii numiţi mai sus, Hei Feng,
Ming Di, Yu Xiuhua, Zhai Yongming şi mulţi alţii.
De remarcat, apariţia unor site-uri unde poeţii îşi
recită versurile şi care se bucură de o popularitate
neaşteptată, se primesc sute de mii şi milioane de
like. Se vorbeşte de reeditarea Epocii de Aur a
poeziei din Dinastia Tang, 618 – 907. Şi celelalte
genuri literare, mai cu seamă eseul, au impus multe
nume. Teatrul în manieră europeană este mai puţin
cerut de public, care adoră opera chineză tradiţională.
M.C.: „Eu nu am tradus la întâmplare. Nici nu am
tradus ceea ce era la un moment dat la modă.
Spuneam că eu am căutat ca, pe lângă ce se tradusese
până la mine, să traduc mai întâi capodopere ale
literaturii chineze. În acelaşi timp, am avut în vedere
realizarea unor traduceri pe epoci, încât să se închege
o istorie în cărţi româneşti a literaturii chineze din
cele mai vechi timpuri şi până astăzi.” Cum anume aţi
gîndit acest plan, cum aţi făcut aceste alegeri? Nu mă
gîndesc doar la criteriile după care au fost
„catalogate” în China, ci şi la cum aţi gîndit şi cum aţi
văzut, după, receptarea lor aici, în România.
C.L.: Gândul meu a fost să îmbogăţesc literatura
română. De aici am pornit. Şi am ales cărţi care aveau
valenţele mai puţin evidente sau absente la omul
european format pe cultura daco-eleno-latină.
M.C.: Am citit undeva (cred că într-o convorbire
cu o altă olteancă, Doina Drăguţ) că aţi spus că
diplomaţii/ ambasadorii români care nu au în vedere
şi publicarea literaturii române, fie ea clasică sau
contemporană, promovarea ei nu îşi fac treaba cum
trebuie, nu sunt, practic, nici buni români. (Am aflat
apoi, şi de la editori chinezi, că aţi fost mereu în
legătură cu editurile de acolo, cu traducătorii, cu
Asociaţia Scriitorilor din China. Jidi Majia mi-a
vorbit cîte ceva despre asta, de exemplu. Aţi reuşit să
faceţi în aşa fel încât, în patru ani cît aţi condus
institutul, au fost publicate 28 de cărţi din literatura
română, 28 de scriitori români acolo. Spuneaţi chiar
că „fiecare diplomat român are obligaţia de a-l tipări
pe Eminescu”. Nu de mult, prietenul nostru,
profesorul Ding Chao, de la Universitatea de limbi
străine din Beijing, a prezentat la Iaşi, la Zilele
Revistei „Convorbiri literare”, o frumoasă ediţie
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Eminescu în chineză, la care aţi avut contribuţia dvs.,
şi am putut constata şi alte asemenea demersuri pe
care le-aţi făcut) Cum vedeţi că se petrec azi lucrurile
în acest sens? Şi nu mă refer doar la diplomaţi, ci la
politica de stat.
C.L.: Cer iertare, sunt sceptic în promovarea de
către români a culturii româneşti străvechi, clasice,
moderne şi de azi, a limbii române. Românilor le este
ruşine să declare şi să susţină că strămoşii lor sunt
dacii! Se vor ivi desigur nişte inimi mari, care vor
acţiona pe cont propriu. În Contemporanul pe august
aminteam într-un eseu că am fost învinuit tocmai de
români că am publicat carte românească „prin
presiuni”. În schimb, de exemplu, în afară de
dumneavoastră în „Convorbiri literare”, nu a scris
nimeni nici un cuvânt despre Eminescu în ediţie
bilingvă româno – chineză şi mă opresc aici.
M.C.: Atît în China, cît şi în Japonia, şi în alte ţări
„de influenţă” chineză din Asia, începuturile
literaturii au fost strînse legate de poezie. În China,
de la Confucius citire, după ce acesta a alcătuit o
primă culegere/ „antologie”, cum i-am spune azi, de
poezie populară, cunoscut în toată lumea şi azi, Shi
Jing/ Cartea Poemelor, a rămas ca poezia să fie
preţuită, chiar să aibă un loc aparte în viaţa oamenilor
peste secole. Cum este privită azi poezia în China de
cititori/ casele de editură, reviste ş.a.?
C.L.: Aminteam de împărăteasa adeptă a meritocraţiei. Ea a scris poezii. Mao a fost poet. Precum
românul, chinezul e născut poet. Se publică şi se
cumpără foarte bine cartea de poezie, recitalurile în
arene au fost înlocuite cu multe site-uri cu poezii
recitate de autori sau de actori. În aceste condiţii noi
am publicat, pe lângă clasici, vreo zece poeţi români
contemporani.
M.C.: „Confucius a fost preocupat de guvernarea
care să asigure ordinea şi perfecţionarea individuală.
El a alăturat aceste două deziderate. Dacă tu ca
individ nu eşti pătruns de umanitate ren, de dreptate
yi, de pietate xiao şi nu ţii seamă de riturile seminţiei
din care faci parte li, este bine să nu faci politică,
deoarece vei pierde şi vei dăuna societăţii.” Ce bine
ar fi ca politicienii, ca oamenii de oriunde să îl fi citit
pe Confucius... Poate astfel ne-am apropia mai mulţi
dintre noi de dezideratul acela de „om superior”, şi
lumea ar fi, poate, altfel. Cred că sunteţi, într-un fel,
un adept al lui Confucius. Spuneţi că „Toţi oamenii
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sunt fraţi în interiorul unei societăţi. Toţi oamenii
sunt fraţi pe planeta numită Terra, pe pământul locuit
de oameni de diferite rase şi culori ale pielii”...
C.L.: Confucius a fost un cărturar – profesor
dublat de un politician-filosof. Un pragmatic. Cartea
de aforisme publicată de elevii săi se învaţă la şcoală
de două mii de ani. În româneşte sunt mai multe
ediţii, eu şi Adrian Daniel am publicat fiecare
versiunea proprie, eu o traducere livrescă, el într-o
exprimare de toate zilele, vă recomand un dialog cu
el pe marginea acestei cărţi de învăţătură pentru
întreaga omenire.
M.C.: Foarte probabil vom avea această
convorbire cu Adrian Daniel Lupeanu. Să încheiem,
mulţumindu-vă pentru că aţi acceptat să avem acest
dialog, cu ce proiecte aveţi acum, când tot nu cred că
veţi avea posibilitatea să faceţi alegerile pe alte
coordonate de viaţă, şi veţi mai călători pe drumurile
diplomaţiei.
C.L.: Vă rog să primiţi gratitudinea mea. Le sunt
recunoscător cititorilor care au avut răbdarea să
ajungă la finalul acestui dialog şi îi pedepsesc trimiţându-i în biblioteci, la cărţile amintite aici şi la
altele asemenea acestora, pentru că orientarea actuală
a omenirii de a spori plebea este o reeditare
sclavagismului, iar cartea va rămâne în veci vehiculul eminenţelor. Fiecare om alege să fie robot sau cărturar. Eu vă asigur că voi continua „să fac presiuni”,
să încurajez publicarea de carte românească şi
chinezească. În încheiere, să mi se permită un apel.
Cred că este momentul ca studenţi serioşi la istorie să
meargă în China, să studieze mai mulţi ani la faţa
locului, în biblioteci şi în arhivele imperiale legăturile dintre România şi China începând cu etapa
Cucuteni – Yangshao. Să ne explice cum le-au dat
cucutenienii chinezilor simboluri cunoscute pretutindeni în lume a fi invenţii chineze: zvastica, simbolul
yin-yang ş.a.m.d. Ei vor rescrie istoria neamului nostru mai aproape de ceea ce va fi fost!
Interviu realizat de Marius CHELARU
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„PENTRU MINE, SINCERITATEA
ŞI PRIETENIA SÎNT SUPREME”
Dialog cu scriitorul NICOLAE SAVA

Gheorghe Simon: Nicolae Sava e un bacovian
optzecist, ironist, imagist, himerist, care face să
irumpă realul în cascade bine temperate, în poeme
celebre, frazând şi ritmând ceea ce nu se supune
decât expresiei poetice autentice, întemeietoare,
prin alcătuiri atît de simple, pe cât de profunde,
precum sufletul omului în vremi de restrişte. În
zorii naşterii tale cum arăta lumina? O mai poţi
vedea, cu raze răsfrânte, în apa curgătoare a
Ozanei?
Nicolae Sava: Din păcate, în ziua nașterii mele
lumina era condamnată să vină de la Răsărit, din
Uniunea Sovietică, doar razele ei răsfrânte în apa
Ozanei, cum spui tu, o făcea mai apropiată de sufletul
nostru curat de atunci. Evident, până am realizat unde
m-am născut și în ce lagăr voi trăi vreo patru decenii a
mai durat. M-am născut în plin stalinism, nu era o
perioadă în care era bine să intri în lume, dar nu noi
hotărâm acest moment istoric al biografiei noastre. O
poezie de început publicată în revista „Tomis” din
octombrie 1969 (prima mea apariție într-o revistă
literară) poartă numele acestei ape dragi pe malul
căreia m-am născut cu adevărat, Acolo unde Ozana.
Autorul era docher în portul Constanța.
Gh.S.: Cât de rătăcitoare era cărarea, prin
crângul de pe colina din spatele casei părinteşti,
spre Pădurea ermetică, în care aşteaptă părinţii tăi,
spre veşnică pomenire, şi în care sălăşluieşte Duhul
unei Litere: Dobru?
N.S.: Din fericire, cărarea despre care vorbești nu
era, dragă Simon, deloc rătăcitoare, ci dreaptă și
izbăvitoare. Eu am crescut odată cu această mănăstire,
cu primele măicuțe de acolo, care, cele mai multe
dintre ele, au poposit în casa noastră sute de nopți, pe
când actuala mănăstire nu era decât un mic schit, dar
fără chilii. De aceea Sava și Catrina, părinții mei,
odihnesc acolo, acolo unde doresc să ajung și eu când
va vrea Domnul.
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Gh.S.: Care e prima ta amintire, din copilărie?
N.S.: O amintire tristă pe când aveam 3-4 ani,
cred. Ne arsese casa definitiv (fosta noastră casă, din
Vânători-Neamț, era învecinată cu o fabrică de
cherestea care a luat foc în 1948) și familia noastră
locuia prin vecini. Cele două surori mai apropiate ca
vârstă cu mine s-au dus la joacă ceva mai departe de
casă și m-au lăsat la o poartă, ca să mă poată
supraveghea probabil. După câteva ore de așteptare,
simțindu-mă abandonat definitiv, am început să plâng.
Cred că m-a auzit mama, care lucra pe un ogor din
vecini, și a venit la mine să mă liniștească.
Gh.S.: Prima carte citită, care te-a marcat
pentru totdeauna?
N.S.: Prima lectură, care, cred, m-a și marcat
oarecum, a fost povestirea Puiul de Ioan Alexandru
Brătescu-Voinești, cu acea tristă întâmplare în care,
puiul de prepeliță, rănit la o aripă, este abandonat în
prag de iarnă în câmp, în favoarea celorlalți frați
sănătoși care erau în stare să zboare în țările calde. O
poveste din care am realizat, pentru prima oară în
viață, că destinul unor ființe poate fi crud și nedrept.
Gh.S: Primul poet pe care l-ai văzut, auzit,
admirat?
N.S.: Primul poet pe care l-am văzut a fost Radu
Cârneci. Eram elev la Liceul „Ștefan cel Mare” din
Târgu Neamț, unde a avut loc o întâlnire cu câțiva
scriitori de la Bacău de la recent înființata revistă
„Ateneu”. Radu Cârneci a rostit câteva cuvinte anoste
și a citit câteva poezii care mi-au plăcut. Nu a venit
singur. Mai erau câțiva colegi de redacție care ȋl
ȋnsoţeau. Deci el e primul poet pe care l-am văzut,
auzit. Admirat?, nu cred.
Gh.S.: Emil Brumaru, mentorul tău. Ce a găsit
el în poezia ta? Anamneză? (E şi titlul unui poem
de-al său, superb!) Ironie? Anabasis? Catabasis?
Sau acel à rebours, fără apel?
N.S.: Emil Brumaru a fost nu numai mentorul meu
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ci și un prieten care m-a ajutat efectiv. Din păcate, eu
nu am reușit să mă ridic la înălțimea lui copleștitoare
de mare poet și prieten. Am avut privilegiul să fiu
primul „mușteriu” lansat la „Diligența poștală”, acea
poștă a redacției foarte original concepută de el la
SLAST, apoi la revista „Cronica”. Am multe amintiri
frumoase din acea perioadă de vreo 2-3 ani în care mă
întâlneam la câteva săptămâni cu el și cu Nichita
Danilov, pe acasă, și la Brumaru și la Nichita, prin
localuri, pe la „Cina”, pe la „Corso”, ei fiind corectori
la „Convorbiri literare” din minunatul Iași. Emil
Brumaru își făcea drum în fiecare săptămână la
„Junimea” să se intereseze de ce îmi este întârziată
editarea primei mele cărții de poezie premiată de
editură prin 1981 dar apărută prin 1984. Până la urmă
cartea a apărut cu doar o treime din textele predate dar
și acelea ferfenițite de cenzură.
Gh.S.: Cine lipseşte din copilăria ta? Ce
absenţe te-au cutreierat, ce uimiri te-au
cutremurat? Ce îi lipsea „Băiatului acela,/ cu
privirea ascunsă, cu vorbele-ntoarse pe dos?”
N.S.: Nu aș zice că cineva a lipsit din copilăria
mea, lipsă care să-mi fi lăsat urme adânci în suflet. Da!
Mi-au murit unii prieteni încă din tinerețe sau chiar
adolescență, dar plecarea lor mi s-a părut firească, deși
în familiile lor aceste plecări au produs adevărate
tragedii. Cred că nu par cinic. Unuia dintre ei i-am și
dedicat un poem în prima carte. Abia când mi-a murit
un frate la 36 de ani, care locuia la București din
adolescență, fiind căsătorit acolo, am realizat ce
înseamnă „o despărțire de tot” de un om drag. Cât
despre versurile citate de tine, acelea duc în altă parte
a biografiei mele... În București, la fratele meu plecat
așa de devreme, am făcut o vacanță, prin clasa a VIIa, la Palatul Cotroceni de azi, unde soția lui, cumnata
mea, Silvia Sava, lucra la Palatul Pionierilor (clădirea
de azi a președinților țării).
Gh.S.: Trecutul e imprevizibil. Biografia ta,
însă, pare a fi completă până în cel mai mic
amănunt. Nu acelaşi lucru se petrece cu viaţa,
precum în Viaţa publică, cartea ta de poeme, unde
au loc mutaţii poetice, petrecute pe neştiute, fără
preţiozităţi lirice. Poezia, pentru tine, e o elipsă, un
loc geometric, din care nu se poate evada, decât
într-o altă viaţă, de dincolo de cuvinte: „Poetul te
poate muta dintr-o viaţă în alta/ şi uiţi că vârsta lui
au mai avut-o şi alţii până acum”.
N.S.: Cuvintele ne ajută să tăinuim ceea ce nu e de
spus. Poezia mea constă, atât cât este, în frânturi de
biografie. O biografie care pare, cum spui tu, completă
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până în cel mai mic amănunt. Dar nu e. Se știe, poezia
trebuie scrisă pentru a putea fi receptată și de o altă
conștiință decât cea a poetului. Cât de mult ne putem
apropia sau chiar realiza acest vis depinde nu numai de
talent ci și de un anumit profesionalism. Măiestrie,
cum s-ar numi într-un limbaj direct și neacademic.
Gh.S.: Se ştie că nu ne alegem părinţii, dar, cum
se face că, într-un poem de-al tău, cunoaşterea
părinţilor apare ca imposibilă: „cum nici părinţii
nu-i cunoşti niciodată”?
N.S.: Nu e lipsit total de adevăr ceea ce scriam
cândva, relația părinte-copil presupune o mare doză de
altruism din partea ambelor „tabere”. Eu am trăit de
mic numai lângă mamă, tata fiind plecat la București
venea acasă doar la sărbători sau în concediu. Îl
vedeam doar o dată sau de două ori pe an. Îmi vorbea
foarte rar. Îmi povestea mama că venea peste noapte la
mine la pat și, dacă era încredințat că dorm cu
adevărat, mă săruta. Atât. Ziua îmi mai trimitea de
dimineață câte o comandă prin mama, înainte să
meargă la treburile lui: după ce se trezește să facă aia,
să facă aia... Când am ajuns mai mare au început
conflictele: în loc să fac treabă prin gospodărie, în loc
să învăț, citeam toată ziua, continuu, ba și câte o
jumătate de noapte.
Gh.S.: Cunoaşterea e posibilă doar în Sfânta
Treime, unde nu există ierarhie şi nici succesiune,
nici loc pentru timp. Doar prin artă, prin creaţie,
poţi deveni una cu tine, într-un univers mai curat,
lămurit prin tăcere. Eşti cel mai tăcut poet. În
solitudinea ta, pe cine ai tu în dreapta ta, în stânga
ta, deasupra ta?
N.S. În dreapta o am pe mama mea, Catrina,
Ecaterina, ȋn calendarul sfinților bisericii noastre
ortodoxe. Pentru mine, mama mea este o sfântă, fie şi
numai pentru cît a pătimit din cauza mea. În stânga mă
ocrotește tatăl meu Sava, iar deasupra noastră este
Sfânta Treime, care ne ocrotește pe toți.
Gh.S.: M-ai întrebat o dată, punându-mă pe
gânduri: Dacă ar fi să aleg între Prietenie şi Poezie,
spre ce aş înclina? Întorcându-ţi întrebarea,
aproape că intuiesc răspunsul tău. Pentru tine,
fiind atât de rară, subminată de amiciţie, Prietenia
e mai presus de orice: „se zice că de la cuvintele
simple cresc marile prietenii”.
N.S.: Da. E o întrebare destul de dificilă. Dar eu nu
pot să dau decât un singur răspuns: prietenia e alegerea
mea. O alegere, recunosc, destul de controversată în
actualul context în care, iată, trăiesc și eu. Pentru
mine, sinceritatea, prietenia, sunt supreme. Nu am altă
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alternativă de viață în care ele să nu aibă prioritate.
Poate exagerez, dar așa sunt născut.
Gh.S.: Arderea de sine, arderea de tot,
Privighetoarea arsă, înseamnă neîntrerupere,
chemare, făgăduinţă, iubire, într-un cuvânt,
jertfire. Adică, fractură. Ţi-ai ars toate poemele din
tinereţe, ai jertfit ce era mai curat în suflet,
Cuvântul! Ai rămas doar cu tine. Cum îţi apare,
când îl întâlneşti, Nicolae Sava?
N.S.: Evident, nu-ți declar o noutate spunându-ți
că mă întâlnesc din ce în ce mai rar cu mine. Și asta nu
e bine pentru un scriitor, mai cu seamă pentru unul
care se pretinde a fi și poet pe deasupra.
Gh.S.: Rămâne poet cel care se naşte poet. Altfel,
trădând-o, poezia se răzbună, iar Poetul se ratează
ca literat, fals profet, într-o lume fără Dumnezeu.
Având toate cuvintele la îndemână, riscăm să
cădem în prăpastia făcătorilor de cuvinte: „oamenii
devin soldaţi când au toate cuvintele la picioarele
lor istoria rămâne în urmă atunci (adevărul înoată
printre cuvinte)” Aşa mi se pare că ţi s-a întâmplat
şi ţie: eşti frânt, nu înfrânt de cuvinte.
N.S.: Mă bucur să cred că nu înfrânt de cuvinte, ca
să-ți dau un răspuns telegrafic și să nu lungim foarte
mult dialogul.
Gh.S.: Tristeţea nu pare a fi blazonul tău,
mâhnirea, însă, faţă de ridicol, te doboară şi te face
să râzi, în cascade. Acel Ha! Ha! Ha!, atât de
personal, în timbrul vocii tale, cum numai Cioran
ştia să râdă. Mai mult decât ridicolul, previzibilul
te înspăimântă: „Firesc ar fi să port acelaşi model
de pantofi cu ai dumneavoastră să zâmbesc la fel de
amabil ca şi dumneavoastră să răspund la fel de
inteligent ca şi dumneavoastră la ironiile
dumneavoastră să trăiesc aceeaşi viaţă de familiuţă
ca şi dumneavoastră desigur la acelaşi etaj cu al
dumneavoastră”. Precum poezia, şi ironia e pasăre
rară. Azi, mă înfurie, confuzia gravă între ironie şi
băşcălie. Nu mai amintesc de umor şi ironie,
ambele, practicate, într-o tristă veselie.
N.S.: Viața noastră e o tristă veselie, cum frumos
spui, dar cea cu care rămânem este tristețea. Prin
ironie sau autoironie, precum în cazul meu, ne salvăm
temporar de tristețe. Cât despre bășcălie nu cred că e
cazul să discutăm nici măcar în treacăt. Pentru mine
tristețea nu e productivă. Când sînt trist nu pot scrie. Și
în ultimii ani s-a întâmplat acest lucru destul de des.
Gh.S.: Care a fost momentul fast din viaţa ta
când ai uitat cu totul de tine?
N.S:. Nu am avut în viața mea, care încă este

destul de încăpătoare în timp, un moment atât de fast
încât să merite a fi evocat. Și totuși. Am avut în viață
un singur moment pe care l-aș putea cataloga așa.
Cum afirmam mai înainte, cu tatăl meu am avut o
relație mai specială. Mult timp eram convins că nici nu
m-a vrut. Am fost al 11-lea. Mama născuse zece copii,
era în vârstă. Dar, cu timpul, mi-am dat seama că tata
mă iubea, dar nu voia să știu eu asta. Ai ȋntrebat de
momentul fast. Iată-l: îmi venise ordinul de
încorporare în armată. Era o după amiază de iunie. A
doua zi trebuia să mă prezint la Centrul militar din
Piatra Neamț. Vorbisem cu un prieten din Piatra
Neamț (originar din Oglinzi, comuna Răucești, satul
meu de origine) să dorm la el în oraș pentru a fi la o
oră foarte matinală (cum era trecut în Ordin) la
încorporare. Mi-am făcut valiza, am luat cei câțiva lei
pe care mi-i lăsese tata pentru drum, mi-am luat la
revedere și am plecat în stația de autobuz. Nu a durat
nici măcar un sfert de oră și-l văd pe tata venind spre
mine. Am crezut că am uitat să iau ceva. Nu, nu era
vorba de asta. Tata s-a apropiat de mine, s-a încurcat
în câteva vorbe – era vizibil emoționat – apoi m-a
îmbrățișat. S-a întors și a plecat spre casă. Cred că
acela a fost cu adevărat, pentru mine, cel mai fast
moment al vieții. Au mai fost momente frumoase în
viața mea – anumite recunoașteri, premii, titluri etc. –
dar ele nu s-au ridicat, în sufletul meu, la înălțimea
celui evocat mai sus.
Gh.S.: Cel mai frumos titlu de carte?
N.S.: Vai, dacă l-aș ști cred că nu l-aș destăinui
nimănui. Ca să amintesc acum cele mai frumoase
titluri de cărți citite și care mi-au plăcut ar însemna să
ignor altele, poate la fel de frumoase, așa că nu îți
răspund. Cu scuzele de rigoare.
Gh.S.: Scriem aşa cum am trăi ultima clipă.
Care ar fi ultimul tău cuvânt, de pe crucea clipei?
N.S.: Se zice că întotdeauna trebuie să scriem așa
cum am trăi ultima clipă, dar de cele mai multe ori nu
o facem. Dintr-o obișnuință nocivă, din neglijență, din
grabă. Ultimul meu cuvânt de pe crucea clipei ar fi:
sinceritate până la capăt!
Gh.S.: Ce faci tu acum cu tine însuţi la 70 de
ani?
N.S. O iau de la capăt mereu. De altfel, în toată
viața am avut ceva de luat de la capăt. Fie că am făcuto pentru mine, fie pentru cineva de lângă mine.
Mulțumesc pentru întrebări, Gheorghe Simon, și la
mulți ani!, pentru că și tu ai împlinit aceeași vârstă
rotundă cu câteva luni înaintea mea.
Interviu realizat de Gheorghe SIMON
I N T E R V I U
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JUDECAREA LUI EMINESCU
Ioan-Aurel POP
Eminescu trebuie să înceapă pentru noi,
românii, ca o poveste spusă în anii copilăriei.
Auzim de timpuriu numele de Eminescu, învelit
într-o fascinație aparte, inclusiv datorită
rezonanței sale frumoase, adânc enigmatice
pentru mintea însetată de minuni. Tot în anii
copilăriei, sufletele, înainte de a putea pricepe ce
este creația spirituală, ascultă poezia lui Eminescu
prin cântec. „Mai am un singur dor”, „Pe lângă
plopii fără soț” ori „Sara pe deal” vin spre noi prin
muzică. Versurile puse pe note muzicale nu sunt
departe de adevărul primar al poeziei, care,
odinioară, pe vremea trubadurilor, truverilor și
Minnesänger-ilor, se cântau înainte de simpla lor
rostire.
Am fost convins și eu în acei ani fragezi că,
după sonoritate, „Luceafărul” și „Călin” sunt
povești de demult de-ale bunicilor, spuse în
versuri, cum poveste îmi părea și viața autorului
versurilor. Așa că mi-am închipuit „un băiet” care
cutreiera păduri, oprindu-se când era însetat (mai
mult de sensuri decât de apă, după cum am înțeles
mai târziu) lângă izvor, pierdut adesea în iarba
poienelor, atent la zborul păsărilor, la unduirea
trestiilor sau la pala vântului. „Băietul” acesta,
ajuns elev la Cernăuți, departe de casă, s-a
întristat tare la moartea lui Aron Pumnul,
deslușind durerea marilor treceri. Elevul a crescut
pe nesimțite, prinzând dor de cosânzene, care
treceau „pe lângă plopii fără soț” sau pe care le
aștepta lângă „lacul codrilor albastru”. Printre
iubiri înfocate și dezamăgiri crunte, a înfățișat
mereu natura apropiată și îndepărtată, cea
înțeleasă și neînțeleasă.
Apoi am învățat la școală despre pasteluri – cu
exemplificări din „Sburătorul” lui Eliade și,
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firește, din Alecsandri – ca să-mi dau seama că
niciun colț de natură nu a fost transpus în poezie
vreodată ca-n versurile „De treci codri de aramă,
de departe vezi albind/ Și-auzi dulcea glăsuire a
pădurii de argint”. Vedeam aievea iarba ca fiind
de omăt, nuferii galbeni încărcând lacul, luna
lunecând pe boltă, plopii cutremurându-se,
ramurile bătând în geam. Și „băietul”, devenit
flăcău, le înnobila pe toate acestea, cu spiritul său.
În liceu, l-am studiat pe Eminescu an de an,
pe-îndelete, la îndemnul profesorului de română,
al celui de latină, de germană sau de literatură
universală, dar și al celor de istorie și de
matematică. Mi s-a revelat astfel, metodic,
întregul univers eminescian, de la lirica de
dragoste la poezia socială și de la temele legate de
natura pământeană și de cosmos până subiectele
istorice și filosofice. Tot atunci, am descoperit și
proza, cu filoane romantice, dar cu sensuri
filosofice și fațete fantastice, care treceau dincolo
de spațiul finit și de timpul măsurabil. Atunci am
înțeles – cu aplicație la Eminescu – de ce un mare
scriitor, un scriitor universal nu poate ajunge
astfel decât dacă este depozitarul unei zestre
naționale sau, oricum, regionale. Era tot mai clar
că nu poți exprima, în limbajul artei literare,
întregul fără să cunoști, să înțelegi și să transpui
bine partea.
Istoric fiind, am fost interesat de specificul
național, de definirea noțiunii, de viabilitatea ei,
de geneza ei și a realității pe care o denumea.
Astăzi, când povestesc despre asta, sunt uneori
ușor ironizat din priviri, pentru că nu scăpasem
nici eu de „obsesia” intelectualilor români, sever
și drastic acuzați de „naționalism”. Mi se părea –
și eram mândru ca român ardelean – că Lucian
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Blaga exprimase cel mai bine specificul
românesc, prin sistemul său filosofic, compus din
patru trilogii. Dintre acestea, „Trilogia culturii”
m-a marcat, în legătură cu specificul național,
prin inventarea națiunii de „spațiu mioritic”, pe
care l-am înțeles ca reflectare a lumii
înconjurătoare după chipul și asemănarea
românilor, în acord cu „matricea lor stilistică”.
Totuși, am încercat adesea să prefigurez
succesiunea deal-vale sau orizontul nostru
ondulat, în opoziție cu ascuțimea goticului
occidental sau cu platitudinea infinitei stepe
răsăritene, fără să reușesc decât părelnic, limitat,
revocabil. Ajutorul a venit tot de la Eminescu!
Cine altul a făcut trecerea de la spațiul teluric la
cel cosmic și invers sau cine a ilustrat ante
litteram succesiunea deal-vale într-o formă mai
pură? De la fata de împărat, care-și înălța privirea
„din umbra falnicelor bolți” spre Luceafăr și până
la turmele care, din vale, urcau dealul, vegheate
din înalturi de „stelele ce scăpărau” pe căi
pământene, sau de la casele ridicate-n lună de
„streșine vechi” până la „lumina stelei ce-a
murit”, ajunsă la noi, jos, din „depărtări albastre”,
toate exprimă echilibrul nostru ondulat, setea
îngemănată de pământ și cer, de întuneric și de
lumină, de materie și de spirit. Era clar pentru
mintea mea de-atunci că Blaga pornise de la
Eminescu, spre a-și putea ilustra viziunea,
îmbrăcată în haină filosofică. Mai târziu, mi-am
dat seama că toți creatorii autentici exprimau,
într-un fel sau altul, această succesiune unduită,
începând cu Heliade-Rădulescu („E noapte, naltă,
naltă, din mijlocul tăriei/ Veșmântul său cel negru,
de stele semănat/ Destins coprinde lumea ce-n
brațele somniei/ Visează câte-aievea deșteaptă na visat”), trecând chiar prin Topârceanu („Cobora
pe Topolog/ Dintre munți la vale/ Și la umbra unui
stog/ A căzut în cale”) și ajungând la Nichita
Stănescu („Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,/
că or să-mi crească aripi ascuțite până la nori”).
Toți eminesciază în felul lor, înainte și după
Eminescu, ca și cum ar avea aceeași zestre
genetică, ca și cum destinul i-ar fi programat la
fel!
Eminescu a exprimat viața timpului său,
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lumea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
cu aspectele ei frumoase, neutre, urâte sau chiar
grotești („Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii
și irozii”), a prefigurat patetic viitorul („Ce-ți
doresc eu ție, dulce Românie!”) și a refăcut, cu
mijloacele artistului, trecutul. Trecutul acesta este
al omenirii și al românilor deopotrivă, un trecut
revolut care pornește cu Biblia, continuă cu
Egipetul, trece prin Grecia, prin Roma și Dacia
(„Rugăciunea unui dac”) și zăbovește mult, în
spirit romantic, asupra Evului Mediu. Este în
creația eminesciană toată povestea lumii noastre
medievale, cu eroi și voievozi vajnici, pătrunși de
credință și de onoare, cu fii de domni care grăiesc
„din carte”, aidoma țăranilor sfătoși, „de din vale
de Rovine”, cu domnițe îndrăgostite de luceferi,
cu sultani orgolioși, care se visau stăpânii lumii.
Întristat și dezamăgit de lumea sa meschină, s-a
cufundat tot mai mult în alte lumi, dintre care cea
a trecutului medieval a rămas mereu una
preferată. Firește, Evul Mediu nu a fost numai
așa cum îl recreează Eminescu, dar a fost și așa.
Eminescu a trecut pragul acestei vieți, în acord
cu ultimul său dor, contopindu-se cu strămoșii săi,
„la marginea mării”, având „codrul aproape”, sub
un „cer senin”, pe „tinere ramuri”, vegheat de tei
și luceferi. Viața lui adevărată a început postum și
ea este eternă, dincolo de voința cuiva. Firește,
Eminescu a avut „critici” destui, încă din timpul
vieții sale trecătoare și era absolut normal să fie
așa. A avut și adulatori fără limite, fiindcă nu poți
să nu te extaziezi înaintea creației sale. A avut, în
fine, analiști fini, care i-au disecat cu acribie
opera, relevându-i semnificațiile, descifrându-i
rădăcinile, influențele, mesajele peste spații și
timpuri. Unii exegeți și-au dedicat viețile lor
studierii operei eminesciene și nu au încheiat
niciodată cercetările începute. În unele perioade,
anumite regimuri, mișcări, partide, anumiți
oameni politici au făcut din Eminescu un
instrument, l-au individualizat și chiar fetișizat,
extrăgând din conduita și din opera sa doar acele
fragmente care serveau scopurilor urmărite. Ca
om al secolului al XIX-lea, născut în nordul
Moldovei și trăitor în România și Europa,
Eminescu a aparținut unei ambianțe finite și
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definite, cu toate componentele sale, bune, rele
sau oarecare. A avut nevoi, idealuri, convingeri
politice, luând adesea decizii și exprimând
atitudini discutabile, ca orice om. Selectând
aspecte ale scurtei, dar densei sale vieți, se poate
„demonstra”, la rigoare, orice. Mai sunt și vor mai
fi mulți „prezentatori” stângaci, inculți,
lacrimogeni, neinteresanți sau formaliști ai lui
Eminescu, dar poetul nu are nicio vină! Același
lucru este valabil și pentru Dante Alighieri, pentru
Cervantes, pentru Shakespeare, pentru Goethe,
pentru Victor Hugo, pentru Pușkin ori pentru
Petőfi. Toți au fost oameni și nimic din ceea ce
este omenesc nu le-a fost străin. Dar în același
timp, au fost genii ale popoarelor lor și ale
omenirii. Și critica lor a îmbrăcat uneori aspecte
răuvoitoare, lipsite de onestitate, chiar meschine.
Așa cum și anumite părți ale operei lor pot fi
socotite depășite, naive sau fără mesaj actual.
Eminescu nu a scăpat nici el de pana unor
astfel de critici. După deceniile de comunism, în
care, cum se știe, cultura a fost dirijată și
controlată, iar Eminescu a devenit, atunci când a
fost permis și a servit cauzei, „simbolul național”,
„geniul unic”, „Luceafărul poeziei românești”,
„poetul nepereche” etc., era de așteptat să urmeze
contestări, negări, ajustări. Unele însă – cum s-a
întâmplat și cu alte teme – au depășit complet
măsura, frizând absurdul. Eminescu a ajuns chiar
să fie acuzat el însuși de toate instrumentalizările
la care a fost supus după moarte, de către
legionari, de către comuniști și de către alții, ca și
cum și-ar fi dat acordul la toate aceste avataruri.
Nu iau aici în calcul acuzele, drepte sau nedrepte,
ale unor critici literari și eseiști, fiindcă nu mă
pronunț punctual în chestiuni din afara
specialității mele și care cer o calificare pe care nu
o am, pe de o parte. Pe de alta, mi se pare indecent
să răspund unor tineri imberbi, fără nicio creație
proprie, dar care cred că au pătruns toate sensurile
operei eminesciene și s-au plictisit de ea. Natural,
Eminescu are părți ale imensei sale opere care au
fost scrise în momente de conjunctură, care
exprimă opinii personale, tranșante, tăioase, sau
idei politice de o anumită orientare, ori fragmente
de proză filosofică greu de receptat și de apreciat
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de contemporanii noștri. Toate acestea au fost și
vor fi supuse criticii, fiindcă nimeni nu este
infailibil pe lumea asta.
Mă voi referi însă la două acuze cu tentă
istorică, dintre multele pe această temă, aduse
„băietului” de la Ipotești, adică celui care nu a
ajuns să îmbătrânească niciodată. Prima a fost
formulată inițial prin 1996, reluată mereu ulterior
și, dincolo de definirea lui Eminescu drept
„cadavrul nostru din debara” de care ar fi trebuit
să ne debarasăm dacă voiam în mod serios să
intrăm în Uniunea Europeană (scoasă adesea din
context), rămâne constanta respingere a poetului
ca fiind „inactual” (în anul Caragiale și nu
numai), învechit, ieșit din modă, nereceptat de
tineri etc. Cealaltă acuză a venit în 1997 (fiind
apoi reluată) și s-a referit la exclamația
eminesciană „Cine-a îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar
inima cânii” – din poezia „Doină” –, care ar pune
în lumină părerea „defavorabilă, uneori chiar
lamentabilă” a românilor despre ceilalți. Acestea
sunt probe evidente de suprapunere a unor planuri
și de judecare a unui creator spiritual și a operei
sale, prin prisma unor concepții (atitudini)
politice. În plus, astfel de „analiști” sunt meniți să
ne învețe, de exemplu, că, receptându-l admirativ
pe Eminescu, rămânem în afara Europei, pe de o
parte, adică xenofobi și naționaliști, pe de altă
parte.
Prima remarcă nu merită prea mare atenție,
având mai mult o tentă caricaturală, de adolescent
întârziat, care ține să se afirme prin formulări
șocante. După cum se știe, la câțiva ani de la
funesta previziune, am intrat în Uniunea
Europeană, fără să ne „debarasăm” de Eminescu,
așa cum nici germanii nu s-au „debarasat” de
Goethe, nici ungurii de Petőfi, nici francezii de
Hugo sau de Balzac. Este, oricum, revoltător să
induci lumii ideea că Eminescu ar fi un bagaj în
plus, de care trebuie să scapi ca să urci în avionul
Europei sau ca și cum, fără Eminescu, toate
defectele și necazurile românilor s-ar volatiliza.
Dacă referirea la Eminescu este generică, în
sensul că, „debarasându-ne” de el, scăpăm de
naționalismul nostru endemic, de tot
conservatorismul, de protocronism și de alte
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„isme”, atunci suntem tot pe căi rătăcite, fără
busolă și fără orizont.
A doua acuză vine pe fondul mai larg al
divulgării și eradicării miturilor românilor,
operațiune la care se lucrează de zor, de circa
două decenii și jumătate, în chip instituționalizat.
Un asemenea mit ar fi cel al românului „ospitalier
și tolerant”, mit spulberat, după o muncă tenace,
cu varii argumente. Un argument ar fi chiar
Eminescu, care, prin „teribilele cuvinte” citate și
prin altele, ar demonstra indubitabil ura sa față de
străini.
Natural, „argumentul” devine extrem de
puternic, din moment ce Mihai Eminescu
incarnează esența spiritului românesc. Acuzatorii
mizează acum chiar pe acest lucru (socotit
altminteri un clișeu fără conținut) și nu suflă o
vorbă despre condițiile istorice în care s-au scris
aceste „cuvinte”, ca și poezia „Doină”, din care
ele fac parte. „Filipica” aceasta eminesciană
împotriva străinilor, șocantă poate pentru urechile
noastre de astăzi, nu are nimic a face cu „celălalt”,
cu alteritatea în ansamblu, cu opinia curentă a
românilor despre „ceilalți”, ci cu îndelungatele
stăpâniri străine nedrepte și cu înrobirea violentă
a unor teritorii românești. Criticii „uită” să spună
că, din acest motiv, „străinii” lui Eminescu sunt
identificați cu dușmanii (în finalul „Doinei”,
Ștefan cel Mare este invocat să revină pentru
pieirea tuturor „dușmanilor”, care fuseseră numiți
anterior „străini”), că singurii „străini” identificați
cu numele sunt „muscalii”, care ocupau partea de
țară „de la Mare la Hotin”, adică Basarabia. Furia
și ura poetului față de „muscali”, exprimate atât
de vehement acum (la 1883), nu sunt
întâmplătoare: ele vin la scurtă vreme după ce
rușii, în urma războiului din 1877-1878, rușii
tocmai reocupaseră sudul Basarabiei (județele
Cahul, Ismail și Bolgrad), deși se angajaseră
solemn să apere granițele României, aliata lor în
luptele contra turcilor. Alți străini „blestemați” de
poet sunt cei care ocupau țara „de la Boian la
Vatra-Dornii” (Bucovina) și „din Sătmar pân’ în
Săcele” (Transilvania), nenumiți, dar ușor de
identificat cu austro-ungarii. Eminescu „se
plânge”, de fapt, în „Doină” de ocuparea a mai
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mult de jumătate din pământul românilor de către
„dușmani” care erau, firește, și „străini”. Copleșiți
de acești inamici străini, convinși de sinonimia
dușman-străin, românii – între care și Eminescu –
nu-i vedeau cu ochi buni nici pe unii neromâni
care viețuiau printre ei, mai ales dacă aceștia
trăiau în opulență obținută prin necinste. Nu era
acesta modul ideal de a vedea lumea, dar nici nu
este cazul să dăm noi lecții pentru ceea ce ar fi
trebuit să facă și să simtă românii de atunci.
Poezia „Doină” este un fel de lamentație, de
tânguire populară, care nu se termină în cheia
obișnuită a resemnării în fața morții, nu se încheie
în tonul „fatalității românești”, ci presupune o
replică în forță a românilor, ghidați de Ștefan cel
Mare redivivus. Simbolul suferinței românești, ca
și al mântuirii generale prin luptă, prezentat în
formă simetrică, este Moldova: Moldova este
grav rănită „din Hotin și pân’ la Mare” și „din
Boian la Vatra-Dornii” (fiind răpite de dușmanistrăini peste două treimi din ea) – așa începe
poezia – și din Moldova trebuie să vină salvarea
românului, prin reînvierea spiritului lui Ștefan cel
Mare – așa sfârșește poezia. Textul debutează cu
acei străini ocupanți de pământuri românești și se
termină cu aceiași străini, numiți acum de-a
dreptul dușmani. La început, românul „se plânge”
și, în final, reacționează, adică luptă. Nu discutăm
aici valoarea literară, estetică, a acestei poezii
„incriminate”, dar unele versuri ale sale au
valoare de maximă (exemplu: „Codrul – frate cu
românul” sau „Sărac în țară săracă”). Prin urmare,
Eminescu îi blestemă și îi condamnă pe acei
„străini” care sunt (sau crede că sunt) inamicii
românilor. La rigoare, pentru liniștirea acestor
critici, subliniem că nici măcar pe ruși nu-i
blamează Eminescu în totalitatea lor, ca ruși, ci
doar pe „muscalii de-a călare”, veniți ca ocupanți
în Basarabia. Firește, ar mai putea veni o
întâmpinare: Eminescu este un paseist incurabil,
fiindcă visează un viitor demn pentru români prin
intermediul trecutului glorios, care nici măcar nu
a fost așa. De-aici nu este decât un pas până la
incriminarea întregului popor român – doar
Eminescu este „poetul național”! – pentru felurite
„păcate”, de la obiceiul de a se plânge des, de a se
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refugia în trecut, de a urî cu prea multă patimă, de
a iubi prea intens, până la sentimentele naționale
obsesive etc. Din păcate, pentru acest gen de
critici, nu credem că poezia „Doină” exprimă un
„tip de comportament” imuabil, atemporal al
românilor față de străini, ci o atitudine față de
dușmani. Și nici nu-i putem acuza pe români (și,
natural, pe Eminescu) de „vina” că nu-și iubesc
inamicii. Dacă am face-o, am fi prima națiune din
istorie care am aplica constant un faimos precept
biblic și am putea lua astfel integral, toți românii,
calea sfințeniei. Păcat că lucrări ca acestea,
tipărite în ediții și tiraje generoase, entuziasmează
prea ușor multe minți, unele nefamiliarizate
suficient cu trecutul nostru istoric, altele naive, iar
altele interesate, de la noi și de aiurea. Cine mai
verifică azi sursele și cine mai caută întregul din
care au fost scoase „decupajele”? Revenind,
trebuie spus, în concluzie, că poezia „Doină” a
fost scrisă într-un moment istoric și exprimă
realități specifice acelui moment istoric. Ea nu
reflectă în nici un caz ura generală a românilor din
toate timpurile și de oriunde față de toți străinii –
cum se insinuează – disprețul, desconsiderarea lui
Eminescu și a multora dintre românii din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea față de aceia care
țineau forțat sub ocupație milioane de români și
mari regiuni locuite în majoritate de acești
români. „Străinii” în chestiune sunt rușii și austroungarii, respinși prioritar nu ca străini, ci ca
inamici ocupanți.
Ceea ce este mai mult decât paradoxal este
avatarul poeziei „Doină”, care a fost interzisă de
comuniști, cu argumente asemănătoare celor deacum. Acum, firește, poezia nu este (încă) oprită
de vreo cenzură, dar este criticată din motive
asemănătoare celor invocate de ideologii
comuniști.
Din păcate, unii critici, cu mentalitatea de
apărători ai drepturilor omului și de membri ai
unei Europe unite, de contemporani ai atâtor
inițiative de apărare a minorităților, ar vrea să
descopere un Eminescu, pe la 1880, campion al
frăției universale, al discriminării pozitive și al
Europei globalizate și fără frontiere. Or, din
fericire, Eminescu a fost și un om al timpului său
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și al spațiului în care s-a născut, dincolo de
calitatea sa de „european” și de vizionar. Se vede
astăzi că această condamnare drastică a
creatorului Eminescu nu a fost decât un nedorit
prolog pentru demolatorii ultra-contemporani,
care distrug și profanează statui, care fac indexuri
ale cărților interzise, care opresc difuzarea unor
filme și care ar vrea să ne transforme pe toți întrun aluat maleabil, gata să ia chipul și asemănarea
dorite de ei.
Putem discuta mult despre Eminescu și este
bine s-o facem. Este și aceasta o formă a
actualității sale, la 170 de ani de la naștere. Cred
însă că este și mai bine să ne ferim să decidem
noi, ca indivizi, soarta lui Eminescu, să impunem
atitudini de luat și să fixăm etichete, fără
argumente viabile. Toate popoarele au mituri și
simboluri naționale, pe care nu le-au decretat
parlamentele, nici președinții de state și nici
exegeții izolați. Poeții naționali nu se impun prin
legi și nu se desființează prin ordonanțe de
urgentă. Simbolurile naționale nu pot dispărea
printr-o trăsătură de condei și nici nu trebuie să ne
zbatem să se întâmple acest lucru. Toate vin la
vremea lor. Oricum, Eminescu nu se lasă judecat,
ci el trebuie receptat. Și chiar dacă, în ciuda
evidenței, nu va scăpa nici fiul căminarului de
judecata timpului și a oamenilor, adică a lumilor,
deocamdată, el înfruntă timpul și nimicnicia.
Atunci când „ape vor seca în albie, și peste locul
îngropării sale (a lui Eminescu) va răsări pădure
sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în
depărtări”, atunci „când acest pământ” își va
strânge „toate sevele sale”, ridicându-le „în țeava
subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale”,
vom ști cu siguranță (dar nu de la detractorii
eminescieni) și ne vom bucura. Ne vom bucura
noi sau alții de după noi, câtă vreme ne va fi dat
să urmăm „șoseaua cea mare și fără de sfârșit a
vieții”.
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IGNA
Ion PAPUC
În fața unei atari ample cărți de poezie, cum
este aceasta: Vasile Igna, Cartea din Vis,
antologie de autor, 1969-2019, Editura Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020, nu se pune
problema unei întâmpinări și nici a unei acțiuni
critice valorizatoare, stadiul acestora fiind
demult depășit de autor, ci avem ocazia
îndeosebi să aflăm ce caută și ce găsește poetul
în desfășurările lui lirice, ce spune el lumii,
postumității sale definitive. Scrierea sa, după
cum însuși atrage atenția în Nota autorului, este
o invitație adresată cititorului să-i abordeze
poezia ca pe o operă unitară, menită să fie
primită în sensul unui întreg, necesar a fi citită
drept un corp complet, organic.
Puțini alți autori, poate doi, trei din
contigentul său, ar putea să își compare
dimensiunile propriilor opere cu acele ale celei
poetice pe care Vasile Igna o expune în antologia
sa. Fără a fi fost, de-a lungul celor cincizeci de
ani cât cuprinde în cartea sa de acum, un poet de
prim plan, de vitrină, din rândul întâi, el are
privilegiul unei împliniri spectaculoase, de mari
dimensiuni, realizând o operă compactă, unitară
de până la a fi exclusiv una, așa cum cere să o
privim în respectiva prefață a antologiei sale.
Față de aceia ale căror apariții ca focuri de
artificii s-au stins în bezna timpului trecut,
scrisul acestui autor abia acum prinde a se arăta
în toată magnifica lui splendoare. Constatăm
astfel că el pornește de undeva de jos, dintr-o
zonă comună poeților care i-au fost
contemporani dar apoi treptatele acumulări
ulterioare ne obligă să constatăm apariția unui
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conglomerat poetic ce impresionează puternic.
Scriind o poezie mai degrabă cuminte, fără mari
tresăriri, fără gesturi ale vreunei revolte, cu un
decor cel mai adesea rustic, casnic, gospodăresc,
totuși o lirică vie și discret personală, poetul
străbate cu inteligență ticurile poeziei moderne,
onorând totodată și canoanele poeticilor
consacrate prin câteva elaborări clasicizante: o
baladă mică (p. 14), elegii întrerupte (p. 15), un
sonet (p. 16), un lied de iarnă (p. 61). La acestea
în demersul său livresc poetul adaugă, dar fără
ostentație, intarsii cu citate din textele unor
precursori: un transcript discret din Bacovia (p.
31), motto-ul din Saint-John Perse (p. 20), altul
din Rimbaud (p. 26), un Colind profan (p. 51)
face trimitere indirectă la Coșbuc, altădată este
transcris și cel mai frecventat vers al lui
Mallarmé. Într-un atare context nu puteau lipsi
artele poetice, declarațiile programatice, precum
din această Scară în vis: „Să iubești lucrurile
neînsemnate din preajmă/ să cântărești sufletul
lor pe balanțe de aer/ biologia lor secretă să ți-o
însușești.// Măduva lor însângerată să o ții în
palmă/ caligrafia lor șovăielnică sub blânde
arcade,/ fumul lăsând pe suflete minuscule
rozete.”. Să amintesc și micile inserții cu
expresii în limbi străine: o reclamă în italiană (p.
109), un titlu în germană (p. 112), un citat în
franceză (p. 113) sau altădată un scurt text în
latină, extras poate dintr-o scrisoare faimoasă a
lui Seneca (p. 60). E în toate un inextricabil
amestec de livresc și de natură proaspătă, căci
pândește în spatele atâtor peisaje vii o
amenințare desprinsă din marile narațiuni
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îndeosebi antice, susținută de sentimentul mistic
indefinit. Făpturile acestui univers, altele decât
aceea a omului, aici mai degrabă neînsemnată,
alcătuiesc o lume tragică, degradată, abia poate
doar o amintire a poetului care o evocă.
Grădina este una dintre realitățile specifice,
dacă nu cumva cea mai specifică, ale acestei
poezii, dar cât de terifiantă tocmai prin forța ei
de a fi vie!, „Grădina cu ochii scoși/ ca o barcă
legată de cer” (p. 123). Acesta este tipul
modernist întrebuințat de poet pentru a-și
construit substanța lirică din materii cât mai la
îndemână. Remarcabilă este aici ștergerea
granițelor dintre regnuri, dintre halucinație și
realitate, lăsând cele prozaice să se amestece
indistinct cu cele livrești. Adesea discursul liric
se desfășoară ca într-o poveste în care sunetului
unei presupuse muzici îi răspunde bolboroseala
cuvintelor din țesătura poemului. În acest
context peste ce finețe erotică dăm în Mic dejun
în iarbă (p. 136), cu topica încordată de atâta
tensiune sau doar de emoția inclusă! Nu altfel se
desfășoară ritualul iubirii și în poemul Femeie în
iarbă (p. 138).
Dar mai apoi poezia aceasta se
contaminează de descântecul descins din folclor,
poetul prinde a se copilări, devine ingenuu,
candid, în cele mai reușite pasteluri denumite
monoton Deal, precum pe vremuri tablourile
unui mare pictor român. Ca într-o joacă,
dimensiunile elementelor invocate sunt
modificate brutal, unele prin mărire altele prin
micșorare, încât noile raporturi stârnesc uimirea
și încântarea lirică: „...valea/ trasă pe ochi ca o
glugă înmiresmată/ case licărind în noapte/ ca
niște monede proaspăt descoperite” (p. 176). Și
altele, și multe altele ca acestea. Vine la rând un
alt procedeu, așa numitele Orbite alternează cu
Ferestrele de parcă undeva subteran și-ar da
replica. Sunt în felul lor personal niște pasteluri
amintind de cultul și atât de rafinatul Ion Pillat.
În fapt nu ecouri din poezia acestuia și nici din a
altor mari poeți interbelici dar ele sunt totuși
compuneri comparabile cu ale acelora prin
măiestrie dar nu numai ci și cu o trăire
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atemporală și intens lirică, una profund
românească, decentă și totuși incisivă, cu un aer
de aceeași familie poetică. Elementele, oameni
și alte făpturi, care compun această poezie se
impersonalizează treptat ascunzând în
sâmburele ei adânc o înrudire dacă nu cu Teocrit
sau cu Anacreon oricum cu o Grecie veche și
tragică. Există la acest autor o obsesie, fie și mai
degrabă ascunsă, o trimitere continuă la
antichitatea greacă. Și totuși nu mitologia
națională despre daci și romani ar explica fie și
doar parțial această propensiune presupusă ci
mai degrabă chiar numele său, Igna, ne poate
direcționa spre o explicație, o ipoteză. El este
născut în localitatea Ardusat, de la sud de Baia
Mare, nu prea departe de acest oraș. E o zonă de
intensă spiritualitate, ceva puțin mai la sud este
Mireșul Mare de unde este originar poetul și
universitarul, clujean de adopție, Ion Pop. Și tot
de pe acolo provine sătmăreanul Radu Ulmeanu
poet și romancier, descins din familia lui Petre
Dulfu. Aceleiași zone geografice, mi se pare din
Poiana Codrului, îi aparține prin origine Mihai
Olos, artist plastic dar și poet. Încă ceva mai de
la sud este poetul latinist Vasile Sav. Însă pe
Vasile Igna, cu descendența sa dintr-o zonă atât
de binecuvântată cu har poetic, l-aș asocia mai
degrabă cu un toponim mai de la nord de
capitala Maramureșului. Mă gândesc la muntele
Igniș: Igna/ Ignis, semnificativă alternanță. Să
ținem seamă, prin analogie lingvistică, de faptul
că ignis latin provine din mai vechiul egni, igni,
disimulat în engui, ca și dintr-un proto-indoeuropean, înrudit cu sanscritul agni, confirmat
în hittită și în indo-iraniană, în vechea slavonă
de biserică ca și în vechea prusiană. După
numele de familie, poetul aparține deci unui
neam de o vârstă cu munții și apele țării, de
dinainte de mitologia naționalistă cu daci și
romani.
În acest punct al străbaterii antologiei în
cauză, se impune o observație cu privire la
cronologia operei poetului, anume faptul că, în
conformitate cu ceea ne spune cartea lui Vasile
Igna, în desfășurarea ei a intervenit o pauză, din
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1989, anul faimosului eveniment politic, și până
în 1999, când poetul publică o nouă culegere de
poeme. Dar nu numai atât, căci putem descifra o
mai profundă modificare a poeticii acestuia, o
deschidere înspre narațiunea amplă, nu deloc de
factură epică ci pur lirică, relatări ale unor
mișcări de sub ghidajul unor Călăuze oarbe,
ceea ce nu înseamnă că ele, nevăzătoare fiind,
pun în primejdie călătoririle, itinerariile,
peregrinările datorate, când de fapt tocmai
orbirea le este în avantaj fiindcă nevăzând cele
comune, cele de rând, ele sunt dotate cu simțuri,
altele, care știu cele inaccesibile oamenilor
obișnuiți. Tonul este acela din cărțile sacre,
oracular, vindicativ, mai mereu de rău augur:
mugurii noi se prefac în cenușă (p. 231). Sunt
istorii parcă biblice, epici ample în enunțuri
narative. Este tocmai Dies irae, Judecata de
Apoi invocată și de poetul român, iar titlul
Seceriș al poemului următor pare a trimite tot la
Apocalipsă, dar imediat este invocat și Enkidu
(p. 238) dovedind că racordurile acestei poezii
nu se limitează la o singură sursă ci se întind
vast, incluzând mari narațiuni, mult peste mai
vechiul spațiu al grădinilor care excela prin
atmosfera intimistă. În acest nou context, de
atâta atemporalitate și livresc, apare și primejdia
unor tușe lirice moderne și totuși pândite de
vetustețe. Deși, expresivitatea izbucnește unde
te aștepți mai puțin, surprinzând cititorul: „O
lume cu margini de foc, pământ/ al pierzaniei
unde domnește Marele Nimeni,/ egal fiecăruia”
(p. 239). Spaima strecoară printre versuri
imaginea terifiantă dintr-un cult păgân: „o cupă
singură e mântuirea,/ cu sânge gros de taur...” (p.
241). Altădată, sub o expresie în latină sustrasă
de Immanuel Kant dintr-un text al lui Francis
Bacon: De nobis ipsis silemus, se trage o
concluzie fragil filozofică: “Am fost o greșeală / o teorie compromisă de îndoială” (p. 248). De
toată evidența, aceasta e poezia unui cărturar,
chiar dacă nu a unuia epatant prin erudiție sau de
una de care poezia nu face decât intermitent
dovada.
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Consecvența cu sine a poetului, ca tehnici
artistice și ca sentiment mai mereu același, cu
timpul creează în această carte enormă o
impresie de monotonie, convingerea că autorul
nu poate sări peste propria umbră, nu
excepțională ci una medie, capotând la același
nivel, destul de înalt, al harului său. E
sentimentul nu tocmai plăcut că surpriza este
exclusă, previzibil cu sine tonul liric cade uneori
în monotonie, ceea ce, dată fiind o antologie
dintr-o desfășurare de o viață, ar fi fost de evitat.
Sunt totuși, risipite, ascunse prin ampla carte
probe de aleasă măiestrie poetică precum acest
delicat Corn englez: „Cimbrișor strivit în palmă/
sânul strugur încă verde/ dulce cuib care se
pierde/ ca ecoul de sudalmă,// nopți cu regi
decapitați/ muzici de orchestre bete/ picurând
din menuete/ bobi de sânge-nrourați,// câini
nocturni, frici voluptoase/ fără de sfârșit frison/
Și acest eretic ton/ce seninul îl descoase” (p.
267). Tema cea mare a poetului, aceea a evocării
unei grădini proprii, adânc individualizate, e
încă prezentă dar în tonuri tot mai întunecate:
„Această Grădină încă e vie/ dar numele ei vechi
s-a pierdut/ a intrat în pământ/ din ce în ce mai
adânc mai străin.” (p. 275). Și din când în când
își fac loc aceleași ticuri moderniste, cu apelul la
poligloție: un titlu Midnight (p. 277), sau doar
expresia Ed è subito sera (p. 279), mai apoi: tu
hypocrite lecteur (p. 294) descins din
Baudelaire, o mater dulcissima (p. 305) e poate
din Salvatore Quasimodo, o noche oscura (p.
330) cu trimitere la o mare mistică a sfântului
protector al poeților. Și tot mai evident gustul
pentru oximoron, pentru contrast, pentru tonul
tare, neverosimil. Un ciclu se numește Lumină
neagră (p. 285) de parcă ar trebuit să ne amintim
de Schwarze Milch al lui Paul Celan, dar încă
mai demult prevala această predilecție pentru
împerecherea contrastelor precum o rază e
neagră (p. 171) iar altădată întunericul lumina
(p. 258). Și e o insistență mare în a culege și a le
expune atari contraste neverosimile cu care
poetul își decorează poemele: acolo unde
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aștepta o Doamnă Neagră e și un Ochi de sticlă
neagră (p. 287). Mai încolo curge vinul negru al
răscumpărării (p. 290), apoi îngeri negri (p.
292), Un soare negru ce răspândea întuneric și
frig (p. 295), lumina neagră a zorilor (p. 298).
Și atunci este normală ruga aceasta în contrast:
Într-o cameră albă: Te rog nu renunța,/ se
înnoptează,/ poate se face lumină (p. 302).
Ordinea cosmică a lumii este inversată complet
și suntem într-o deplină suprarealitate, așa cum
îi stă bine poeziei. Și în toate aceste insistente
referiri la o obsesivă și impersonală
Mijlocitoarea este rătăcită și câte o elegie cu un
desen de rar rafinament precum și următoarea:
„Cum stătea alungită cu umărul dezgolit, abia/
mijind un sân de rodie coaptă,/ ai fi zis că e chiar
ea,/ cea care cutreieră noaptea prin sânge,/ cu o
lumânare de seu roșu în mână./ Și cu un sul de
papirus din care/ curg litere bolnave,/ șiruri de
propoziții întrerupte,/ virgule monstruoase,/
fructele crude ale milei./ Pletele îi crescuseră, o
acoperiseră ca un chilim/ de întuneric în care nu
mai străluceau decât/ nasturii de sidef ai sânilor,
flacăra rece a sexului. O, și toată flora din jur
mirosea a moarte/ a lapte de capră și foc de
cărbune./ Dar prin pânza lăptoasă a dimineții/ se
zăreau luminile noi ale zilei/ și aripile ciuruite
ale heruvimilor/ de tablă zincată“ (p. 316). Taina
lirică expusă în poezia lui Vasile Igna ține de
puterea de a vedea prin Eros până adânc dincolo,
în moarte, în Thanatos, întocmai cum se
întâmplă și în următoarea elegie gracilă: „După
cum venea spre mine, unduind/ șoldurile ei de
salcie fragedă, aș fi crezut/ că grația e la fel de
importantă ca voluptatea/ ori ca adorația./ Ele
doar m-ar fi lăsat să pătrund/ înlăuntrul ei și să
alunec prin/ hățișurile cărnii, să-i descopăr taina
râsului,/ foșnirea temătoare a ochilor,/ spuma
roșie/ a unei guri ce n-a vorbit niciodată./ Și
molcoma sângerare a pielii/ pătrunsă de dintele
nopții./ Mai târziu, doar mai târziu/ am văzut
ridicându-se din/ colina asudată a spatelui/
aburii respirației tale,/ Mijlocitoareo,/ iubirea ta
vlăguită de orice speranță./ Minunata ta
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obscenitate“ (p. 320).
Într-o vreme în care poeții lumii au
abandonat demult versificația după canonul
clasic, Vasile Igna stăruie în a performa în
tehnici vetuste, caută rime rare, strunește ritmici
consacrate, desenează strofe conforme, înșiruie
tropi lirici. Ciclul de poeme purtând titlul 19
cântece pentru înșelat timpul este o atare
colecție de poezii în înțelesul vechi al
respectivei specii literare. Sonorități lirice,
bijuterii muzicale epatante în care poetul cântă
iubirea și întotdeauna și umbra unui doliu
sugerat. E cam pretutindeni în această carte
enormă o măiestrie de vechi meșteșugar, un tip
clasic de cărturar obscur, și aceasta nu doar prin
insistenta utilizare a tehnicilor poetice de mult
timp știute ci și prin tematici: acea nostalgie,
acel frison erotic, exasperarea fără leac și altele
ca acestea, ele fiind deduse de pe același calapod
al sufletului. Dar mai apoi în ciclul de poeme
Animale domestice (p. 355 și urm.), după ce
parcă vlaga poetului părea a se fi stins, cititorul
are surpriza revenirii în forță a acestuia. Sub un
titlu ce pare desprins din începutul Infernului (I,
2), Selva oscura (p. 372-376), se desfășoară
imaginile unui mit prins în chenarul unui
realism. Acea Pădure întunecoasă este tocmai
lumea ireală a unei relatări mitice. Cu întreaga sa
simțire, nespus de vie, poetul retrăiește ceea ce
ni se spune doar în legendă, urmându-i și
amplificându-i parcă imaginile lui T.S. Eliot din
a lui Journey of the Magi, cu detalii cum nu se
poate mai realistice și totuși numai sugestie și
insinuare, probând forța poetului. A locui așadar
în cochilia altuia, a parazita carcasa altcuiva și
cu toate acestea să fii original în chip agresiv,
personalizat în mod temeinic cum se poate
observa și în poemul Lucrări și zile (p. 380384), cu un titlu împrumutat din Hesiod, cu un
motto din Elegiile lui Tibul (I, v. 25) și tot acolo
cu un citat din același poem al poetului latin (I,
v. 59-60). Autorul de azi pe care tocmai îl
recenzez dă versurilor latine și variante în limba
noastră fără a preciza că probabil ele aparțin
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regretatului latinist Vasile Sav. El ia un detaliu
(sau două) dintr-un autor antic, precum în alt
caz, în poemul Zodii (p. 392), Catul (Carmina,
51, Lesbiei, 1-4), și procedează invers decât cu
un implant, căci cu acest element străin, din el,
în jurul lui își concrește propria creație. La un
moment dat, cam pe la finele ciclului de poeme
Animale domestice (2011), antologia cuprinde și
un grupaj de poezii datate doar cu ziua și cu luna
în care au fost scrise. Nu și cu anul! Deci nu cu
anul, și astfel ziua și luna consemnate sunt
absolut inutile, ceea ce este cum nu se poate mai
semnificativ pentru ucronia acestei poezii,
pentru atemporalitatea ei ce își denunță în acest
mod ex-sangvinitatea funciară, natura ei de
poezie ca refugiu din calea vieții. E proba
celestității sale dar și a vlăguirii de care poetul
face dovadă pe toate dimensiunile unei opere de
o viață, riscanta opțiune fundamentală a
autorului, perpetua lui cădere în joc și gratuitate,
exclusiv în muzicalitatea sublimă a versului
sunând din rime rare ori din asonanțe ce se pierd
în ecouri.
De-a lungul amplei sale vieți, Vasile Igna șia construit un univers, propriu până la ostentație,
poetic în exces, pe care harul său, ca un automat,
fie și doar prin permutări circulare, l-ar putea
pune în mișcare la nesfârșit, să producă poezie
originală fără întrerupere și fără a se pastișa nici
măcar pe sine. În ultimele două culegeri
cuprinse în antologie sunt reluate și amplificate
procedeele poetice la care am făcut referire, în
primul rând citatul din lucrările clasice, de
aceasta dată în primul rând din marii clasici
latini: Vergiliu și Horațiu, dar și din Properțiu un
ecou mutilat, sau din Dante alte dăți, un titlu din
Nietzsche: Știința veseloasă dar în germană,
câteva cuvinte dintr-un Oratoriu de Paști
probabil al lui Bach. În acest caz al intercalărilor
din scrierea vreunui precursor, ilustru sau
anonim, încă și mai interesantă este performanta
transcriere a traducerii proprii a patru scurte
versuri faimoase aparținând lui Rimbaud (p.
566).
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E desigur o temeritate să scrii egloge (p. 480506), cum cutează Vasile Igna acum dacă nu la
sfârșitul lumii probabil la acela al poeziei, cel
puțin în accepțiunea clasică a termenului
respectiv. Dar nu detaliile de tehnică a scriiturii
poetice sunt aici importante cât cantitatea
enormă de sentiment pe care această operă,
considerabilă din mai multe puncte de vedere, o
vehiculează cu succes, adesea doar ca în joacă.
Iar promisiunea din Nota autorului pusă în
fruntea cărții, cum că ea trebuie acceptată ca un
întreg se confirmă integral după ce o parcurgi
fiindcă într-adevăr nu poți detașa ca la alți autori
vreo piesă oarecare drept exemplară, eventual
capodoperă, dar cartea în întregul ei este
mirifică. Totuși, totuși, la urmă de tot, pe ultima
pagină a imensei sale antologii, poetul își dă
întreaga măsură a performanțelor sale sonice dar
și a deriziunii sale poetice. O mostră de poezie
pură, în sensul doctrinei estetice a Abatelui
Bremond, al cărei text, de sub titlul: (AN DUPĂ
AN), îl citez integral: „dintâi rămâi căpătâi/
dinainte cuvinte cuminte/ dinadins aprins stins/
dânsa într-însa plâns-a/ dispare cărare pare
înfiorare/ dobitoace cojoace să dezbrace/ doară
zboară ușoară pogoară/ doboară afară se
strecoară/ domoală goală sfială/ doară în prima
vară/ doar a mia oară/ doară pe dinafară/ doar la
școala primară“ (p. 591). E o virtute mare
aceasta, să ai tăria de a-ți reprima comunicarea
imediată optând pentru o cvasi muțenie a
cântecului, redus aici la doar muzica lui, cum se
întâmplă numai în cazul rugăciunii maximei
devoțiuni.
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„CEL MAI VÂRSTNIC
SCRIITOR”
Gheorghe GRIGURCU
În anii tineri iluzia e cea care ne îngăduie a ne
distanţa de real (spre a-l putea dori cu ardoare), acum
deziluzia e cea care ne îngăduie a ne distanţa de real
precum o banală profilaxie.
*
Frumuseţea în opera de artă, conform unei vorbe
celebre, „o promisiune”? Desigur, dar o promisiune
sine die.
*
Adîncul, cvasireligiosul sentiment al selecţiei.
Selecţia ca jertfă profană. „Dacă ai şti ce arunci, ai
admira ce păstrezi” (Valéry).
*
Îmi amintesc de ironia cu care Ovidiu Cotruş îmi
povestea despre relaţiile sale cu Mircea Zaciu. Ca
student mai tînăr cu cîţiva ani, cel de-al doilea se
ploconea de la distanţă în faţa celui dintîi, socotit un fel
de guru al studenţimii. După ieşirea lui Ovidiu Cotruş
din închisoare, Mircea Zaciu, coşcogeamite prof. univ.,
se făcea a nu-l vedea…
*
N-ar putea fi socotită la urma urmei poezia ca o
onorabilă continuatoare a alchimiei? Ultima precum o
„întîlnire a imanenţei cu transcendenţa”, „confruntare a
celor două materii opuse, apa şi focul”, „artă a
densificării subtilului şi a rafinării densităţii” (Jean
Bies).
*
„Acest proces de evoluţie a conştiinţei de sine –
sau, mai curînd, de evoluţie a conştiinţei limbii – are
teoretic ca ţel ceea ce am putea numi la poésie pure.
Cred că e un ţel care nu poate fi niciodată atins, pentru
că socotesc că poezia e poezie numai atîta vreme cît
păstrează o oarecare «impuritate» în acest sens: adică
atîta vreme cît subiectul e preţuit pentru el însuşi.
Abatele Brémond, dacă l-am înţeles bine, susţine că la
poésie pure este un element indispensabil pentru a face
ca poezia să fie poezie, dar că nici o poezie nu poate
consta doar din la poésie pure. (…) Trebuie să avem
grijă să nu spunem că subiectul devine «mai puţin
important». E mai curînd vorba despre o altfel de
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importanţă: subiectul e important ca mijloc; scopul este
poemul. Subiectul e făcut pentru poezie, nu poezia
pentru subiect” (T. S. Eliot).
*
Caracterul insolvabil al unui mare ideal.
*
X simulează şi atunci cînd ne asigură că nu
simulează, şi atunci cînd recunoaşte că simulează.
*
Dintr-un film: „Evenimentelor mici le place să le
bîrfească pe cele mari, cum spune un înţelept chinez”.
*
Dispoziţia senină pe care o ai uneori („nimic rău nu
se poate acum întîmpla”) e produsul unui real favorabil
sau induce ea realului un atare sens pe răspundere
proprie? Întrebare deschisă.
*
Hazardul: uneori opoziţie disperată la Neant.
*
„Mai multe sculpturi din bronz şi gravuri realizate
de Salvador Dali au dispărut dintr-o galerie din
Stockholm în urma unui jaf comis la sfîrşitul lunii
ianuarie. Galeria Couleur, situată în districtul
rezidenţial Ostermalm din Stockholm, găzduia o
expoziţie dedicată lui Dali (…). «Operele valorau între
200.000 şi 500.000 de coroane suedeze fiecare. Aşadar
este vorba despre o sumă destul de mare. E îngrozitor»,
a declarat patronul galeriei, Peder Enstrom. Lucrările
lui Dali reprezentau un împrumut din Elveţia”
(Historia, 2020).
*
Speranţa: accepţia pozitivă a neîmplinirii. Nu
putem dori decît ceea ce ne lipseşte.
*
Medităm pentru a ne confirma în ceea ce suntem.
Visăm pentru a ne proiecta în ceva mai mult decît
suntem.
*
Un crocodil înghite pietre pe care le păstrează în
stomac tot timpul vieţii, ele putînd atinge 10 la sută din
greutatea sa.
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*
„Librăria Lello din Porto, care în urmă cu patru ani
era în pragul falimentului, primeşte acum peste un
milion de turişti anual, după ce s-a extins zvonul că ar
fi fost sursa de inspiraţie pentru Flourish & Blotts, locul
de unde Harry Potter îşi cumpăra cărţile de magie.
Librăria a devenit super-profitabilă: vinde bilete de
intrare pentru turişti veniţi din toată lumea, dar nu ca să
cumpere cărţi, ci ca să-şi facă un selfie şi să plece acasă
cu suveniruri kitsch. După ce a servit ca model pentru o
librărie fictivă, librăria a ajuns astăzi propria ei imitaţie.
E aici o anume morală a ficţiunii” (Dilema veche,
2018).
*
Comportamente. X e atît de modest, încît devine
timid. Y e atît de ambiţios, încît devine timid.
*
Scrii pentru a fi tu însuţi, acelaşi în tine şi în afara
ta. Fiinţa cum o depoziţie a lumii, lumea cum o
depoziţie a fiinţei, deopotrivă.
*
Cel mai vîrstnic scriitor pe care l-am văzut cred că
a fost Alexandru Cazaban. Îl întîlneam la Casa
Scriitorilor, cînd devenisem ditamai student la Şcoala
de literatură, eu de 18 ani, el de 80 şi.
*
„Poetul liric este complet liber, întrucît el însuşi, cu
interiorul lui, îşi devine subiect de tratare, şi nu ocazia
exterioară ca atare, făcînd din această cauză să depindă
numai de felul său subiectiv de a vedea şi de dispoziţia
sufletească poetică a sa, care anume laturi ale
subiectului şi în ce succesiune şi asociere să fie
înfăţişate. (…) Aici, în interioritatea sa subiectivă, omul
îşi devine lui însuşi opera de artă” (Hegel).
*
Copilăria, un extraordinar prilej al recunoştinţei
noastre anticipate faţă de Providenţă, indiferent de tot
ce urmează a ni se întîmpla.
*
4 octombrie, Ziua internaţională a animalelor,
patronul său fiind desigur Sfîntul Francisc de Assisi.
*
Provincia, un ţinut ce pare obosit din naştere sau e
aici o oboseală blajină, caritabilă a timpului însuşi?
*
Moralistul, „un estet al sufletului” (Jean Cocteau).
*
Îl admiră atît de mult pe X, încît nu-l mai poate iubi.
Admiraţia circumscrie un suprafiresc profan, pe cînd
iubirea e o punte de legătură între fiinţe a firescului
sacral.
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*
„Incredibil! Pensionara britanică Feisty Iris (80 de
ani) se mărită cu egipteanul Mohamed Ahmed Irbriham
(35 de ani). Ei s-au cunoscut pe reţelele sociale şi s-au
îndrăgostit la prima vedere. «Mahomed nu urmăreşte
banii mei, fiindcă trăiesc numai dintr-o pensie modestă.
Nici de paşaportul britanic nu are nevoie», a declarat
Feisty Iris” (Click, 2020).
*
Senectute. Tot mai rece viaţa intrată în iarnă: un
mare ţurţure de gheaţă gata să cadă, să se transforme în
aşchii de infinit.
*
Sclav al condeiului, oare nu ţi-e dat să mai ajungi
vreodată libert?
*
„Lucrurile importante se petrec astăzi în abstract şi
cele fără importanţă în viaţa reală” (Robert Musil).
*
„Richard Wagner, dacă-l evaluăm din unghiul
importanţei sale pentru Germania şi pentru cultura
germană, rămîne un mare semn de întrebare, o
nenorocire germană poate, un destin în orice caz: dar ce
contează? Nu este Wagner mult mai mult decît un
eveniment german? Mi se pare chiar că aparţine mai
puţin decît oricui Germaniei; acolo nimic nu a fost
pregătit pentru el, întreg tipul lui este, pur şi simplu, ca
un străin pentru germani, straniu, neînţeles, de
neînţeles. Oamenii se feresc să recunoască acest lucru:
prea sunt blajini, capete pătrate, prea germani. (…)
Spiritului german i-au lipsit întotdeauna, sub aspect
psihologic fineţea şi darul divinatoriu. Astăzi, cînd stă
sub presiunea puternică a stilului patriotard şi a
autoadmiraţiei, spiritul german se îngroaşă şi se
vulgarizează văzînd cu ochii: cum poate atunci să fie în
situaţia de a înţelege problema Wagner?” (Nietzsche).
*
Tăcere închisă în zgomot cum o vietate într-o
scoică.
*
Luciditatea pare mai permisivă decît afectul la
tinereţe şi la senectute, dar nu şi la maturitate.
*
S-a stabilit că România e cea mai mare
consumatoare de zahăr în comparaţie cu celelalte ţări
europene (30 kg. pe cap de locuitor, anual).
*
Melancolie în faţa unei clepsidre. Trecutul nu devine
totdeauna viitor, viitorul nu devine totdeauna trecut.
*
„În creaţia artistică este vizibil tragismul oricărei
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creaţii – neconcordanţa între intenţie şi împlinire.
Intenţia oricărui act creator este nemăsurat mai amplă
decît orice împlinire a sa. Dar acest lucru s-a arătat nu
o dată. Intenţia oricărui act creator este edificarea unei
alte existenţe, unei alte vieţi, pătrunderea prin «astă
lume» către o altă lume, trecerea de la lumea haoticapăsătoare şi desfigurată către cosmosul liber şi sublim.
Intenţia actului creator-artistic este teurgică” (N.
Berdiaev).
*
Relaţia Dumnezeu-om, neexcluzînd proba de foc a
Răului, poate cuprinde strategia unor aşa zicînd
concesii reciproce în vederea unei mîntuitoare
„colaborări”: Dumnezeu se înstrăinează de Sine pentru
a fi mai aproape de natura fiinţei umane, după cum
omul se înstrăinează de sine pentru a fi mai aproape de
făptura divină. „Iată că Tu te afli înăuntrul meu, iar eu
în afară” (Sfîntul Augustin).
*
A.E.: „Un Cineva care, iată, seamănă cu tine mai
mult decît semeni tu însuţi”.
*
Într-atît deprins cu anxietăţile, încît starea de calm i
se pare o impostură.
*
Algolagnie: legătura între plăcere şi durere.
*
Senectute. Uită tot ce a ştiut şi încă ceva pe deasupra.
*
„O sursă de inspiraţie pentru o proză cu ceva
realism magic: patru albine au intrat în ochiul unei
femei, au început să locuiască acolo, ca într-un stup, şi
să se hrănească cu lacrimile ei. Un doctor din Taiwan i
le-a scos şi a spus că e un caz unic în lume. De acum
încolo fata n-o să mai poată face nimănui ochi dulci”
(Dilema veche, 2020).
*
Din spusele lui Petre Ţuţea: „Sîngele vărsat taie
întotdeauna asemenea unui cuţit”.
*
Senectute: ambiţia din unele zile de-a te simţi
„bine” e riscantă, întrucît cea mai uşoară contrarietate
te poate dezechilibra mai grav decît dacă te-ai afla pe
un trend al indiferenţei.
*
Scriptor. Poţi fi nou doar retrăind intens, decisiv,
vechiul.
*
Morala subsecventă artei: încrederea artei în sine.
*
„Nu avem decît tîrziu curajul a ceea ce ştim”
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(Camus).
*
„Pentru că îi este cu neputinţă să înfrunte lumina
zilei, bufniţa este simbolul tristeţii, întunericului,
singurătăţii şi melancoliei. În mitologia greacă, ea este
interpreta lui Atropos, aceea din cele trei Parce care
retează firul destinului. La egipteni, bufniţa reprezintă
frigul, bezna, moartea. În iconografia hindusă, bufniţa
este uneori atribuită lui matri (mama) Varahi, fără ca
semnificaţia ei să poată fi însă precizată. În China
antică, ea simboliza principiul yang şi chiar excesul de
yang care se manifesta la solstiţiul de vară, şi era
identificată cu toba şi cu trăsnetul. Avea, de asemenea,
legătură cu atelierul fierarului” (Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant).
*
Senectute. Nume pe care le-ai uitat, dar care uneori
îţi apar brusc în memorie aidoma unor obiecte luate de
o apă curgătoare, care se scufundă, revenind cîteodată
la suprafaţă pentru a se scufunda din nou. Prea adesea
pentru totdeauna.
*
A.E.: „Cum e mai bine: trufaş în faţa oamenilor şi
umil cu sine, sau umil în faţa oamenilor şi trufaş cu
sine”?
*
Te compromiţi lesne prin slăbiciunile cărora nu le
poţi face faţă. Cele pe care le stăpîneşti devin nu o dată
factori de autoritate.
*
„Dan Bittman a primit 11.000 de euro de la Primăria
Sectorului 5 să prezinte o sindrofie publică. Spre
comparaţie, cam asta e suma cu care este plătit un
cercetător premiat cu Nobel ca să susţină o conferinţă”
(Dilema veche, 2018).
*
Viciul: o caricatură a libertăţii. Sau, mai tolerant, o
libertate infirmă, care nu mai poate umbla.
*
„Înţelepciunea este lipsită de pasiune. Dimpotrivă,
Kierkegaard numeşte credinţa o pasiune. Religia este,
ca să spunem aşa, adîncul liniştit al mării, care rămîne
liniştit oricît de înalte ar fi valurile. «Nu am crezut mai
înainte niciodată în Dumnezeu.» - Aceasta o înţeleg.
Dar nu şi: «Nu am crezut mai înainte cu adevărat în
El»” (Wittgenstein).
*
Confesiunea: o expresie a excesului de energie
intimă, acumulată în vederea inevitabilului,
interminabilului conflict cu lumea.
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ZILELE (ŞI NOPŢILE)
LIMBII ROMÂNE
Ion HADÂRCĂ
Stimați academicieni, onorat auditoriu!
Vin cu sincere felicitări de Ziua Limbii Române
și cu scuzele de rigoare pentru această formulă de
comunicare (online) impusă de împrejurări.
Mi-am botezat mesajul „Zilele (și nopțile) limbii
române” pentru a cuprinde simbolic întregul ciclu
temporar, dar și pentru a semnala atât latura
luminoasă, diurnă, cât și cea tenebroasă, nocturnă,
ale realităților pe care le suportăm…
Iată că, de peste 30 de ani, de când la Chișinău sau dat lupte de stradă pentru supraviețuirea și
punerea în drepturi a limbii române, luna august ne
aduce în fiecare an prilejul extrem de necesar de
reevaluare a situației lingvistice în Republica
Moldova și nu doar. Zicem extrem de necesar pentru
că problema lingvistică rămâne și azi la fel de
actuală precum a fost cu 15, 20 sau cu 25 de ani în
urmă…
După atâția ani de zbucium, ne mai întrebăm și
azi: este limba română la ea acasă în Republica
Moldova? Pentru generația mea, trecută prin
experiența diabolică a mașinăriei sovietice de tocat
limbi și popoare, o privire fugitivă ne-ar îndemna să
răspundem rezervat, dar afirmativ: limba română,
da, este la ea acasă în Republica Moldova,
beneficiind chiar și de o Lege care îi atestă statutul
oficial, la adoptarea căreia a contribuit și umila mea
persoană. De fapt, la două legi – cea care a legiferat
grafia latină rămânând una definitorie!
…Mame în brațe cu prunci și icoane, bărbați
ninși de ani și de iernile siberiene, scriitori și artiști
„preoți deșteptării noastre”, studenți, tineri, ziariști
de peste hotare, circa un milion de participanți, și,
bineînțeles, multă miliție sovietică sub cozoroc roșu,
făcându-se că păzesc ceva – aceasta este imaginea
luminoasă, de neuitat, a zilelor istorice de 27 și 31
august 1989! Se părea atunci că însăși Măreața
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Limbă Română, cu tălpile zdrelite și însângerate, cu
spinarea șfichiuită de cnutul ocupantului, dar cu
fruntea luminată de mirul credinței în mântuire – sa adunat de pretutindeni să-și facă dreptate… Din
păcate, a rămas doar imaginea, tot mai umbrită de
timp, tot mai agresată de tenebre…
Și aici aș vrea să vă provoc cu o întrebare
retorică: Ce-ați zice Dumneavoastră despre un ins
care duminica își sărută mama – profesoară de
română – iar luni se îmbrățișează cu separatiștii
tiraspoleni și înjură opoziția unionistă într-o rusă
bulevardieră? Cum l-ați numi pe nenumitul care,
dimineața, își duce copilul la o bine-cunoscută
școală românească, iar la amiază își convoacă stafful
ca să cumpere deputați antieuropeni și antiromâni;
dimineață depune flori la bustul lui Eminescu de pe
Aleea Clasicilor, iar pe la chindii adastă sub zidurile
Kremlinului, gudurându-se pe lângă Stăpân să-i dea
cât mai mulți bani pentru combaterea adevărului
eminescian că noi „suntem români și punctum”? Pe
acest individ, întâmplător ajuns președinte, cum l-ați
numi? Marele scriitor kirghiz Cinghiz Aitmatov i-a
numit mankurți pe astfel de mutanți, iar marele
Eminescu le zice, pe tipar clasic, „gunoi catilinar”!
Ne distanțăm, firește, de astfel de specimene.
Și vorba vine, când peștele de la cap se strică,
iloților de la coadă nu le rămâne decât și lor să-și facă
de cap stricat! Astfel, ilustrăm cu exemple
reprobabile mai recente – Diana Crudu – o tânără din
Durlești – numai pentru faptul că a arborat pe pilonul
din fața casei Tricolorul, de 1 decembrie 2018, la
Centenarul Unirii – a fost amendată de
„prietenoasele” instanțe moldovenești cu 40000 de
lei. Tânărul președinte al Asociației Unirea-ODIP –
Vlad Bilețchi – în prima ședință de judecată în
dosarul unioniștilor (sic!), pe 20 august curent, a
aflat că urmează să fie amendat cu 22500 mii lei MD
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pentru că a organizat întâmpinarea convoiului
umanitar românesc sosit la Chișinău pe 6 mai a.c.! Se
vede că sechelele stalinismului fac ce fac și iar răsar
prin instanțele și instituțiile moldovene. În preajma
nou-preconizatei
reforme
constituționale,
întâmplătorul președinte creează o comisie docilă
care vizează, chipurile, consolidarea statului de
drept, intenționând să păstreze în fapt îndrăgita sa
noțiune de „limbă moldovenească! Perpetuarea
falsului kominternist – acesta-i pericolul zilei
„nocturne” pentru limba română din Republica
Moldova…
Privitor la asemenea intenție, Academia Română
a lansat, încă la începutul anului, o Declarație privind
unitatea limbii române în care se spune clar: „A
promova ideea unei limbi „moldovenești“, distincte
de cea română, nu este numai o denaturare a unei
realități culturale și identitare documentată în toate
sintezele lingvistice, istorice și literare, ci și o
manipulare ideologică pe care comunitatea
internațională nu o va accepta niciodată. Limba unui
popor e parte definitorie a identității sale; de aceea,
instrumentalizarea ei ideologică prin politici
lingvistice tendențioase nu poate modifica o realitate
care se sprijină pe o tradiție de secole și mai ales nu
poate anula o identitate pe care românii din
Republica Moldova o simt ca definitorie: aceea a
apartenenței la spațiul lingvistic și cultural
românesc”.
În fața noilor provocări online-iste, este, la
moment, binevenit punctul de vedere al Academiei
Române: „Educația online – suport pentru
performanță”. Pornind de la necesitățile extinderii
învățământului la distanță în condițiile pandemiei,
Academia Română atrage atenția asupra pericolului
„experimentelor grăbite… care pot compromite
sistemul de educație, cu repercusiuni grave pe
termen mediu și lung… mai ales în ceea ce privește
formarea psiho-socială a copiilor”. Rolul limbii, al
vorbirii, adică interacțiunea directă dintre profesor și
elev este determinantă în acest sens.
„Școala trebuie să genereze oameni”, subliniază
Academia, iar formarea omului creator și gânditor
este anume domeniul disciplinelor umanitare.
„Aceste discipline verificate de istorie – științe
fundamentale, științe ale naturii, limbi materne și
străine, științe sociale și umaniste – trebuie să
rămână ca atare, pentru că ele au capacitatea de a
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antrena mintea, de a dezvolta un sistem de gândire
propriu, critic și analitic, deopotrivă…” („Observator
cultural”, nr, 1024, 30 iulie-5 aug., 2020).
Efectele „noului” se fac deja simțite… Despre
faptul că însuși ministrul educației folosește
„pepsiglasul” pentru protejarea elevilor – nu avem ce
discuta!
Iată temerile profesoarei de română, Alexandra
Florina Mănescu, exprimate într-un număr recent al
„României literare” sub un titlu mai mult decât
elocvent – „Îngrijorările unui profesor de limbă și
literatură” (RL, nr. 32-33, 7 aug. 2020): „Subiectele
(la ultimul BAC – n.n.) sunt atât de simple, încât ni
se par instrument de verificare a stadiului de tâmpire,
nu a stadiului de dezvoltare”! Legitima indignare a
profesoarei față de pericolul imbecilizării sub mască
o stârnește și introducerea codului, citez: „Și nu
înțeleg ce „date cu caracter personal” sunt protejate.
Codul civil, de la cel din 1864 până la cel actual,
statuează că „orice persoană are dreptul la nume” și,
spunem noi, numele este principalul atribut de
identificare a respectului față de ființa umană.
Înlocuirea numelui cu cifre este o blasfemie”!
Concluzia doamnei profesoare de română, în
baza inovațiilor nivelatoare de ultimă oră, este de-a
dreptul tranșantă: „Anul acesta cei mai buni elevi ai
mei au fost cei mai triști și cei mai revoltați, iar cei
mai slabi elevi au fost cei mai fericiți”… Cum s-ar
zice, comentariile sunt de prisos! Spectrele
întunericului și ale ignoranței încep a se profila la
orizont!
…Despre starea limbii române în mult pătimita
noastră Bucovină ar trebui să vorbim într-o sesiune
aparte. Aici țin să citesc doar un final trist din
poemul bucovineanului Ion Cojocaru postat pe
Facebook de dramaturgul Gheorghe Calamanciuc:
„Adio, Românie!/ Sunt sănătos și trist–/ iar în Țara
Limbii mele/ Voi fi simplu… turist…!”.
Cu îndemnul de a nu fi, totuși, triști turiști în
propria-ne limbă, vă doresc să fiți sănătoși și imuni
la provocările timpului! În pofida rigorilor de
distanțare, să ne strângem rândurile în lupta pentru
perpetuarea valorilor limbii române, ale culturii și
civilizației românești!
Cu drag de Dumneavoastră, Ion Hadârcă.
31 august 2020
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UMBRA CĂLĂUZEI

(PE MARGINEA
UNEI POVESTIRI DE CAMUS)
Ştefan AFLOROAEI
Nu întâlnești ușor pe cineva despre care să poți
crede că întrupează realmente figura călăuzei. De
obicei întâlnești omul căruia îi place să spună
celorlalți tot ce trebuie făcut: ce să aleagă și cum să
aleagă, ce să decidă și când anume, pe ce cale să
meargă în continuare și pe care să o evite.
Propozițiile sale exprimă un invariabil „trebuie”.
Mai mult chiar, alege el însuși în locul celuilalt, se
grăbește să decidă pentru cel din fața sa. Deși o
face în virtutea unei voințe excesive, trăiește cu
credința că astfel salvează de la rătăcire sufletul
indecis pe care-l întâlnește. În multe feluri poate fi
văzut acest om, însă nicidecum în felul unei
călăuze.
Asemeni unei călăuze ar putea să apară mai
curând cel care nu-ți va cere să urmezi o anumită
cale. Nu-ți va cere nimic în mod imperios. Nu va
căuta să te asigure că altceva nu ai de ales.
Dimpotrivă, te va însoți până acolo unde poți vedea
tu însuți, probabil mai limpede decât în altă parte,
în ce stare te afli și ce ar fi potrivit să faci. Nu-ți va
spune ce trebuie să alegi, ci doar unde ar putea să
ducă o direcție sau alta.
Cred că despre o astfel de întâlnire aflăm în una
dintre povestirile lui Camus, anume Oaspetele,
apărută în volumul Exilul și împărăția (1957).
Titlul în franceză, LʼHȏte, conservă o frumoasă
ambiguitate, căci acest cuvânt înseamnă atât
„gazdă”, cât și „oaspete”. Nu știm până la urmă
cine e cu adevărat gazdă și cine oaspete. Sau când
anume, în cursul narațiunii, oaspetele devine el
însuși gazdă, și invers.
Despre ce anume este vorba? Într-un sat
algerian destul de retras, învățătorul rămâne singur
la școală, copiii neputând veni din cauza zăpezilor
căzute. Numele lui este Daru. Acesta vede cum doi
bărbați urcă panta stâncoasă către școală. Îl
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recunoaște pe jandarmul Balducci, călare, aducând
pe jos și cu mâinile legate un arab. Află despre
acesta din urmă că a săvârșit o crimă, l-ar fi ucis pe
vărul său pentru niște grâu, iar ai lui l-au ascuns o
vreme. Află totodată că ordinul prevede predarea
acelui om poliției din Tinguit, la vreo douăzeci de
kilometri distanță, lucru pe care ar urma să-l facă a
doua zi chiar învățătorul. Deși refuză în repetate
rânduri așa ceva, Daru semnează o hârtie prin care
recunoaște că prizonierul se află în grija lui,
rămânând apoi în școală singur cu acesta. Nu știe
ce să facă, în ce fel să procedeze. Se retrage în
camera sa și se gândește la anii în care, imediat
după război, a ajuns în acele locuri. Nu a ales
singur locul, ci a fost numit acolo. Avea să se
obișnuiască greu cu pustietatea și tăcerea din jur.
Peste tot doar piatră și gropi lungi din care oamenii
scoteau piatră, un ținut întreg acoperit numai cu
praf și piatră. Timpul a simplificat lucrurile până la
ultima lor evidență, piatră și oase. „Orașele se
nășteau, străluceau, apoi piereau; oamenii trăiau, se
iubeau sau se urau, apoi mureau”1. Daru avea să
învețe între timp că, aici, cu întinderile nesfârșite
ale pustiului din jur, omul nu înseamnă aproape
nimic. La un moment dat crede că arabul a fugit și
simte o ciudată bucurie, nu ar mai fi avut de luat a
doua zi nici o hotărâre. Însă îl găsește, culcat, în
aceeași sală de clasă. Aduce ceva de mâncare,
mănâncă împreună și îi pregătește un loc unde să
doarmă. Îl privește cu atenție, încercând să-și
imagineze furia de pe chipul său atunci când și-a
ucis vărul. Nu vede însă decât un om obișnuit, cu
„o privire întunecată și strălucitoare și o gură
animalică”2. Au schimbat câteva cuvinte despre
cele întâmplate. Pe neașteptate, arabul îi ceru
învățătorului să vină cu el a doua zi până acolo
unde va fi dus. Când s-a făcut dimineață, au băut
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împreună cafeaua și au mâncat din aceeași turtă.
Venise timpul plecării, deși Daru nu știa până unde
avea să-l însoțească pe celălalt. Se simțea apăsat de
cele întâmplate și mai ales de neputința sa. Ceva
însă trebuia să facă, încât s-au pregătit de plecare.
Îi oferi celuilalt o rezervă de hrană și bani pentru
drum, apoi s-au îndreptat împreună către podișul
înzăpezit din fața lor. Au mers până acolo unde, în
vale, nu se mai zărea aproape nimic.
– Acum, ia seama, spuse învățătorul, arătând
cu mâna spre răsărit. Acesta-i drumul care duce la
Tinguit. Până acolo faci două ore. La Tinguit te
așteaptă cei de la primărie și cei de la poliție.
Arabul privea spre răsărit ținând strâns la piept
pachetul și banii. Daru îl apucă de braț și îl răsuci
cu fața către miazăzi.
– Acolo e drumul care trece peste podiș. După
o zi de mers vei da de pășuni și te vei întâlni cu cei
dintâi nomazi. Te vor primi și te vor adăposti, după
legea lor3.
Atins atunci de un fel de spaimă, arabul se
întoarse către Daru, dorind să-i spună ceva. Însă
acesta l-a lăsat a înțelege că nu mai e nimic de spus
și porni înapoi în direcția școlii. Se uită în urmă
după câteva minute și vede că arabul era în același
loc, nemișcat. La fel și mai târziu. În cele din urmă
nu a mai văzut pe nimeni acolo. Către răsărit, ceața
acoperea puțin câte puțin câmpia întinsă din spatele
său. „Și în această ceață ușoară, Daru, cu inima
strânsă, îl descoperi pe arab, care înainta încet pe
drumul închisorii”4. Alesese singur calea către
Tinguit, unde îl așteptau deja oamenii poliției.
Ajuns la școală, învățătorul avea să vadă pe tablă
câteva cuvinte scrise în absența sa: „L-ai predat pe
fratele nostru. Vei plăti”. Își dădu din nou seama că,
în acele locuri unde s-a refugiat cu ani în urmă și de
care se simțea atât de legat, era singur.
Nu aș dori să vorbesc despre arta narațiunii din
aceste pagini, admirabilă pur și simplu. Nici despre
o posibilă camuflare în economia ei a unor date
biografice. Este știut că în 1956, cu un an înainte de
a publica volumul Exilul și împărăția, Camus se
afla în Algeria. Au loc acolo revolte ale indigenilor,
care își doreau independența față de coloniștii
francezi. Foametea și războiul fac destule victime.
Camus încearcă să medieze între părțile aflate în
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conflict, însă fără niciun rezultat. Mai rău încă,
radicalii francezi caută să-l asasineze, socotindu-l
de partea celor revoltați, iar algerienii revoltați îl
suspectează de legături cu coloniștii francezi,
supraveghindu-l cu atenție. Se vede aruncat
deodată între două lumi complet diferite și greu de
conciliat între ele, situație pe care, în povestire,
pare să o trăiască învățătorul. Însă nu aș crede că
povestirea caută să exprime, alegoric sau altfel,
situația din Algeria acelor ani. Eventual, situația
personală a scriitorului. Narațiunea și-ar păstra
frumusețea ei aparte și fără asemenea referințe.
Sigur, multe semne ale realității trăite ar putea fi
întrevăzute în țesătura ei narativă. Se știe,
bunăoară, că în fața multor dificultăți ale
localnicilor, precum cele provocate de foamete și
război, autoritățile franceze devin tot mai vigilente.
Acest lucru pare să-l aducă jandarmul în atenția
învățătorului atunci când îi dă în grijă prizonierul.
„Se pare că/ localnicii/ au început să se miște. Peste
tot se vorbește că se vor răscula. Trebuie să ne
socotim ca și mobilizați”5. Doar că, prin ele însele,
asemenea elemente nu au cum să dea valoarea
literară a narațiunii. Mai importante ar fi, cred,
maniera aparte de transfigurare a lor și viziunea pe
care naratorul o face posibilă. Evit de regulă
termenul „viziune”, este mult mai pretențios decât
credem și arareori se justifică folosirea lui. Însă, de
această dată, l-aș folosi fără rezerve. Chiar dacă ar
fi rodul pur al imaginației, o asemenea narațiune
are puterea să deschidă în fața ochilor o întreagă
lume, copleșitor de vie. Exact această lume, apărută
în rostirea liberă a cuvintelor, este acum cea cu
adevărat reală. Tocmai ea ne lasă a vedea,
bunăoară, ce are singular și deopotrivă insondabil
faptul alegerii.
Să mai adaug un gând în această privință. Nu
am deloc motive să cred că în aceste pagini este la
lucru ideea „absurdului vieții”. Sau vreo „concepție
existențialistă”, cum ne asigură alți comentatori.
De fapt, narațiunea nu ilustrează o teză sau alta, o
ideologie sau alta. Scriitorul reușește pur și simplu
să lase simțului literar și meditației care-l însoțește
un spațiu de joc neașteptat de liber. O face ferinduse totuși de iluzia jocului gratuit. Cel care citește
asemenea pagini se poate duce cu gândul,
bunăoară, la ceea ce viața ne aduce inevitabil în
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față. De exemplu, moduri atât de diferite de alegere
și solitudine, figura străinului și ideea aproape
religioasă de onoare, pe care o invocă învățătorul la
un moment dat. În cele din urmă, posibilitatea
neașteptată a unui sens, atunci când aproape totul
pare să o facă zadarnică.
Revin însă la figura călăuzei, care, deși greu
sesizabilă în fluxul întâmplărilor relatate, pare să
ofere ceva dens și enigmatic povestirii.
Așa cum am văzut, învățătorul îi lasă străinului
adus de jandarm întreaga lui libertate. Nu-l mai
vede asemeni unui prizonier, probabil nu l-a văzut
nici o clipă astfel. Refuză de la bun început să-i
lege mâinile, cum i se sugerase. Nu avea de gând
să-l predea poliției, acest lucru era pentru el de
neconceput. „Crima prostească a acelui om îl
revolta, dar ar fi păcătuit împotriva onoarei dacă lar fi predat...”. Nu-i știe numele, dar acest lucru nul împiedică să-l vadă ca pe un semen, în felul cuiva
aruncat de întâmplările timpului într-o lume străină
lui. Mănâncă împreună cu el și se pregătesc
împreună de drum. La rândul său, arabul simte că
se află în preajma cuiva care, văzându-l în felul
unui om rătăcit și plin de teamă, caută să-l
înțeleagă. Își dă seama că învățătorul se află el
însuși în dificultate, neputând să urmeze întocmai
regulile seci și dure impuse în acel moment.
Privindu-i cu atenție chipul, îndrăzni într-un târziu
să-i vorbească:
– Tu ești judecătorul?
– Nu, la mine rămâi până mâine.
– De ce mănânci cu mine?
– Mi-e foame.
De lângă însoțitorul său arabul ar fi putut
oricând să fugă, de pildă când a fost lăsat singur în
sala de clasă. Sau a doua zi, când se vede singur în
curtea școlii. Eventual pe drumul ce ducea către
răscrucea din vale. Dar nu o face. Dimpotrivă, îi
cere învățătorului să-l însoțească pe drumul care
avea să-i producă o nesfârșită teamă. Află în
definitiv că o direcție duce la închisoare, iar
cealaltă, către nomazii ce ar fi putut să-l ascundă.
Va sta mult pe gânduri în locul unde a fost lăsat
singur. În cele din urmă alege drumul închisorii. Nu
avem cum ști de ce a procedat astfel. Nici dacă a
mers până la capăt pe acel drum 6. Știm doar că,
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într-un anume moment, a decis el însuși cu privire
la direcția pe care urma să meargă.
A făcut oare singur acest lucru? E greu de crezut
că figura învățătorului, gesturile sale simple și
neobișnuit de omenești, nu au contat atunci. L-a
simțit probabil ca pe un adevărat însoțitor, singurul
potrivit în acele clipe. Într-adevăr, Daru nu a căutat
nici o clipă să-i spună celuilalt ce cale ar trebui să
urmeze, în ce direcție să se îndrepte. Și-a însoțit
oaspetele într-o manieră neobișnuit de simplă,
discretă și fără să i se simtă privirea. A mers cu el
până acolo unde acesta urma să vadă singur ce ar fi
potrivit pentru sine și pentru cei din preajma sa.
Ceea ce s-a petrecut când se aflau împreună în
fața acelei răscruci a drumului e absolut
memorabil. Aș spune că episodul ca atare, în puține
cuvinte redat, poate sta în apropierea unora din
vechiul Pateric egiptean.
Cel care alege nu o face niciodată singur. Poate
să aleagă liber, eventual gratuit, dar nu în
desăvârșită solitudine. Chiar și atunci când nu e
însoțit de nimeni, când, de pildă, se vede singur în
fața unei răscruci, el duce cu sine, alături de ceea ce
el însuși înțelege, anumite posibilități de alegere
care se păstrează în memoria comunității sale. Sau
despre a căror sursă nu are cum să știe ceva precis.
Indiferent că le acceptă sau nu, unele vin pe
neașteptate în fața sa, asemeni unor imagini vechi
sau estompate. Odată cu ele, cel în cauză poate să
resimtă în preajmă, oricât de vag, umbra unei
călăuze.
Finalul povestirii e greu de uitat. Când ajunge la
școală, învățătorul vede scrise pe tablă câteva
cuvinte: „L-ai predat pe fratele nostru. Vei plăti”.
Aceste cuvinte pot suspenda finalul ca atare, spre a
genera în mintea cititorului continuarea imaginară
a povestirii. Se anunță iarăși un „oaspete”, poate
mai mulți de această dată. Învățătorul urmează din
nou să vadă în ce fel își va duce viața în acel loc
izolat. Nu știm cum va rezista în fața celor care lau asigurat că va plăti. Însă pentru ce să plătească?
Și cine să-l creadă că, de fapt, nu a predat pe
nimeni? Nu cumva actul alegerii a ajuns pentru
acest om o povară greu de dus? Câtă vreme revine
și somează conștiința în cauză, nu pune în discuție
însăși libertatea pe care o promite? Cum mai e
posibilă o viață trăită cu simplitate și detașare?
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Finalul povestirii poate trezi astfel de întrebări.
Însă cred că, uneori, noi problematizăm în chip
excesiv. Socotim că trebuie rezolvate neapărat și în
fiecare moment câteva probleme care ne stau în
față. De exemplu, posibilitatea imediată de alegere
și puterea de a decide. Faptul individual și cert de
libertate. Sau un mod sigur și stabil de a-ți duce
viața. Ca și cum am putea decide singuri și cu
certitudine cursul vieții la un moment dat. Sau ca și
cum acesta s-ar datora funcționării corecte a
câtorva dispozitive mari, asemeni unor mecanisme
la îndemână. Ne dovedim astfel centrați cu totul pe
noi înșine, pe importanța unor decizii și acte de
voință. Se ascunde aici o formă veche de idolatrie,
ce face din ființa umană începutul și sfârșitul
oricărui lucru demn de luat în seamă.
Doar că povestirea pare să ne sugereze altceva.
Reiau în acest sens două mici fragmente din
cuprinsul ei. Mai întâi, cel în care învățătorul, după
ce se retrage și revede în mintea sa o parte din
cursul vieții, trăiește un anume simțământ al
prezenței în lume. „În acest deșert nimeni, nici el și
nici oaspetele său, nu însemna nimic. Și totuși Daru
știa că, departe de acest deșert, nici unul și nici
celălalt n-ar fi putut trăi cu adevărat”. Următorul
fragment e dat de ultimele propoziții ale povestirii,
ce surprind momentul în care învățătorul își
îndreaptă privirea cât mai departe de locul în care
se află. „Daru privea cerul, podișul și, dincolo de
el, pământurile nevăzute care se întindeau până la
mare. În această țară nemărginită, pe care o iubise
atât de mult, era singur”. Într-adevăr, era singur,
doar că această solitudine nu-l închide cu totul în
propria ființă și nu se consumă în absența unui
sentiment de apartenență la o lume de necuprins.
Dimpotrivă, lasă a se întrevedea un asemenea
sentiment, ca și puterea acelui om de a iubi în
continuare cerul de deasupra și pământurile pustii,
care duceau până la țărmul mării.

5. Ibidem, p. 273. Plecând de la astfel de secvențe,
comentatorii se întrec, pur și simplu, în a descoperi peste
tot semnele realității sociale din acei ani. De pildă,
foametea la care trimite crima săvârșită de arab, atmosfera
generală de suspiciune și unele forme de violență din partea
coloniștilor, revoltele iminente ale unor localnici și figura
ascunsă a rebelului. Dar și condiția personală a lui Camus,
care a fost nevoit să trăiască în două patrii și, uneori, în nici
una. Să ne amintim totuși că într-o scrisoare către Roland
Barthes, din ianuarie 1955, Camus precizează că paginile
sale literare urmează a fi citite pe mai multe planuri. Nu se
opresc la o singură semnificație. Nu se sustrag oricărei
referințe, dar nici nu se restrâng la una singură. Fac posibile
de fapt mai multe analogii, unele complet libere.
6. Din nou unii comentatori văd ceea ce ar fi „înscris”
într-un asemenea scenariu. Ar fi vorba pur și simplu de
răspundere: arabul ar fi învățat că fapta sa, crima comisă,
atrage după sine pedeapsa cuvenită. Ar înțelege prețul
libertății sale anterioare. Mai mult încă, ar înțelege că poate
fi liber numai după ce răspunde pentru ceea ce a săvârșit.
De fapt, asemenea comentarii uzează de o schemă extrasă,
probabil, din lecțiile obișnuite de morală civică. Ignoră alte
date ale vieții acelui om, cum ar fi lumea mentală diferită
de care ține, credința și temerile sale. Se ajunge ușor, din
păcate, la o schemă explicativă ce leagă automat câțiva
termeni: libertatea inițială (aparentă sau falsă), fapta
arbitrară care îi corespunde, clipa iluminării sau a
răspunderii și, în cele din urmă, adevărata libertate. Revine
în fond, aproape inconștient, un fel de reziduu ideatic
hegelian. Nu e absentă nici figura sisifică din aceste docte
explicații: ajuns la răscruce, arabul și-ar asuma absurdul
inevitabil, adică drumul închisorii, prin aceasta
exprimându-și revolta față de sistem și propria libertate...
Nu prea afli comentatori care să afirme că, în fond, nu
avem cum ști de ce arabul alege drumul închisorii. Mai ales
că, repet, naratorul nu ne spune dacă a urmat până la capăt
un asemenea drum. Nici ce s-a întâmplat mai târziu cu el și
cu alegerea sa. Să nu uităm că arabul putea să aleagă și o
altă cale, care să-l ducă departe atât de autoritățile locului,
cât și de comunitățile nomade. Așadar, alegerea lui din acel
moment poate fi trecută în rândul acelor gesturi omenești
ce sunt în definitiv incomprehensibile.

Note:
1. Albert Camus, Oaspetele, în antologia Exilul și
împărăția, traducere de Irina Mavrodin, Editura pentru
Literatură, București, 1968, p. 277.
2. Ibidem, p. 279.
3. Ibidem, p. 284.
4. Ibidem, p. 285.
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VISUL DREPTEI SIMPLE
– NOUA ARTĂ POETICĂ
A LUI ION BARBU
Basarab NICOLESCU
Ion Barbu a inaugurat o nouă artă poetică,
fundată pe abolirea spațiului și timpului și, deci,
a materiei. Prin natura sa internă, el detesta
suferința și imperfecțiunea intrinseci naturii
noastre materiale. A fost desigur tentat de lumea
pură matematică, prin formația sa și prin
activitatea sa de mare matematician. Dar
puritatea matematicii nu îi era suficientă,
deoarece lumea matematicii este stearpă pe plan
spiritual.
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Geniul lui Ion Barbu a fost să îmbine
puritatea limbajului matematic cu incandescența
misterului insondabil simbolizat de Visul
Dreptei Simple1. El descoperă astfel un univers
radical nou de infinite valențe poetice și
spirituale. În universul lui Ion Barbu formele
înseși sunt abolite deoarece nu mai există nici
spațiu nici timp nici materie. Dar, în mod
paradoxal, acest univers este de o infinită
complexitate prin interacțiunea fără sfârșit între
cuvânt și mister. Precum Cuvântul lui
Dumnezeu a creat lumea noastră, Ion Barbu
creează un nou univers prin cuvântul poetic.
Creația sa nu este conceptuală – ea este dincolo
de matematică și dincolo de poezie. Când
formele sunt abolite, conceptele înseși sunt
abolite. Arta poetică a lui Ion Barbu nu se
adresează minții ci unei noi inteligențe care
emerge din echilibrul între gândire, sentiment și
instinct.
În Apocalipsa lui Ioan din Patmos este scris:
„Și-am văzut un cer nou și un pământ nou,
fiindcă cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au
trecut, iar marea nu mai este.”2 Ion Barbu ne
oferă un acces la Împărăția lui Dumnezeu, aici și
acum. Dar universul lui Ion Barbu nu este
religios – el este transreligios, trans-spiritual și
transcultural. Arta poetică a lui Ion Barbu este
universală, chiar dacă propria sa poezie aparține
limbii române. Ion Barbu face apel la ceea ce
transcende limbajul. El se deschide tăcerii vii
dintre cuvinte și astfel poate evada din
închisoarea unei limbi determinate. Tăcerea vie
nu este vidă – ea revelează plinătatea sensului.
Calificativul cel mai potrivit pentru arta
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poetică a lui Ion Barbu este cel de transpoezie,
expresie propusă de poetul și filosoful francez
Michel Camus3. Transpoezia evocă prezența
sacrului și se adresează conștiinței umane ajunse
la cel mai înalt nivel de evoluție.
Transpoezia este o artă inițiatică care ne
permite să ne apropiem de secretul terțului
secret inclus care se află dincolo de cuvânt și
dincolo de tăcere – supremă cunoaștere.
Cunoașterea transpoeticǎ este mai largă și
mai profundă decât cunoașterea științifică. Ea
este de o extremă rigoare. Ea generează o
veritabilă cosmologie. În opera lui Ion Barbu
putem astfel distinge trei mituri fundamentale –
cel al Soarelui, cel al Oglinzii și cel al Nunții –
asociate la trei culori fundamentale: galbenul,
albastrul și verdele. Soarele, Oglinda și Nunta
structurează informația spirituală a universului
barbian4.
Ion Barbu a fost primul, pe plan mondial,
care a formulat în 1930, prin Joc secund, o astfel
de nouă artă poetică. Dar acum sunt mai mulți
poeți care pot fi atașați paradigmei transpoeziei.
Putem astfel cita pe cel mai mare poet arab în
viață Adonis, pe poetul argentinian Roberto
Juarroz și pe poetul și filosoful francez Michel
Camus. În România, paradigma transpoeziei a
atras atenția poeților Magda Cârneci și Horia
Bădescu. Noua artă poetică se regăsește în mod
surprinzător și în opera romancierului și
dramaturgului Peter Handke, Premiul Nobel
pentru Literatură în 2019. Scrisul transpoetic –
ne spune Peter Handke – «face să tremure
Universul»5.
Este interesant de menționat că Adonis,
Roberto Juarroz, Michel Camus și Peter Handke
nu cunoșteau opera lui Ion Barbu.
Redescoperirea independentă a noii arte poetice
se datorește nevoii imperioase a unei epoci
debusolate, fără repere, de căutare a unei noi
civilizații.
Transpoezia trezește ființa umană la ceea ce
o fundează, o traversează și o depășește.
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Note:

1. Mircea Ciobanu, Ion Barbu – O posibilă lume
morală, in Basarab Nicolescu (coord.), Ion Barbu în timp și
dincolo de timp, Curtea Veche, București, 2013, p. 345369.
2. «Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul» 21:13-15, în
Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortorisită de
Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului,
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, București, 2001, p. 1771.
3. Michel Camus, Paradigme de la transpoésie,
Rencontres transdisciplinaires n° 12, CIRET, Paris, 1998,
text original în franceză și traducere în engleză, portugheză
și spaniolă
http://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b12c6.php
accesat la 25 iulie 2020.
4. Basarab Nicolescu, Ion Barbu - Cosmologia
“Jocului secund”, a treia ediție, Editura Aius, Craiova,
2013, prefață de Pompiliu Crăciunescu. Prima ediție a fost
publicată în 1968.
5. Peter Handke într-un interviu acordat lui A.
Veinstein, France Culture (20 iunie 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=dp8mFN_expo
accesat la 25 iulie 2020.
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UN CONTINENT NECUNOSCUT:
ARHIVA DUGAN-OPAIŢ (II)
Mircea A. DIACONU
Continuăm povestea noastră din numărul trecut
al revistei „Convorbiri Literare”, referitoare la
povestea Arhivei Dugan-Opaiț. Informații
interesante apar și cu referire la «Bucovina». „În
ședința plenului din 14.02.1889, Grigori Filimon
este contra recunoașterii «Bucovinei»” (DuganOpaiț 2015: 47). Altundeva, aflăm că un Nicolai
Blându – „seniorul «Bucovinii» în 1889” –
„apunând «Bucovina», iarăși vine între junimeni;
când ea se reactivează, el nu-i mai dă nici o atenție
și rămâne «Junimii» credincios. (...) În 1900/1 cere,
împreună cu emeritații Alecu Popovici, Iorgu Toma,
Dori Popovici, ședință plenară în afacerea Florea
Lupu cu Tricolorul. / La 1892 (iulie) a fost în
grădina Hotelului «Weiss» din Cernăuți (azi Palatul
Național – N.C.); în lupta cu socoliștii poloni el a dat
semnalul de luptă aruncând cu un scaun între ei. A
urmat bătălia” (Dugan-Opaiț 2015: 128). Iar George
Toma, împreună cu Nicu Blându, Alecu și Dori
Popovici, cere ședință plenară în „«afacerea Florea
Lupu» (chestia tricolorului)”. În 1903-1904,
„vorbește de un curent subversiv și are temeri de o
catastrofă (citat după acte intrate) (aluzie la
cochetarea unor junimeni cu «Voința poporului»,
condusă de Fl. Lupu, exclus din Junimea” (DuganOpaiț 2015: 217). Iar despre Emanuil Antonovici
aflăm: „Reactivându-se «Bucovina», intră, ca
«domn bătrân» al acesteia, fiind în conflict cu
«Junimea» la serata Clubului român din Suceava din
ianuarie 1905” (Dugan-Opaiț 2015: 304). Prin
urmare, își dă demisia din «Junimea», pentru a fi
reprimit în 1922.
„Bucovina”, așadar, o amenințare la adresa
existenței ei, în 1880, percepută de membrii radicali
ai „Junimii” ca societate concurentă „Junimii”,
tinzând spre internaționalismul „bucovinean”
preluat de la societățile germane. În paranteză, fie
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zis, perspectiva pare mult mai nuanțată peste ani.
Spune Corneliu Crăciun: „Disidenții înființează la
20 februarie 1880 „Întrunirea academică română
«Bucovina»” (Crăciun 1997: 168), pentru ca în
continuare să citeze din Orest Tofan (Tofan 19901991-1992: 321): „Luptau, în fond, pentru același
crez național, cu aceleași mijloace ca și
«Arboroasa» și «Junimea» , dar adoptând forma
exterioară tradițională a societăților studențești
germane. // Deși suspectați de înstrăinare, membrii
«Bucovinei» au rămas buni patrioți și chiar prin
fondarea acestei societăți au salvat pe mulți studenți
români de a se înstrăina definitiv în societățile
cosmopolite austriece. Ei au știut să dea fondului
național din care au pornit un dinamism aparte, chiar
și adoptarea unor forme exterioare străine” (Crăciun
1997: 168)1.
Care va fi fost povestea lui Florea/Florian Lupu
cu Tricolorul? Ce e cu „Voința poporului”? De aici
ar urma o suită de conexiuni absolut necesare. Cert
este că Florea Lupu „e exclus din Junimea” (DuganOpaiț 2015: 160). Căsătorit cu o soră a lui Aurel
Onciul, președinte al «Junimii» în 1887-1888,
Florian Lupu ar fi luat bani fără decizia Comitetului.
„La 14/2 1889, Florian Lupu interpelează Comitatul
de ce n-a trimis răspuns societății «Bucovina»,
anunțând aceasta constituirea ei; propune să se
exercite în Societatea «Junimea» bătaia cu sabia, dar
se opune Ion Bumbac” (Dugan-Opaiț 2015: 134).
După fișa de prezentare, Arcadie Dugan-Opaiț a
scris „Afacerea dr. Florea Lupu”, dar spațiul e lăsat
gol (consemnare din 20/1.1930). Cu ocazia alegerii
ca președinte al „Junimii” în 23.11.1887, spune că
„dorește ca tricolorul nostru ce ni împodobește
piepturile noastre să ne fie o nouă legătură strânsă de
amicie și o verigă de fier puternică care să ne
unească cu toți pentru binele și prosperarea
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Societății”. Numai că, „din venitul balului a luat
bani fără decizia Comitetului” (Dugan-Opaiț 2015:
134). Așadar, Florian Lupu „fu eschis cum infamia
din «Junimea»”. Ca urmare, Constantin cav de
Onciul, primit în 1891, și-a dat demisia „fiind
principiile sale incompatibile cu principiile
Societății”, dar fu reprimit în 1892, emeritat în 1894,
pentru ca să-și dea din nou demisia „din simpatie”
cu cumnatul său (Dugan-Opaiț 2015: 227).
Activitate intensă, deci. Adrian Andronic, de
exemplu, cere excluderea cum infamia a SofieiCristina Bacinschi din „Junimea”, pentru că tatăl ei,
învățător galițian, Ladislaus Zybaczynski, „îi face
zile grele”, când el înființează o școală particulară
românească în Lucavița (Dugan-Opaiț 2015: 261).
Leonard Bodnarescu e provocat la duel de Ștefan
Volcinschi, pentru că a vrut să scoată „30 de
junimeni din „Armonia” (Dugan-Opaiț 2015: 265).
Altundeva aflăm, sec: „Un rol nefast în istoria
«Junimii» joacă Nicolai-Coco Wassilko. Ne-a fost
dușman” (Dugan-Opaiț 2015: 272). Totuși, Victor
baron Wassilko ar fi provocat în 1895 la duel un
profesor pentru că și-ar fi permis o ofensă la adresa
românilor (Dugan-Opaiț 2015: 274).
Alte evenimente care au tensionat lucrurile l-au
avut în centru pe Arcadie Ciupercovici, mitropolit al
Bucovinei între 1896-1902. Aflăm din prefață: „Cât
timp în fruntea Eparhiei s-a aflat mitropolitul
Silvestru Morariu Andrievici, Societatea «Junimea»
a avut sediul în cadrul reședinței mitropolitane, după
venirea lui Arcadie Ciupercovici în fruntea
Mitropoliei Bucovinei, și ca urmare a relației
tensionate dintre acesta și Societatea «Junimea» în
chestiunea națională, din 1894, societatea a avut
sediul în diverse localuri, pentru care a plătit chirie.
Din anul 1900, «Junimea» a fost găzduită în Palatul
Național din Cernăuți” (Olaru, Bodale 2015:
XXVI).
Dar să vedem detalii. George Toma (de două ori
președinte al „Junimii”), „pentru participarea la
demonstrația în contra vicarului general Arcadie
Ciupercovici primește o «dojană». El face istoricul
acestui conflict, anexat procesului-verbal de la
Ședința plenului din 5 martie 1896” (Dugan-Opaiț
2015: 217). Dorimedont Popovici (n. 1874)
„conduce, ca președinte al Societății, delegația de
junimeni la vicarul general Arcadie Ciupercovici –
care evacuase «Junimea» din edificiul Mitropolitan,
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aruncă cheile de la Cabinet cât acolo, dar nu
mulțumește, căci acela căruia trebuia să i se
mulțumească – mitropolitul Silvestru – era mort.
Junimea rămâne pe drumuri. Ciupercovici devine un
mare dușman al «Junimii»”. Detalii ar fi trebuit să
fie într-un un rând jumătate, rămas, cum spun
editorii, necompletat. La manifestațiile împotriva
mitropolitului Ciupercovici ar fi participat și Adrian
Popovici-Desseanu, „motiv pentru care este
expulzat (= exmatriculat din Facultatea de Teologie)
(Dugan-Opaiț 2015: 190). Iar Emilian Slușanschi,
„În Vinerea Patimilor din anul 1899 – cf. Cronica
(dar Cronica ne e inaccesibilă, n.n.) – ia parte la
demonstrația contra mitropolitului Ciupercovici
care pleca la Viena. Lovit de fiica acestuia, o lovește
cu bastonul peste braț. Este arestat și relegat pe trei
semestre de la Universitatea din Cernăuți. toate
simpatiile erau însă de partea lui” (Dugan-Opaiț
2015: 306). În schimb, Radu Sbiera (fiul lui
I.G.Sbiera) „a însoțit pe tatăl său la întâmpinarea
mitropolitului Arcadie Ciupercovici – care evacuase
«Junimea» din Reședință – la Zaluce (azi lângă Gr.
Ghica Vodă, n.a.), motiv pentru care a fost admoniat
la 9/6 1896, așa încât a demisionat din Societate
împreună cu frații săi, Traian și Decebal” / Emeritat
la 1900 etc.”. Totuși, cum am văzut deja,
Ciupercovici fusese unul dintre susținătorii fervenți
ai Serbării de la la Putna. Ce se va fi întâmplat între
timp? Cum să pui în balanță conflictele poate
personale, sau conjuncturale, cu cele ideologicnaționale?
Tot felul de alte fapte de reținut. În fișa despre
Dragoș Bumbac (președinte, și el, al „Junimii”),
aflăm că „în vacanțele din 1898, după serata
«Junimii» din Dorna, vicepreședintele lui, Eusebie
Antonovici, «aranjează» pe Dealul Mestecănișilor o
păruială cu un birjar evreu, iar în Câmpulung o
demonstrație cu tricolorul românesc. Zboară
depeșele între prefectul de Câmpulung, baronul
Wolfhart, și guvernul din Cernăuți. Lui Dragoș
Bumbac, ca președinte, îi succede să mușamalizeze
chestiunea în public și în plenul «Junimii». În acel
timp, «Junimea» era amenințată cu dizolvarea,
Dragoș Bumbac a salvat-o” (Dugan-Opaiț 2015:
299). Detalii referitoare la acest incident, și la
Eusebie Antonovici, președinte din 27.11.1898:
„Aranjând «Junimea», în Vatra Dornei, o serată,
intră, din cauza unui steag tricolor, în conflict cu
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prefectul din Câmpulung, baronul Wofhart.
Urmează încăierarea de pe dealul Mestecănișului
(cf. Dosarul nr, 371) și demonstrația din Câmpulung
cu steagul tricolor. La toate acestea Eusebie
Antonovici a avut cel mai e frunte rol” (DuganOpaiț 2015: 312).
O altă problemă, reieșind printre rânduri, vizează
marea amenințare a alcoolului. Un Ioan Popovici (n.
1861), preot, „de la 1892 până la 1894, luna mai,
păstorește în parohia Ipotești, lângă Suceava, unde
începe o aprigă campanie antialcoolică, terminată în
1893 prin prestarea jurământului tuturor capilor de
familie de a se lepăda pe trei ani de beție și reușește
turnarea la Moscova a unui clopot, numit Tresvia, ce
se află și astăzi în clopotnița bisericii din Ipotești”
(Dugan-Opaiț 2015: 112). Vasile Mironovici (n. 27
iulie 1860), „de la 1897, cooperator în Arbore. În
Arbore ia parte la luptele și hărțuielile naționale
dintre români și nemții îngâmfați, aliați cu jidanii;
înființează Banca Raiffeisiană și o conduce prin
(timp de, n. ed.) cinci ani; era și consilier comunal;
în timpul său s-a zidit în vatra satului, pe locul
crâșmei, biserica și s-au zidit două școli de patru
clase” (Dugan-Opaiț 2015: 124). Octavian Scalat (n.
1878), „în războiul mondial a stat sub arme ca ofițer
de artilerie. La Pola studia, prin 1915, Sfânta
Scriptură. Această lectură, pesemne, l-a îndemnat să
iasă din umbră în public. A ieșit și este unul dintre
cei mai de frunte propagandiști pentru înfrânarea
alcoolismului, secondat fiind în această activitate de
un alt idealist – dr. Ambrosie Comoroșan” (DuganOpaiț 2015: 310). „Ca avocat în Cernăuți (...), a
luptat pentru cunoașterea limbii române la
judecători și a fost unul dintre cei dintâi avocați care
au cutezat să pledeze românește. – a vorbit contra
dansului. Nu fumează”. George Moroșan-Mihaiescu
„a fost și primar, a stârpit patima beției din comuna
sa, așa că azi nu-i nici un crâșmar străin în Uidești”
(Dugan-Opaiț 2015: 116). Nu e rostul acestor pagini
să detalieze lupta aceasta a preoților, avocaților,
învățătorilor cu alcoolismul la care erau expuși
țăranii români din Bucovina. Printre rânduri,
problema își relevă însă acuitatea.
Dar „Albumul Mare” conține pagini excelente
de anecdotică. Iată-l pe Ilie Dimitrovici: „era
inspectorul edificiului metropolitan, necăsătorit, îi
mergea minunat, ergo a început a cheltui, a iscălit
cambii fără autorizare. A făcut închisoare. / Eschis
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în Adunarea generală din 16.11. 1919” (DuganOpaiț 2015: 111); Corneliu Homiuca se remarcă
prin faptul că „Bunicul, vânător pasionat, anina
vânatul împușcat mai mic de un cârlig, așezat la
pulpă. «Homiuca» în limba slavă înseamnă unul
dintre oasele pulpei”. Teofil Bendeschi (căsătorit cu
Vera Zalozieki) „era avocat bun și căutat în
Cernăuți. Specialitatea sa era de a scoate din mâna
cămătarilor ofițeri, în prima linie de la husari”
(Dugan-Opaiț 2015: 157). În ce-l privește pe
Ambrosie Comoroșan – în cazul cărora aflăm (ca la
mulți alți membri) mai mule demisii, demiteri,
reprimiri etc. –, „la 26/11 1923 comunică că nu vine
la comers (pentru că se ține în Casa Germană și nu
în Armonia și se fac beții; actul este foarte interesant
– NC”. „Poartă costum național și ține conferințe”.
„A fost primul propagandist contra alcoolismului și
proceselor inutile”. Dar cel mai interesant este
Teofil Dumbraschi. Sau, mai degrabă, nu el, ci
povestea pe care o declanșează. „Rudă cu faimosul
burger din Suceava, numit «Talpa Târgului» (Radu
Muntean). A absolvit Liceul din Suceava și a trebuit
să-l absolve, căci zicea Radu Muntean: «Eu am pus
clopot la cafeneaua armenească, am cumpărat chiște
la faiermani (tulumbe pentru pompieri – N.C.); dacă
Tofil al meu nu face matura, eu taiu gimnaziu
(liceul) cu toporul». / (...) / A finit Teologia, s-a
însurat, divorțat. A fost un timp profesor suplinitor
la Rădăuți, având într-o clasă un singur elev, pe Em.
Moraraș. / Era cartofor!” (Dugan-Opaiț 2015: 264).
În zona aceasta a anecdoticii intră și date despre
felul cum mor junimenii. Sau măcar unii dintre ei:
Atanasie Gherman ar fi murit „de bucurie, când sosit
vestea că România a declarat război în vederea
înfăptuiri idealului național” (Dugan-Opaiț 2015:
276). Pe Taniu Dracinschi, „în 192..., l-a lovit soarta
cum nu se poate mai crud. Suferind de embolie, a
fost transportat la Spitalul din Cernăuți, unde i s-a
amputat un picior, cel sănătos, căci Taniu era șchiop
din tinerețe” (Dugan-Opaiț 2015: 282). În cazul lui
Alexandru de Zoppa, care a murit subit, s-ar fi vorbit
de sinucidere. Mihai Ferlievici ar fi murit
„încordându-se prea tare la o serenadă făcută
mitropolitului Silvestru, căpătând vărsare de sânge”
(Dugan-Opaiț 2015: 9), iar Nicolai David, cântând
Tatăl nostru și Imnul „Arboroasei (Dugan-Opaiț
2015: 9).
Ce lume deci, aceasta, din Imperiu! Arbori
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genealogici (numiți deseori „spița neamului”) arată
rădăcini vechi sau înrudiri surprinzătoare. Legenda
spunea că, nu cu mult efort, cineva ar putea
demonstra că se înrudește cu oricine și multe din
„spițele neamului” sunt elocvente în acest sens. Întrun fel, firesc, căci lumea intelectualilor nu era prea
ramificată și, în principiu, căsătoriile se făceau în
interiorul nației. Dar erau și multe căsătorii mixte.
Emanuil Antonovici e căsătorit cu Berta Maria
Stranacher; Iancu Cocinschi, „cu o germancă”,
Gheorghe Popescu cu Leocadia Zoffal, Eugen
Comoroșan, cu o d-ră Seidl, Gheorghe Popovici cu
Domnica Wielogurska, Ilie Dan cu Cecilia
Paczynski (născută în Galiția), Eudoxiu Mironovici,
cu o fiică a inspectorului școlar dr. Karl Tumlirz
(„această căsătorie l-a nenorocit” – Dugan-Opaiț
2015: 196), Isidor cav. de Zotta, cu Maria, născută
Baumgarten etc., etc. Despre Ștefan Șesan aflăm că
moare în 1819, urmat curând de soție, iar copiii,
orfani și fără avere, sunt îngrijite „de un unchi,
Holzdräger din Ciudei și de fratele Gheorghe,
judecător” (Dugan-Opaiț 2015: 256). Ilie DuganOpați însuși s-a căsătorit cu Lucreția Sachnovici, iar
apoi, soția murind, cu Luise Meinhold (Apud Olaru,
Bodale 2015: X).
În plus, mulți dintre strămoșii bucovinenilor„junimeni” erau imigranți. Familia lui Atanasiu
Tarnavschi se trage din Galiția plină de
Tarnavschieni aristocrați și grafi (cf. Dugan-Opaiț
2015: 48). Familia Slușanschi pare să fi emigrat din
Polonia (Dugan-Opaiț 2015: 305), după împărțirea
definitivă a acesteia (1793-1795). „Familia
Slușanschi pare să fie emigrată din Polonia după
împărțirea definitvă a acesteia (1793-1795). Această
ramură emigrată ar face parte din nobila familie
polonă Sluszanski-Djaworski, ale cărei embleme se
văd și astăzi în vechiul palat regal Sobieski din
Varșovia. Ea s-a așezat în Vilaucea, unde un Teodor
Slușanschi este protopop și proprietar de pământuri.
Fiul lui Teodor, Gheorghe (+1866) este trecut în acte
ca «răzeș», se căsătorește cu văduva unui Ionică
Vlad, are doi copii: Ion și Vasile. / Vasile lui Vasile
e Emilian, căs. cu Cornelia, fiica membrului
onorariu Artemie Berariu din Ceahor, copii: Horia,
Oltea, Barbu” (Dugan-Opaiț 2015: 303). Familia
Palievici, de asemenea, e de origine polonă, iar
povestea ei, cu toate ezitările, sincopele,
neclaritățile, e relevantă. Citim: „Familia Palievici e
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de origine polonă și e continuatoarea familiei
Slawnicki sau – cum zice Dosarul (anterior eram
trimiși la Dosarul 321, n.n.) – Slawnitzki. Conții
Slawnitzki au jucat un rol însemnat în viața politică
a Poloniei. Naționalismul lor era totdeauna funest,
aducându-le, astfel, pieirea. Ei se amestecau în toate
intrigile politice, din care cauză trebuiră să
părăsească Polonia. Conții Slawnitzki erau, pe
timpul regelui Kazimir, ultimul Piast, acum
puternici și neastâmpărați. Pe la 1750 veni în
Bucovina, refugiindu-se din Galiția, un conte
Slawnitzki, după ce îi fu măcelărită familia și distrus
castelul din Buciaci (Galiția). Pentru a-și salva viața
și a scăpa de urmăritori, s-a refugiat la Cernăuți, își
schimbă numele în Palievici, fiind totodată și
adoptat de actualul Seminar gr. or. din Cernăuți. El
trecea, pe timpul acela, de foarte cult și foarte avut,
trecu la ortodoxism, studiază teologia și devin paroh
în Romanești. El era foarte bine văzut și el îl primi
odată pe împăratul Iosif al II-lea într-un rădvan cu
patru cai” (Dugan-Opaiț 2015: 296-297). Din
nobilimea polonă ar face parte și familia Wassilko
(considerată și familie boierească din Moldova),
mulți dintre membrii ei făcând parte din cele două
societăți (unii, totuși, dușmani ai „Junimii”),
considerați „renegați”. În 1918, Gheorghe,
Ștefan,Alexandru și Victor primesc titlul de conte
din partea Curții de la Viena. Polonez este și Iancu
Calinciuc (Dugan-Opaiț 2015: 6), care ar fi locuit
într-o vreme cu Ciprian Porumbescu, urmaș al
familiei Chominski, nobilizată pe timpul regelui
Cazimir; un strămoș ar fi apărat Viena în 1683. „În
1763, trecură doi frați Chominski, în urma unui
complot politic granițele țării. Cel mic, Stanislau,
rămase în Galiția, cel mare, Ián, trece în Moldova,
este primit în Valeva (Bucovina) înc asa boierului
Calin și e cunună cu fiica acestuia, Mărioara, în
1765; după un an el moare, lăsând pe văduva sa
însărcinată cu Jánek, născut în 1766. / După răpirea
Bucovinei, 1775, guvernul austriac, cu ajutorul
episcopului Vlahovici, slavizdează numele
moldovenești și familia Calin devine Calniciuc. Fiul
Mărioarei, înscris în matricolele moșiei ca «Ján
Calin a lui Chominski»; feciorul lui, Vasile, născ.
1792, fost paroh în Milișăuți, se cheamă din ordin,
Calinciuc” (Dugan-Opaiț 2015: 6).
Mulți polonezi, așadar, absolvenți de studii
teologice și deveniți patrioți români, dar și ardeleni,
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basarabeni, aromâni, albanezi, bănățeni etc. Familia
lui George Moroșan-Mihaiescu se trage din
Maramureș, „imigrată după 1777 în satul Udești,
rămas cam gol după răscoala lui Popa Andrei”
(Dugan-Opaiț 2015: 116); Orest Bendevschi își
trage originea din Ardeal, venit pe la 1800 („numele
i s-a rutenizat”, e posibil să fi fost ungur: Bönde (=
burtă)”; în cazul lui Ioan Sârbu (n. 1858, Suceava)
„Străbunul Aftanasie a venit din Târnava cam pe la
1800 cu străbunica și doi băieți mici, Ioan și
Constantin, la Suceava. Însă, după moartea lui
Aftanasie, s-au ocupat mai mult cu negoțul”
(Dugan-Opaiț 2015: 47). Silvestru IeremieviciBerariu (Dugan-Opaiț 2015: 16) ar fi venit din
județul Arad „la repopularea Bucovinei, cu cinci fii,
la Șcheia” și cel care le schimbă numele în
Ieremievici este directorul Theil de la școala
moldovenească din Suceava” (Dugan-Opaiț 2015:
16). Interesant cazul lui Ilariu Seretean: „Familia se
numea, până la primul recensământ austriac,
Ciobotariu. Comisarul c.c. (chesaro-crăiesc),
locuind în casa strămoșului, nu i-a slavizat numele,
ci i-a dat voie să-și aleagă singur numele. Strămoșul
și-a ales Sireteanu” (Dugan-Opaiț 2015: 25).
Familia lui Leon Abageri se trage din Albania (doi
frați veniți în sec. al XVIII-lea, comercianți –
fabricau postavuri de lână albă (aba).
Așadar, oamenii trăiesc în Imperiu, iar lucrul
acesta se concretizează în „hărți” biografice de o
anumită anvergură. George Toma (n. 1871, Vama),
de exemplu, implicat în conflictele referitoare la
Ciupercovici, la Florea Lupu, înființează Clubul
român și Internatul de băieți la Rădăuți, reactivează
Școala Română și Societatea Doamnelor Române,
conduce un teatru de diletanți, dar în 1912 e în
Elveția, din motive de sănătate, în 1915, în Vechiul
Regat („împreună cu Emilian Slușanschi,
informator la Ministerul de Interne, făcând
propagandă pentru românii din Bucovina”,
condamnat la moarte de austrieci) pentru ca, ajuns,
cu misiune specială la Kiev, să pună bazele
„Corpului de voluntari români din Rusia”; colindă
apoi Moscova, Siberia, ajunge la Vladivostok,
publică în Japonia un volum, se întoarce acasă prin
Suez și Constantinopol. Ioachim Ciuntuleac face
studii la Viena, Graz, Cernăuți, Innsbruck și Praga și
„ca judecător austriac a fost calificat – spre
satisfacția sa – de Bauernfreund” (prieten al
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țăranilor?). Altcineva, Victor G. Hnidei (care „își
trage obârșia din vechea familie românească
«Mohorâtu»”, veche familie de răzeși), care în 1918
a condus Comisia de lichidare din Viena, din a cărui
inițiativă s-ar fi construit Gara Mare din Cernăuți,
„în 1908 este este rechemat la Viena, însărcinat cu
reforma administrativă” a Căilor Ferate (DuganOpaiț 2015: 151), ajuns, „încă sub Austria, consilie
aulic, primește Ordinul «Coroana de Fier», «St.
Leopold», «Fr. Josef» (în grad de comandor”)”.
Firesc să existe genealogii (numite cel mai adesea
„spița neamului”) ale unor nume cu rădăcinile
situate în urmă cu câteva generații, cu ramificații
urmărite atent. Familiile Morariu, Țopa, Wassilko,
Tarnavschi, Iliuțu, Berariu, Țurcan, Comoroșan,
Mandicevschi, Popovici, Sbiera, Marian, Grigorcea,
Șesan, Dracinschi, mule altele, sunt elocvente
pentru ceea ce e Bucovina. Iar fotografiile pot fi
sursă nu doar pentru studiile privind vestimentația,
ci și de natură mai substanțială, referitoare la
modelul austriac, prezent oricât de mult se dorește
respingerea lui. Ar trebui să vedem, de exemplu,
două fotografii ale lui Victor Olinescu, născut în
1864 (străbunicul era un Marcu, bunicul adoptă
numele Olinschi, de la 1914 familia se numește
Olinescu – Dugan-Opaiț 2015: 44) pentru a înțelege
ținuta demnă, rigoarea vestimentară, lavaliera,
bărbia puțin ridicată, nasul ridicat, mustața lăsată să
cadă ușor peste colțul buzelor sau, dimpotrivă,
ascuțită ferm; sau să-l vedem pe George de Galin cu
feciorii, pe Traian Sbiera cu familia (soția și o fiică)
pentru a înțelege că ne aflăm într-o categorie socială
care se impregnase de mentalitatea și civilizația
austriacă. Peste tot, în fond, consecința școlirii la
Universitatea cernăuțeană. Rareori e vorba de fii de
țărani, dar vor avea o influență decisivă în trezirea
conștiinței românești printre țărani. Cu ce
consecințe?! Dincolo de ameliorarea vieții țăranilor
(pe tema aceasta trebuie sunt posibile și e nevoie de
exemplificări de anvergură), Unirea din 1918 n-ar fi
fost altfel posibilă. Dar, așa cum am observat,
junimenii erau – ca oamenii de oricând și de oriunde
– foarte diferiți, cu principii morale plasabile pe o
scală largă. Miezul tare îl reprezentau câțiva,
identificabili în timp, cu principii radicale. Va fi fost,
printre ei, și Arcadie Dugan-Opaiț?
Cert este că lumea s-a schimbat. Ba chiar, de mai
multe ori, și de fiecare dată semnificativ. „Junimea”
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interbelică – într-un roman al lui Mircea Streinul, e
descris un bal de câteva zile pe care l-a organizat întrun sat – pare căzută. Trecerea sub administrația
românească, așa cum prevedeau unii, a fost, oricum,
dezamăgitore. Clișeele de reprezentare păreau să fie
confirmate, dacă nu cumva asupra faptelor se
proiectau așteptările negative într-un timp complicat.
Idealizarea trecutului și denigrarea prezentului e, de
asemenea, un clișeu de gândire. Iar lucrul acesta i se
întâmplă și lui Arcadie Dugan-Opaiț.
Într-o anexă la o scrisoare din 2 februarie 1962,
Ilie Dugan-Opaiț vorbește despre ideile care l-ar fi
călăuzit pe fratele său. Să cităm, așadar: „Arcadie
Dugan, care și-a trăit prima jumătate de viață ca elev,
student universitar și profesor de liceu în fosta
Austrie, iar restul vieții după unire în România
burghezo-moșierească, a fost în măsură să facă o
comparație între ambele. // Nu o dată, în discuțiile
avute împreună, el amintea despre aceste deosebiri
cu multă amărăciune în suflet. El arăta că în fosta
Austrie, cu «vitrega ei stăpânire», și-a făcut studiile
liceale la un liceu german (Rădăuți), cu profesori
german, pe care la- terminat cu excelență. De
asemenea, la universitatea germană din Cernăuți ca
student a avut parte de tot numai de profesori
germani aduși din vestul Împărăției. Și ce greu,
spune el, era atunci ca un român să se califice ca
profesor tocmai pentru limba germană! Și Ar. Dugan
a trecut și acest examen de calificare – se înțelege, cu
note mediocre –, dar l-a trecut cu succes, cu propriile
sale puteri de studiu și pricepere –, fără protecție! / În
fost Austrie, zicea el, era cel puțin o ordine stabilită,
iar valoarea cuvântului și a ordinului dat era foarte
ridicată. Altfel, spunea el, este în România de după
unire, înc are, zicea el, că domnea politicianismul de
vorbe sforăitoare, goale, haosul, imoralitatea,
venalitatea, unde poporul de jos – talpa țării –
formează o gloată incultă și exploatată. / Această
stare de lucruri nenorocită nu poate fi schimbată –
afirma el –, decât prin culturalizarea satelor prin
cămine culturale!”. Apoi vorbește despre faptul că un
bun prieten al lui, D.P (probabil este vorba despre
Dorimedont Popovici, ales în 1920 președinte al
Partidului Național Român, cu care trece la Partidul
Poporului, deputat și ministru de mai multe ori),
ajuns ministru delegat, iar fi propus să se înscrie în
partidul său, Partidul Poporului, promițându-i un pst
de profesor universitar. „Arcadie Dugan a refuzat
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categoric, căci el considera această numire la o
treaptă mai înaltă, chiar meritată, prin politică, drept
imorală, venală și a preferat să rămână mai departe
profesor de liceu, fără să aspire la un rang mai înalt”
(Olaru, Bodale, 2015: XIX).
Elocvent și cazul lui Teodor Bujor, pe care-l
invocăm din nou. Până a ajunge la tema care ne
interesează aici, merită să facem o incursiune în
biografia sa. „S-a născut la 15 februarie 1855 st. v.;
cercetează, cu fratele său Nicolai, cu mai mulți veri
și alții, școala sătească creată în 1861/2, învățând aici
limba ruteană, ceva germană; în urmă și cea română
unii dintre ei, cel dintâi el însuși. Religia o avea
Grigori (Hrețco) Procopovici. Venind la un ultim
examen anual și neuitatul boier Alexandru baron
Wassilko-Sereki, Teodor citește frumos din cartea
românească, primește ca premiu o Biblie și un florin
nou de argint, iar Costaș Bujor primește sfatul să-și
dea băiatul la scoală. / (...) / A fost profesor la
Cernăuți (1880-1883), în Suceava (1884-1888),
Cernăuți Lic. I (1888-1901), de la 1901-1906, la
filiala Lic. I, azi Lic. «Aron Pumnul»; de la 1906
director al acestui liceu până la pensionarea sa cu
titlul de consilier guvernial; fost președinte al
«Armoniei», membru al «Soc. p. Cultură». În 1914
este mobilizat, luptă la Nadworna în Galiția, la
Kolomeea și Kossow. La partea sedentară lucrează la
cenzură; de la 30/9/1918 căpitan. / Este ofițer al
«Coroanei României» și «Steaua României»,
«Medalia p. merite bisericești cl. I-a», a avut și
«Signul laudis», «Ordinul Francisc Iosif» cu săbii
etc. Și aici urmează surpriza: „Bătrânețile i-au adus –
pensionarului – amărăciuni, pensia lui rste mai mică
decât leafa foștilor săi servitori. Singurul fiu a trecut
în lagărul german. Evlavios din fire, ține mult la
«Junimea» și vine la întreprinderile ei. / «Cartea
jertfelor» în ordine!” (Dugan-Opaiț 2015: 9. 39-40).
Nu e vorba doar de nostalgie aici. O lume dispăruse,
iar administrația și lumea românească păreau
nedemne de educația austriacă. Nu-i vorbă, avea și
ea păcatele ei. Un exemplu, chiar în evocarea, de
către Ilie Dugan-Opaiț a vremii când, elev fiind, ar fi
pierdut examenele cu Constantin Isopescu-Grecul
pentru că ar fi fost considerat susținător al grupării
politice conduse de Iancu Flondor, de nu va fi fiind
la mijloc o justificare rezonabilă; oricum, fiindu-i
profesor, fratele său e foarte exigent cu el. Dar o
ruptură se petrecuse.
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De altfel, între războaie avea să se mai petreacă o
„cădere”. Și ea ar trebui explorată în toată anvergura
ei, pentru a înțelege ceva din ironia istoriei. Radicalii
„Junimii” (cu câteva excepții, un Traian Popovici, de
exemplu, care avea să treacă clandestin granița
pentru a se înrola în Primul Război Mondial în
armata română și care, ajuns în 1941 primar al
Cernăuților, salvează de la deportarea aproape
20.000 de evrei), cei care făcuseră unirea (o și
făcuseră, prin acțiunile lor, posibilă) vor ajunge întrun fel sau altul, la dreapta sau chiar extrema dreaptă
a politicii românești interbelice, cu toate excesele
care au decurs de aici. Nu știu care va fi fost poziția
lui Arcadie Dugan-Opaiț. Citim însă în prefața
realizată de Marian Olaru și Arcadie M. Bodale:
„Extremismul naționalist și recrudescența violenței
politice în viața țării, adeziunea unor studenți la
aceasta, împreună cu drumul pe care l-a pregătit
Carol al II-lea pentru evoluția României în
complexul context internațional, au pregătit
condițiile pentru suspendarea Societății Academice
«Junimea», după manifestările din 24 octombrie
1938, când un licențiat, Mocanu, vorbind în numele
studențimii, a cerut rezidentului regal, prezent la
deschiderea noului an universitar, s-i elibereze pe
legionarii aflați în închisori. A urmat o manifestație
pro-legionară, când studenții încolonați au plecat
spre închisoarea din Cernăuți, cântând cântece
patriotice și legionare, dorind să-i elibereze pe cei
închiși. Apoi, tinerii s-au baricadat în căminul
«Xenopol». Intervenția forțelor de ordine a dus la
arestarea a 76 de studenți (autorii trimit aici la
volumul semnat de Anghel Popa, Societatea
Academică „Junimea” din Cernăuți. 1878-1938,
Câmpulung Moldovenesc, Fundația Culturală
„Alexandru Bogza”, 1997). Cu toate că mai târziu,
unii membri ai «Junimii» au făcut eforturi pe lângă
rezidentul regal, Gheorghe Alexianu, senatul
universității și au trimis un memoriu primului
ministru Armand Călinescu, decizia de suspendare a
rămas definitivă” (Olaru, Bodale, 2015: XXVIIXXVIII ).
A urmat pierderea nordului Bucovinei, iar
martorii „gloriei” de odinioară aveau să se ascundă
prin vizuinile istoriei. De bine de rău, Arhiva a fost
păstrată. Aflăm că „până la decesul său din 26 mai
1951, Arcadie Dugan-Opaiț s-a ocupat cu
grădinăritul și a făcut planuri pentru refacerea
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Societății «Junimea» în mediul universitar de la
Cluj, lucru care contravenea opticii comuniștilor de
organizare a vieții studențești din România” (Olaru,
Bodale, 2015: VIII). Ironie a sorții, în Gura
Humorului (unde venise și fratele său Ilie, refugiat
inițial la Mediaș) avea să locuiască într-o casă pe
fosta stradă Ferdinand, acum, Karl Marx.
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RUINA PREZENTULUI
ŞI PUTEREA RUGĂCIUNII
Ioan HOLBAN
După densa experienţă a poeziei
sentimentului religios, în smerenia apropierii şi
a dorului de El, din primele cărţi – De la poezie
la rugăciune (2008), Daruri (2011), Izvorul
îndepărtat (2012), De Florii în Țara lui Iisus
(2014), Cînd nu Te iubeam (2015), Ochiul curat
(2016) –, Dorina Stoica „şi-a asumat o ruptură
faţă de scrisul anterior”, cum scrie Al. Cistelecan
într-o acroşantă prezentare a volumului Pîinea
lui Bragi (2016), ruptură continuată, adaug, cu
Timpul ce îmbătrîneşte în mine (2018); în fapt,
Pîinea lui Bragi nu fixează o ruptură, ci e, mai
degrabă, o refacere a legăturii cu prima vîrstă a
literaturii Dorinei Stoica, aceea din anul
debutului (1970, adolescentă, în revista liceului
„Ghe. Roşca Codreanu” din Bîrlad), din anii
‘80, lîngă nucleul „dur” al liricii optzeciştilor şi
Emil Brumaru („Florin Iaru, Mircea Cărtărescu,/
Maria Cârneci, Călin Vlasie,/ Matei Vişniec,
Emil Brumaru,/ Alexandru Muşina, Savatie
Baștovoi/ şi cărţi scrise de voi,/ plus altele o sută
şi ceva/ cumpărate de la Bookfest” – aceasta este
biblioteca pe care o caută poeta), marcînd,
poate, un reper şi în poezia lui Daniel Turcea
care, după boema oniristă din Entropia, tipărea,
la sfîrşitul deceniului opt, Epifania, cel mai
important volum de poezie religioasă apărut
înainte de 1990. Dorina Stoica e din generaţia
‘80, vîrsta (născută în 1952), opţiunile de
lectură, chiar şi numele celor care s-au îngrijit de
apariţia cărţii din 2016, Cosmin Perţa şi Călin
Vlasie, paradigma de sensibilitate reprezintă
suficiente argumente, înainte de stilistica ultimelor două volume, astfel încît debutul editorial
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din 2008 cu De la poezie la rugăciune este acela
al unui optzecist (mult) întîrziat.
Pîinea lui Bragi e cartea-pivot a liricii
Dorinei Stoica, în care, oricît de paradoxal ar
putea părea, poeta nu părăseşte spaţiul liric
anterior, ci îi adînceşte semnificaţiile; în fond,
poemele acestei cărţi sînt ale unui pelerinaj al
lui Cain în pustia de dincoace de „chipul pictat
în icoane/ sfinţii/ se făceau nebuni pentru
Hristos/ umblau flămînzi cu zdrenţe pe ei/
trupurile lor miroseau/ a aloe smirnă şi-a floare
de tei”, cum scrie Dorina Stoica în alege
doamnă ce vrei, o călătorie în lumea (i)realității
imediate care „mă doare cumplit” şi o explorare
a spaţiilor virtuale, acolo unde par să se fi aşezat
„noii” poeţi pentru că, iată, cei „vechi” au rămas
la Bookfest, pe suport de hîrtie, în din ce în ce
mai îndepărtata galaxie a lui Gutenberg: noua
poezie e pe facebook, unde noul poet caută
notorietatea, vizibilitatea şi capitalul simbolic pe
care nu le mai pot oferi cărţile, bibliotecile,
librăriile, revistele literare: aceştia sînt poeţii cu
barbă, într-o altă poză, foarte departe de aceea a
poetului romantic, îndrăgostit, scriind, în serile
diafane, versuri unei iubite mereu năzuroase;
poeții de pe facebook se identifică, în fapt, în
imaginea produselor second hand; „Defilez pe
facebook,/ dacă nu eşti aici nu exişti,/ e-o zicere
nouă cu o listă lungă de poeți./ unii sunt deja
consacrați./ Mă uit cu jind la poemele lor,/ parcă
aș fi un cîine flămînd/ intrat pe furiş la masa
stăpînilor./ Stau mai ales/ pe lîngă poeţii cu barbă./ Îndrăznesc uneori să întind mîna/ şi să
ciugulesc firmituri/ de fiecare dată cu speranţa/
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că sunt din «pîinea lui Bragi»./ Printre mese,/
acolo unde aburii bucatelor alese/ «şi cîinii
mănîncă/ din firimiturile căzute/ de la masa
stăpînilor», nu?,/ se amestecă cu mirosul/
inconfundabil/ al încălţărilor de firmă,/ luate la
kilogram/ de la «magazinul de vise» / second
hand/ prind metafora,/ o mestec o rumeg,/ o las
la dospit/ pînă sunt convinsă că-mi aparţine./
Alerg cu ea să-i fac loc/ într-un lung poem/
Amintit de baba Vanga-n/ predicţiile
apocaliptice/ despre România 2016,/ început
acum vreo jumătate de veac/ cînd îmi număram/
primele fire de păr alb, şi de cînd,/ îmi tot
hrănesc cu firmituri/ căzute de la masa poeţilor
frustrările,/ aşa cum mi-a scris/ în felicitarea de
Anul Nou un poet/ devenit critic literar din lipsă
de «pîine...»“ (firmituri).
Cu firimiturile de la masa „poeţilor cu barbă”
de pe facebook, unde „dacă nu eşti nu exişti” şi
cu o metaforă „dospită”, pelerinul prin lumea de
azi descoperă vedetele din tabloide şi showbiz,
cu ochelari fumurii şi gluga trasă pe frunte,
învîrtind haine într-un magazin second hand, cu
„rochii bluze roz cu paiete şi sclipici”, lenjerie
intimă „tanga cu swarovski/ şi sutiene mărimea
trei cu burete/ pentru întîlnirea de seară”, o
rochie de firmă „pătată undeva pe la spate” –
acesta e primul contact cu starea naţiunii;
urmează lumea pestriţă a candidaţilor în alegeri,
şocul ştirilor de la ora cinci („femei violate în
plină zi/ concubine-njunghiate/ de soţi geloşi/
psihopaţi foşti bărbaţi/ înainte de-a intra în
şomaj/ conspiraţii încălzire globală/ gripă aviară
tembelizare/ prin televizor/ lipsă de joburi ori
neadaptare/ la condiţiile sociale/ ale economiei
de piaţă/ emigrare ajutoare/ schimbare de sex/
băuturi energizante/ boli incurabile/ codex
alimentarus/ droguri diazepam/ etnobotanice la
fix nebunie/ infarct miocardic acut/ topoare în
cap mîini rupte/ coaste fracturate/ ziare ştiri
accidente/ salvarea urlă strident/ am rău de
mişcare/ gaze de eşapament şi poluare/ mijloace
de transport/ indecent de uzate/ stricate scoase
din circulaţie/ în occident bune la noi în ţară pe
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timp de vară/ dar şi în anotimpul alb/ incendii cu
zeci de morţi colectiv/ prelevare de organe” –
șoc!), dar, mai ales, figura tutelară a acestei
lumi patibulare, chipul trist al unui univers în
surpare, fixat într-un zîmbet amar, caustic:
„pensionarul trebuie să fie sănătos şi fericit,
votează/ partidul care odată la patru ani/ măreşte
pensia cu bani de o pîine, îi asigură un trai de
azi/ pe mîine, şi îl duce cu salvarea/ într-unul
dintre puţinele spitale, şi acelea penale, ce-au/
mai rămas, unde cel mai adesea se moare./ e
bene, bene, molto bene!” (e bene, bene, molto
bene!); „sunt cetăţean al României libere/ cu
drept de vot/ şi pensie minimă pe economie./ am
demnitate, să se ştie./ contribuţie la biserică/ şi
impozitul mărit plătit la zi,/ precum şi facturile
curente achitate./ am refuzat cardul de sănătate/
din spirit de solidaritate/ cu o minoritate
religioasă suntem una după alta/ trei case cu
numărul şase./ întotdeauna privesc numai în
sus./ să nu uit,/ geamul meu este/ cu cincizeci de
centimetri/ sub nivelul străzii” (întotdeauna
privesc numai în sus).
Într-o altă ordine, protagonistul liric din
Pîinea lui Bragi e o altă Madame Bovary, de azi,
de pe facebook, păstrînd, însă, esenţa frustrărilor
şi fantasmelor celebrului personaj al lui
Flaubert: „în acest concediu mi-am propus/ sămi cultiv imaginea,/ prelucrînd-o în photoshop./
şterge riduri, pete, coafează,/ spală, clăteşte,
îndepărtează/ orice defect, retuş./ mă focusez
punîndu-i în umbră pe toţi./ lumea întreagă se
află aici, la picioarele mele,/ voi petrece nopţi
albe pentru a naviga,/ fără vreun rău de înălţime
sau de mare,/ pe pagini virtuale, poate mă voi
îndrăgosti./ în mediul virtual nu contează cum
eşti în realitate,/ iubirea e doar o chestiune de
like,/ împlinită individual/ într-o lume de
dincoace de monitor” (concediu pe facebook):
expansiunea fiinţei în lumile virtuale e, în fond,
un pelerinaj în ruina prezentului, spre o
răscruce, de unde se poate întoarce totul: „Sunt
la răscruce,/ patru drumuri s-aştern sub
picioarele mele,/ poeta din mine nu ştie pe care
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din ele s-apuce,/ Îngerul păzitor îmi şopteşte
abia auzit:/ «spre Cruce femeie, spre Cruce!»“,
mărturiseşte Dorina Stoica în scriu cu fervoare
de parc-aș fi la închisoare. Înainte de a se
întoarce la Cruce, la biblioteca părăsită („citesc
mai rar şi neatent/ din «Cartea de rugăciuni»,/
«Acatistier», «Sfînta Scriptură»,/ «Psalmii lui
David»/ ori «Poezia Vechiului Testament»“) şi la
publicul pe care l-a uitat (“«nu mai semeni cu
draga noastră simplă/ îmbrobodită cu ochii
blajini şi zîmbet naiv./ Aşteptam poze de la
mănăstiri,/ Sfîntul Maslu privegheri,/ am făcut
postere/ cu poeziile tale de dragoste pentru
Sfinţi,/ unele alb negru, altele color,/ au devenit
folclor pe internet,/ ce te-a apucat, erai de-a
noastră, te dai mare,/ vrei să devii scriitoare,/
mai lasă-ne-n pace, te-ai stricat!»“), pelerinul a
trebuit să treacă experienţa peisajului dezolant al
unei lumi second hand, pustiită de maladii,
minciună, frică, sclipici cu bucăţi de sticlă
înlocuind diamantele, într-un timp ruinat, prin
tîrguri, pieţe, crîşme, în vreme de campanie
electorală – lumea de la care Dumnezeu îşi va fi
întors Faţa, aruncînd fiinţa într-o casă părăsită,
în tovărăşia unei cucuvele, cu sufletul acoperit
de un strat gros de ruj şi cu cearcăne ascunse cu
un creion corector: lumea fără Dumnezeu e
pustia, apocalipsa, întunericul: „Cînd Ți-ai
întors faţa de la mine, Doamne/ Pămîntul şi-a
arătat neruşinat măruntaiele incandescente,/ apa
a ieşit din matca prea strimtă în căutarea
libertăţii,/ cerul s-a întunecat şi a căzut pe
pămînt pucioasă şi foc./ Cînd Ți-ai întors faţa de
la mine, Doamne/ florile s-au făcut de piatră,
piatra s-a făcut cenuşă,/ stelele s-au stins aşa
cum se topeşte o lumînare uitată/ la căpătîiul
unui mort, lăsat singur într-o capelă întunecată./
Cînd Ți-ai întors faţa de la mine. Doamne/
păsările cîntătoare nu au mai ciobit dimineţile
cristaline/ iar marea a revărsat peste mine
valurile furioase,/ umplîndu-mi gura cu sare şi
ochii cu lacrimi./ Cînd Ți-ai întors faţa de la
mine, Doamne/ luna ce mi-a aurit lunga noapte a
Valpurgiei,/ în care iubitul se făcea în mine
prunc nenăscut,/ s-a lăsat înghiţită de vîrcolacii
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flămînzi de lumină./ Cînd Ți-ai întors faţa de la
mine, Doamne/ Sokar şi-a luat înapoi întunericul
cu toate cele ascunse ale lui” (cînd Ți-ai întors
faţa de la mine). Căutînd, asemeni lui Iisus
„însingurat”, mărgăritare prin containerele lumii
moderne, cum spune în de luni pînă luni, poeta,
întorcîndu-se spre Cruce, supra-vieţuieşte cu
această frază, ca un motto – „Trăiesc ca şi cum
n-aş fi cel ce sunt ci acel ce vreau să fiu” –,
redobîndindu-şi credinţa, primindu-L pe
Dumnezeu în „biserica din inima mea”, cînd
intră icoanele în „fiinţa mea de ţărînă” şi cînd se
regăseşte în bucurie, în lumina neînserată a
mîntuirii; „L-am văzut undeva/ la un capăt de
aşteptare/ gol şi flămînd/ nu dormea niciodată/
ca să nu viseze/ că pietrele s-au făcut pîini/
sufletul său/ cerea doar puţină credinţă/ ca să
arunce/ muntele păcatelor mele în mare/ l-am
închis între ziduri/ pe cel ce putea oricînd trece
prin ele/ ştiam că-i obosit/ dar nu i-am dat
odihnă/ ştiam că e flămînd/ dar nu l-am poftit la
masă/ nici apă nu i-am dat să bea/ cu haina ce
nu-mi trebuia/ aş fi putut să-i acopăr frigul din
oase./ în timp ce ochii săi mă priveau/ în fiinţa
mea de ţărînă/ icoane intrau” (și El mă vedea).
În volumul Timpul ce îmbătrîneşte în mine,
tipărit la numai doi ani după Pîinea lui Bragi,
poeta caută o altă lume decît aceea din cartea
precedentă: „M-aş face din ce în ce mai subţire/
ca să pot trece prin urechile acului,/ dincolo, în
Împărăţia lui/ Dumnezeu cea fără de prihană,/
fără peturi şi pungi din plastic,/ aditivi
alimentari, poluare,/ fără reţele de socializare,/
Facebook, Instagram, fără politică!” (M-aș face
din ce în ce mai subţire). Cu o viaţă „ca o gumă
de mestecat” şi într-un timp care „curge găunos
şi nătîng”, fiinţa caută libertatea dinlăuntru,
asociindu-şi, în propria sihăstrie, biografemul,
folosit în buna tradiţie a optzeciştilor, evocată în
Pîinea lui Bragi; de la „Șase-zeci şi şase de ani
de zile/ şi de cuvinte, ca şase-zeci şi şase/ de
secunde au trecut/ monitorizată de Dumnezeul
despre/ care nu se preda nimic în şcoală”, cum
scrie în Cuvintele mele erau, Dorina Stoica se
întoarce spre orizontul unei copilării aspre care
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nu e nicidecum vîrsta de aur, ca în atîtea alte
paradigme literare: poeta pare să se fi născut în
vîrsta de fier, „cu mult mai înţeleaptă decît
înţelepţii lumii”, mărturisind dorinţa stăruitoare
de a schimba trecutul – „aş vrea să mă schimb de
ziua de ieri”, se spune în Trebuie să stau mereu
cu ochii pe ea -, ieşind din dragostea mamei
(“Mama începe de la un metru cincizeci/ şi
creşte, tot creşte pînă mă întrece./ Ochii ei
înverzesc în fiecare primăvară./ Noi două nu neam înţeles niciodată!/ M-am făcut mare, mamă!”
– Timpul ce îmbătrîneşte în mine), pentru a intra
în dulapul zăvorît, în lanţurile croşetate de
bunica: „Pe mine m-a născut bunica/ într-o
noapte fără lună dintr-un an bisect./ Se spune că
ţipam tare, eram urîtă/ şi înghiţeam biberoanele./
Despre tata ştiu că nu va veni niciodată/ pentru
că ar avea prea mult de lucru/ să aducă înapoi
toate lucrurile/ pe care le-a dat de pomană
bunica,/ de sufletul lui. Recit din memorie/
poeziile învăţate la şcoală, cîntecele/ patriotice,
plus ce se cîntă în biserică,/ rolurile din piesele
jucate/ pe vremea cînd eram la cercul de teatru./
Bunica mă ţine uneori încuiată/ într-un dulap,
crede că sufăr/ de o boală ciudată. Croşetează
strîns/ verigile lanţului meu,/ uşi închise,
zăvoare tari, ca nu cumva/ trecutul să tragă cu
urechea” (secrete de fată bătrînă).
Această carte a Dorinei Stoica transcrie
povestea suferinţei de a se fi născut și de a trăi în
pre-destinarea unei copilării (re)văzute în negrul
ceaunului unde fierbe magiunul şi într-o epocă a
„graiului de lemn”; chiar dacă foamea e starea
dominantă a copilăriei, cum se scrie în Pîinea
seamănă cu Anuşca şi Risipire, iar fiinţa, purtînd
o rochie „cusută din doi metri de singurătate”,
rătăceşte prin pustia singurătăţii în doi, într-o
lume obtuză, într-un peisaj social mereu
comentat în ironie demolatoare şi sarcasm, în
Timpul ce îmbătrîneşte în mine, Dorina Stoica
redescoperă epifaniile din primele cărţi, în
poeme precum De atunci nu mai dorm, Canon,
Îmi era dor de El; e loc, iată, şi pentru un frumos
poem de dragoste: „Timpul meu şi al tău vor
încolţi/ pe-un cîmp cu maci, o mare de visări./ În
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vreme ce alţii se nasc pentru a muri,/ noi vom
muri mereu spre a ne naşte/ din apa ploii şi apoi
din Duh./ În nopţile fierbinţi de vară pe cer/ fără
de număr stele şi-n iarbă licurici./ Înmiresmată
liniştea-i rotundă.../ Puşi la uscat pe colțul lunii,
nori./ Am început să semăn cu o ploaie,/ lăsînd
în urmă vara, curcubeu./ Timpul îmi curge lin şi
monoton/ dintr-un capăt în celălalt al zilei./ Al
tău dinspre zi înspre noapte,/ al meu dinspre
noapte spre zi./ Ne vom găsi o curgere-mpreună/
ca un pîrîu umflat după nebune ploi” (Am
început să semăn cu o ploaie).
Percepţia asupra poeziei a aceleia născute de
bunica, în vîrsta de fier („Poezia mea este o
creatură/ ce umblă aiurea prin casă,/ prin pod,
prin beci./ Se ţine scai de mine ca o umbră,/ o
umbră a umbrelor/ ce umbreşte toate umbrele/
umbrelor” – Poezia ca o umbră), dovedeşte, o
dată mai mult, faptul că paradigma poetică a
generaţiei ‘80 e încă foarte activă, vie, un model
productiv al liricii noastre de azi. Dorina Stoica
e un poet împlinit, deplin.
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JURNAL (XXV)
1899

Precede caiet 8° mic, copertă vânătă
JURNAL1 No 21
27 noemvrie / 9 decemvrie 1899 – 8 / 21 august
1900. Urmează caet quarto, cartonat brun, tranșe
roșii. Revăzut.
Noemvrie 1899
Sâmbătă 27 noiemvrie / 9 decemvrie 1899. A nins
toată noaptea, la 6 ore dimineața, -4° R, viscol. M-am
deșteptat la 3½, sculat la 5¼, ceai cu lămâie fără rum,
scriu articolele J și K pentru Enciclopedia din Sibiu.
Ieri, la Cameră, asistat la discursul lui Carp la adresă
și la răspunsul lui Panu (Panu nedemn, lingușitor la
adresa ministrului-prezident G. Gr. Cantacuzin și a
ministrului de Finanțe general Manu, pe care cu o
lună înainte îi declara incapabili în convorbiri cu P.
Missir și cu mine).
Luni 29 noemvrie / 11 decemvrie. Același viscol
de trei zile, termometrul -2° R, dar vântul îngheață,
enorme cantități de zăpadă pe ulițe, grădinița noastră
plină până la nivelul zidului de unde încep gratiile de
fer, comunicațiile căii ferate întrerupte. –
Sunt apăsat de perspectiva discursului meu la
Adresă în Senat. Discuția începe Mercuri.
Ieri am luat ultimele 0,25 chinină, a 16-a zi.
Decemvrie 1899
Joi 2 / 14 decemvrie. Aceeași enormă zăpadă, a
mai nins tare și ieri. Astăzi însă negură, care mănâncă
zăpada R +1°.
Telegramă
P. P. Negulescu,
profesor universitar,
Ploiești.
N.B. Cerere de bani.
Cu cea mai mare părere de rău în momentele de
față imposibil.
Maiorescu
Sâmbătă 4 / 16 decemvrie. Ieri ploaie
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primăvăratică, astăzi, R +5° mormanele de zăpadă de
pe ulițe încep a se topì. La Senat continua discuție
Adresei cu mare oboseală.
Duminecă 5 / 17 decemvrie. A plouat ieri toată
ziua. La Senat, debutul lui P. Missir. M. Germani
vorbește de la tribună foarte bine, dar e grijă că e cam
slab, bolnav.
A și murit peste vro 3 săptămâni, de inimă, la
București, noi fiind la Abbazia. 24 decemvrie 1899.
Telegramă
Dimitrie Voinov
profesor universitar
Biserica Sf. Ioan, Ploiești.
Cele mai sincere felicitări.
Maiorescu
Voinov (socialistul) se însoară religios azi cu d-ra
Irimescu (gentilă și inteligentă).
Luni 6 decemvrie. Sf. Nicolaie, dar ședință Senat
pentru adresă, viscol, vânt foarte tare. R -4°.
Marți 7 decemvrie. Frumos, ger, R -6°. Astăzi la
Senat am vorbit (după T. Văcărescu) de la 3 ½ până
la 6 ore, cu întrerupere de vreo 15 minute. Anicuța,
Carp, P. Missir, T. Cămărășescu au găsit discursul
bun, ca din cele mai bune discursuri ale mele. Eu lam găsit prea lung. Lume enorm de multă, 2 tribune
și chiar o parte a incintei Senatului de jos ocupate de
dame.
Mercuri 8 decemvrie. Curs la universitate.
Termometru R -11.
Joi 9 / 21 decemvrie. Termometru la 8 ore
dimineața, R -12, dar soare frumos. Ziua Anicuței,
flori de la Rothan și un inel de briliant. Suntem veseli
și sănătoși, eu însă sunt nemulțumit de prea marea
apăsare ce mi-a făcut-o situația politică și necesitatea
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discursului meu la Senat. Ar trebuì să fiu mai filosof.
Telegramă
D-lui adjutant de serviciu,
Domnule adjutant,
Am onoare a vă ruga să binevoiți a interveni pe
lângă Majestatea Sa Regele și a solicita o audiență în
care subscrisul să poată prezenta Majestății Sale
respectuoasele sale omagii.
Primiți vă rog, domnule adjutant, încredințarea
prea osebitei mele stime.
T. M.
Senator
Str. Mercur 1
București, 9 / 21 decemvrie 1899
Vineri 10 / 22 decemvrie. Senin. Dimineața, R 12°.
Sâmbătă 11 / 23 decemvrie. Cer acoperit. R -4°.
De la 5½ la 8¾ (va să zică, exagerată lungime de 3¼
ceasuri) audiență la rege. Mi-a vorbit iar toată vremea
nemțește. Vroia să mă facă să admit că nu trebuia să
merg la Dacia, să contribui a răsturna pe Sturdza și că
la aprilie a acestui an Carp trebuia să primească
ministerul. M-am opus fără nici o șovăire, i-am spus
că față de insolența Camerii ungare trebuia să fie o
acțiune a țării ca să restoarne pe Sturdza și că, după
cele ieșite la iveală în privința dușmăniei generalului
Manu, bine a făcut Carp că n-a intrat la aprilie. Mi-a
mai spus că ministru prezident G. Cantacuzino s-a
arătat supărat de discursul meu din Senat. I-am
răspuns2:
Asta3 am sperat, tocmai asta am vrut, am dorit săi scot lingușeala din cap. Ăsta nu este un ministru. El
crede că administrarea Internelor constă în arcuri de
triumf. De fapt, sub actualul guvern nici nu mai
există administrație și, înainte de toate, generalul
Manu nu este ministru de Finanțe.
Regele4: Dar el intrudice noi impozite (surâzând
malițios:)5 Credeți cumva că nu ar trebui impuse noi
impozite.
Eu6: Cine și-ar putea imagina așa ceva? Firește că
și noi dorim să noi impozite și o severă reducere a
bugetului. Dar dacă trebuie să-ți amputezi un picior,
atunci nu chemi un felcer, ci un chirurg priceput.
Nimeni nu are încredere în generalul Manu. Toată
țara îi cunoaște pe oamenii noștri de finanțe, ei sunt
numai Costinescu, Germani, T. Rosetti, P. Carp. Dacă
domnul Sturdza se împacă cu Costinescu.
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Regele7: El nu o vrea.
Eu8: Cu atât mai rău pentru el,9 și10 așa mai
departe, pe acest ton. –
Regele roșu și încordat, eu rezistent și concentrat.
La plecare, mi-a dat mâna ca de obicei și mi-a zis „La
revedere”11, dar era „o încordare”12 între noi.
Duminecă 12 / 24 decemvrie. Dimineața, R -7°.
Pe la 6 ½ ore seara, Lupu Costake la mine în frac,
venind de la palat, mi-a spus conversația sa cu regele,
pe care l-a înspăimântat cu starea țăranilor pentru
primăvară în mizeria de astăzi și cu lipsa de prefecți
capabili sub guvernul actual.
Luni 13 / 25 decemvrie. Obicinuita tevătură cu
apariția discursului meu de la Senat în
„Constituționalul”. De la 6 dimineața, rest de
corectură a stenogramelor, iar între 9 și 5 ore,
corectura șpalturilor, parte de Anicuța, parte de mine
la redacție.
Marți 14 / 26 decemvrie. Dimineața la 8 ore, R 10°, cu tot cerul acoperit.
Alaltăieri, Duminecă, la palat, la recepțiunea
Adresei Senatului, ministrul prezident G.
Cantacuzino a avut un atac de amețeală, picioarele
slăbite. Imposibilitate de a mai lucra în viața publică.
Carp mi-o anunță, repetând vorba mea: „De unde
sare iepurele”.
Mercuri 15 / 27 decemvrie 99. Azi, după pensula
uleiată în ureche, mi s-a pus ca un văl pe timpană și
de abia aud. Ceva injecții cu ceai călduț și sara la
culcare, picături13 de untdelemn cald, apoi absorbit
cu vată.
5 – 6½, ultimul curs de Istorie a Filosofiei în acest
an calendaric. Kant, Mill și Comte, cu geometria
analitică. Aceeași afluență de auditor.
Joi 16 / 28 decemvrie. La deșteptare dimineața,
urechea dreaptă restabilită ca mai nainte. Ieri am
trimis Liviei la Petersburg cărți ilustrate de anul nou.
(Pompei și 2 păpușerii) Termometru astăzi, la 0°,
ceva ninsoare.
Vineri 17 / 29 decemvrie. Discursul meu în Senat,
de la 4½ ore la 5, în afacerea Hallièr. Seara de la 9½
la 11½, d-na Elise Marghiloman, cu traducerea ei
franceză a novelei lui Mehedinți Buruiana
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(Ravenelle). Traducerea așa și așa. Tot astăzi
primisem o scrisoare desperată de la Mehedinți. Ar
vrea să plece din Iași, ale cărui strade îi sunt
nesuferite, scrie el, fără a spune pentru ce. Eu
presupui că e din cauza sinuciderii d-rei Plesnilă,
profesoară la Conservatorul de muzică, întâmplată cu
vreo 5 zile în urmă.
Am răspuns lui Mehedinți că trebuie să plecăm de
vacanța Crăciunului cu Emilia la Viena, dar că, de la
15 ianuarie, să vie la București la noi în gazdă.
Sâmbată 18 decemvrie. S-ta Zoe. Anicuța la
vizite, eu cu Jacques la șah. Apoi Barbu Știrbei cu
Mișu Săulescu. Sara, Blanc cu Irinița la panțarolă,
precum vin adeseori la noi și la masă și sara, fiind
acum mutați în strada Mercur.
Duminecă 19 / 31 decemvrie 1899. De la 5½ - 9
dimineața, am corectat stenogramele discursului meu
asupra lui Hallier, am scris și raportul Danubianei,
fără tremurare de mână. La dejun, Stefan Gane din
Botoșani, Filotti din Galați și Pompiliu Eliad, care
vrea să se însoare cu fata lui Maratea. Grec la grec.
La 1 la Senat, ultima ședință înainte de vacanța
Crăciunului, dar e așa lipsă de bani, încât pentru vreo
30.000 franci nu s-au putut plătì diurne senatorilor.
Rămân pe mai târziu.
Luni 20 decemvrie 1899 / 1 ianuarie 1900. Cam
negură, frig umed. În grădina mea, totul acoperit de
zăpadă și pe ½ strada Mercur încă dealuri de zăpadă.
Fac
corecturele
în
șpalturi
pentru
„Constituționalul”, în care se publică astă sară
discursul meu Hallier. De la 2 – 3, și la redacție. Plata
mandatului profesoral pe decemvrie, cu oarecare
greutate la casierie.
Telegramă
Agenție Donaugesellschaft
Rusciuk
Răspuns plătit
Rog răspundeți când ați expediați banii
respectivi.14
Maiorescu
Vasile Lascar, între 5 și 6 ore, la mine și din partea
lui Stătescu, pentru a face o declarare colectivă contra
legii arbitrajului Hallier, ca fiind contrară articolului
104 din Constituție. Răspund că am putea-o aproba în
ziarul nostru, dacă o fac ei, dar că noi nu o putem
iscăli acum ca manifestare, deoarece am vorbit la
Cameră și Senat contra Hallier, fără a ne fi gândit

atunci la articolul 104.
La 6¼, Mișu Săulescu la mine, din partea
ministrului de Domenii Fleva (a cărui nepoată o are
nevastă). Că noi prea îl desprețuim, că el în această
criză ne-ar putea fi de folos etc. Și Săulescu crede, ca
și mine, că Fleva a devenit imposibil ca ministru. Dar
la 7 ore, mă duc la Jockey-Club și comunic lui Carp
și Marghiloman cele 2 de mai sus. La propunerea
Lascăr, sunt și ei de acord cu mine. La propunerea
Fleva, Carp zice să-i răspund lui M. Săulescu că
pentru Fleva s-ar găsì (în cazul unui minister al
nostru) o legațiune în străinătate (Constantinopol și
Ghica-Brigadier15 director general, sau Londra).
Sara sosește Emilia de la Iași, cu acceleratul din
Berlin, care însă se întârzie tare, în loc de 7° 40ʼ
sosește de abia la 9° 20ʼ, eu la gară, o aduc în cupeul
nostru, prânzim, la 11¼ ne culcăm – ea mai veselă,
vizibil mulțumită să fie cu noi.
Tot astăzi eram invitați la o audiție muzicală la
regina, dar ne-am scuzat prin Juca.
Note:
1. Jurnalul continuă cu caietul intitulat Jurnal No. 21.
2. Aici se încheie textul în limba română.
3. De aici, textul continuă în limba germană.
4. Cuvânt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.
5. Paranteză în limba română în manuscris. Textul
continuă în limba germană.
6. Cuvânt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.
7. Cuvânt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.
8. Cuvânt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.
9. Aici se încheie textul în limba germană în manuscris.
10. De aici, textul continuă în limba română în manuscris.
11. Ultimele două cuvinte în limba germană în manuscris.
Textul continuă în limba română.
12. Ultimele două cuvinte în limba germană în manuscris.
Textul continuă în limba română.
13. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
14. Propoziție în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
15. Prințul Grigore Ghica-Brigadier (1847 – 1913), om
politic, ministru plenipotențiar la Constantinopol, Berlin și
Iași.
JURNAL, Volumul V: 1899. 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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UN INTERVIU NECUNOSCUT
AL LUI CONSTANTIN CIOPRAGA
Nicolae SCURTU
Prin amabilitatea istoricului și criticului literar Lucian Chișu (n. 21 martie 1952, Constanța) am intrat în posesia unui
document literar de o certă valoare istorico-literar.
În anii studenției sale la Facultatea de Filologie a Universității „Al.I. Cuza“ din Iași, datorită calităților și meritelor
dobândite prin lecturi și studii aprofundate, a fost ales Secretar general de redacție al revistei Opinia studențească, una
dintre cele mai însemnate publicații studențești.
În paginile acestei reviste se publicau articole, eseuri, poezii, proze, reportaje, cronici literare și de artă plastică, studii
folclorice, interviuri cu marii dascăli ai celebrei universități, precum și o elocventă iconografie.
Tânărul Lucian Chișu îi solicită un interviu universitarului și istoricului literar Constantin Ciopraga, după ce, în
prealabil, i-a citit opera în întregime, stabilind un număr de întrebări, ce vizau aspecte privitoare la opera și activitatea
didactică a cărturarului din Iași, care în mai 1976 împlinea șaizeci de ani.
Întrebările sunt incitante și convingătoare, iar răspunsurile conțin Informații și aprecieri obiective asupra vieții literare
și culturale de la noi.
Interviul nu a mai apărut în revista Opinia studențească întrucât cuprindea un număr mare de amendări, adăugiri,
tăieturi și alte intervenții.
Printr-o întâmplare, fericită, Lucian Chișu se afla la tipografie, când a fost scos din pagină și a solicitat, astfel, un șpalt
al acestui prețios document de istorie literară, care se publică acum întâia oară.

Interviu cu prof. dr. doc. Constantin Ciopraga
Rep.: – Stimate tovarăşe profesor, interviul
nostru, printr-o fericită conjunctură, prefaţează o
aniversare: peste foarte puţin timp veţi împlini
şaizeci de ani. V-aş întreba, pentru început, câţi ani
sunt de când v-aţi dedicat literaturii?
Prof.: – Întrebarea comportă mai multe
răspunsuri. M-am dedicat literaturii întâi ca lectură,
ca mod de cunoaştere, de informare, de investigare
asupra omului, pentru ca apoi să încerc să fac
literatură şi, mai exact, să ajung la o conştiinţă a
literaturii, adică la interpretarea omului prin
intermediul literaturii. Pentru a răspunde acum
precis la întrebare, consider că m-am dedicat
literaturii începând de la vârsta de unsprezece ani,
când am avut revelaţia marilor frumuseţi ale
operelor adecvate vârstei. Am publicat primele
pagini într-o revistă liceală la vârsta de
cincisprezece ani. Deci, sunt patruzeci şi cinci de
ani de când mi-am văzut numele tipărit pentru
întâia oară. Între timp, fireşte, stadiile de adâncire a
fenomenului literar au cunoscut momente de
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evoluţie, am ajuns treptat la o, n-aş putea spune la
o revelaţie a propriei mele individualităţi, dar la o
mai adâncă cunoaştere a fondului meu propriu, în
raport cu nenumăratele experienţe pe care le
propune literatura românească.
Rep.: – Dată fiind vârsta la care aţi optat, aş
adăuga cu fermitate, pentru literatură, spuneţi-mi
dacă în situaţia evoluţiei dumneavoastră se poate
vorbi de înrâurirea unor personalităţi?
Prof.: – În mod normal, se vorbeşte de
capacitatea modelatoare a unor dascăli, a unor
persoane mai în vârstă care ne iniţiază într-un
domeniu sau altul. În multe cazuri se vorbeşte de
părinţi, de influenţa mediului familial. În cazul meu
cred că apetenţa, înclinarea sau propensiunea către
frumos, către literatură, a venit de la sine, din
contactul direct cu cartea. N-aş putea spune că în
cadrul învăţământului primar am avut o îndrumare
specială în această direcţie, eminenta învăţătoare
pe care am avut-o sugerându-mi altceva: pasiunea
pentru istorie, pasiune pe care o păstrez nealterată
în timp şi care, dimpotrivă, s-a accentuat. În cursul
liceului, profesorul de română, decedat de vreo
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zece ani, Dan Protopopescu, care a format serii
întregi de elevi în sensul cunoaşterii cât mai atente
a limbii române, ne-a obişnuit mai degrabă cu
rigoarea decât cu analiza fenomenului literar, decât
cu interpretarea. Îi datorez deci o atentă cunoaştere
a vorbirii, clarităţii, a mijloacelor perfecte de
formulare, fără de care nu e posibilă o adâncire a
nuanţelor unei limbi. În paranteză ar trebui să
menţionez că printre elevii lui Dan Protopopescu sau numărat câteva figuri importante, printre care,
din generaţia mea vorbind, H. Lovinescu, care era
cu un an mai în vârstă decât mine şi N. Popescu
devenit apoi N. Jianu, prozatorul de mai târziu. Ar
trebui menţionaţi şi alţii: să nu-l uităm pe M. Gafiţa
care era mai mic decât mine. Iată, pe scurt, etape în
adâncirea, în cunoaşterea literaturii în care aş putea
spune că nu atât ambianţa, mediile de redacţie din
Iaşi, revistele cu mişcarea lor internă, ci
publicaţiile în sine au avut un rol. Am parcurs
întotdeauna cu mare atenţie, cu pasiune publicaţiile
din epocă: reviste sau tot ceea ce era interesant în
presa cotidiană. Am frecventat bibliotecile şi am
citit nu opere, ci autori. Am căutat deci un punct de
coerenţă al tuturor autorilor, am încercat să-i
integrez în sistem, într-un fenomen mai larg al
culturii, al filosofiei culturii, al filosofiei artei,
filosofiei istoriei. O etapă importantă, deşi legată
de un moment cu multe umbre este războiul. Până
atunci, literatura era un fenomen de comunicare
sau un mod de comunicare de la carte la cititor,
respectiv către mine. Războiul m-a făcut să
interpun între carte şi mine ca cititor omul. Din acel
moment prioritar a devenit nu arta, ci omul,
cunoaşterea lui, încât pentru mine literatura a
început să devină dinamica activităţii care a urmat
războiului, aproape cinci ani, un mod de adâncire a
omului, mai exact, a devenit o formă larg accesibilă
de cunoaştere a umanităţii, de adâncire a conştiinţei
omului. Am parcurs în anii captivităţii multă
literatură, am studiat-o, aș putea spune (a o
parcurge e una, a o studia este alta) am studiat mai
multe literaturi în măsura în care mi-a fost posibil
acolo, dar am mers spre capodopere sau spre opere
foarte importante, spre scriitorii de celebritate
universală. În afară de literatura franceză, pe care o
cunosc nu numai în linii mari dar destul de adânc,
am mers spre literatura italiană, spre cea engleză,
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germană, spre literaturile slave înconjurătoare, iar
întârzierea pe o pagină şi căutarea structurilor
nefrapante la prima vedere, căutarea înţelesurilor,
aceste întârzieri au constituit deopotrivă momente
de raţiune lucidă şi de voluptate. A fost un mod de
a sfida condiţia dramatică a claustrării obligatorii.
Rep.:
–
Preocupările
dumneavoastră
pluritematice sunt cunoscute tuturora. Ca profesor,
ţineţi cursuri de istorie literară; reflecţii şi articole
critice purtând semnătura dumneavoastră întâlnim
în revistele literare din ţara noastră; aţi publicat un
volum de poezii (la care aş adăuga amănuntul că
grafica lui vă aparţine), de asemenea – după ştiinţa
noastră – în curând vă veţi prezenta în faţa
cititorilor în calitate de prozator. Orizontul foarte
vast al preocupărilor pe care le-am amintit se află
într-o indisolubilă legătură cu viaţa, cu irealitatea.
În această ordine de idei, ce opinie împărtăşiţi în
privinţa chemării sociale a scriitorului, în sensul
mai larg de raportare a autorului, a operei sale la
realitatea cotidiană.
Prof.: – Cred că specializarea pe o singură
direcţie stă la obârşia multora dintre satisfacţiile
contemporanilor noştri. Noi am pierdut
sentimentul totalităţii, viziunea totală în faţa vieţii,
de unde la unii scriitori o înclinare spre evaziunea
din real, în lumi fantastice pentru a se reîntregi.
Cine cultivă în mod deliberat mai multe genuri fără
a avea certitudinea că a reuşit în toate, este şi
imposibil, are, cred, posibilitatea de a se integra în
viață pe mai multe direcţii, are, deci şanse mai
multe. Izolarea într-o singură formă, specializarea
prezintă într-un mod sau altul posibilităţi spre eşec.
Specializarea are avantajul aprofundării pe o
distanţă mai restrânsă, pe fragmente, dar are un
dezavantaj al impresiei de totalitate, de ansamblu.
Dacă prin profesiunea mea de om de catedră sunt
obligat la specializare am încercat în toate ocaziile
să completez, mai exact, să ripostez specializării
prin abordarea integrală a omului, a istoriei, a
timpurilor noastre, aşadar am dorit o integrare în
masă, în mulţimea, în comunitatea căreia îi
aparţinem, o integrare activă în cadrul poporului
nostru. Cred că în ce priveşte misiunea scriitorului,
decurge din ceea ce am spus. Reuşita misiunii lui
atârnă de capacitatea de a se integra în acest flux
imens care e comunitatea, poporul. Acest flux
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reprezentat de masele populare, de această imensa
forţă de care atârnă întreaga noastră existenţă. Noi
putem să ne remarcăm, să ne distingem, să
producem ceva în ordine individuală, însă toată
această producţie, reuşitele noastre sunt
condiţionate de ataşamentul şi de integrarea în
organismul, în acest rezervor imens de forţe care
este poporul altfel spus patria sau ţara noastră.
Rep.: – Pornind de la experienţa pe care aţi
acumulat-o, ce sfaturi aţi da unui tânăr scriitor?
Prof.: – Evident, unui tânăr scriitor i se pot da
multe sfaturi. Depinde de perspectivă sau de
conjunctură, de lucrurile pe care le-a făcut şi de
punctul nostru de vedere asupra evoluţiei lui
ipotetice, virtuale. Primul sfat pe care l-aş da unui
tânăr scriitor ar fi să se simtă solidar cu istoria, cu
tot ce au făcut înaintaşii, deci să se considere un
continuator, să aibă sentimentul că după el, vor
veni alţii şi de aici să decurgă o datorie de
conştiinţă, aceea de a fi un constructor. Un alt sfat:
să observe cu mare atenţie viaţa, să înveţe
necontenit din cărţi, acestea punându-le în legătură
cu civilizaţii şi culturi diverse, să înveţe din
cotidian, din experienţa istorică a epocii noastre,
experienţa socialistă. Un al treilea sfat care mi se
pare foarte important ar fi acela, să nu se grăbească:
a debuta mai târziu este de multe ori un mare
avantaj pentru că cineva debutând foarte tânăr, nu
are suficientă experienţă, dorinţa de a se afirma
este, poate exagerată, poate disproporţionată,
unităţile de măsură îi sunt încă insuficient de clare.
A debuta după prealabile experienţe nepublicate,
după multe confruntări cu sine însuşi, după luarea
în considerare a unor experienţe ca acelea ale lui
Arghezi, care apar în volum foarte târziu, după cum
Hortensia Papadat-Bengescu care debutează şi ea
după patruzeci de ani, a debuta ca un scriitor
italian, a cărui carte a apărut, ca să spunem aşa,
paradoxal în momentul în care el nu mai exista, iată
forme care dau de gândit. Nu este potrivit nici
excesul de autocritică, deci excesul de cenzură,
pentru că acesta poate duce la inhibare; la lipsa
elanului revelator şi aceasta poate avea iar o latură
negativă. Aşadar, pentru a încheia acest al treilea
sfat, cunoaşterea cât mai exactă a realităţii,
cunoaşterea literaturilor străine şi a celei române,
încadrarea cât mai profundă în epocă pentru că
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nimeni nu va fi un mare scriitor dacă nu trăieşte în
epoca Iu (nu există scriitori în afara epocii şi mai
ales o conştiinţă critică), am sentimentul exact al
propriilor posibilităţi pentru a se angaja pe calea
cea bună. Scriitorul care nu-şi cunoaşte exact
posibilităţile poate tatona la nesfârşit în domenii
care nu-l privesc, nu poate da randamentul total,
este în artă ca şi în alte domenii, totalul depinde de
o adecvare perfectă la finalitate.
Rep.: – Vă este cunoscută activitatea revistelor
studenţeşti ieşene, la fel aceea a studenţilor
publicişti. Consideraţi că se poate vorbi de o
literatură studenţească cu un caracter distinct al ei?
Prof.: – În genere, calificativele care privesc
anumite profesii sau departajări între literatura
masculină, feminină, a tinerilor, a bătrânilor mi se
par artificiale, întrucât nu e vorba de clasificări care
ţin de profesii, autor sau profesionist, vârstnici sau
debutanţi, bărbat sau femeie, ci de clasificări care
ţin de calitate. Pentru mine importantă este
valoarea, încât un student la 20–22 de ani poate da
lucruri de valoare şi atunci literatura lui, creaţia lui
e situată dintr-o dată în domeniul mare al literaturii.
Cele două publicaţii de la Iaşi mi se par deosebit de
interesante, foarte vioaie, ele reprezintă
instrumente de limpezire, de cristalizare a unor
vocaţii incipiente, la unii apreciez talentul,
prospeţimea, îndrăznelile (mă refer la poeţii care
publică sau la cei care au mici încercări în proză),
mult mai interesante mi s-au părut articolele sau
încercările, realizările de ordinul culturii, adică
diferite articole critice, eseurile, diverse puncte de
vedere în materie de cultură privind istoria,
filosofia, sociologia. Aş sublinia în special la
revista Universităţii un echilibru în ceea ce priveşte
elementele clasice de cultură, elemente pe care le
preluăm pentru că în fond întreaga cultură e o
preluare necontenită şi interesul echilibrat, cu
discernământ critic faţă de fenomenul cultural
contemporan mondial. Există şi în articolele
publicate şi la revista studenţilor Universităţii şi la
„Opinia studenţească“ a Centrului Universitar
tinere talente care, după părerea mea, dacă vor fi
puse într-un context creator, vor deveni foarte
curând valori, nume de notorietate, vor deveni
autori de cărţi şi lucrări de anvergură. În general,
tinerii studenţi care colaborează, care formează
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nucleul de entuziasm pentru că aici se cere şi o
doză de entuziasm, de dăruire, un spirit de
sacrificiu, pentru că aici e vorba şi de timp
sacrificat pe altarul comun al culturii. Dintre tinerii
aceştia, unii sunt deja colaboratori la alte publicaţii,
la „Cronica“ sau la „Convorbiri literare“ sau la
publicaţiile centrale, ceea ce demonstrează că
există în rândul studenţilor de azi un număr destul
de mare de viitori intelectuali sau de actuali şi
viitori intelectuali, înzestraţi în mod deosebit, ceea
ce ne dă un sentiment tonic, sentimentul că în
momentul când noi vom trece ştafeta altora (există
generaţii tinere foarte înzestrate).
Rep.: – Alături de pasiunea dumneavoastră
mărturisită pentru opera lui Mihail Sadoveanu, vă
întrebăm ce alte preocupări de viitor aveţi?
Prof.: – Nu este bine să dezvălui intenţiile
pentru că unele din aceste intenţii sunt însă realităţi
aproape materializate, manifeste, pot face totuşi
unele precizări. Am sub tipar în momentul de faţă o
traducere a lucrării, a renumitei monografii a lui
Jean Boutière – Viaţa şi opera lui Ion Creangă 1.
Am considerat drept o datorie traducerea
respectivă, deoarece, pe lângă faptul că este citată
de mult, şi că se găseşte în puţine exemplare, am
avut prilejul să colaborez timp de doi ani la
Sorbona cu profesorul francez. Urmează să apară o
lucrare despre Ion Creangă, mai exact Ion Creangă
interpretat de...2, un volum în care am relatat cele
mai interesante opinii despre clasicul de la
Humuleşti, grupându-le în aşa fel, încât volumul să
reprezinte o panoramă asupra omului şi operei. La
Editura Junimea va apărea anul acesta volumul
Între Ulysse şi Don Quijote3, volum care include
unele studii, eseuri şi mai cu seamă unele atitudini,
unele puncte de vedere, aş putea spune, unele
confesiuni asupra atitudinii mele în faţa literaturii
şi a vieţii. Deci pe lângă o parte care se ocupă de
analiză la text, pe lângă o alta care priveşte
problemele romanului, a treia secţiune include un
fel de confesiune cu privire la publicaţiile critice,
de istorie literară, iar în final, o secţiune aparte este
dedicată unor consideraţii de ordin aforistic, despre
literatură şi viaţă. În legătură cu proiectele de viitor
definitivez primul volum din istoria literaturii a
secolului XX (primul volum din literatura
interbelică, Evoluţia prozei). Acest volum va

apărea în anul viitor la Editura Junimea. Va fi urmat
de evoluţia poeziei, a dramaturgiei şi criticii
literare. Sadoveanu este unul din scriitorii de
elecţiune care pentru mine a constituit întotdeauna
un exemplu de scriitor al epocii sale şi un scriitor al
întregii existenţe a poporului nostru, este unul din
stâlpii de boltă ai culturii române, ai creaţiei ori
fenomenului creator românesc, care m-a ademenit
şi mă farmecă necontenit. Am adunat, am schiţat şi
am redactat în parte unele capitole dintr-o lucrare
mai vastă care se va numi Fenomenul Sadoveanu,
lucrare care va avea, probabil, în jurul la o mie de
pagini şi care să fie, în ceea ce mă priveşte, o
confesiune o modului în care am înţeles literatura
română. Această lucrare va apărea, toate planurile
sunt precedate de un dacă, acel dacă voi fi sănătos,
dacă voi avea puterea necesară, în anul 1980, deci
la centenarul naşterii marelui scriitor. În două
cuvinte, aş anticipa doar că lucrarea este concepută
ca o sinteză. Sadoveanu se poate preta la analize pe
mii de pagini în care principalele structuri
sadoveniene privind istoria, natura, poporul vor
apărea în încheieturile care să le dea unitate, în aşa
fel încât, din coeziunea între părţi, să rezulte un
Sadoveanu monumental, un Sadoveanu Homer al
epocii noastre, un Sadoveanu, care după Cantemir,
după Eminescu să reprezinte un moment de sinteză
în istoria poporului român.
Rep.: – Tovarăşe profesor, vă mulţumim, foarte
mult, în numele redacţiei, pentru timpul acordat
acestei discuţii şi vă dorim în încheiere, multă
sănătate şi putere de creaţie.
Interviu realizat de Lucian CHlȘU
Note:
* Acest document de istorie literară se află în biblioteca
profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. Jean Boutière, Viața și opera lui Ion Creangă
(Urmate de documente epistolare privind volumul).
Traducere și prefață de Const. Ciopraga. Iași, Editura
Junimea, 1976, 360 pagini.
2. Ion Creangă interpretat de... Antologie, prefață,
tabel cronologic și bibliografie de Const. Ciopraga.
[București], Editura Eminescu, [1977], 376 pagini.
(Biblioteca critică).
3. Const. Ciopraga, Între Ulysse și Don Quijote.
Reflecții despre literatură. Iași, Editura Junimea, 1978, 300
pagini.
RESTITUIRI

58

CONVORBIRI LITERARE

I N E D I T

CONFESIUNI ELECTORALE:
SCRISOAREA LUI PETRU TH. MISSIR
(DIN BACĂU, 1911) CĂTRE „JUDELE
INTERNELOR”, AL. MARGHILOMAN...
Constantin BOSTAN
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scrutinului (16, 18 și 20 febr. – Adunarea
Deputaților / 22, 24 și 26 febr. – Senat), e
lesne de înțeles că glasurile tuturor s-au
învălmășit din nou, pe varii strune, decibeli
și... karate.
Par oportune deci și câteva mărturii din
epocă și din posteritatea istorică despre
clocotul electoral și noul guvern Petre P. Carp
(29 dec. 1910–28 mart. 1912), ce avea în
fruntea unor ministere pe Al. Marghiloman
(Interne), Titu Maiorescu (Afaceri Străine),
Mihail G. Cantacuzino (Justiție), N. Filipescu
(Război) și chiar pe același P.P. Carp, la
Finanțe. Sunt mărturii cu atât mai utile, cu cât
„întâi-stătătorul”
guvernului
făcuse
promisiuni de fermă aplicare a legii și de
neîntârziată asanare a moravurilor, clamând, în
numele aceluiași entuziasm electoral, și generoasa
lozincă a „reparațiunilor sociale”, la pachet cu o
radicală și intempestivă reformă administrativteritorială (mai toate făgăduielile rămânând,
desigur, în stadiul inițial, de angajamente)...
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Spre sfârșitul celui dintâi deceniu al trecutului
secol, după trei guvernări liberale, din care prima
(12 mart. 1907–27 dec. 1908) avându-l la cârmă, în
cel de al patrulea și ultim al său mandat pe
nefericitul Dimitrie A. Sturdza1, la 29 decembrie
1910 voința regală încredințează iar frâiele țării
partidei conservatoare, printr-o nouă desemnare a
lui Petre P. Carp2 ca premier (în termenii de atunci:
președinte al Consiliului de Miniștri), mandat
deținut și între 7 iul. 1900–13 febr. 1901.
Având a suferi mai mult decât alte formațiuni
politice de pe urma păguboaselor orgolii ale
propriilor lideri, Partidul Conservator (constituit:
1880) a fost mereu subminat de fărâmițări
partizane, ce au condus, prin ani, la varii sciziuni și
adversități. De aici – dificila (și, uneori, imposibila)
cooperare a mai noilor și mai vechilor „aripi”,
conduse de Gheorghe Gr. Cantacuzino („Nababul”),
Petre P. Carp (liderul filonului junimist sau
constituțional),
Take
Ionescu
(tătucul
conservatorilor-democrați), Nicolae Filipescu
(pătimașul frondeur, duelgiu și publicist) ori bine
temperatul „mare boier” Alexandru Marghiloman
(păstor și al ultimilor săi mohicani, rebotezați
„conservatori-progresiști”)3.
Nu altfel au stat lucrurile în 1911, după amintita
izbândă a revenirii la guvernare a „tradiționalului”
P.C., reunind cantacuzinii și junimiștii, care
fuzionaseră la 3 apr. 1907 sub autoritatea lui Petre
P. Carp. Dar, cum peste nici un an, la 3 febr. 1908,
se va produce „marea ruptură conservatoare”, ce a
coagulat elementele burgheze din P.C. sub vraja
„gurii de aur” a lui Tăchiță/Take Ionescu, jocurile
scenei noastre politice, încremenite până atunci
într-un perpetuu bipartitism, vor deveni mai
complicate. Și cum, chiar în acele prime luni de
nouă guvernare, partidele au fost supuse iar probei

Pe stradă
La un colț de trotoar, doi indivizi se „combat” în
vederea viitoarelor alegeri generale. Tachistul,
furios că Majestatea Sa a încredințat d-lui Carp
frâiele guvernului, zbiară în nasul carpistului:
– Noi nu suntem lingușitori, mă: noi voim să
venim la putere prin voința poporului, nu ca voi,
prin voința Regelui. O să vă mâncăm fripți în
alegeri!
– Ei, ași! – ridică din cap carpistul. Tot noi
ieșim, mă! Dacă avem bugetul în mână, nu ne e
frică: găina vine ea singură la sacul cu grăunțe...
– O s-o vedem și p-asta! Tu crezi că mai sunt
timpurile alea, când se vindea alegătorul pe

59

bani?... E-he, se cunoaște că ești reacționar
[apelativ pentru conservatori, liberalii fiind
radicali]! Astăzi, alegătorul e om și cere să-l
tratezi...
– Cu băutură?
– Și cu băutură, dar să-l tratezi și ca om. Te duci
la el acasă, dai mâna cu el, pupi mâna neveste-si,
întrebi dacă copiii sunt sănătoși... Așa face Tache al
nostru – la toți le vorbește în graiul lor: când se
duce la boier, ia jobenul; la mahalagii, pune
căciula așa, pe o sprânceană, iar în casa
sărăntocului intră cu capul gol. A făcut Carp al
vostru vreodată d-astea?... Ascultă ce-ți spun eu: vă
mâncăm fripți la alegeri!
Carpistul rămâne plouat, nemaiștiind ce să
răspundă. Și mi-a fost milă – tachistul spunea
adevărul; pentru prima oară în viața mea mi-a
părut rău că-n țara noastră femeile n-au dreptul să
voteze. Cum domnul Carp obișnuiește iarna, când e
frig, să umble cu mâinile vârâte într-un manșon
mititel, închipuiți-vă și dumneavoastră cu ce
majoritate ar fi fost ales la viitoarele alegeri
generale! (Furnica, săptămânal umoristic, an VII,
nr. 18, joi, 6 ian. 1911, p. 8).
*
Întrunirea Opoziției-Unite [PNL și PC-D] din
Iași
[...] Cuvântul d-lui Take Ionescu. Oratorul
începe prin a arăta că țara românească pune mai
presus de toate curentele sufletești și nu chestiunile
de interese. Spune că programul d-lui Carp
dovedește inferioritatea primului-ministru, căci pe
planul întâi pune pântecele și d-l Carp nu știe ce
înseamnă suflet. [...]
D-l Take Ionescu susține apoi imposibilitatea
guvernului actual de a face cinstit alegerile, căci un
partid care cere puterea sfidând țara, trebuie să
guverneze prin teroare. Oratorul insistă asupra
importanței luptei de azi și zice că răspântia la care
ne aflăm astăzi ne poate duce la deplina libertate
sau la robie. [...]
D-l C. Stere, șeful liberalilor ieșeni,
ridiculizează programul guvernului; insistă asupra
atitudinei
fruntașului
conservator
Matei
Cantacuzino, susținând că există deosebiri între
convingerile acestuia și partidul de la cârmă. [...]
D-l A.D. Xenopol, conservator-democrat,
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stăruie asupra conflictului dintre spiritul boieresc
și cel democratic; arată că spiritul boieresc, care
domină actualul guvern, este învechit și condamnat
la pieire, iar viitorul este al spiritului democratic,
întreținut de conservatorii-democrați și de liberali
(Universul, an XXIX, nr. 42, duminică, 13 febr.
1911, p. 1).
*
Șefia locală a d-lui Al. Marghiloman
În guvernul actual, cum și în organizațiile
oficiale ale Partidului Conservator, preponderența
o are d-l Marghiloman – aceasta nu se poate
tăgădui.
Avem un guvern Marghiloman... sub președinția
d-lui Carp.
Intransigentul șef al junimiștilor, omul care nu
înțelege să joace un rol șters, ca alții să-l conducă,
a abandonat de astă-dată efectiva conducere a
guvernului, încredințând-o d-lui Marghiloman.
Ministrul de Interne face ce vrea și, când ceilalți
miniștri găsesc câteodată războinic pe d-l Carp și
nu pot obține ce doresc, ei intervin la d-l
Marghiloman și acesta... convinge imediat pe șef.
De ce a capitulat d-l Carp, de ce se lasă condus
de d-l Marghiloman, aceasta e lesne de înțeles. D-l
Carp vede bine că, așa cum e format guvernul, deși
junimiștii au acaparat partidul și parlamentul,
d[omnia] sa n-are s-o poată duce și n-are să-și
poată realiza nici una din reformele la cari ține.
Așa fiind, nici nu se mai amestecă în chestiile de
partid și nici nu prea se interesează de ceea ce fac
ceilalți miniștri. Dacă mai are o preocupare, apoi e
să obțină un budget echilibrat, Încolo, întâmplă-se
orice!
Față de această atitudine a d-lui Carp, firește
că d-l Marghiloman ține să profite politicește cât
mai mult, să-și întărească pozițiunea sau, mai bine
zis, să creeze cât mai multe obstacole acelor dintre
conservatori cari doresc o reîntregire a Partidului
Conservator (Adevărul, an XXIV, nr. 7811, vineri,
10 iunie 1911, p. 1).
*
Guvernul alcătuit sub preşedinţia lui P.P. Carp
declara atunci că deviza sa era aplicarea corectă a
legilor, apărarea şi respectarea bunelor moravuri.
Conservatorii îşi denumeau guvernul lor “guvern
al reparaţiunii sociale” (v. Viitorul, București, 1
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ian. 1911, p. 1), considerând că el avea să îndrepte
greşelile săvârşite după 1907 de către liberali. P.P.
Carp pretindea că din principiul asanării
moravurilor făcuse “raţiunea existenţei grupării
sale” (v. Mișcarea, Iași, 5 ian. 1911, p. 1). Această
asanare a moravurilor conservatorii o vedeau
realizată prin reforma administraţiei care, aşa cum
afirma P.P. Carp, era “dragă inimii” lui și ar fi fost
“chemată să-i perpetueze numele de-a lungul
anilor” (v. L’Indépendence Roumaine, 18 iun./1
iul. 1911, p. 1). Astfel, în programul de
guvernământ al noului guvern, instalat la sfârşitul
anului 1910, reforma administraţiei ocupa un loc
central4.
*
În atmosfera momentului electoral din acel
sfârșit de iarnă și început de guvernare
conservatoare pătrundem și parcurgând amplele
rânduri ale următoarei epistole, adresată lui
Alexandru Marghiloman de către unul dintre
apropiații și distinșii săi „amici” – binecunoscutul
avocat, magistrat și universitar junimist Petre Th.
Missir5, cel mult înnobilat prin luminoase prietenii
cu Eminescu și Caragiale.
Bacău, 21 fevruarie 1911
Iubite C[u]c[oane] Alecule,
Să nu te miri că în ajunul alegerei Colegiului I
de Senat vi se scrie o scrisoare în care nu-i nici o
cerere, nici că un candidat găsește timpul ca să vă
scrie o lungă scrisoare. Am ținut de datoria mea să
consemnez pe hârtie impresiile pe care le-am primit
în cursul perioadei electorale cu privire la situația
politică de aice, impresii care mi s-au confirmat din
nou în banchetul ce [a] avut loc aseară, după
despoiarea scrutinului de la Colegiul al III-lea
[Adunarea Deputaților].
Dacă comunicarea mea sosește la București
într-o zi când alte griji au prioritate decât acea de
a cunoaște precis ce[e]a ce se petrece aice, veți
lasa cetirea rândurilor ce urmează pe mai de apoi.
Eu însă am ținut să le scriu astăzi, pentru ca,
eventual, să servească la judecarea celor ce s-ar
putea întâmpla în zilele de 22 și 24 fevruarie.
Dacă, pentru a-mi da seama de ce[e]a ce
înseamnă situația politică a unei localități, mă uit
să văd ce însuflețire domnește într[-]însa, afirm cu
certitudine că o asemenea însuflețire lipsește de
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partea liberalilor: Leculeștii6, discreditați prin
faptul că au fost înlăturați de la ultima guvernare și
fiindcă în afară de guvern nu înseamnă decât ceva
compătimire; Porumbaru7, discreditat din contra,
fiindcă, având situația, n-a putut să o domineze;
fostul prefect Vlaicu8 și fostul primar Sachelarie9
nici nu apar. Alecu Constantinescu10 avea ceva
trecere, dar se baza pe prietenia cu amicii noștri.
Deci ruine de partea adversarilor.
Chiar ei recunosc că le suntem superiori fiindcă
posedăm într-adevăr un curent de însuflețire
publică, curent datorit unei duzini de tineri care lau urmat pe N. Botez [fost prefect și parlamentar]
și dintre care vin la Cameră Ed. Racoviță [avocat],
Gh. Jovianu [profesor, director liceu] și Gh.
Pandele. Stă lumea cu gura cascată în Bacău,
uimită de înfrățirea puternică cu care s-au rădicat
prietenii noștri înaintea lor. Legați între dânșii prin
credințele noastre comune și prin solidaritatea
morală cu noi, ei au știut să adapteze mediului
însuflețirea ce-i animează. Am fi rămas ca în multe
alte părți, dacă s-ar fi mărginit a prețui numai
programul nostru politic. Ei au făcut mai mult
decât atât. Ei au urmărit penetrațiunea individuală
cu toate mijloacele de care au dispus fiecare din ei.
Într-această lucrare de cucerire a inimilor au fost
admirabil conduși și secondați de cel ce s-a găsit
mai bine înzestrat pentru a cuceri simpatiile altora.
Pot să afirm că am văzut luminându[-]se figuri cu
raze de simpatie până în cele mai de jos trepte
sociale când ne prezentam ca prietenul lui N. Botez.
Este o minune cucerirea sufletească ce a operat
acest om în ținutul său.
Dar unde cucerea?
În județul în care un altul era deprins să
primească închinăciuni din toate părțile, sub
diferite combinațiuni, prin prestigiul numelui și a
averii sale, în fieful marelui Eugeniu Ghica[Comănești]11. Din patru în patru ani, Eugeniu își
reînnoia stăpânirea sa, acomodându-se cu toate
regimurile, numai pentru ca să-i rămână lui
aureola gloriei de șef suprem. Pe unii îi delega să
fie liberali (Sachelari și ceva Leculești), pe alții să
fie tachiști (Poltzer12). Ne-a delegat și nouă pe
Cantili13, dar și-a luat lumea în cap și a fugit de
cealaltă parte a ei, când s-a gândit că exigențele
politice îl vor pune să fie alături cu niște parveniți.
În locul său a rămas autenticul său nepot,
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inspirat de un sigur gând: să distrugă pe Botez cu
ajutorul puterei ce i-au dat lui Cantili. Nicu Ghica
este încântat și transfigurat de bucuria ce o simte
văzând cât de lesne îi reușește dezvoltarea unui
talent pe care nu bănuia că-l are: intriga. Chemat
mai repede decât credea a lua succesiunea
unchiului său, a adunat în jurul său toate jigăniile
care nu mai contau nimica, dar care cu un nume
boieresc pot oricând găsi puncte de contact pentru
a se constitui un partid conservator autentic și, cu
ajutorul lui Panaite [Cantili], a început operația.
Ea se cheamă aice, între intimii lor, „a tăia unghiile
lui Botez”.
Această tendință, a căreia manifestare am
văzut-o aice pe foarte multe fețe, a pătruns până în
coloanele Epocei [organ conservator, fondat și
condus de N. Filipescu], printr-o notă cu italice
prin care se anunță că N. Ghica, șeful
conservatorilor din Bacău, a făcut nu știu ce
donație.
Acele[i]ași tendințe se datorește faptul că
Nicușorul „nostru” a avut mai multe voturi decât
omul care i-a dus pe toți în spate [N. Botez]. A
operat Panaite pentru a scădea voturile lui Botez,
și-apoi a telegrafia isprava la Monte Carlo, pentru
a se bucura șeful suprem ce bine lucrează
reprezentanța sa.
Acele[i]ași tendințe se datorește zvonul
răspândit și comunicat și D-tale că... candidatura
lui Lazu [la Senat] este slabă. Slabă, fiindcă Lazu
este dintre cei pe care contau în contra lui Botez și
s-a aliniat de partea noastră. Vor fi tentați să-l
trântească. Îți voi comunica verbal încercările pe
care le-am surprins. Trebuie să-ți mărturisesc că
am întrebuințat toată supleța mea pentru a mă face
că nu văd nimic și a trece, din contra, în ochii celor
ce operează, ca un spirit împăciuitor, ceea ce de
altfel și sunt, însă nu până la punctul de a vedea și
primi ca ei să ne distrugă cu puterea ce noi le-am
dat într-un moment de creștinească abnegațiune.
Lovitura cea mai însemnată au căutat să-i dea
lui Botez, cu aducerea lui [N.] Filipescu aice.
În urma decisiunei ce ne-ai comunicat, că este
neadmisibil să tolerăm alegerea fie a lui [Gh.]
Poltzer [șeful administrației financiare locale], fie
a lui Constantinescu și, după ce lucrul a fost înțeles
și admis, nu-i mai era nimănuia permis să se
îndoiască de ce[e]a ce are să fie. Dar atunci intriga
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fanariotă ar fi scăpat ocazia să-și joace calul – și
încă ce ocazie. S-au pus deci pe lucru să mențină
îndoiala și au decis pe Gh. Donici, un mic boiernaș,
care nu s-a mai văzut prin Bacău de multă vreme,
să refuze candidatura ce deloc nu o merita, afară
doar că-l cheamă Donici [familie cu tradiție în
Bacău].
S-a găsit un alt decadent să primească. Atunci
au tăbărât pe el să-l dissavadeze [descurajeze] –
acestea nu sunt simple conjuncturi, ci fapte
mărturisite mie de [Nicu] Ghica. Astfel am venit
înaintea lui Filipescu, care s-a oferit să ne facă o
îndatorire, fără să bage de seamă că face jocul
intriganților în contra unui prieten [N. Botez] a
căruia lealitate se suspectează [astfel]. A căutat pe
urmă Filipescu să o dreagă, adresându-se direct lui
Nicache [Botez], dar aceasta nu schimba situația
foarte penibilă, fiindcă operatorii noștri n-au decât
să neglijeze candidatura lui Filipescu, precum o și
fac.
Și iată cum o situațiune admirabilă, la care au
muncit băieții noștri cu trup și suflet, poate fi
feștelită – iartă-mi expresia din această regiune –
grație faptului că am fost încrezători.
Impresiunile care mi-a[u] pus condeiul în mână
astăzi dimineață le-am cules asară, la banchetul
dat în onoarea aleșilor Colegiului al III-lea:
mânzul Gh. Strat și mica caiafă Petru Giurgea,
care, după ce și-a papat averea, și-a refăcut o
situațiune devenind întâi vechilul și apoi... soțul
văduvei lui Tache Lecca.
Era evidentă veselie în urma succeselor din
toată țara. Ce parfum s-a degajat în această veselă
atmosferă judecam din următoarele fapte:
Deschid seria tuasturilor bând pentru noii aleși,
apoi, al doilea, pentru cei 3 Neculai ieșiți la capul
[listei] Colegiului întâi și pentru cei doi care vin la
coadă – N. Filipescu și N. Corivan [profesor,
director liceu].
După
asta,
Ghica
tuastează
pentru
organizatorul luptei conservatoare în opoziție.
Credeam cu toții că-i Nicache. Nu, deloc. Pentru Dl N. Ghica, acest organizator este amicul Panaite
Cantili, omul pe care prietenii noștri l-au tras de
urechi. Numai după stăruința mea s-a decis nepotul
să spună o vorbă și pentru partea mare ce-a luat
Botez la succes, cam cum ar vorbi de un agent
căruia i se cuvin laude fiindcă s-a purtat bine.
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Am primit aceste palme și le-am înghițit de
hatârul zilei de mâine și de joi, dar n-am putut să
nu-ți comunic, să simți și D-ta durerea noastră.
Leacul? Să te gândești și, la timp, să ne spui
până unde crezi că trebuie să meargă, să fim bătuți
cu biciul nostru.
Al D-tale devotat amic,
[P.] Missir14.
Rezultatele alegerilor parlamentare au fost net
favorabile mai vechilor conservatori (160 de
deputați și 85 de senatori), opoziția-unită având a se
mulțumi în februarie 1911 cu 47 de aleși, din care
10 deputați și 11 senatori ai nou-născuților
conservator-democrați. Cât despre jocurile de
culise și întru putere, firește, acestea au tot
continuat (și „probabil” continuă), cu alți candidați,
cu alte partide...
Note:
1. Dimitrie A. Sturdza (1833-1914) – fost secretar
particular al domnitorului Alexandru Ioan Cuza și apoi
vehement contestatar al acestuia; membru fondator al
P.N.L. (1875); academician (inclusiv președinte al înaltului
for) și om politic; a sfârșit într-un spital de boli mintale,
alienat fiind încă din finalul longevivului său exercițiu
ministerial și de șef al guvernului (1866-1908, cu inerentele
întreruperi).
2. Petre P. Carp (1837-1919) – vlăstar al unei
importante familii boierești; studii liceale și universitare
(Drept și Științe Politice) în Germania; membru fondator al
Societății „Junimea” și unul din remarcabilii fruntași ai
Partidului Conservator; diplomat, deputat și senator,
ministru și șef de guvern.
3. Odată cu făurirea României Mari, vechea formațiune
va cunoaște un accentuat declin, datorat noului context
social-politic, ce însemna și vot universal (masculin),
dătător de pondere electorală țărănimii, muncitorilor și
micii burghezii. Nu o va salva nici „vopsirea gardului”
(Partidul Conservator-Progresist) și nici continuele
tatonări coabitante ale lui Al. Marghiloman, a cărui moarte
(10 mai 1925) pecetluiește și sfârșitul partidului, prin
absorbanta fuziune cu Partidul Poporului (Al. Averescu).
4. Cf. Ecaterina Negruți-Munteanu, Guvernul P.P. Carp
și problema reformei administrative la 1912; în: Carpica,
Publicația Muzeului de istorie și artă Bacău, vol. V, 1972,
p. 220.
5. Petru Th. Missir (1856, Roman – 1929, București) –
descendent al unei întinse familii armenești; studii liceale
în Iași, de Drept la Viena și Berlin, cu doctorat în capitala
germană; secretar al Societății „România Jună” din Viena și
– după revenirea în țară – membru al Societății ieșene

„Junimea”, secondându-l plenar pe T. Maiorescu în
promovarea principiilor noii mișcări culturale și socialpolitice; publicist, critic literar, membru de onoare al
Academiei Române; în 1910 – vicepreședinte al Senatului.
6. Lecca – importantă familie băcăuană, din care s-au
ridicat 2 miniștri, 9 parlamentari și 7 prefecți.
7. Radu C. Porumbaru – deputat, senator și prefect.
8. Constantin Vlad – de două ori primar, apoi prefect
(1909-1910).
9. Leon Sachelarie/Leon Sakellary – magistrat și
avocat, președinte al Tribunalului; de șase ori primar, de
nouă ori parlamentar și o dată prefect (1897-1899).
10. Alexandru (Alecu) C. Constantinescu (1859-1926)
– avocat și om politic liberal; abil „mediator”, s-a aflat
adesea în profitabil dialog cu Take Ionescu și N. Filipescu;
deputat, senator și, de mai multe ori, ministru;
binecunoscuta-i lipsă de scrupule i-a atras cognomenul
„Porcu”.
11. Eugen Ghica-Comănești (1840-1914) – descendent
al unei binecunoscutei familii domnitoare, ce a dat
Principatelor nu mai puțin de 10 cârmuitori încoronați; a
participat, ca voluntar, în Războiul de secesiune din Statele
Unite; din 1869, prezență constantă în Parlamentul
României, ca reprezentant al județului Bacău.
12. Gh. Poltzer – viitor primar (1912).
13. Panait G. Cantili – prefect al județului (1904-1907
și 1910-1912).
14. Scrisoare aflată în colecțiile Bibliotecii Academiei
Române (S.3/CCLXIII). Recunoscătoare mulțumiri
„boierului post-junimist” Liviu Papuc, prob bibliotecar,
traducător, istoric literar, editor și publicist, pentru
concursul dat la corecta identificare a semnăturii
expeditorului.
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Constantin NOICA
Recitesc, la capătul călătoriei: „Sunt încântătoare
bisericuțele acestea ale Bucovinei…” și mă cuprinde revolta.
Cum, asta e impresia rezumativă, asta să fie exclamația
finală față de tot ce ți-a trecut pe dinaintea ochilor, când
cercetezi întâia oară Bucovina?
Exclamația e a unui străin. A unui străin din Apusul
catedralelor și-al gigantescului de factură gotică. E treaba
lui, la urma urmelor, dacă pierde măsura adevărată a
lucrurilor și califică pe numele lor mic înfăptuiri mari ale
trecutului românesc. Dar ne-am însușit și noi, ne-am însușit
până la banalizare calificarea aceasta. Și iată în ghidurile
noastre, iată în istoriile noastre, iată în inimile noastre,
cuvântul gingaș, simțământul gingaș: „bisericuțele
Bucovinei”.
Falsificăm un întreg trecut – cu gingășie. Închipuim o
dulce continuitate între natura românească și spiritul
românesc, făcând din bisericuțele acelea niște apariții ale firii,
parcă. Nu sunt zidurile lor simple întregiri ale naturii
înconjurătoare? Nu sunt picturile lor simple armonii de culori
într-o armonie mai vastă? Totul e încântător, micuț, gingaș.
Dar nu mai vedem? Nu mai înțelegem? Te apropii de
Sucevița, cu făgăduiala diminutivului acestuia – cu adevărat
fermecător – că vei întâlni un mic giuvaer. Dar întâlnești
ziduri, ziduri de cetate. Treci pe sub o poartă grea, și într-o
clipă ți se revelează odată cu scara către cer de pe păretele
nordic al bisericii – puterea Movileștilor. Căci e putere aci. E
voință domnească. E mândrie și sete de laudă, singura sete
care-a știut să proiecteze arta în istorie. Așa e la Voroneț, așa
e la Vatra Moldoviței și așa e la Putna. Iar dacă minunea
aceasta de biserică a Humorului nu e zidită decât de
logofătul Teodor Bubuiog, cu-atât mai copleșitoare e
impresia de putere; așadar nu numai Domnitorii erau însetați
de măreție, pe vremea aceea.
Ochiul nostru, stricat de gigantismul Apusului, reține
imaginea catedralelor. Dar ce rost are alăturarea catedralelor
de bisericile noastre, când alta e măsura lăuntrică?
Catedralele sunt ale orașelor, sunt zid lipit de zidul orașelor.
Când, în secolul al XVIII-lea, în prea luminatul secol al
XVIII-lea, edilii orașului Chartres se hotărâseră să dărâme
catedrala, singura pricină care i-a împiedicat s-o facă era că
dărâmăturile catedralei ar împiedica circulația. Dar bisericile
Bucovinei n-aveau nevoie să covârșească alte clădiri. Ele
stăpâneau natura.
Sunt în mijlocul naturii, și totuși nu sunt ale naturii. E

destul să le privești ca să vezi că e vorba de artă cultă. Nici
o prejudecată fals semănătoristă nu te mai poate îndemna, de
astă dată, să faci apel la sufletul țărănesc. E creație
conștientă, meșteșug, artă în sensul propriu, în sensul mare.
Ne-am lăudat prea mult – și mai ales ne-au lăudat alții – cu
ce e țărănesc în noi, ca să nu ne lăudăm odată cu nețărănescul
nostru. Pictorul de aci împrumută câteodată din credințele
populare o viziune răzleață, cum ar fi învoiala lui Adam cu
diavolul, sau vămile văzduhului; iar zugravul de la Voroneț
pune el pe zid, alături de Maica Domnului, un cioban de-al
nostru, cu portul lui; – dar nu cu sufletul țărănesc s-a
înfăptuit și nu cu el se înțelege fapta aceasta de artă
românească. Expresie de putere și expresie de sensibilitate
cultă, bisericile acestea dezvăluie o altă dimensiune a
sufletului românesc.
E, poate, dimensiunea noastră uitată. Și cât de adânc am
uitat-o. ne miniaturizăm monumentele, facem din
adevăratele noastre catedrale bisericuțe răsărite ici și colo în
natură, iar când o curiozitate turistică ni le aruncă în față,
singura noastră emoție este: tandrețea. Ce fermecătoare ne
par! E păcat numai că vântul și ploile au stricat, în acești
400-500 de ani, aproape în întregime picturile exterioare de
pe peretele nordic. Dar ce putem noi face? Natura le-a
ridicat, natura să le apere.
Și te întorci în orașul cu atâtea vitrine de cristal, îndărătul
cărora stau cravate și parfumuri. Te întorci în orașul
dezgustului modernist, unde sluțenia caselor noi nu e salvată
decât de calitatea geamurilor mari, de cristal. Câțiva metri
pătrați din geamurile acestea, câteva sute de metri pătrați, ar
salva picturile exterioare ale bisericuțelor noastre. Dar n-am
mai avut cristal și pentru ele. Vă gândiți voi, în noiembrie,
când bate vântul și ploaia de miază-noapte, vă gândiți voi,
așa cum stați îndărătul geamurilor voastre de cristal, la
mesele voastre de bridge, vă gândiți că moare câte un sfânt
pe pereții bisericuțelor din Bucovina? Dacă ar exista un
Savonarola al artei, ar arunca cu pietre în geamurile voastre
de cristal.
În fiecare toamnă moare câte un sfânt. Nu, nu e simplă
nepăsare și nepricepere. Privim mănăstirile și nu mai
înțelegem că acolo e duh al istoriei, sete de putere. Privim –
și nu credem, nu îndrăznim. Iar sfinții ne mor pe păreți și în
suflete, pentru că nu îndrăznim.
[„Calendar creștin pe anul bisect 1944”,
Cernăuți, 1943, p. 45-47]
TEXTE DE IERI PENTRU AZI
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soare stins în mare și aruncat în pahare
trebuie să mai existe ceva
sunt sigur de asta
toate rostogolite
în cel mai precis mod cu putință.

Andrei NOVAC
Foto de
Gombos Wilhelm Doru

nu există nimic
stai cu fundul pe plajă
și faci bulgări din nisip
o să vină și iarna
și peste tine nu o să mai cadă nimic
se aprind toate
apoi se sting
o lume din care copii să fugă nu există
să fumăm și să bem
să iubim și să uităm
toate sunt făcute din sentimentele noastre
să nu ne speriem
nu există nimic mai frumos
faci bulgări din nisip
desenezi cu degetele tale
alte orașe și alte mașini
alți bulgări din iarbă
alt timp care a trecut.
șanse
trebuie să existe o masă
undeva în interiorul meu
cineva bate din palme
carnea ta tremură
te ating iarăși pentru prima oară
și orașul este aproape înghețat
se stinge singur cu mâinile lui
bătrâne și bolnave
ți- am spus într- o seară:
eu nu am timp
nu am
ai râs cu gura până la urechi
toate trec
pentru mine trec și mai repede

CONVORBIRI LITERARE

prin mine
trec imaginile copilăriei mele
zilele în care am atins prima dată carnea ta
sensul fiecărei neliniști
ca un sunet spart
în bucăți egale de lumină și timp
șansa noastră se balansează continuu
are același gust
și aceleași stări
prin mimica formelor tale nu fac spații
trăiesc
viață
am îmbătrânit
pielea noastră se întinde
ca o coală de hârtie albă
cerul ei se răstoarnă în noi
melancolia lui
este nevoia noastră de eliberare
tăcere pe care o împodobești din vise
toate înșirate la soare
toate gata să cadă
toate gata să se ridice
fericirea noastră este roșie și caldă
ca un apus.
sens
copacii se mișcă prin mine
fără să lase urme
se lovesc de neliniște cu putere
există
fete frumoase trec stada
îm toate sensurile posibile
viața este toată la îndemână
poți să muști din ea
poți să îți pui mâinile la ochi
cerul este la locul lui
tu ești cu picioarele pe pământ.
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Timpul
Urcă timpul
orbecăind prin mine
spre lumină.

Marcel MIRON

Până când albinele
vor căpăci mierea
pentru iarna vieții.

Plimbare prin pădurea de psalmi
Psaltirea
o pădure nesfârșită
psalmii
niște copaci înfloriți
în rod
cu dăruire
viețuind și murind.

Din scorburi zboară
roiuri de inimi
pe aripi de îngeri
în duh și în har
spre cuiburi de jar.

Eu
pe cărări pândite de jivine sălbatice
bat la poarta fiecărui copac.

Ușa albastră
Un convoi mortuar
se înșiră în urma dricului!

Psalmii
răspund ciocănitului meu
ca un xilofon
în tonuri de simfonie stelară.

Toți triști
cu pași măsurați
într-o cadență de aripi moi
îngeri poate
ori diavoli sfioși
păsări molatice
bucăți de nori
umezind genele.

Promisiune
Stele
și praf de stele
pe suflet îți voi presura
și spaimele din inimă
îți vor dispărea.
Cu soare
și vânt de lumină
părul ți-l voi înfoia
și grijile tale
iubito
se vor tempera.
Cu apă
și duh de răcoare
te voi boteza
și-n casa de vis
și viață
cu tine voi sta.
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Mai stai
până torc un fir colorat
din caierul invizibil.

Se mișcă blând convoiul
printre cruci aprinse
ca luminile la înviere
spre groapă
ușa albastră
parfumată cu tămâie și nard!
Trec toți prin ea
ca oile la strungă!
doar mortul
se ridică
închide ușa și se întoarce acasă.
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Ioan BARB

PROBA FOCULUI
Zidurile minții mele sunt din nuiele
și temelia lor din lemn de stejar
când se aprind ard mocnit
și visele se prefac în mănuși de cenușă
din care Tu presari indulgențe
peste Marea Uitării
liniștești valurile care nu au somn
și se izbesc de granița dintre noapte și zi
vuietul lor acoperă chemarea mea și chemarea Ta
și readuc în tumult imagini de mult îngropate
când eram de-o șchioapă
ne-a trezit în miez de noapte o lumină stridentă
ardea acoperișul de paie al casei vecinului Ion
după ce s-a luminat am văzut cum fumegau zidurile negre
și temelia de gresie
dimineața pășea desculță prin cenușa fierbinte
într-un colț vecinul Ion își pironise ochii pe cer
”ce mare esti Tu Doamne și ce bogat m-ai făcut
că zidurile casei nu au ars” murmura el
seara militarii din Valea Lupului au adus o prelată
au întins-o peste ziduri
iar vecinul Ion s-a odihnit cu ai lui
pe o mână de paie culese din miriște
murmura un cântec vechi
”Măreț ești Tu Doamne și mari bogății mi-ai dat”
la răsăritul sorelui umbra timpului urca pe colină
încolțea nădejdea
prepelițele din miriști spulberau teama.
toamna a deschis visteriile
sătenii au pus mână de la mână
au reparat casa vecinului Ion
și parcă era mai frumoasă decât fusese înainte de pârjol
tata spunea că este ca Templul din Ierusalim
după a doua zidire
lumina aluneca în zori pe roua țiglelor.
cândva slava Ta părăsise Templul
și cerul întunecat amenința că nu va rămâne
piatră pe piatră în cetate
și la asaltul romanilor acoperișul a ars
aurul topit a curs printre pietre
le-au smuls din locul lor si au arat temeliile
Tu îmi amintești că zidurile minții mele
CONVORBIRI LITERARE

vor arde ca lemnul până la cenușa deșertului
în ziua focului
și glasul vecinului Ion va murmura un cântec vechi
lângă candela aprinsă din veșnicie în veșnicie
”totul se va preface în scrum
doar aurul lămurit în foc va străluci din zgura cuvântului
ca dragostea
fără început și fără sfârșit...
SPĂLAREA OASELOR
Unchiul Sîmedru s-a întors din război
fără mâna dreaptă și cu trei schije în șold
și-a luat mistria din șură
de dimineață și până seara
așeza cărămidă pe cărămidă și casa creștea sub ochii lui
așa cum pământul răsărea din ape în ziua zidirii
„Doamne ce bogat sunt
mort am fost și acum viu sunt”
cânta el și sunetul îi ieșea răgușit din piept.
dar mie gândul rău îmi răbufnește din inimă
ca aerul stătut
se ridică din mormântul deschis pentru spălarea oaselor
îmi amintește că nu sunt vrednic
să îmi însoțesc umbra pe cărarea ce duce
de la răsărit la vecernie
viața mea nu păstrează colbul încălțărilor sfinților
se aude doar foșnetul umbrei Tale
când îmi cutreieri nisipurile mișcătoare
de la naștere prin asfințitul gîndurilor
iar marea cuvintelor se desparte de la un capăt la altul
și rugăciunea de dimineață tânjește după Tine
atunci ultimul zvăcnet apune răpus
într-un pumn de țărână
întorce la Tine cel din urmă suspin
așa cum se înviorează aerul stătut
eliberat din cavou în briza zorilor.
nu mai e mult și pașii te vor aduce înapoi
îngrozind pietrele
deschizând mormintele vechi
pecetluite de la facerea lumii
ecoul glasului care a strigat în pustiu mă lovește
nu va rămâne piatră pe piatră
în templul deșărtăciunii minții
îmi vei sfărma porțile
colbul sandalelor tale se va scutura
și pietrele vor striga împotriva mea
aburind ca pâinile pentru jertfa de seară
dar tu îmi vei așeza oasele trupului la locul lor
așa cum ai ridicat din nouTemplul Ierusalimului
în trei zile la Înviere
și îmi vei scufunda pricinile în uitare.
deasupra lumii va dăinui răsărind
umbra unchiului Sîmedru
zidind o stea...
Din volumul Cetățile de scăpare, în curs de apariție la
editura ȘCOALA ARDELEANĂ, Cluj Napoca
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ce se pierd în imensul ocean de mărgean.

Dorina MĂGĂRIN
Am visat
Am visat un coş plin cu ghiocei, uitat de razele gamma,
la uşa odăii liliachii şi florile albe, în formă de fuste cloşate,
camarila neliniştitei primăveri, s-au transformat în boabe
de mărgăritar, de-ndată ce le-am sărutat.
Am visat un deal cu albăstrele, raze cosmice, calcule geodezice,
decoraţii interioare, măsurători auxiliare, doruri, factori de
transmisie,
ordin de reacţie, cusături cu forme florale, tunate ca cerul,
ce s-au preschimbat în izvoare, atunci când le-am atins şi
priveam în zare.
Am visat un câmp înverzit de maci, flori în acorduri
de-un roşu aprins, fotografii cu infraroşii şi ultraviolete
ce tresăreau la fiecare adiere de-a zefirului,
corole zvelte, solitare ce s-au modificat în trilurile
ciocârliei
şi-o pictură în miniatură, când priveam la câmpu-nflorit,
cu toate că a nins înspre asfinţit.
Am visat că eram pe-un vârf ascuţit şi poznaş, strângeam
flori,
împletituri egiptene, cutii cu vopsele, când un hocus-pocus
a preschimbat inflorescenţele în regine, atunci când le-am
slobozit în lume,
iar crăiesele, fotografii trucate, puţine la număr, s-au
împrăştiat
prin pliseuri brodate şi tărâmuri de vis, trăind printre astre
cu câte-un Adonis,
venit de departe, prin aranjamente muzicale ori prin gigă,
gavotă, pavană.
Dor de primăvară
Dezbară-mi sufletul de zale
şi lasă-mi ghiocelul răsădit
în nşpe mii de flecușteţe
să chiuie și să inunde câmpiile
boite cu false brândușe,
ascunse după mușuroaie de cârtiţe,
ce vor lăsa loc primăverii să-și numere
bobii găsiţi la răscruce și să adulmece
nimfele răspopite din care răsar fluturii
temători că mâine vor veni libelule
cu aripi de-un albastru-cobalt,
iar ei vor fi daţi uitării ca și valurile

Dezleagă-mi sufletul de iarnă,
azi, uite, vreau să fiu cu tine
căci mărţișorul ce se-adastă-n mine
îmi spune că vom fi-mpreună în orice primăvară.
Mi-ai dăruit un mărţişor
Nu m-am îndrăgostit de tine,
m-am îndrăgostit de povestea ta
cu Amaury şi Jean-François
când erau mici, pitici
şi încercau în filigran să-ţi arate
că te iubesc chiar şi aşa departe cum erai
şi-apoi, când m-ai învăţat să-i iubesc pe Julien şi Ania
din cetatea de zăpadă-albastră, de pe ĺtaca,
ai dispărut ca o măiastră în ‘naltul stelelor,
urzind iţele zilelor ce vor veni
în primăvara în care-ai adunat bulgări de soare,
în mărţişorul ce mi l-ai dat,
pe care eu l-am agăţat de crengile cireşului
din Valea Liniştii şi-a Dorului,
sub care noi ne-am sărutat
întâia oară.
Scrisoare mamei
Vin iară, azi, la tine – mamă, cu gândul...
Chiţelele băgrinilor mă-ndeamnă
Să stau pe prispa satului,
S-ascult concertul greierilor
care în amurg te cheamă.
Pustiu e satul fără tine mamă,
Pustie-i vatra şi-am umplut cofiţa
cu lacrimile care mă îndeamnă,
din când în când, să îţi deschid portiţa.
Vin iară, azi, la tine – mamă, cu gândul...
Tu duca, tu signore e tu maestro
În ropotul plecării tale am ascultat Viatge a Ítaca,
Spuneai c-ai să revii când primăvara va slobozii
albinele să roiască, bobocii să iasă din găoace,
mieii să se confunde cu seva ce zvâcneşte din fluierul
câmpiei.
Înveleşte-mă, ploaie, în ghirlandele tale
şi lasă-mă să bătătoresc ochiul curcubeului în unda cerului
şi lasă-mi diagramele Feynman să-mi ostoiască dorinţa
de-a alunga cei nouă sori căci vraciul
ce-a spoit mirajul lucrurilor care nu puteau fi spuse
Va reveni, cu siguranţă, la verdele dreptăţii de-apoi!
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P R O Z A

ULTIMA POVESTE
DESPRE MORŢII
ŞI TERORIŞTII REVOLUŢIEI
Varujam VOSGANIAN
Eroii mai trăiesc printre noi doar ca nume de
străzi. Dar nu există nicio stradă cu numele lui
Vasile Vasiliu. E un nume care nu e scris pe tăblița
niciunei străzi, deși noi mergem pe trotuarele
străzii aceleia.
Vasile Vasiliu lucra la Miliția din Sibiu și se
ocupa cu punerea în ordine a hârtiilor. Era tânăr,
proaspăt însurat și abia i se născuse o fetiță. În ziua
în care fuseseră convocați la sediu, avea în buzunar
banii pentru cumpărături, de Crăciun urmau să facă
botezul copilei.
Fiecare revoluție își are Bastilia ei pe care
trebuie s-o cucerească. Pentru locuitorii din Sibiu,
îndemnați de mesajele care veneau de peste tot și
înfierbântați de prilejul ce li se oferea de a arăta un
curaj pe care zeci de ani nu-l avuseseră, Bastilia sa dovedit a fi sediul Miliției. În fața iureșului
mulțimilor, nimeni nu riscă să apere Bastilia sau nu
se încumetă să explice că aia nici măcar nu era
Bastilia. A spune mulțimilor că au fost asmuțite pe
degeaba și că în clipa aia tot ce au mai bun de făcut
e să plece acasă e ca și cum ai încerca să potolești
cu podul palmei valurile unei mări furioase. Așa că
milițienii, după ce au agățat de zid un cearșaf alb pe
care scriseseră: „Noi, Miliția, slujim interesele
poporului. Suntem cu voi. Fără violență!”, s-au
zăvorât în sediu. Unii din mulțime au strigat: „Să
intrăm peste ei, să-i măcelărim.” Și alții: „Omorâți
milițienii! Omorâți milițienii!”. Poate că printre cei
care întărâtau mulțimile erau și unii care își aveau
răzbunările lor, e greu de aflat acum, în asemenea
momente de mânie colectivă nimeni nu are nume
sau chip, toți poartă o mască pe care, când o dau
jos, își privesc mâinile însângerate și, cel mai
adesea, se rușinează. Dar atunci, măștile înăspreau
trăsăturile, omorâți milițienii, strigau unii și niciun
alt strigăt care să-i domolească nu se auzea.
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Milițienii nu voiau să lupte cu mulțimile, așa că au
decis să nu apere sediul, ci să-l părăsească, au sărit
gardurile din spate și au luat-o la fugă spre unitatea
militară din apropiere, pe care o socoteau locul cel
mai potrivit unde să se apere. Atâta doar că militarii
din cazarmă, care, între timp, aflaseră că șeful
armatei fusese silit să se împuște la București, dacă
nu cumva fusese împușcat de alții, erau în stare de
alertă și vedeau atacatori peste tot, mai ales printre
cei care veneau alergând spre zidurile unității. N-au
mai stat o clipă pe gânduri și i-au secerat pe
milițienii care vedeau în ei izbăvirea. Până și cei
care au reușit să sară zidul unității au fost omorâți,
ca să nu mai vorbim de cei răniți, care cereau
ajutor.
Populația trebuia să fie păstrată într-o stare de
panică, astfel încât oricine s-ar fi postat în fruntea
ei să pară că aduce salvarea națională. Odată
dărâmate zidurile Bastiliei, mulțimile se pot liniști
și împrăștia, de aceea era nevoie de invocarea unor
pericole noi care să nu poată fi înlăturate odată cu
zidurile, pericole care pândeau de peste tot, năluci
capabile de orice cruzime și care transformau
panica într-o frică furioasă, ce întuneca mințile.
Era nevoie ca populația să fie ținută sub teroare,
dar pentru răspândirea terorii e nevoie de teroriști.
E posibil ca ei să fi existat, dar de descoperit nu i-a
descoperit nimeni niciodată. Și acolo unde teroriștii
nu puteau fi găsiți, trebuiau inventați. Un terorist în
carne și oase oferit mulțimii speriate și furioase în
același timp era exact ce trebuia.
Nimeni nu știe ce s-a întâmplat timp de două
zile cu trupul mutilat de gloanțe al lui Vasile
Vasiliu. După starea în care a fost găsit alături de
alți camarazi în curtea morgii din Sibiu nu e greu de
bănuit. Zăcea despuiat, doar cu o cârpă însângerată
în dreptul șalelor, acolo unde organele genitale îi
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fuseseră tăiate. Gloanțele și furia oamenilor
lăsaseră, fiecare, urmele lor. Până și procuratura
militară a fost nevoită să recunoască, indirect,
lucrul ăsta, în înștiințarea pe care a trimis-o
văduvei: „moartea soțului dumneavoastră s-a
datorat dislocării creierului prin împușcare și nu
leziunilor provocate prin acțiunea unor persoane
civile.” Ceea ce înseamnă că leziunile acelea
existau, numai că ele au fost provocate unui corp
neînsuflețit. Chiar și atunci când femeia, după ce a
fost înștiințată de un vecin, a venit și i-a înfășurat
cadavrul cu o pătură să-l suie într-o Dacie și să-l
ducă de acolo, încă s-au mai găsit unii care să
huiduie și să arunce cu pietre după ei. Mașina a fost
oprită de mai multe ori de patrule înarmate, de
fiecare dată, la percheziționarea conținutului
păturii de pe bancheta din spate apărea aceeași
imagine desfigurată a bărbatului gol, cu partea
dinspre ceafă a calotei craniene și creierii dispăruți,
cu un ochi pus cu mâna la loc și celălalt smuls din
găvan, cu mâna stângă, ruptă din umăr,
bălăngănindu-se.
Au făcut cu greu rost de un sicriu de la o bătrână
care-l păstra pentru ea în podul casei. Timp de două
zile cât a durat priveghiul, apartamentul a fost
percheziționat de trei ori de militari și civili
înarmați, care nu s-au mulțumit să răscolească toată
casa, dar au întors și mortul în sicriu, l-au căutat
prin buzunare și i-au scos căciula de pe țeasta
despicată, ca nu cumva să fie acolo ascunse
niscaiva gloanțe. La cimitir, femeia cu copilul în
brațe n-a fost lăsată să intre cu sicriul, ba șeful
patrulei a amenințat-o chiar că dacă mai insistă o să
fie împușcată, așa cum a meritat teroristul de
bărbatu-său. Femeia a pus sicriul și copilul într-o
căruță și s-a dus în satul vecin, Tălmăcel, unde,
după mari și multe rugăminți și după ce popa
speriat a cerut mai întâi aprobare de la episcop, l-au
îngropat, înghesuindu-l lângă mama femeii, moartă
de doi ani și jumătate. Când și când, în timpul
slujbei, popa scotea hârtia de la episcopie s-o arate
sătenilor care năvăleau în biserică, cerându-i să
scoată mortul de-acolo și să nu-l îngroape, că e
terorist.
A durat trei luni până când Procuratura Militară
a emis un act oficial potrivit căruia Vasile Vasiliu
nu a folosit armamentul din dotare și au trecut
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mulți ani până când fata lui, botezată cu același
nume, Vasilica, să nu mai fie batjocorită de colegii
de școală. După zece ani, toți cei uciși, ofițeri,
subofițeri și cadeți, au fost declarați eroi-martiri, au
fost decorați și li s-a acordat titlul de cetățean de
onoare post-mortem al orașului Sibiu. Cu asta, cei
care le mutilaseră trupurile și le batjocoriseră
familiile au socotit că și-au făcut datoria și au
răsuflat ușurați, ca după o treabă bine făcută. Și,
într-adevăr, lucrurile s-au terminat aici, pentru că
nimeni n-a fost trimis în judecată, mai mult decât
atât, Parchetul Militar a oprit orice cercetare și a
clasat dosarul.
*
M-am aplecat asupra spetezei de unde mă
privea locotenentul Mentzel și am pus alături
fotografia pe care o scosesem la imprimantă.
– Asta e poza lui Vasile Vasiliu, făcută lângă
zidul morgii din Sibiu, am spus.
Ofițerul cu chipiul lustruit și alături, corpul
despuiat, cu o cârpă acoperindu-i șalele mutilate.
Abia atunci m-am întors și l-am privit pe domnul
Mentzel, pătrunzător, așa cum nu o mai făcusem cu
nimeni până atunci.
– Dacă te-ai fi mulțumit cu primul glonț care la lovit între umeri, i-am zis, ar fi scăpat cu viață. De
ce trebuia să-l împuști și a doua oară, să-i zbori
creierii?
Domnul Mentzel nu mi-a putut înfrunta
căutătura și și-a mutat privirile, dar n-a ales direcția
care trebuia, căci privirile i-au căzut asupra celui
care arăta de parcă atunci ar fi fost coborât de pe
cruce. Mă așteptam să aibă o reacție violentă, să mă
întrerupă sau chiar să mă dea pe ușă afară, eram
pregătit și pentru varianta asta. Oricum, trebuia săi spun povestea până la capăt, lui și, prin el, tuturor
celor care încercaseră să-mi bage pe gât o istorie
nemestecată. Dar domnul Mentzel n-a reacționat
nicicum, ședea fără să scoată o vorbă, mângâind
într-un fel de uitare de sine urechea dreaptă a
câinelui Scipio, care stătea în șezut, ca un al doilea
ascultător al poveștii. Domnul Mentzel se așteptase
să fie găsit într-o bună zi, poate că își spusese
povestea în gând de multe ori, poate că într-un fel
se simțea ușurat că cel care îl găsise eram eu, și nu
unul dintre aceia care azvârleau cu pietre.
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– Cine ești dumneata? m-a întrebat fără să mă
privească, dintre toate răspunsurile posibile, cel
mai puțin conta cum arăt.
Avea dreptate să întrebe. La urma urmei, nu
eram un acuzator, procurorii își făcuseră treaba și-l
iertaseră. Partea interesantă în povestea asta e că
procurorii militari își făcuseră treaba cu vârf șindesat, iertaseră și victima, de parcă victimele au
nevoie să fie iertate, iertaseră și călăul. Făcuseră în
așa fel încât să nu se ajungă la judecată, nimeni să
nu aibă prilejul să judece. Cea mai perfidă formă de
iertare. În care tocmai cel care iartă înlătură orice
șansă a lecuirii.
– Are importanță cine sunt? l-am întrebat, la
rândul meu, pentru că, dintre toate răspunsurile
posibile, nu aveam niciunul. Nu eram fiul lui Vasile
Vasiliu, nici nu puteam să fiu. Nu asmuțisem și nu
aruncasem cu pietre, nu strigasem nici „Omorâții!”, nici „Fără violență!”, nu eram judecător, nu
aveam nici dreptul să judec și, la urma urmei, asta
și e treaba cea mai grea dintre toate, să-l găsești pe
acela care are dreptul să judece.
Era limpede că răspunsurile nu ne stăteau la
îndemână, pentru că fiecare dintre noi nu făcea
decât să-l întrebe pe celălalt. De data asta, din nou,
domnul Mentzel:
– De unde știi dumneata toate astea? Cine te-a
trimis?
Iată și primul răspuns, e drept, marginal:
– Nu trebuia să mă trimită nimeni. Dumneata
m-ai chemat. Cu toată aiureala asta, perdelele trase,
încuietorile duble, pălăvrăgeala nesuferită și ifosele
despre comunism și revoluție. Nu te-ai gândit că o
să mă enerveze și o să mă facă curios? Restul l-a
făcut câinele.
A tresărit și și-a tras mâna de pe capul lui
Scipio, de parcă s-ar fi temut de mușcătura lui.
– Ce-are câinele? m-a întrebat, repezit.
Nu păruse intrigat că nu mai foloseam
pronumele de politețe. Ar fi fost și greu să-l
folosesc, după câte aflasem despre el.
– Când vrei să ți se piardă urma, i-am spus, nu
ții un câine lângă tine. Câinele are un anumit
instinct al adevărului.
– Nu-i adevărat! s-a răstit domnul Mentzel. Toți
mințiți!
– Aici ai dreptate, am zâmbit. Toți care vorbesc
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despre asta, toți care afirmă că spun adevărul, mint.
E ca la picnic, fiecare vine cu adevărul lui de-acasă.
Am arătat spre fotografie: Uite, aici e adevărul,
tocmai la cei care nu mai pot să-l spună.
– Ia poza de-aici, a șuierat printre dinți domnul
Mentzel. Pe cine vrei să înduioșezi cu făcătura
asta?
– Pe nimeni, am răspuns cât se poate de liniștit.
Nu suntem decât noi doi aici.
– Vezi, domnu’ Mentzel, computerul nu știe ce
e bine și ce e rău. Și dacă nu știe ce e păcatul, nu
știe nici ce e iertarea. Computerul a comparat toate
fotografiile pe care le-a găsit, nu-i trebuie decât
câteva secunde pentru asta, și a hotărât că trupul
ăsta pe care l-ați trimis la moarte fără să vă spălați
pe mâini e al lui Vasile Vasiliu.
Asta părea că e, în sfârșit, lămurit. Urmau
celelalte:
– De unde știi că eu l-am omorât? Putea să tragă
oricine din cazarmă.
– Pe bune? am ricanat. Putea să tragă oricine și
atunci nimeni nu e vinovat.
Autor anonim, ca-n balada lui Toma Alimoș.
Cine e anonim e nevinovat, nu-i așa?
– Cine e nevinovat e nevinovat, a încuviințat,
într-un fel, domnul Mentzel.
– Și cine e mort e mort, i-am ținut isonul. Dar ce
te faci când nevinovat e tocmai mortul? E logic
atunci că, dacă mortul e nevinovat, să existe și
vinovați. Mai ales că e moarte de glonț.
Domnul Mentzel a ridicat din umeri cum că asta
nu e treaba lui. Începuse să se liniștească, la urma
urmei avea o hârtie de la procuratura militară care
îl absolvea de orice răspundere. Încă puțin și m-ar
fi întrebat dacă nu vreau o vișinată, din aia naturală,
făcută din vișinele din grădina lui. M-am aplecat
spre el:
– Uite, domnu’ Mentzel, n-ai de ce să te
ascunzi. N-am să mă duc să te torn, s-ar putea ca pe
ăia de la procuratură să-i doară în cot de treaba asta,
s-ar putea chiar să-mi spună că în treizeci de ani
mortul, dacă nu murea atunci, s-ar fi putut să moară
oricum și ar fi fost tot aia. Cum zice Psalmistul,
ziua de ieri e ca acum o mie de ani, totuna. Ca să
nu mai vorbim că după treizeci de ani până și crima
se prescrie.
Domnul Mentzel a avut prima reacție nervoasă.
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Vișinata mea se dusese pe apa sâmbetei. Așa că nu
mai aveam nimic de pierdut:
– Computerul meu, dacă-l întrebi, nu știe să
facă deosebirea decât între zero și unu, între adevăr
și fals, care nu e neapărat diferența dintre bine și
rău. Computerul a citit toate depozițiile martorilor.
Oricât s-au străduit procurorii să nu înțeleagă nimic
din toată ancheta, au pus, uneori, din greșeală, și
întrebările care trebuiau.
– Habar n-ai ce spui! a sărit domnul Mentzel,
care devenise din ce în ce mai nervos. Nu știu cine
te-a trimis să-mi îndrugi verzi și uscate. Toate
declarațiile au fost clasificate, nici dracul nu le mai
vede.
Continuam să-l privesc. Eram prea aproape ca
să-i deslușesc întregul contur al aurei și aveam prea
puțină lumină ca să deosebesc culorile, dar
simțeam că aerul din jurul lui se mistuie ca cenușa.
Stăteam pe canapeaua din camera domnului
Mentzel, porniserăm amândoi pe drumul cenușii,
nu voiam să mă opresc, deși știam că de pe drumul
acela numai unul dintre noi o să se întoarcă.
– Dracul nu, am spus, în lumea în care
Dumnezeu și Satana se războiesc ești perfect
apărat. Ți-am spus, domnu’ Mentzel, computerul
nu știe ce e bine și ce e rău, în lumea lui nu există
nici Dumnezeu, nici Satana. Să-ți mai zic ceva ce
poate nu știi, tot ce se clasifică, se scanează. Ca ăia
să nu uite ce trebuie să uite. Ca unii să poată
oricând vedea ce trebuie ascuns. Ca ăia ca tine să
fie în permanent pericol, tocmai pentru că se cred
în siguranță. Unul dintre ăia care a jucat albaneagra cu morții de la Sibiu a avut ideea să scaneze
declarațiile voastre. Vrei s-o citesc pe-a dumitale,
domnule căpitan?
– Nu-mi trebuie, s-a răstit bătrânul, pe care
evocarea gradului pe care-l avusese atunci îl iritase
peste măsură. Am spus tot ce-am văzut.
– Ai mințit tot timpul, i-am retezat-o și, când am
văzut că neagă hotărât din cap, l-am oprit cu un
gest. Nu te îngrijora, să-ți spun un secret, procurorii
știau că minți, dar te-au lăsat să bați câmpii. Chiar
le convenea, cu cât mai mulți dintre voi turnau
minciuni, cu atât își făceau ei treaba mai bine. Ăia
care n-au avut ceva de ascuns au tras după ciori sau
n-au tras deloc, ei au povestit exact cum a fost. Voi,
ăștilalți, care voiați să faceți pe eroii, să vă
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răzbunați comandantul sinucis, ați mințit de-au
înghețat apele. Pe jumătate ați reușit, au fost și eroi,
numai că n-ați fost voi ăia.
Am ridicat arătătorul și l-am îndreptat spre el.
– Uite cum a fost, căpitane. Tu erai, de fapt, în
lateral și trăgeai de acolo. Cel de la fereastra de
alături ți-a strigat să te oprești, l-a recunoscut după
figură pe Vasile Vasiliu, dar nu te-ai oprit, văzuseși
la televizor că sunt teroriști peste tot și voiai o
medalie. Milițianul a fost împușcat de la fereastra
aia, era singurul loc din care putea fi nimerit în așa
fel încât glonțul să-i zboare partea din spate a
capului. În țeastă n-a mai rămas, cred, niciun glonț,
așa cum n-a mai rămas nimic nici din creieri. Dar
glonțul dintre omoplați bănuiesc că e tot acolo,
dacă i-ar mai trece prin cap cuiva să dezgroape
mortul și să-l caute, pariez că e de la arma ta. Dar
mai pariez și că nimeni n-o să facă asta vreodată,
așa că soacră-sa, lângă care a fost înghesuit în
groapă, poate să doarmă liniștită.
– Cine te-a trimis? a repetat domnul Mentzel,
care păru, dintr-odată, din cale-afară de tulburat și
nu făcea decât să-și repete bălmăjelile.
– Termină cu idioțenia asta! i-am tăiat-o. După
ce plec, pe ușa asta n-o să intre nimeni. Decât cel
de care te temi, dar lui poți să-i trântești ușa în nas,
dacă-l mai are, și s-o încui cu o sută de lacăte, că tot
o să intre.
– Și atunci de ce ai venit?
– Uite-așa, am ridicat din umeri, poate pentru că
m-am împrietenit pe Facebook cu Dumnezeu.
Poate pentru că m-am săturat de toate poveștile
voastre și, peste toate plictiselile mele, asta cu
comunismul și cu revoluția e o plictiseală în plus. A
fost un fleac să reconstitui din mărturii cum a fost,
dacă cineva și-ar pune în cap să facă reconstituirea
revoluției din toate mărturiile care zac prin fișiere,
ar face-o. Dar, nu-i așa, ar fi păcat ca măcar o dată
să se afle și în țara asta adevărul. Și culmea, asta să
înceapă chiar din Sibiu. Cu crima pe care ai comiso dumneata, colonel în rezervă Erwin Mentzel.
(Fragment din romanul Patimile lui Gödel, în curs
de apariție.)
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RĂZBOIUL
DE ACUM 30 DE ANI
Ștefan MITROI
Un şir lung de valize de lemn pe un peron. Şi un
tren ce se pregăteşte să plece.
Aşa încep toate războaiele.
Erau valize ce participaseră la mai multe
războaie.
Valiza bunicului Marin fusese mai puţin
norocoasă. Ajunsese la tata, pe care l-a prins ultimul
mare război cu armata nefăcută. A fost încorporat
după. Iar odată cu el şi vechea valiză a bunicului.
M-am gândit s-o întreb, când mi-a venit rândul,
dacă nu vrea să mă însoţească şi pe mine.
A vrut, doar că era cam bătrână. A trebuit să rog
un tâmplar să-i schimbe balamalele ruginite şi
fundul putrezit, din care muşcaseră şoarecii, curioşi
să afle cum este războiul la gust, căci încă mai
mirosea a praf de puşcă şi a tranşee cutia aceea de
lemn în care păstra mama săpunul, şi ei se luaseră
după miros. Nu după cel al săpunului. Codrii de
săpun, cum le spunea mama, îi speriau. Deşi nu
semănau deloc cu codrii de stejari sau de brazi. Naveau nimic din semeţia sau adâncimea acestora.
Singura împrejurare în care se puteau rătăci în
desişul lor era atunci când ploua. Ploaia îi muia,
umplându-i de clăbuc. Ziceai c-au înflorit. Iar
şoarecii nu suportau nicicum mirosul florii de
săpun. Mama nu mai putea de dragul lui, dar, cu
toate acestea, se gândise să ferească săpunul de
ploaie, punându-l la adăpost în valiză.
Cu valiza aceasta, ce avea impregnat în ea
mirosul tinereţii tatălui meu amestecat cu mirosul
tinereţii bunicului, am plecat de pe peronul celei mai
apropiate gări în armată, ştiind cât se poate de bine
că nu plec la război.
Şi-am intrat împreună cu alte valize de lemn pe
poarta unei unităţi militare din Moldova.
A doua zi, ne-am separat, oamenii într-o parte,
valizele în alta.
Camera valizelor, mai mică decât dormitorul
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nostru, era alături. Când primea vreunul dintre noi
pachet de acasă, ascundea ce era mai bun în valiză.
Erau destul de puţini cei ce nu împărţeau restul
pachetului cu ceilalţi. Între ei şi un buzoian, care nu
era zgârcit la mâncare, o punea pe toată la bătaie,
dosea însă băutura. Mai precis, ţuica primită de la ai
lui.
Ştiam în dimineaţa aceea c-are o sticlă
neîncepută în valiză. Dar mai ştiam şi că valiza e, ca
toate celelalte valize, încuiată. Cercetându-i însă cu
atenţie lacătul, am băgat de seamă că nu aveam
nevoie de cheie ca s-o deschidem. Se deschidea
singură, nu de tot, ci numai cât să poată ieşi gâtul
sticlei afară.
Trebuia, ce-i drept, să duci sticla cu valiză cu tot
la gură. Dar ne-am descurcat până la urmă. Astfel că
după un sfert de ceas sticla s-a golit.
Eram patru de toţi. Ni se urcase deja ţuica la cap,
când a sunat alarma. Abia aşteptam parcă să ni se
ceară să pornim la luptă.
Aşa că ne-am şi repezit la arme, ajungând, în mai
puţin de două minute, în maşinile ce ne aşteptau,
gata de plecare, pe platou.
Mergeam, în fine, la război. Chiar dacă nu la fel
ca bunicul. Nici măcar ca tata.
Ţintele în care urma să tragem erau vii, nu de
carton, precum cele din poligon.
Aveam cartuşe de manevră, nu gloanţe
adevărate, dar era bine şi aşa, având în vedere faptul
că inamicul nu avea nici atât.
Ca la orice război, urma să se verse sânge, să
piară vieţi. Însă numai din partea celorlalţi. Noi
scăpam teferi cu toţii. Fără nicio vătămătură. Chiar
fără nicio suferinţă.
Cum aşa? Ce fel de război mai era şi ăsta?
Mi-au trebuit mai bine de 30 de ani c-a să înţeleg
ce-a fost atunci.
Au existat şi gloanţe reale. În armele ofiţerilor,
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însă.
Câţiva, între care şi locotenentul nostru, Bujor,
s-au folosit din plin de ele.
Nu ştiam însă cu cine aveam de luptat. Nu
puteau fi ruşii, situaţie în care am fi luat-o spre est
şi ni s-ar fi dat muniţie de război, nu cartuşe de
manevră, cum ni se dăduseră nouă.
Eram atacaţi din direcţia opusă, de o armată din
interiorul ţării, ceea ce putea să însemne că era
vorba de unguri, ungurii noştri, nu cei din Ungaria,
doar că vreo câţiva dintre aceştia se găseau în
acelaşi camion cu mine, erau camarazii mei de
pluton şi nu păreau să ştie nimic, se putea citi pe
chipul lor aceeaşi întrebare ce ne frământa pe toţi:
Cine erau ceilalţi?
Sau poate că era numai un exerciţiu de luptă,
cum mai fuseseră câteva până atunci.
De data aceasta, însă, Bujor ne avertizase că
inamicul e la fel de viu ca noi. Şi că are în dotare o
armă foarte eficientă, ce se numeşte...iuţeală de
picior!
Nu pricepeam de ce nu iuţeală de mână, dar
maisuperiorul nu s-a grăbit să ne spună.
-O să vă lămuriţi singuri la faţa locului, ne-a
rânjit el în faţă, parcă bucurându-se, nu ştiu dacă de
ignoranţa noastră sau de războiul spre care ne
îndreptam. Un război vesel, părea să ne dea de
înţeles locotenentul, altfel n-ar fi rânjit cu atâta
poftă în timp ce ne pregăteam de plecare.
Mă gândeam c-o să avem mult de mers, măcar
până la poalele munţilor, la care ne uitam din curtea
cazărmii cu binoclu, dar îi vedeam mereu
întunecaţi, ceea ce mă făcea să cred că sunt departe,
nu ajunsesem niciodată până acolo, însă îmi doream
să ajung, iar acum, iată, se ivise ocazia.
O ocazie, nefericită, dar potrivită!
Imediat ce se termina oraşul, începea o livadă de
meri, care suia până în vârful unui deal, iar de aici
se risipea într-o vale îngustă, de unde se pornea
iarăşi să urce un deal, oprindu-se de cealaltă parte a
lui. Exact în locul acesta opriserăm noi.
Camioanele au ieşit de pe şoseaua principală,
ocolind pe un drum de pământ cele două dealuri şi,
odată cu ele, şi livada, până în apropierea unui lac,
unde ni s-a ordonat să coborâm.
Apa lacului era încă îngheţată, iar zăpada, ce
căzuse din belşug în ultima lună de iarnă, acoperea
încă pământul, Nu peste tot, fiindcă venise
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primăvara, dar nu atât de hotărâtă încât frigul să-şi
pună coada pe spinare şi să plece. Însă unora dintre
meri părea să le fie cald, pentru că se dezbrăcaseră
până în vecinătatea coroanei de coajă.
Nu ei au făcut-o, ne-a informat căpitanul
Atomei, sau Atomicul, cum i se spunea pe la spate,
maisuperiorul locotenentului nostru, ci cei pe care
trebuie să-i lichidăm noi până la sfârşitul zilei. Sau
măcar să-i punem pe fugă.
Cu cartuşe de manevră?
Cu!
Şi ei or să stea cu mâinile în sân? N-or să tragă
asupra noastră?
Cu ce?
Păi cu arma aia lor, cum îi zice, a, da, iuţeală de
picior!
Or să tragă, dar n-o să-l nimerească pe niciunul.
Fiindcă iepurii, atunci când trag, stau cu spatele.
Ce iepuri, domnule căpitan?
Cum, nu ştiaţi? Ei sunt inamicul cu care aveţi
voi astăzi de luptat. Şi-o să facem aşa, jumătate
pornim de la poalele acestui deal, jumătate, de la
poalele celuilalt. Ne întâlnim cu toţii în vale. Aveţi
fiecare câte două încărcătoare. Trageţi până la
ultimul cartuş. Iar atunci când terminaţi cartuşele,
puneţi baioneta la armă şi vă continuaţi drumul.
Ne venea să murim de râs. Apoi, când am ajuns
în vârful dealului şi-am văzut că iepurii mureau cu
adevărat, nu ne-a mai venit deloc.
Speriaţi de zgomotul împuşcăturilor şi de
glasurile noastre, căci ni se ceruse să nu ne oprim
nicio clipă din strigat, s-au adunat buluc în vale,
unde, mă gândeam, văzându-i atât de lipsiţi de
apărare, că se vor lichefia brusc, ca să-şi salveze
pielea, şi că pârâul în care se vor transforma va
începe să se umfle, înghiţind în scurt timp cele două
dealuri, cu livadă cu tot. Şi cu noi, alergând cu
puştile în mâini prin livadă.
Au pierit pentru ţară! se va citi mâine în ordinul
de zi. Înecaţi eroic în iepuri!
Să râzi? Sau să plângi? Cum ar fi mai bine?
Noroc că urecheaţii nu s-au lichefiat. Au rămas
ce erau, iepuri.
Acolo, în livada aceea de meri, am făcut
cunoştinţă, fără să am habar de asta pe atunci,
înţelegând abia după 30 ani ce-mi fusese dat să văd,
cu câteva dintre precursoarele armelor viitorului.
Nu ştiam că grenada, sau ce-o fi fost, cu care
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Atomicul însuşi a azvîrlit până sus, deasupra
copacilor, o ditamai iepuroaica şi puii ei, ce-şi
făcuseră culcuş în zăpadă, e varianta miniaturizată a
bombei de 30 000 de pounds, care poate străpunge
ziduri de beton armat de până la 18 metri grosime,
putând să pătrundă la o adâncime de 60 de metri în
pământ.
Cum ar veni, mai jos de somnul veşnic al
faraonilor. Unde să se mai ascundă oamenii? Dar
iepurii?
Nimic de zis, inamicul nostru trăsese din toate
poziţiile cu arma de care dispunea, atât de
performantă până atunci, da nu te poţi pune cu
Terminal High Altitude Defence! Nimic din ce-i
intră în raza de acţiune nu scapă.
În războiul de acum 30 de ani ea a fost
reprezentată de pistolul lui Bujor, care a nimicit cu
o precizie uluitoare orice încercare de ripostă a
duşmanului.
Comandantul nostru de pluton n-a dat greş
niciodată, pentru că trăgea cu gloanţe ce-şi
modificau, în funcţie de mişcările ţintei, direcţia. Ce
şansă istorică pe iepurii din livadă!
Fusese o zi mohorâtă, nu se arătase soarele
deloc, pentru ca dintr-odată să vedem un fascicol de
lumină străpungând norii şi apropiindu-se cu viteză
de pământ, doar că s-a izbit de baioneta de la arma
unuia dintre noi, exact în momentul în care un
iepure mi se strecurase printre picioare, încercând so ia în partea de sus a dealului, adică în spatele
frontului, unde nu îl mai pândea niciun pericol.
Chiar în clipa aceea a apărut un plutonier, care a
smuls una dintre armele ce stăteau ca toantele în
mâinile noastre, şi-a spintecat cu baioneta spinarea
fugarului.
A sărit până pe bocancii mei sângele. Însă nu
baioneta i-a venit dezertorului de hac, ci lumina
aceea puternică, despre care aveam să aflu peste
decenii că se cheamă superlaser şi că poate fi
montată pe avioane.
Cât despre arma pentru controlul maselor, eram
atât de proşti, sau tâmpiţi, cum ne zisese pe bună
dreptate plutonierul, că nu ne-am dat niciunul dintre
noi seama, nici în ziua aceea, nici mai târziu, că ea
consta în glasurile noastre strânse grămadă şi
îndemnate cu şuturi în fund să urle.
Nu omoram iepurii, zbierând ca smintiţii, dar îi
speriam de moarte.

Ne foloseam, fără să aveam habar, de cea mai
înfricoşătoare armă neletală a viitorului! Suficient
ca să câştigi orice război. Mai cu seamă unul cu
iepurii. Cu cei ce dezbrăcau merii de coajă, crezând
că asta le poate ţine de foame. Poate că le-a ţinut,
până la venirea noastră, când mulţi dintre merii
despuiaţi şi-au acoperit goliciunea cu sângele lor
vinovat!
Câţiva au scăpat cu fuga. Nu şi cei care au luato spre lac. N-a putut să-i ţină gheaţa şi s-au dus, fără
nicio şansă de scăpare, la fund.
Locotenentul Bujor zisese, înainte să ajungem
pe linia frontului, că n-o să se verse nicio picătură
de sânge de om. Se vărsase, dar nu din cauza
iepurilor, ci a merilor. A celor bătrâni, în care se
urcaseră unii dintre noi, ca să-i poată lua pe duşmani
prin surprindere, sărindu-le direct în spinare.
Eu n-am mai apucat să sar, întrucât s-a rupt cu
mine craca pe care stăteam, sfâşiindu-mi în cădere
pulpa piciorului. Nici prin minte nu-mi trecuse până
atunci că mărul continua să ţină minte că fusese
izgonit din cauza omului din rai şi se răzbuna, ori de
câte ori avea ocazia, pe el!
Mi-am petrecut noaptea la infirmerie.
Am tot sperat, până a doua zi, c-o să-l visez pe
locotenentul Bujor venind să mă întrebe cum mă
simt.
Dar n-a venit nimeni. Dintre oameni. A venit, în
schimb, dintre iepuri. În vis, vreau să spun.
Semăna cu cel pe care îl înjunghiase plutonierul.
Mă gândeam c-o să-mi ceară să ne facem fraţi de
cruce, amestecându-ne sângele, aşa cum făcusem pe
vremuri cu Rodian şi Cătălin.
Dar iepurele nu mi-a cerut asta. S-a apropiat
şchiopătând de patul meu şi mi-a zis doar atât: Iartămă!
Tot gândindu-mă la ce-aş putea să-i răspund, am
simţit un junghi, dar nu în locul unde eram rănit, ci
în piept. După care m-am trezit.

Fragment din romanul Tatăl fiilor mei, în curs de
apariţie.
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ION VINEA, 125 DE ANI DE LA NAȘTERE

POETUL DANDY,
ÎNTRE AVANGARDĂ ȘI ARIERGARDĂ

CRITICA POEZIEI

Cristian LIVESCU

Ediţia critică integrală Ion Vinea Opere,
datorată Elenei Zaharia Filipaş, căreia i s-a
alăturat Magdalena Răduţă, a ajuns la vol. XI
(2019), publicistica anilor 1941-1942, sub
egida Academiei Române şi MNLR. Realizare
absolut eroică!

„Plânsul vieţii suie-n fiinţă/ ca fântânile
cu jerba sângelui”
Personaj frenetic, croindu-şi viaţa ca pe un
spectacol în mai multe acte, Ion Vinea (17
aprilie 1895, Giurgiu-6 iulie 1964, Bucureşti)
s-a vrut tot timpul la curent cu mişcărilor
poetice novatoare, de la noi şi din Europa. Pe
numele de acasă Ivan Eugen Iovanache, cu
tatăl grec, Alexandru Iovanache, moştenitorul
unei moşii considerabile la Drăgăşani, dar
înclinat spre plăceri boeme de club şi de tavernă, cu
mama Olimpia Constantinidis, de asemenea
grecoaică, născută la Constantinopole, profesoară
predând elina şi latina la pension, vădeşte pasiuni
literare, punând la cale încă de pe băncile Liceului Sf.
Sava, în oct. 1912, revista „Simbolul”, împreună cu
prietenii Tristan Tzara şi Marcel Iancu. Un poem
datat 1913, Din umbră, ne arată un Vinea înclinat de
timpuriu spre discursul de frondă, în vers liber, cu
tratarea în răspăr a sintaxei, dezagregarea metaforei
şi utilizarea de rarităţi lexicale: „Înserare în oraşul
dintre munţi:/ liniştea se taie-n plopi şi-n vilele
ascuţite,/ sângele pe ţigle se cojeşte.// Pe balconul ud
cineva ţi-aduce un pled/ ora/ trebuie să se arate
undeva, după un coş;/ brazi se-ntunecă departe unde
schitul a cântat;/ umerii simt frigul, dă-le/
dezmierdarea şalului parfumat.// Cine e poetul care
ţi-a oprit pe foi visarea?/ cartea scapă şi ochii-ţi duc
sufletul pe-ntinderi./ Vino, viaţa se adună ca-ntr-un
cuib încins cu umbră,/ înăuntru-i cald şi lampa,
galbenă, s-a răsturnat.” Pasionaţii de arheologie
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literară au ce studia aici, în privinţa originilor poeziei
cotidianului. Umbra, materia umbroasă, misterul
obscur vor deveni fond uzual de studiu pentru poet,
atras mereu de nevăzutul ascuns al lumii. Între
primele sale poezii se află şi un sonet, compus în
comparaţii temerare, în care toamna se arată „tainic,
ca-n chilii de închisoare”, „ca un surâs pe buzele de
moartă” „şi ochii trişti ce urmăresc himera”. Exegeţii
sunt de părere că pornirea în ale literelor a stat, pentru
Vinea, sub semnul ieşirii din zona inhibiţiilor
comune.
Se lăuda într-o scrisoare din 1964, către Theodor
Solacolu (1897-1976), exilat la Buenos Aires, că el a
fost cel care i-a inventat pseudonimul Tristan Tzara
prietenului Samuel Rosenstock, în timpul unei
excursii de grup la Gârceni, Vaslui, pe colinele
Tutovei, în vara anului 1915. Se pare că a fost vorba
de o mică tabără de creaţie, de unde Vinea se întoarce
cu două poeme experimentale şi iconoclaste, Un
căscat în amurg, cu subtitlul Constatări, şi Soliloc,
ambele publicate imediat în „Cronica”, revista scoasă
de Arghezi şi Galaction, din 15 şi, respectiv, 30
august 1915. Este vorba de două anti-pasteluri voit
năzuroase, anti-sămănătoriste şi anti-bucolice, unde e
pus la cale un soi de suprarealism avant la lettre,
atras spre ironie şi poznă ludică. Poeme
asemănătoare scrisese şi Tzara, iar Marcel Iancu
pictase la rându-i câteva lucrări deşucheate. Cine
caută originile dicteului buf, dispus la grotesc şi
ţinută rebelă, are aici a se documenta din plin: „A
tăcut pădurea nervoasă ca o herghelie; pântecul ei,/
valea mată şi rotundă, în bruma dealurilor: femeie
goală între perne moi./ Cloşcă supranaturală, seara
închide aripi de nori pe ouăle/ săteşti, - şi pe un dâmb
din fund Dumnezeu a jucat table/ şi a scăpat Gârcenii,
zaruri cu geamul rotund./ ...De o săptămână nici un
factor poştal n-a mai sunat din corn, călare/ în
schimb, iată un popă-negru călăreşte cu picioarele în
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şosea/ iată depărtarea muge şi s-aşterne pe o cireadă/
iată vântul se înhamă cu tălăngi moştenite din tată în
fiu/ iată.../ nu mai ştiu, pesemne e târziu,/ căci luceşte
sărăcia-n luminiţe la ferestre mici ca nişte iconiţe/
căci gospodăriile cerului s-au închis/ sfinţii şi-au
lepădat pe nori nestinse pipele şi s-au culcat cu
nevestele/ căci turme biblice şi plictisite urcă, urcă,
urcă, urcă pe/ cărare şi pocnesc printre bice, hăis-cea
şi vorbe murdare.” (Un căscat în amurg) În celălalt
poem, mergând pe un drum de ţară, cu ochii la
seninul boltei cereşti, poetul se arată astrolog zefliu,
admirându-şi steaua: „Şi mi-am zis, cu ochii ţintă la
stea,/ la steaua mare şi luminoasă ca floarea-soarelui/
rece şi înaltă,/ către care urcam călare, pe drum:/
Desigur, Vineo, asta e steaua ta,/ o stea de întâia
mărime/ pe care până acum n-ai văzut-o niciodată.../
Nicăieri nu mai gârbovesc astrologi în halat şi
papuci/ ridicoli de avari/ cu ochelari pe nas ca nişte
agăţătoare de rufe pe frânghii/ cu tabachere pentru
strănutat/ şi texte indescifrabile pe pergament.”
(Soliloc), unde versul despre „tabachere pentru
strănutat” a fost reţinut à propos de substanţele
narcotice.
„Eu sunt un rege artist şi cavaler/ Ce-ascultăn gând...”
Nu mult după acest episod, în 1916, se închipuia
într-o epistolă dansând în sunete de violină, cu Tzara
şi Marcel Iancu, în Cabaretul Voltaire din Zürich,
unde aceştia se distrau de-a Dada. A debutat sub
semnul decadentismului (déliquescence, rafinament
estet plus violenţă morbidă plus aer cosmopolit), un
fel de a fi original, opus oricărui conformism, şi aşa
va rămâne poezia sa, în pofida eforturilor mimetice
de adaptare la noile tendinţe extrem-moderniste. În
schimb, se va dovedi un însoţitor pasionat al oricăror
gesturi reformiste, fabricând acte de susţinere şi
manifeste radicale, de nişă, în pas cu frământările
epocii. Nu era un om de stânga, dar se simţea bine în
mediile agitate de viscolul comunist. Concepea
cercurile moderniste sau de avangardă ca pe nişte
mici organizaţii secrete, de iniţiere în tainele unui nou
limbaj (sau modalităţi poetice), prin asta
conspirative, pe modelul societăţii „Generaţia care se
ridică” (GCSR), din romanul Venin de mai, pusă la
cale de tinerii liceeni din jurul rebelului Rascolnicov.
Secretul acestui „mijloc conspirativ”, cum ar fi
alfabetul Morse, devenea „orgoliu de familie... se
păstra de la sine, prin simplul fapt că un mijloc de
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comunicare atât de răspândit pe globul întreg
rămânea totuşi un mister nepătruns”. Organizaţia era
condusă de Consiliul Corifeilor, care decidea pedepse
aspre la adresa denunţătorilor. „– Care e datoria cea
mai de seamă a unui membru al GCSR? suna o
întrebare. – Discreţie absolută şi supunere oarbă la
ordinele conducătorilor. – Care sunt cele mai mari
cusururi la un geceserist? – Frica, spiritul de trădare
şi virginitatea.” Chiar dacă după un timp asemenea
grupări se destramă, „legile” lor lăsau urme adânci în
conştiinţa membrilor. „Trebuie să facem din
societatea noastră un instrument pentru mai târziu, un
instrument pentru ajungere şi stăpânire. Fără
disciplină şi solidaritate n-am făcut nimic!” Nucleele
mici dispun de o forţă conspiraţionistă nebănuită.
„Vom fi mai puternici decât francmasonii, fiindcă
suntem mai egoişti şi mai practici şi ne cunoaştem
mai bine... Vom răzbi prin viaţă ca falangele lui
Xenofon printre hoardele asiatice dintre el şi Mare.”
Cam aşa îşi închipuia Vinea schema de organizare (şi
de acţiune) a unor confrerii pasionate de himere.
Numai că, în cazul avangardiştilor, docilitatea
trebuia să vină din partea unor spirite
nonconformiste, greu de supus şi de cuprins într-o
albie comunardă. Şi totuşi, reuşita unor asemenea
demersuri cu risc estetic e ştiut că depind de o
anumită coeziune de atitudine. Pe acest fond, Vinea
scrie poezie şi proză, dar se dedică mai mult
activismului publicistic, „serviciu lumesc”,
colaborând la unele reviste politice, înfiinţând altele
– „Chemarea” în 1915, „Deşteptarea”, în 1917,
„Arena”, în 1918, dar mai ales „Contimporanul”,
între 1922-1932, revista vitală a avangardei
româneşti. Aici are prilejul să se consacre ca şef de
şcoală literară şi să promoveze conceptul de
constructivism, ca artă în ofensivă, „nu doar un spirit
de negaţie în slujba unei arte anemice” (v. interviul
luat de Felix Aderca, în 1927). Pe asta miza, din tot
spectrul oferit de spiritul înnoitor şi „libertarist”. Îi
erau familiare, la 18 ani, şi alte tendinţe şi „şcoli”
europene de îndrăzneală artistică, precum cubismul,
futurismul, simultaneismul, acmeismul, proxismul,
adamismul, abstracţionismul (v. „dările de seamă”
din „Facla”, 1913-1914). Face studii de Drept, dar
este foarte atent la „noua estetică”, la afinităţile între
grupările literare, la multiplicarea vocilor în poezie,
la „era dramatică” pe care o traversează arta,
„constituind decadenţa care urmează fatal marilor
evenimente culturale”. Exultă la succesul lui Tzara şi
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îl susţine de departe, atunci când la Paris, în 1920,
este bănuit de „spionaj la adăpostul imposturei
artistice”, motiv de a întocmi un breviar lămuritor:
„Dada e cea mai nouă formulă literară, este absenţa
oricărei formule, dispreţul oricărui sistem, desfiderea
celei mai oficioase discipline. Dada este, după cum
spune tânărul poet Francis Picabia, «nimic nimic
nimic şi nu urmăreşte nimic nimic nimic». Aşa spune
mirobolanta revistă 392, şi nu spune totuşi nimic nou.
Şcoala asta ţine de când lumea. Cel mult, astăzi,
pentru prima dată, cei ce sunt, prin puteri şi
temperament, adepţii acestui libertarism estetic, s-au
grupat ca să-l afirme prin reviste, manifeste şi
şezători, prin farse, prin mistificării, prin tifle,
piruete, bufonerii şi bravade riscate, trimise în figura
placidă a bunului simţ public.// Dada, însă, avea un
scop şi l-a ajuns: scandalul şi un renume
intercontinental, cu orice preţ. A izbutit să strămute
din Zürichul cu locuitori lesne buimăciţi în Parisul
ager la minte, în Parisul care, totuşi, s-a aratmat.//
Dadaiştii au apărut într-o sală înţesată. Şeful lor,
Tristan Tzara, a cetit poeme dadaiste, între două
femei cari arătau publicului câte un spate frumos şi
purtând agăţat în litere albe numele maestrului.
Maestrul e un june bucureştean care şi-a lansat şcoala
şi pseudonimul la Zürich, în timpul războiului...”
(„Adevărul”, 15 apr. 1920).
„Naufragiat, de-a pururi setos de noi secrete”
Tot acum emite o teorie care va face carieră până
spre târziul secolului, consolându-i deruta socială din
perioada comunistă – „starea de revoluţie
permanentă”, considerată crez şi program pentru
„generaţia care se ridică”. Ca să-şi verifice bravura în
social, a fost şi deputat de Roman pe listele PNŢ, în
legislaţia 1928-1932! Publicase două volume de
proză destul de cuminţi, Descântecul şi Flori de
lampă (1925) şi Paradisul suspinelor (1930), acesta
din urmă ceva mai sediţios, pe tema pierderii
identităţii. Urmând exemplul lui Tudor Arghezi,
acceptă invitaţia lui Al. Rosetti, aflat la conducerea
Fundaţiilor Regale, de a-şi aduna poeziile în volum,
în 1937 (la 10 ani după Cuvinte potrivite), sub titlul
Ora fântânilor, dar ocazia e ratată şi tipărirea cărţii
amânată până în 1964, când – pe patul de moarte – îşi
va vedea reunită o parte din opera lirică.
Ca să fie în ton cu mişcarea de idei de la Paris,
lansează în nr. 46/ 16 mai 1924, din
„Contimporanul”, Manifestul activist către tinerime,
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unde vrea să fie chiar mai drastic, mai vehement
decât manifestele lansate de Tzara, dar pe modelul
lor. Este primul manifest novator promovat la noi,
care priveşte nu numai literatura, ci destinul artei în
ansamblu: „Jos Arta/ căci s-a prostituat!/ Poezia nu e
decât un teasc de stors glanda lacrimală a fetelor de
orice vârstă;/ Teatrul, o reţetă pentru melancolia
negustorilor de conserve;/ Literatura, un clistir
răsuflat;/ Dramaturgia, un borcan de fetuşi fardaţi;/
Pictura, un scutec al naturii, întins în saloanele de
plasare;/ Muzica, un mijloc de locomoţiune în cer;/
Sculptura, ştiinţa pipăirilor dorsale;/ Arhitectura, o
antrepriză de mausoleuri înzorzonate;/ Politica,
îndeletnicirea cioclilor şi a samsarilor;/ ...Luna, o
fereastră de bordel la care bat întreţinuţii banalului şi
poposesc flămânzii din furgoanele artei./ VREM/
minunea cuvântului nou şi plin de sine; expresia
plastică strictă şi rapidă a aparatului Morse./ DECI/
moarte romanului-epopee şi a romanului psihologic;/
anecdota şi nuvela sentimentală, realismul,
exotismul, romanescul să rămână obiectul
reporterilor iscusiţi/ (Un bun reportaj cotidian
înlocuieşte azi orice lung roman de aventuri sau de
analiză);/ Vrem teatrul de pură emotivitate, teatrul ca
existenţă nouă./ dezbărată de clişeele şterse ale vieţii
burgheze, de obsesia înţelesurilor şi a orientărilor./
Vrem artele plastice libere de sentimentalism, de
literatură şi anecdotă, expresie a formulelor şi a
culorilor pure în raport cu ele însele/ (Un aparat
fotografic perfecţionat înlocuieşte pictura de până
acum şi sensibilitatea artiştilor naturalişti)/ Vrem
stârpirea individualismului ca scop, pentru a tinde la
arta integrală, pecete a marilor epoci (elenism,
romantism, goticism, bizantinism etc.) - şi
simplificarea procedeelor până la economia formelor
primitive (toate artele populare, olăria şi ţesuturile
româneşti etc.)./ România se construieşte azi./ În
ciuda partidelor buimăcite, pătrundem în marea fază
activistă industrială./ Oraşele noastre, drumurile,
podurile, uzinele ce se vor face, spiritul, ritmul şi
stilul ce vor decurge nu pot fi falsificate de
bizantinism, ludovicism, copleşite de anacronisme.
Să stârpim, prin forţa dezgustului propagat, stafiile
care tremură de lumină. Să ne ucidem morţii!” Acerb
croit, cu pasaje incendiare şi imperative, pe placul
unei lumi în schimbare, manifestul încinge energia
unei noi sensibilităţi, în dezacord cu formele
perimate, dar nu pot trece neobservate cele câteva
instigări retorice, făcute de dragul diatribei. Cum
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poate „stârpirea individualismului” să ducă la „artă
integrală”? În cazul poeziei, ce înseamnă „minunea
cuvântului nou şi plin de sine”?
Apelul este pentru alţii; Vinea nu-l poate aplica
propriei creaţii. E preocupat mai mult de înţelesuri
stelare şi de silabele din fântâni. El nu e făcut pentru
poeme şocante, scandaloase, violent experimentale,
care să stingă ardoarea metaforei, deşi îşi încearcă
putinţa într-un text excentric, precum Eleonora,
apărut în „Unu”, nr. 2, mai 1928, luat de bun adesea
de cei ce vor să înţeleagă ce vrea avangarda: „Tu o/
Tu/ Ah tu Ah tu/ T U U U U U U U/ Ah-tu Ah/ T U
U U U U U U U/ Ah-tu ah-tu ah-tu ah-tu ah/ Tu Ah
Tu Ah T U U U U/ Ah-tu-ah, ah-tu-ah, ah-tu-ah,/ ahha - ah-ha - ah-ha - ah-ha – ah/ ah-Ha, ah-Ha, ah-Ha,
AH/ a – a – Ah Ha/ a a a a a a H/ T U U U U u u u u
u/ E E LE e oo noo ra.” Erotica lui Ion Vinea e una
specială, detaşată, în polemică cu imaginea adorativă
consacrată; el vrea să fie un anti-sentimental, cu poza
îndrăgostitului lucid, denigrând cultul femeii şi
aureola ei smălţuită. E o atitudine ce provine din
dorinţa eşuată de a trăi o dragoste adevărată sau poate
de a cunoaşte feminitatea în chipurile ei instabilmultiple. La 20 de ani, se lasă cuprins de o imagine
hibridă, amestec de negru-pustiu-urât şi beznă
stelară-foc, ceea ce pune în dificultate afectul: „Iubita
mea cu nervii negri/ gura închisă şi dură/ părul de fier
încordat pe creştet/ ce vedenii sapi în perne cu
fruntea?/ Sufletul tău e un porumbar în care au intrat
corbii/ e un puţ în care se încurcă şerpii/ e un horn
înfundat cu crivăţ/ e o aripă de moară ce se zbate şi
cheamă pustiul,/ - eşti o pasăre prinsă de toamnă/
iubita mea de solitudine/ balconul meu de urât,
clopotul meu de vis/ biblia mea de bunătate, ştergarul
de istovire, hanul meu de/ drum necunoscut, foc roşu
în gândul beznelor/ vale cu schit de lemn pentru
reculegere/ iubita mea/ vezi cum s-au destins şi dorm
pe umbre şi lumini crengile/ cum cad fructele grele
lângă garduri.../ cum se sting luminile la ferestre/
cum se netezeşte totul mărginit în liniile lui clare/
acoperişurile geometrice şi cupolele de stuh/ muchia
dealurilor cu păduri măreţe şi rouă,/ mătasea cerului
tăiată de taina zărilor şi stelele/ stelele/ stelele/
stelele” (Stelele, 1915). Poem absolut antologic!
„când dormi, pe mări de ambră şi umbre în
alcov/ spre trupul tău alunec, înot, ca spre-un
ostrov”
Erotismul pare elementul cel mai interesant de
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studiat în literatura lui Ion Vinea. A remarcat acest
lucru Laurenţiu Ulici, în antologia Multum in parvo,
din 1974. Este opera unui Don Juan care a iubit mult
fără să iubească cu adevărat. Din narcisism? Din
aroganţă? Din vanitate? Concepţia despre iubire pare
a fi rezumată în micul discurs al lui Gorjan –
sculptorul Brâncuşi – din romanul Venin de mai:
„Femeia iubită eu nu vreau s-o văd în atitudini
fiziologice... o port în gândul meu, un an, doi, trei...
Pe urmă îmi trece şi iubesc pe alta: un vis, mereu
acelaşi vis, dar care nu se împlineşte... ideea e
totdeauna mai puternică decât realitatea...” Poezia
relevă această decepţie perpetuă a cuceritorului fără
glorie, a „amantului fugos”, însingurat, învins de
propria manie (sau ciudăţenie) şi care s-a lăsat în voia
unor fantasme, fără ardoare pasională certă. E vorba
de o poetică de rafinament, de cutezanţă stilistică:
„nici un sărut nu-mi trece prin suflet” (Declin);
„Teme-te, inimă, prinsă-n legenda mirajelor” (Nox);
„Ce veştede-ţi sunt, iubire, mâinile...” (De
profundis); „Femeie de lut ars şi întunecat/ în apele
de chihlimbar ale amurgului/ ca un duh al sterpelor
stânci te desprinzi/ cu gleznele de văpaie, cu
genunchii poleiţi/ cu paşi de aur vechi prin palidul
nisip,/ chip fără nume, gând fără chip...” (Chip); „Sămi fie mâinile tale ultimele/ ce aştern inimii/ zăpada
liniştii dintâi/ ca peste un mormânt nou de toamnă...”
(Celei venite); „Trebuie, Doamna mea, să-ţi fac
închinarea de seară” (Septembrie); „ochii tăi trişti în
cari se răsfaţă păcatul” (Pro domo); „Noi ducem visul
nostru ca pe-un mort,/ ascuns de flori şi nevegheat de
nimeni...” (Lanţuri); „De ce te-ai dus când ştii că-n
oră/ şoapta destinului pândeşte...” (Mustrări); „O
şoaptă-ai fost în geamătul marin.../ Sibilă-n clipă,
curtezană veşnic –/ te chem, Tamara, azi din ce
declin?” (Comemorare); „prin al somnului fără de
fund abis/ tu mă aştepţi în lacrămile de altădată”
(Steaua somnului); „Polen de chin pe albe cinci
petale,/ fie-le, Doamnă, dulce nimbul pus...”
(Madrigal); „Seara, tăcerea, stele noi,/ Ana din vis,
de lumini luminată...” (Medalion); „mergi singură
prin basmul metalic ce se-ncheagă” (Dintr-o
toamnă). „M-am depărtat când trebuia să viu./ O, deai fi fost semeaţă şi vicleană,/ Minciuna ta m-ar fi
făcut să ştiu...” (Răspuns). E încredinţat că „iubirea e
de mai-naintea noastră/ şi mult ne poartă dincolo de
noi.” (Vecie), ceea ce înseamnă că pentru poet
dragostea nu e o stare certă, ci un streaming, un flux,
un sentiment în mişcare. În afara acestei situări, se
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insinuează câteva complexe resimţite în creaţie – al
fratelui mort, al iubitelor de adolescenţă moarte
prematur, al lipsei tatălui, al mamei excesiv
protectoare, al seducătorului instabil – se pot citi în
straturile fantasmatice ale ficţiunii.
Proiecţiile despre enigma sufletului, ca reper de
adâncime şi eretocrit al cugetului, sunt vagi şi
stilizate: „Sufletu-n zaua lui ultimă pregetă/ vag şiamintind/ de-o iubire nedesluşită” (Remember);
„Schimbă-ne, Suflete, soarta grea...” (Ruga robilor);
„iar sufletul ţi l-ai strivit/ ca-n foi de biblie uscată”
(Insania); „noaptea care-şi pregăteşte-abisul/ în care
sufletele s-ar fi prăbuşit” (Nocturnă); „Sufletul orb îşi
pipăie semnele” (Prag); „sari din scări, suflete cu
armură” (Feerie); „un freamăt/ în care sufletul orb te
pipăie o clipă” (In memoriam); „sufletul ne-am
mântuit/ cu vis de veşnicie visată” (Noi); „câte
hohote plugărind sufletul” (Don Juan II); „mi se
strânge sufletul, mărăcine dureros” (Vânt rău).
Ce putem remarca din aceste decupaje? Se evocă
fel de fel de iubiri din vis, din „zvon”, din trecut, din
ideal, cu siluete imateriale şi năluciri. Unele poeme
sunt dedicative, cu adresă, presărate cu nume
obişnuite – Ana, Sonia, Ioana, Fira, Magda, Gina,
Tamara, Diana, Maria, Margareta... droaie de iubite –
iar adoraţia este intens cufundată în ficţiune.
Versurile adoptă o anumită strategie a seducţiei, nu
de întâmpinare, de cucerire, ci epilogală, de spleen,
de regret şi ruptură; au o privire superioară, un aer
simandicos, de bravadă galantă, în gesturi studiatteatrale, vădind o vocaţie de dandy, dacă este să
recurgem la un concept impus trainic de Baudelaire,
pe placul artiştilor scăpătaţi din orice epocă, definind
un soi de ratare a burghezului de metropolă, care-şi
cheltuie averea moştenită – una de ordin spiritual – în
viaţa denaturată de plăceri: „O mână de bărbaţi
declasaţi, dezgustaţi, fără rost, dar având cu toţii
bogăţia unei forţe înnăscute, pot să făurească planul
de a întemeia un nou fel de aristocraţie, cu atât mai
greu de înlăturat cu cât va fi bazată pe cele mai
preţioase şi indestructibile calităţi şi pe darurile
celeste, pe care nici munca şi nici banii nu le pot
conferi.” Dandysmul este şi o formă de potrivnicie,
„ultima zvâcnire de eroism în vremuri de decadenţă”.
Aristocraţia („boierimea minţii”!) aflată în derivă
rezistă astfel la asaltul plebeu. Un amestec aburos de
real şi ficţiune, de elitism şi frondă, de rigoare şi nonconformism, un joc al distanţării şi al cultivării
aparenţelor – cu atenţie specială pentru armonia
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vestimentară, la inşi care vor să-şi facă din viaţă
operă de artă, l-am putut remarca şi la Ion Vinea, ale
cărui personaje din proză suferă de egoism, de un
egoism dens şi coroziv. De altfel amiciţia sa cu F.
Scott Fitzgerald (1896-1940), asimilat acestui model
de sensibilitate, nu a fost deloc întâmplătoare. S-au
cunoscut la Paris, când apărea în Franţa traducerea
romanului celebru Marele Gatsby. Vinea îl va numi
mai târziu în corespondenţă „defunctul meu amic din
anii 29 şi 30”, şi s-a remarcat influenţa americanului
şi a elogiului său adus extravaganţei, inclusiv a celei
alcoolice, asupra autorului Lunaticilor. („Scott
Fitzgerald izbuteşte, la 30 de ani, să ne impună
aventura sentimentală a lui Gatsby le Magnifique, să
ne intereseze la viaţa şi la belşugul, la desfrîul, la
idealismul şi la ipocrizia Americii de astăzi.”, Opere,
VII, 2005) Dandysmul, cu semeţia lui studiată, face
posibilă împletirea vocii conservatoare cu cea
nihilistă, între ariergarda care consolidează cuceriri şi
avangarda care dinamitează convenţii. Rudimente ale
acestei atitudini aflăm şi azi, în mişcarea aşa-numită
BOBO (Boem+Bourgeois), cotând noua elită pură a
secolului XXI, cu maniere selecte, habitudini boeme,
cult al modernităţii, gust pentru librăriile clasice, cu
aer demodat, ţinând la fasoane şi adresări subtile.
„Şi-ţi împletesc un leagăn de cuvinte/ să-ngâne
lin destinul tău ne-ntreg”
Şi-a făurit o viaţă aventuroasă. N-a fost nici pe
departe un statornic în iubire. Cea mai recentă
exegetă a sa, cercetătoarea clujeană Sanda Cordoş, în
Ion Vinea. Scriitor între lumi şi istorii, ediţia a II-a,
2018, i-a reconstituit cu atenţie biografia
sentimentale, din care merită să spicuim. Pe Tana
Qvil (1894-1976), numele literar al Anei Maria
Oardă, o cunoaşte în refugiul de la Iaşi, ea fiind
studentă la Facultatea de Litere şi Filosofie. Cei doi
se căsătoresc în 1917. După moartea tatălui, Măriuca
deţine o moştenire pe care o investeşte în publicaţia
mult dorită de soţul ei, „Deşteptarea politică şi
socială”, unde, de altfel, debutează şi ea cu articole.
Banii sunt cheltuiţi şi, din refugiu, cei doi se întorc
săraci la Bucureşti, despărţirea producându-se prin
1920-1921, deşi colaborarea literară între ei se
menţine. În romanul postum Venin de mai apare ca
iubită ideală, sub numele Tanit. A publicat un volum
de poezie, Nocturne, în 1968.
Mobilul despărţirii e posibil să fi fost relaţia cu
actriţa Dida Solomon (1898-1974), Dalia Pabst din
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romanul Venin de mai, care provine dintr-o familie
săracă, cu mulţi copii, Dida fiind mezina. Susţinerea
financiară în a urma Conservatorul (unde intră în
1918, la clasa lui C.I. Nottara) vine de la o soră a ei,
dactilografă la „Adevărul” şi „Dimineaţa”, prin care
pătrunde în lumea artistică a vremii. Vinea s-a
implicat în cariera iubitei sale. Aceasta debutase în 19
apr. 1922 la Naţionalul din Bucureşti, în
„Domnişoara Iulia” de A. Strindberg (în regia lui C.
I. Nottara) şi obţinuse un succes de natură să o
consacre. Cunoscându-i sensibilitatea, scriitorul
traduce pentru ea câteve piese. Nu se poate şti când sa produs despărţirea dintre ei. Cert este că în 1924,
Dida Solomon se căsătoreşte cu Scarlat Callimachi,
„prinţul roşu”, cum i se spunea, pentru vederile sale
de stânga. Fiul Didei, ziaristul Dimitrie Callimachi
(1927-2014), ajuns aproape octogenar, a evocat
episodul într-un interviu din „Realitatea evreiască”:
„Dida era prietenă cu poetul Ion Vinea care a
prezentat-o drept soţie la cenaclul lui E. Lovinescu.
Nu cred că ei au fost căsătoriţi «cu acte». În acea
vreme tata conducea revista «Punct», unde colaborau
şi Vinea, şi Voronca, cu care era prieten. Scarlat
Callimachi a invitat-o pe Dida Solomon la restaurant,
la teatru... Într-o bună zi a întrebat-o dacă vrea să fie
soţia lui. Mama mi-a povestit că nu se aştepta. Pe de
o parte, era Vinea, pe care îl iubea şi o iubea, dar nu
se putea baza pe el fiind nestatornic, iar pe de altă
parte, Scarlat, care îi dădea siguranţă. Aşa că a
acceptat şi, în 1924, s-au căsătorit” (apud Sanda
Cordoş).
Cu actriţa Nelly Cutava (1906-2003), ea însăşi
prozatoare la senectute, relaţia s-a lăsat cu mesaje
reciproce, în Lunatecii, respectiv Strada Vânătorilor,
roman autobiografic, 1974. S-au cunoscut în 1925,
când ea avea 19 ani, abia venită în Capitală de la
Turnu Măgurele, studentă la Conservator. Căsătoria
are loc în secret, în luna mai, dar relaţia nu durează
mult, curmată se pare de gelozie, prin 1930. Nelly se
va recăsători în 1938 cu avocatul şi ziaristul Radu
Popescu (1913-1985), mai târziu cronicar dramatic la
„România liberă”, fiind părinţii prozatorului Petru
Popescu. Emigrat în SUA, la Los Angeles, în anii
’80, acesta îşi duce mama peste ocean, unde va
deveni soţia unui mare director de hoteluri, în Hawai.
Prin 1930 începe prietenia cu Henriette Yvonne
Stahl (1900-1984) Cei doi s-au cunoscut în 1930 la
Teatrul Naţional, unde ea era actriţă. Povesteşte întro carte-interviu, Realitatea iluziei (1996), a Mihaelei
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Cristea: „Eram în picioare, stând de vorbă cu cineva.
La un moment dat, mi-au căzut pe jos mănuşile. Mi
le-a ridicat Ion Vinea, pe care nu-l cunoşteam. Când
mi le-a întins, ni s-au întâlnit privirile. M-au frapat
albastrul extraordinar al ochilor şi celebrul lui
surâs...” Au fost parteneri de viaţă până la sfîrşitul
anului 1944. „Cu Ion a fost multă dragoste, multă
poezie, multă durere, dar şi neîndurat de multă
minciună! Şi s-a minunat că nu l-am admirat pentru
acest eroism al minciunii, cum îşi numea el
minciuna!“, spune în romanul cu cheie Drum de foc
(1981). A lansat despre Vinea imaginea amorezului
voiajor: „Umbla cu o valijoară elegantă, o trusă, în
care avea, într-adevăr, tot ce-i trebuia pentru a
rămâne câteva zile la una sau alta dintre acele femei.
Aşa că dacă l-ar fi întâlnit din întâmplare în oraş una
din femeile cărora le spusese că pleacă în provincie,
el i-ar fi arătat micul bagaj şi i-ar fi spus: «Chiar
acum m-am întors, viu de la gară». El şi «trusa» lui
deveniseră celebri. Toată lumea cunoştea trucul
«trusei», bineînţeles afară de femeile implicate.“ (v.
Fratele meu, omul, 1969) În 1946, Henriette îl
cunoaşte pe prozatorul Petru Dumitriu (1924-2002),
alături de care va trăi până în 1955, în pofida
diferenţei mari de vârstă dintre ei.
Epurat din presă în 1954 (urmare a articolelor sale
antisovietice din Evenimentul zilei, ziarul lui Pamfil
Şeicaru), Ion Vinea n-a revenit în publicistică, deşi
suspendarea îi fusese ridicată, prin intervenţia unor
demnitari politici. A fost acceptat ca traducător, după
ce ani de zile lucrase „ca ghipsar, hamal, magazioner
şi «negru» literar“ (dintr-un memoriu editat de D.
Hâncu, în România literară, nr. 9/ 2008). În 19591960, după rămânerea în Occident a lui Petru
Dumitriu, a fost arestat şi anchetat câteva luni,
împreună cu soţia sa, Elena Oghină, la Miliţie şi la
Securitate, pentru 200 monede de aur vândute lui
Petru Dumitriu, prin 1951-1952.
Cu o existenţă accidentată, plină de meandre, în
scris, în viaţa particulară, oscilând între avangardă şi
ariergardă, între constructivism şi decadentism
rafinat, poetul şi eseistul, sclipitorul dandy Ion Vinea
a fost unul din suporţii modernismului radical, la noi.
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Romanul, dincolo de posibile categorisiri
făcute de teoreticieni, rămîne mereu prins într-o
dublă aventură. Una este aceea a limbajului și a
propriei organizări. Cealaltă este la un alt nivel,
fiind, de fapt, concretizarea a ceea ce caută
(aproape) toți cititorii, mereu dornici să își
diversifice „recolta” de replici ficționale ale lumii,
cu atît mai interesante cu cît sunt determinate de
buna cunoaștere a spectacolului oferit de aceasta.
E ceea ce numim, de o vreme, „lumi posibile”;
dincolo de această observație de largă uzitare, e de
spus faptul că, mai mult decît aventura în sine,
mult mai profitabilă poate fi, uneori, înțelegerea
unor relaționări ce au loc cam de pe cînd se poate
vorbi de modernitatea genului, între lumea mare,
pe care o numim „real”, și cealaltă, rezultat de
natură ficțională, rod al unui act de creație plasat
în diferite forme de înțelegere/ categorisire, avînd
ca ambiție declarată concurarea, uneori chiar
substituirea modelelor reale, credibile prin validare. Între
ficțional și real, se plasează, de un timp încoace, acest
fenomen al unor reciproce influențări ce înlocuiesc o
veche obișnuință a „inspirării romanului” din realitatea
observată, într-o formula univocă și consacrată ca atare..
Am făcut respectivele observații de început plecînd
de la un roman scris de Bogdan Hrib: Reziliență, editura
Tritonic, 2020. Am fost tentat să fac acest exercițiu al
interpretării unui text din familia celor care erau plasate,
cu niște ani în urmă, într-un spațiu literar relativ
periferic, din prisma preocupărilor mai puțin vizibile
pentru scriitura aplicată, pe de o parte, ca și din
perspectiva unei categorii de cititori cu un orizont de
așteptare deja format într-un anume sens. Romanele din
familia a ceea ce numim policier, thriller, mystery sunt,
de multe ori, prinse de propria rețetă a succesului rapid
în fața unui public avînd așteptări bine întemeiate și o
cultură serioasă în domeniu. De aici, prejudecata nu
mereu susținută, e drept, care plasează asemenea
producții romanești (cu unele excepții) dincolo de
anumite praguri valorice; de aceea istoria literaturii lumii
a consemnat, mereu, și situațiile care infirmă regula.
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Cu cît ne raportăm la fenomenul literar actual, cu atît
observăm că lucrurile se schimbă radical, mai cu seamă
în ultimii ani. Apar (și acest fapt nu poate fi decît
îmbucurător) tot mai mulți scriitori ce se doresc a fi
profesioniști, fără a urma direcții clasicizate și căutînd
drumuri pe care post-postmodernitatea le-a oferit
generos (iar unii dintre acești scriitori care trec dincolo
de drumuri bine marcate, meritînd interes în cel mai bun
sens al termenului). Încercînd, uneori, chiar să trăiască,
fie și parțial, din scris, acești autori sunt exponenți ai
unui nou tip de scriitură, din care transpare o cultură
eterogenă bine asimilată/ de multe ori de factură
autodidactă, prima lor educație fiind de natură tehnică,
precum și stăpînirea remarcabilă a unor instrumente ce le
favorizează o bună și sensibilă percepere și interpretare a
vieții complexe de zi cu zi. Ei sunt scriitori, analiști,
comentatori, activiști civici, profesori etc. Iar ceea ce
scriu ei, chiar dacă de multe ori pare a fi dictat (și) de o
pragmatică judecată dictate de înțelegerea ofertei
culturale, respect, în alți parametri, acele atribute ce
defineau cîndva literaturitatea. De aici, o lungă discuție,
care ar putea înlătura, deseori, neadecvata eticheta de
literatură de rangul doi aplicabilă pentru romane în care
primează un conținut specific, alert, bine strunit, dictat
de un anumit orizont de așteptare bine cunoscut, de
altfel. Ceea ce scrie Bogdan Hrib se încadrează în ce am
evidențiat pînă acum. Și voi arăta acest fapt referindu-mă
la romanul său Reziliență, la care am făcut trimitere mai
sus.
Cele trei părți ale romanului sunt plasate sub semnul
unui motto fragmentat ce definește termenul invocate de
titlu: „Înainte de a intra în științele sociale, conceptul de
reziliență a fost folosit în domeniile ecologiei și
biologiei: înțeles inițial ca abilitatea sistemului de a
reveni la un echilibru ex ante, el a fost ulterior perceput
ca fiind capacitatea dinamică a sistemelor de a absorbi și
de a se adapta ușor la schimbări. (…) În ultimii ani s-a
intensificat folosirea termenului… în politica externă și
el este menționat în Strategia Națională de Securitate a
SUA… (…). Cu toate astea, reziliența este, în cele din
urmă, un substantiv care depinde de contextul în care
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este folosit și trăiește prin propriul său crez de adaptare.”
Perceperea și interpretarea fenomenului social ce era
marota romanului în general germinează, acum, din nou,
surprinzător. Iar romanul de față este o dovadă. Aparent
(mai cu seamă datorită persistenței elementului
paratextual ce trimite spre personajul de serie cunoscut
cititorilor unor romane semnate de Bogdan Hrib) avem
de a face cu încă un roman „de gen”, în care accentul e
pus pe acțiune, pe derularea unor situații tipice, pe
inventivitatea celor care rezolvă cazul etc. Un pic de
umor, limbaj adecvat, absența oricăror forme de
complexitate narativă, personaje schematice. Aceasta ar
putea fi rețeta ideală pentru un anume gen de romane
invocate mai sus. Deși, dacă am privi dincolo de ițele
specific unei lucrături de mystery, un citator atent ar
trebui să remarce un amănunt deloc lipsit de importanță:
personajul feminin Sofia (trăitoare la Londra, cu interese
neprecizate la o firmă cu activitate necunoscută, țintă ea
însăși a unui atentat poate simulat?), soție a pseudodetectiv Stelian Munteanu, este, în final de roman,
abandonată dincolo de explicațiile obișnuite, naratorul
cultivînd astfel o ambiguitate ce ar putea trimite inclusiv
spre gîndirea unui nou roman, în alte cadre.
Ingeniozitatea lui Bogdan Hrib e dovedită tocmai de
balansul fericit pe care îl execută propria-i formula. Pe
de o parte, în jurul personajului de serie Stelian
Munteanu „accidentele” par a fi predestinate. Crime,
tentative, răsturnări de situație, personajele simpatice din
mediul clasic al policier-ului (cu focalizare pe un cuplu
mai puțin obișnuit, în care comisarul e acompaniat de o
tinerică deșteaptă, frumoasă, poate și îndrăgostită)…Dar
acestor date uzuale, naratorul le adaugă altele, într-un
adevărat tur de forță ce presupune deplasarea acțiunii, în
cadre încrucișate, de la București la Londra, apoi la Iași,
și retur, cu detalii de finețe, observații de natură socioantropologică depășind multe dintre interesele genului,
cu portretizări fine, cu plăcerea unor conexiuni culturale,
făcute cu acea știință a naratorului rafinat ce mai
păstrează cîte ceva pentru ocaziile care urmează: „Două
lansări de carte – un roman psiho-pupu după titlul
elucubrant, plus un volum de poezii al unui poet sexsymbol, foarte la modă – și o conferință pe teme istorice.
Habar n-avea de proiectul Intermarium, sau, mă rog, știa
cîte ceva de prin cărțile de istorie…”; sau „…un personaj
straniu, un fel de miss Marple cu douăzeci de ani mai
tînără decît în romanele Agathei Christie. O prezență
feminină, înaltă, solidă, cu haine cenușii – pantaloni și un
sacou, peste o bluză, toate în nuanțe neutre, dar cu o
figură rotundă, prietenoasă și din care nu zărește decît
doi uriași ochi albaștri și un păr nici lins, nici creț, nici
lung, nici scurt, care se zbate în toate direcțiile. E
englezoaică. Asta e evident…”; sau „E seară și Iașiul e
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copleșit de căldură și de febra concertelor muzicale de la
Dobrovăț. Vacanța școlară nu s-a terminat și doar
restanțieri întîrziați se mai adună pe Dealul Copoului…”.
„A merge cu metroul e o plăcere, dacă prinzi loc să poți
citi o carte sau măcar să poți găsi un loc ferit unde să te
uiți la lume și să încerci să le descifrezi povestea”. Sau
„…sediul ICR, foarte posh, situat în sudul grădinii Hyde
Park și la puțini pași de Palatul Buckingham, în Belgrave
Square nr. 1, într-o clădire victoriană, albă ca tot cartierul
și uriașă din punctul lui de vedere”.
Și așa se naște un joc subtil, „al punctelor de vedere”
emise de narator, de unele personaje, conectate cu
părerile posibile ale unor cititori ce sunt atenți la ceea ce
se întîmplă în viața social-politică (și nu numai) din 2019
(cu manifestații, cu observații diversificate, cu analize
subtile), construite ca flash-uri veritabile ce amintesc de
mișcarea de travelling executată de un operator plin de
pricepere. Așa că romanul e compartimentat în 25 de
asemenea „cadre”, plus un epilog mai mult sau mai puțin
necesar. Dincolo de ritmul deliberat alert, dincolo de
imaginile aparent neutre, ținînd de lumea barurilor,
teraselor, întîmplărilor cultural-didactice, surprinzînd
mostre din lumea urbană etc., fără multe avertizări,
narațiunea ne introduce în ceva care pare a fi chiar
miezul poveștii: în spatele cortinei se află un proiect
halucinatoriu, ținînd de o complicate incursiune în geopolitică actuală și integrantă, cu o posibilă Polonie Mare,
o Moldovă Mare (?), de unde și pregătirea unei adevărate
conspirații, condusă de corifei internaționali (un
ucrainean, o profesoară din Polonia, un basarabean, cu
legături obscure venind (și) din spațiul londonez, cu alte
rețele vag sugerate ce țin de nuanțe istorice, geografice,
politice extrem de apropiate de noi. Dar un proiect
Intermarium este oficial e cunoscut și în acest sens se
face trimitere la întîlniri ale președinților din state esteuropene aferente pe teme cunoscute de politică regional
etc. De aici încolo romanul ar trebui citit pe linia spre
care ne-a îndreptat un iscusit narator care lasă libertate
cititorului său să aleagă: o poveste ce ține de securitatea
națională, de competențele unor polițiști inteligenți, de
interesele ascunse ale unor mafioți, una sau mai multe
posibile povești de dragoste discret sugerate, toate
acestea amestecate cu o radiografiere originală a
societății de astăzi, cu nevroze, preocupări, probleme de
natură cultural-economico-politice de cu totul altă
factură decît cele din anii mai din urmă. Adică un roman
în care elementele specifice „genului” știu să
conviețuiască profitabil cu datele ce asigură
complexitatea unui text epic de calitate.
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EUGEN URICARU.
MONOGRAFIE
Dana Raluca SCHIPOR
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Apariția în volum anul acesta a
monografiei scriitorului Eugen Uricaru
semnalează datorită criticului Ioan Holban,
cel care dedică un studiu de început
substanțial operei prozatorului, în primă
măsură liniile de forță ale romancierului
care debutează cu primul volum de proză în
anii ‘70, și a cărui activitate literară
converge în anii ce au urmat cu cea a
omului de cultură, președinte al Uniunii
Scriitorilor din 2001 până în 2005 și
totodată reprezentant și trimis în câteva
misiuni diplomatice importante.
Operei scriitorului criticul Ioan Holban
are să îi dedice două capitole de referință,
ambele structurate în funcție de ciclurile
epice proiectate de autor, vaste construcții
narative având în centrul lor perspectiva unui
întreg secol frământat și torturat de anomaliile
istorice și politice, cu un interes aparte pentru
relațiile de putere și cu Puterea pe care se
fundamentează de regulă lumea ficțională a
scriitorului. Concentrată în jurul a două cicluri
epice restrânse în formula simbolică ,,Vladia”, pe
de o parte, și ,,Romanul secolului XX” pe
cealaltă parte, așa cum criticul își intitulează cele
două intervenții din prima parte a volumului,
problematica prozei lui Eugen Uricaru se relevă
ca una de o foarte sensibilă vibrație la amănuntul
istoric și la mecanismul ascuns, fascinant, al
fricii.
Cea de-a doua parte a volumului menită să
pună în lumina ,,Viața”, păstrând structura clasică
a unei monografii, ilustrează de fapt ,,partea de
vină” a însuși scriitorului, cel care într-o
concentrată schiță biografică reînnoadă ițele unui
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destin pus sub semnul întâlnirilor și al
evenimentelor cruciale. Fondatoare scrisului,
atmosfera intelectuală a anilor formării sale se
leagă totodată de apariția la momentul potrivit a
câtorva oameni importanți care direcționează pe
tânărul pasionat de lectură, dar și mai târziu de
întâlnirile cu alți scriitori și formarea în aceeași
perioadă a cenaclului și revistei ,,Echinox”,
precum și de intrarea în redacția unora dintre cele
mai de prestigiu reviste literare. Venind tot mai
aproape de anii cei din urmă în care Eugen
Uricaru își desfășoară activitatea mai întâi ca
președinte al Uniunii Scriitorilor, iar ulterior ca
diplomat, fiind numit în 1992 atașat cultural la
Atena, schița biografică poartă tot mai mult
amprenta actualității, cu rumorile și disputa vinei
generale.
Ultima parte a cărții deschide dialogul cu
autorul însuși, într-un interviu acordat de acesta
scriitorului Cristian Livescu, în august 2019. Fără
să treacă peste problematica punctelor fierbinți
ale actualității, interviul inițiază căutarea relației,
atunci când scriitorul iese în față, dintre scriitor și
opera sa, dintre scris și conștiința scrisului, dintre
realitate și ficțiune, lăsând deschisă perspectiva
operei viitoare, între timp, de altfel, și dusă la bun
final prin apariția anul acesta al romanului
Grădina Paradisului, roman născut dintr-o idee
documentată, pornind de la o cuvântare ținută de
Adolf Hitler care promitea la acea dată
transformarea Europei de Est într-o ,,grădină a
Raiului”.
Revenind asupra studiului pe care Ioan
Holban îl dedică operei romancierului Eugen
Uricaru, analiza sistematică a criticului
parcurgând ciclurile epice de amploare ale
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scriitorului căruia i se recunoaște întâi de toate
,,știința construcției narative” converge înspre
identificarea liniilor de forță ale literaturii sale.
Suprapuse pe două nivele ale ficționalului,
Utopia și Realitatea, așa cum distinsul critic le
ideintifică, narațiunile din proza de debut
(Despre purpură, Antonia. O poveste de
dragoste) precum și romanele de mai târziu
(Vladia, Mierea, Așteptându-i pe învingători,
Memoria etc.) converg cu toatele înspre tiparul
unei lumi ficționale identificate în universul
Vladiei, ca expresie a spațiului utopic și a
,,necesității spațiului inventat”, devenit de altfel
spațiul ,,matcă” al prozei lui Eugen Uricaru din
anii ‘80. Ca roman al maturității, Vladia devine
astfel nu atât un univers singular, izolat, ci o
întreagă lume ficțională al cărei tipar se regăsește
și în romanele de mai târziu. Ciclul început în
1981 cu romanul Așteptându-i pe învingători
intenționează încă de la început să proiecteze o
frescă a societății românești din secolul al XXlea, sistematizând, notează criticul, evenimentele
și realitățile sociale și politice marcate de Primul
Război Mondial. Recursul la parabolă, dominant
în această etapă de creație, constituie un aspect
important. Lumea ficțională se poate reduce în
această ordine de idei, observă astfel criticul Ioan
Holban, la una din afirmațiile emblemă în care
acesta intuiește de altfel cheia acestui ,,tărâm
insular”, autosuficient sieși: ,,Vladia e o lume și
lumea e Vladia”.
Sub fascinația imaginarului puterii, primul
grupaj de romane și texte de debut ale scriitorului
încadrează în cele din urmă toate derivatele
puterii într-o admirabilă demonstrație de forță și
disimulare ficțională: de la puterea ca formă
instituțională, la tipologii umane conflictuale ca
,,învinsul” și învingătorul, la condiționarea unei
categorii aparte, cea a oamenilor puterii, singurii
care se află în puterea unei idei, glisările
permanente pe această tematică obsesivă rămân
permanent în lumina analizei.
Sub titlul acesta larg, ,,Romanul secolului
XX”, cel de-al doilea capitol dedicat operei
scriitorului Eugen Uricaru încadrează un al
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doilea ciclu de romane pornind de la primul din
această nouă serie, Supunerea, continuând cu
următoarele Cât ar cântări un înger, Plan de
rezervă, Beniamin, și încheind cu Permafrost.
Configurat ca un ,,roman total”, ciclul Supunerea
oferă astfel multiple chei de lectură, cu deschideri
din cele mai diverse spre romanul psihologic, de
dragost, politic, social, simbolic, istoric, realist,
parabolic, în datele acestea istorice tulburi, cu
realitățile și abuzurile social-politice ale primelor
cinci decenii ale secolului al XX-lea. Numite de
altfel ,,romane cercetare” la un moment dat,
romanele lui Eugen Uricaru din ultima perioadă
sunt romane de coordonate fixe, deschise spre
toate aceste spații opresive care refac în detaliu
harta unei lumi aflate sub dominanta fricii: de la
Rusia lagărelor bolșevice și imaginea Gulagului
– spațiu de referință în romanul Supunerea, de
pildă, la Germania hitleristă, imaginea Bucovinei
de Nord și România cu Bucureștiul comunist,
toate aceste hotare, spații carcerale extinse,
trasează topografia unei lumi aparte.
Finalizând ciclul acesta romanesc prin
simbolul salvării și al martirului în Beniamin,
într-o imagine ce reia in nuce structurile
revoluției de la 1989, romanele sintetizează în
fapt, punctează în final analiza, o întreagă epocă,
radiografiind ,,o sumă de tipologii, un sistem,
gândirea cuiva și acțiunea grupurilor” (p. 61),
dispunând în plus de toate instrumentele de finețe
în identificarea mecanismelor psihologiei
oamenilor și a comunităților.
Pasiunea pentru faptul istoric documentat,
precum și pasiunea pentru scris și ficțiune, cele
două coordonate care structurează în ansamblu
proza lui Eugen Uricaru, deschid astfel biografia
scriitorului pentru care primii ani ai formării
intelectuale datorează mult întâlnirilor prolifice
cu acei oameni care apar de regulă ca fondatoare
pentru destinele fiecăruia, la un moment dat.
Figurile ce rămân vii din copilărie se leagă
bineînțeles de primele lecturi și primele lecții de
literatură, dar și de contactul dintâi cu mărturiile
istorice.
După o carieră militară încheiată prematur,
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scriitorul începe perioada formării sale la școala
clujeană de filologie. Sub semnul acestei formații
la ,,școala ardeleană” stă și experiența
considerată de chiar scriitor ca definitorie la
cenaclul și revista studențească ,,Echinox”,
fondate de Eugen Uricaru și colegul de an Marian
Papahagi, la Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, întrun an de relativă relaxare politică, în toamna lui
1967. ,,Echinox însemna – are să mărturisească
scriitorul – stare de echilibru, regăsirea de sine și,
în același timp, ideea că poate urma o noapte mai
lungă ori, fericit, o zi mai lungă. A urmat o
noapte, până la cea mai lungă noapte a lui 1989.”
(p. 107). Dialogul fondator, ,,aventura
intelectuală și creativă” inițiate odată cu
înființarea cenaclului aduc împreună scriitori și
poeți, studenți de la Arte Plastice și de la
Conservator, între care Dinu Flămând, Adrian
Popescu, Mariana Bojan, Ion Mircea, Gavril
Moldovan, Olimpia Radu, Petru Poantă,
plasticienii Florin Creangă, Mircea Baciu și
Octavian Cosman, dar și redactorii care au rămas
la conducerea paginilor în limba germană și
maghiară, poeții Franz Hodjak și Bernd Kolf ori
criticul Peter Motzan. În condițiile social-politice
aparte, imaginea și sentimentul unei generații se
conturează, mărturisește scriitorul, schițând în
continuare profilul literaturii unui întreg sfârșit
de veac: ,,Se opuseseră generației ‘60, voiau să se
opună și nouă, generației ‘70. Au schimbat
tactica și nu s-au mai opus generației ‘80, ci au
luat-o în captivitate” (p. 106).
Experiența cenaclului rămâne fondatoare.
Debutul la revista ,,Ateneu” în 1965 pune în
lumină, în fapt, și ,,cea mai benefică întâlnire cu
ceea ce se cheamă «lumea literară»”. Sub
conducerea poetului Sergiu Adam, întâlnirile
periodice de aici marchează și începutul formării
unei conștiințe treze a scrisului, la fel cum ele
deschid gustul spre lecturile bune, dar mai presus
de orice, formează luciditatea critică, ,,îndoiala
asupra celor scrise”, lucru esențial pentru această
perioadă de orientare și asumare literară.
Întâlnirilor de aici cu Ovidiu Genaru, Sergiu
Adam și George Bălăiță scriitorul le recunoaște

calitatea de a fi ghidat efortul susținut al scrisului.
Nu sunt acestea singurele întâlniri prolifice
marcante, căci și altădată în paginilor scurtei
biografii, dar și în interviurile ocazionale
acordate, autorul se găsește în recunoașterea
,,oamenilor admirabili” din viața sa.
Nu fără ecou rămâne întâlnirea cu Marin
Preda imediat după publicarea romanului Mierea
a cărui apariție avea loc în 1978. Romanul de
altfel distins ulterior de Uniunia Scriitorilor, unde
președinte în următorul an era însuși autorul
Moromeților, găsește aprecierea mărturisită a
acestuia. Urma acestei întâlniri o găsește criticul
Ioan Holban într-o altă formă odată cu publicarea
romanului Supunerea. Motivul central al salvării
și tema martirului din romanul lui Eugen Uricaru
apărut în 2006 direcționează astfel spre subtila
credință a speranței ca formă interioră de
supraviețuire. Restrânsă în ideea ,,dacă speranță
nu e, nimic nu e”, ideea generatoare a romanului
pare să răspundă în oglindă marelui prozator,
într-o reformulare a finalului cunoscut al
romanului Cel mai iubit dintre pământeni,
constată astfel criticul.
Păstrând structura unei monografii clasice,
volumul dedicat prozatorului Eugen Uricaru
aduce în vedere cu precădere ciclurile romanești
ale scriitorului, proiecte ample de construcție
narativă, cu imaginea de frescă a societății
românești de după Primul Război Mondial,
lăsând deschis permanent dialogul cu autorul.
Încheind cu interviul acordat criticului Cristian
Livescu, sub această lumină a atmosferei și
ambianței formării intelectuale, a întâlnirilor
fondatoare scrisului, a personalităților sub care
profilul de mai târziu al romancierului se trasează
și nu în ultimul rând a evenimentelor de căpătâi
care fundamentează cariera scriitorului și a
omului de cultură de azi, monografia scriitorului
Eugen Uricaru devine cartea unui profil de
scriitor, al scriitorului secolului al XX-lea, al
generației ‘70.
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POEZIA CA „PEDAGOGIE NAŢIONALĂ”
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limba, marele personaj tragic al Istoriei
basarabene a fost exilată, glotonimul limbă
moldovenească (norodnică) a făcut o
fulminantă carieră. Iar scrisul, pentru cei
credincioşi românismului a devenit un act
existenţial, hrănind o literatură rizomică. Şi
pregătind, conspirativ, o fabuloasă renaştere,
obstrucţionată ori deturnată de pe calea
reîntregirii.
Înainte de a examina soarta acestei
literaturi se impune să chestionăm, sociologic,
contextul pentru a privi problema adecvat, în ramă
geo-politică. Spaţiul pruto-nistrean nu conservă o
etnicitate moldoveană nealterată cum ar susţine
reprezentanţii moldovenismului fundamentalist (V.
Stati, Ion Druţă). Există şi o ideologie a
moldovenismului filorus, acceptând pe fundalul
moldovenismului primitiv o modelare rusofilă. În
plus, fragilitatea statalităţii ca moştenire
geoculturală (Basarabia având, lungă vreme, statut
de gubernie) alimentează psihologia „omului
marginal” (Robert E. Park) şi ridică, imperativ,
problema marginalităţii. Ceea ce înseamnă că fiind,
în limbaj sociologic, o arie culturală periferică
spaţiul basarabean presupune confruntarea a două
sisteme culturale, cu inevitabile întrepătrunderi,
împrumuturi, schimburi culturale. Întrebarea e dacă
aceste fenomene de difuzie s-au grefat pe o matrice
stilistică de rezistenţă (ca obârşie) sau dacă modelul
cultural (cultural pattern) a impus o cultură
donatoare.
Analizând fenomenul literar basarabean, E.
Lovinescu aducea în scenă, ca prim argument,
interesul cultural, observând că, după un secol de
înstrăinare, necunoscuta literatură basarabeană
invita mai degrabă la „amorţirea scrupulelor
estetice”. Totuşi, aceşti „moldoveni desfăcuţi de

POEZIE

S-a discutat abundent despre fenomenul
miraculos al regenerării românismului în Basarabia,
stingând ceea ce s-a numit, îndreptăţit, o „ruptură
ontologică” (cf. Th. Codreanu). Şi obligând la un
efort integrator, ambivalent, recuperând o literatură
care păstrează, prin memoria etnică, rădăcinile
arheale româneşti, dar care, sub „teroarea Istoriei” e
bântuită de o „conştiinţă sfâşiată”, căutându-şi
specificitatea. Pericolul rusificării, criza dedublării,
comandamentul sincronizărilor întreţin, pe de o
parte, sentimentele de marginalitate şi înstrăinare,
chiar reacţii retractile; pe de altă parte, alimentează
„complexul Ithaka” (cf. M. Cimpoi), Basarabia fiind
– s-a spus – „o ţară în exil”. Şi dacă suntem de acord
că o geografie literară românească nu poate ignora
spaţiul basarabean (cunoscând o schizoidie benignă
care, în timp, a alimentat un modus vivendi), sarcina
urgentă ar fi, dovedind realism politic, edificarea
unui spaţiu cultural comun. Ideea unionistă nu mai
e populară, atractivitatea economică întârzie, dilema
identitară se prelungeşte. A fost reactivată o fantomă
lingvistică: limba moldovenească. În acest context
ne putem întreba dacă Basarabia, trecând „proba
exilului”, mai e o provincie românească şi în ce
măsură literatura ei are, prin des-ţărare, conştiinţa
acestei apartenenţe.
Românismul basarabean a fost „sentinela
latinităţii” (Zamfir C. Arbure) iar fenomenul
basarabean este un fenomen românesc in extremis.
Ca regiune de frontieră (border-land), Basarabia şia prelungit protostatalitatea, independenta
Republică Moldova zbătându-se între securizare şi
federalizare. În vreme ce ruşii au încurajat
identitatea moldovenească, lipsa unui proiect
panromânesc la Bucureşti, incoerenţa decizională
sau gafele diplomatice n-au făcut decât să amplifice
dezinteresul şi să blocheze replierea identitară. Cum
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noi” (după expresia lui Iorga) au dovedit
continuitate culturală pe fundalul rezistenţei
românismului. Încât a discuta despre literatura
basarabeană înseamnă, prioritar, a nu uita că „nu
există literatură pură” (D. Matcovschi), în absenţa
unei pedagogii naţionale. Şi dacă poeţii sunt
conştiinţa morală a naţiunii, cruciada pentru limbă,
Istorie şi neam s-a purtat, se ştie, sub stindard
eminescian de către o mână de scriitori, repudiind
„estetica de partid”, alergică la sacru şi exemplul lui
Homo sovieticus, încurajând mancurtizarea –
veritabil genocid etno-cultural. Presiunea slavizării
a trezit o conştiinţă îndurerată şi a obligat la apărarea
identităţii şi a specificităţii. Dar acţiunea
„moldovenistă” sovietică a avut un scop politic şi,
sub masca afirmării identităţii, a urmărit brutala
separare de unitatea sa etnică, atentând la memoria
istorică. Stegarii moldovenismului agită o fantomă
lingvistică. A promova limba moldovenească
înseamnă a dovedi o crasă ignoranţă ori a comite o
fraudă ştiinţifică, sub un întreit aspect (lingvistic,
istoric, politic), nota Eugen Coşeriu; fiindcă român
şi moldovean „nu sunt termeni de acelaşi rang
semantic”. Dincolo de absurditatea existenţei a două
state româneşti şi a unei limbi care circulă sub o
dublă denumire, chiar acceptând o identitate
culturală „suplă”, condiţionată de „logica
metisajului” (Jean-Loup Amselle) vom spune, fără
echivoc, că acel „naţionalism sănătos”, cerut de E.
Coşeriu în contextul bilingvismului înseamnă,
negreşit, raportarea la cultura „de origine”. Datoria
de a-şi apăra specificitatea nu înseamnă, în cazul
literaturii basarabene, o reactivare a complexelor
provincialismului (regionalismului), în numele
duiosului spiritus loci. După cum reapropierea de
cultura română, depăşind un dispreţ păgubos n-ar
trebui să încurajeze „puseurile localiste”, protejând,
chipurile, un specific regional, populat de valori
precare, cocoţate pe soclul „marilor clasici”.
„Examenul integrării” (ca să preluăm formula lui
Mihai Cimpoi) va fi necesarmente dur, respectând
amprenta unei provincii culturale, dar şi imperativul
sincronizărilor interioare printr-o nemiloasă
„reducere la scară”.
Încât, sub presiunea acestor circumstanţe
istorice, rămâne – în numele consangvinităţii –
soluţia integrării literare, zestrea literară
basarabeană fiind adusă în matca literaturii române
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generale, cum propunea, stăruitor, Dan Mănucă.
Tectonica literară, schimbările de cod, sarcofagul
chirilicelor, îngheţul ideologic, izolarea istorică,
reprimanda ruso-sovietismului, asaltul condeielor
oportuniste (dinozauri proletcultişti, erotica de
partid), inerţia canonică, muzeificarea, valul
contestărilor, gâlceava „esenţialilor” cu „expiraţii”,
complexul mimetic, retardul, declasicizarea,
rezistenţa axiologică – toate se vor reflecta, corect
sau fraudulos, în oglinzile criticii. Ceea ce obligă la
o continuă revalorizare.
*
Galina Martea vine din Basarabia, dintr-o
familie de învăţători (n. 30 iulie 1959, la Corneşti,
Ungheni), dar de ceva vreme trăieşte în Olanda. Cu
o impozantă carte de vizită, activă şi vizibilă în varii
domenii, de un larg evantai problematic, conjugând
preocupările ştiinţifice (un doctorat în economie, cu
extensii avizate în culturologie) cu elanul liric,
vădind har, Galina Martea ne-a oferit recent un nou
volum, Pe muchie de lumină, apărut la TipoMoldova
(2020), în colecţia Opera Omnia. Volumul,
structurat triadic (Opinii introductive, Referinţe
critice şi, selectiv, un Itinerar bibliografic, plus, se
înţelege, grupajul liric, şi el „secţionat”) confirmă că
avem de-a face cu un poet implicat, cu „o româncă
aprigă” (vorba lui N. Georgescu), de patriotism
înalt, cultivând o pedagogie lirică de calitate. Să
menţionăm, în treacăt, alte câteva titluri, pornind de
la În lumea mea şi Îngerii sufletului (ambele la
Lyceum, în 1993, respectiv 1995) la Acasă (1996),
Orbul dintre ani (2001) şi Durere tricoloră (2014,
cu poezie patriotică şi aforisme). Autoarea a
colecţionat, în timp, numeroase premii şi diplome
(poezie şi publicistică, îndeosebi), dar, cum
spuneam, o putem întâlni în numeroase alte
ipostaze, de la eseismul vertebrat ideatic la articole
de atitudine şi cele cu armătură ştiinţifică, mai cu
seamă în sfera educaţională. Iată, de pildă, ca
membră a Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă
Română, interesată de rolul creaţiei şi de
metabolismul cultural, urmăreşte cu acribie felurite
prezenţe româneşti în acea „patrie mai mare”,
dincolo de frontierele geopolitice. Ca dovadă,
volumul În dialog cu creaţia umană (Editura
Bestelmijnboek, Haga, 2018), invitând la dialog, cu
o bucuroasă regăsire, cu un entuziasm care n-a
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obosit, nume de felurite calibre, amestecând
valorile. Sunt liste bogate, întreţinând un climat
cultural românesc, chiar dacă absenţa ierarhiilor ar
putea fi un reproş valabil. Categoric, Galina Martea
este „un condei inteligent” (cf. N. Dabija), slujit
prob de rigoarea omului de ştiinţă; toate ieşirile la
rampă (pe frontul scriitoricesc, cele strict-ştiinţifice
sau larg-pedagogice) au un fundament educaţional,
în siajul umanismului. Dacă s-a ocupat, în spaţiul
basarabean, de acte legislative şi reforme, dacă a
semnat, în calitatea de coautor, un Glosar
terminologic de management educaţional şi ne-a
avertizat, într-un volum din 2015, că sistemul de
învăţământ este „promotor al identităţii naţionale”,
mai încoace, în Universul umanităţii – evoluţie şi
involuţie (Editura Anamarol, 2017), realiza, cu
„patos feminin” (cum sesiza cineva), pertinente
radiografii socioeconomice, chestionând inventarul
crizist al Republicii Moldova, ancorând în
problemele ei reale.
Fireşte, astfel de răsfrângeri sunt de aflat şi în
lirica sa, de factură tradiţionalistă, cum observase
Iurie Colesnic. De fapt, ca autoexilată, Galina
Martea îşi oferă, prin poezie, şansa altei „emigrări”,
mărturisea, testând viaţa imaginară. Dar o face cu
„patetism sobru” (cf. Anneke Kleine Staarman),
găsind – în oaza lirică – pacea sufletească, decolând
dintr-un prezent durernic „în spaţiul eternităţii”:
„Nici graniţe, nici maluri nu mai sunt / În drumul
traversat de vânt, lumină, / Sunt doar ecouri care se
înfrunt / Şi se întrec prin ani fără hodină.” Dacă
poemele de dragoste poartă, inevitabil, pecetea
nostalgiei, ele îi prilejuiesc o scriitură
„hemografică” (observa, cu temei, tot Iurie
Colesnic) vădind preaplinul sufletesc, filtrat de o
conştiinţă matură. Poposind „în grădina dragostei”
sau stând „la sfat cu destinul”, poeta ne dezvăluie
parcimonios un „sonet în vis”, din care decupăm
prima strofă: „În nopţi târzii cerşesc un gând să vină
/ Cu amintirile ce-mi sunt furate, / Din ochii tăi să
torc lumini curate / Ca să te văd prin liniştea divină.”
Fireşte, „focul iubirii se vrea neînvins” (v. Joc de
iubire), femeia e „lumină de dor” şi iradiază „putere
divină”, îndemnându-ne să ieşim din Vraja agoniei:
„Nu trăi cu ura-n piept, în amintire, / Atât cât zilele
în linişte se scurg, / Trăieşte clipa, clipa de iubire, /
În orele ce pleacă în amurg.” Iar în Priviri sfatul de
a afla răbduriu „lumini de vis” devine surdinizatCONVORBIRI LITERARE

catifelat: „Priveşte-mi ochii ca într-o oglindă / Şi vei
găsi în ei lumini de vis, / Nu te-agita, aşteaptă să seaprindă / Fiorul inimii, uitat într-un abis.”
Poetă de mare sensibilitate, Galina Martea
suportă – acum, de la distanţă – , cu o sinceritate
împinsă în pragul spovedaniei, dorul „tricolor” şi
suferinţele unui neam „cu sângele pe două maluri”.
Sunt poeme „de rezistenţă naţională”, avertiza N.
Dabija, şi ele trebuie citite „cu ochiul inimii”. Dacă
în Basarabia – destin şi provocare (2016), exegeta
trata, cu ochi clinic, meandrele identitare (conştiinţa
naţională, sistemul de valori, căutarea de sine)
cerând un Comitet al Salvării Naţionale, poeta,
cinstind, „o limbă în scumpe veşminte” (v. Limba
română – imnul identităţii), cere Basarabiei să se
întoarcă, după „tăceri de veacuri”, „cu faţa spre
lumină” (v. Basarabie, nu-ţi vinde sufletul).
„Suspină vremea”, rădăcinile dor, „lumea trăieşte cu
chinul şi dorul”, „cântecul maicii răsună-n fuior”,
iată câteva sintagme din Cântul neamului român:
„Macină vremea un neam printre frunze, / Inima
bate cuminte, blajin, / Vorba latină se scurge prin
buze / Pentru ţărâna cu sânge creştin.” Îmbrăcând „o
haină în durere tricoloră”, poeta cinsteşte pământul
de acasă: „Pe-acest pământ o casă am, / O casă din
ţărână, / Pe-acest pământ o viaţă am, / O viaţă landemână. // Pe-acest pământ un soare am, / Un soare
ce-ncălzeşte, / Pe-acest pământ o umbră am, / O
umbră ce păzeşte. // Pe-acest pământ o mamă am, /
O ţară şi o vatră, / Şi un destin legat de-un neam, /
Sfinţit sub bolta-albastră.” (v. Pe-acest pământ).
Acesta e mesajul de înaltă vibraţie sufletească,
împăcând fericit rigoarea demersului ştiinţific cu
erupţiile lirice pe coarda unui patriotism ardent,
împărtăşit de Galina Martea, trăind „în inima
luminii”. Acesta e, de fapt, şi adevăratul titlu – după
noi – al proaspătului volum, refuzând orice calc
beniucian. Fiindcă, „iubindu-se cu pământul” (v.
Materii îndrăgostite), lumina îngăduie şi o meditaţie
cosmologică, de altitudine filosofică, condamnând
„materialismul absurd” şi „curenţii apocaliptici” (v.
Omul şi cruzimea), doar spiritualitatea urmând a
salva o umanitate răvăşită, intolerantă, ştergându-şi
trecutul sub flamura „culturii anulării” (Cancel
culture).
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PE ARIPILE AVÂNTULUI
Vasile SPIRIDON

PROZĂ

În urma unor lecturi asidue, Titu Herdelea
se hotărâse în taină, dar în chip hotărâtor, că va
fi poet. Adică, de ce să fie doar receptor a ceea
ce scriu alții prin cărți? El nu se poate
comunica, nu se poate exprima „cu cuvintele
lui”? Când, în revista „Familia”, îi apăruse o
poezie de trei strofe, fericitul său tată avusese
grijă să le arate tuturor celor întâlniți în cale
publicația și astfel tot județul i-a consacrat fiul
poet, cu mirare, dar și cu sinceră invidie. Cel
care începu apoi să glorifice în versuri iubirea
herculeană se văzu nu numai protejatul muzelor, dar
și al surorilor sale. În ochii lor, apăru drept un bărbat
însemnat, deși nimeni nu avea habar cum se va
întreține el din asemenea zăbavă neproductivă. Cu
atât mai mult, cu cât familia Herdelea traversa niște
„vremuri pragmatice”, după cum considera chiar
Laura acel început de secol XX. Dacă Ghighi ştia pe
de rost toate poeziile lui Eminescu şi ale lui Coşbuc
(câte vor fi fost cunoscute pe atunci în lumea satului
ardelean), înseamnă că genul liric era la mare preț în
casa Herdelea, ca de altfel pe toată valea Someșului.
De unde să știe Ghighi și ceilalți că însuși Eminescu
debutase la revista amintită mai sus cu patru decenii
în urmă? Unde mai pui că poezia debutantului
someșan conținea tot atâtea strofe cât nu mai
strălucita De-aș avea...
Dacă lumea ar fi bănuit cine era cu adevărat
Eminescu, cota poetică a lui Titu ar fi crescut și mai
mult la claca șezătorii satului. Într-o astfel de situație
ivită în orizontul receptării, poate că preotul Belciug,
ridicând paharul închinăciunii, nu i-ar fi urat lui Titu
să trăiască și să ajungă mare doar cât Coșbuc.
Oricum, era bine și așa, întrucât Coșbuc era
considerat în Transilvania, la vremea aceeea, mult
mai mare la bursa valorilor decât autorul Epigonilor.
Iar aceasta, cel puțin în opinia intelectualilor ardeleni
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care auziseră de broșura defăimătoare scrisă despre
Eminescu, în urmă cu un deceniu și ceva, de
canonicul Al. Grama de la Blaj. Numai că lumea cu
pretenții intelectuale și dedată plăcerilor lecturii
discuta despre literatură doar după ce sleia toate
subiectele mai de seamă la ordinea zilei. Or, poezia
aparține regimului nocturn, Titu „nemurind” versuri
pe hârtie la lumina lămpii...
Înainte de a trece clandestin în Regatul României,
poetul Herdelea era „un visător cu capul plin și cu
buzunarele goale...” (Liviu Rebreanu, Ion, Ed. Cartea
Românească, 1979, p. 349; toate citatele vor fi date
din această ediție), până la luarea importantei decizii
el neaflându-și locul decât alături de Roza Lang.
Despre tânăra femeie bovarică și cochetă se vorbea
chiar și prin împrejurimi că ar fi avut câteva aventuri
amoroase prin Maramureș, acolo unde trăise înainte
de a se stabili în Jidovița. Aceste vorbe, adevărate sau
nu (iar comportamentul frivol al Rozei mă determină
să cred că sunt adevărate), îi dădură lui Titu curajul să
încerce în a o cuceri. Și nu i-a fost chiar așa de greu
să o facă. În timpul chefului nocturn de la Jidovița, cu
notabilitățile locului, Titu o șterge englezește pentru a
avea prima întâlnire amoroasă cu ea. Am spus că o
șterge în acest fel deoarece avea și o astfel de alură
insulară, neobișnuită pentru moda epocii. Fiind
spânatic, Titu își justifica lipsa de însemne ale
bărbăției spunând că se purta după moda angloamericană, mai precis – cu mustățile rase.
Referitor la aspectul spânatic al lui Titu, aș putea
spune că fiul învățătorului joacă, într-un fel, rolul
Spânului din Povestea lui Harap-Alb. El iese, în
momentele importante, de trei ori în calea lui Ion,
deși nu cu intenția vădită de a i-o devia, ca în poveste.
Prima dată se întâmplă în incipitul romanului, la
cârciuma lui Avrum, înainte de bătaia cu George,
când îi spune aprigului vecin să se astâmpere. A doua
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oară îi lansează neștiutorului flăcău ideea de a-l sili în
vreun fel pe Vasile Baciu să i-o dea pe Ana de
nevastă, nebănuind ce efect major va avea o
asemenea sugestie pentru desfășurarea ulterioară a
evenimentelor. Iar a treia întâlnire are loc aproape de
final, înaintea de plecarea sa la Bucureşti, când, la fel
ca prima dată, îl povățuiește pe tânărul văduv
neconsolat de pierderea Floricăi să se astâmpere în
privința ei.
Revenind la scena chefului nocturn de la Jidovița,
este de notat că, observându-se lipsa lui Titu de la
masă, învățătorul Lang reflectă înțelept, clipind
înțelegător, deși nu avea încă 30 de ani: „– Ei, ce
vreţi, tinereţea, sânge fierbinte! Cine ştie în ce braţe
se odihneşte acuma poetul nostru!” (p. 144). Niciunul
dintre comeseni nu ar fi fost în măsură să râdă de
ridicolul situației, deoarece încă nu se putea spune
prin Jidovița că nu aflase bărbatul ceea ce știa tot
satul. Vorbele lui, generatoare ale unui comic de
situație, erau rostite chiar atunci când începea idila
propriu-zisă a soției sale cu tânărul neinițiat în ale
dragostei. „Cetățeanul turmentat” Lang, care nu știe
cine este alesul soției sale în ale dragostei, se află în
postura comică a unui Jupân Dumitrache (deloc
gelos, totuși), care avea încredere oarbă în Chiriac.
Când cei doi îndrăgostiți pluteau în lumea viselor
postludice din prima lor noapte de dragoste, Lang
ciocănește în geam pentru a-și anunța nevasta aflată
în patul extraconjugal că petrecerea chefliilor se va
prelungi în altă parte. Vedem aici parcă repetându-se
gestul naiv al lui Jupân Dumitrache. Tot mai aprins
de pasiunea erotică, Titu se gândea în acele
săptămâni încărcate pentru el numai de sexualitate, să
o despartă pe Roza de Lang și să se căsătorească
amândoi, imaginând discursuri înflăcărate, de tip
romantic: „Domnule, ne iubim, şi te urâm! Slobod
eşti să iei orice hotărâre!” (p. 172). Curtenitorul îi
făcuse deja tinerei neveste nesatisfăcute declarații de
amor în variante asemănătoare acelora debitate de
Rică Venturiano: „Te iubesc nebunește! De când team văzut întâia oară te port în suflet ca pe o comoară
neprețuită” (p. 97). De fapt, prin asemenea cuvinte
rostite de Titu, romancierul pastișează tipul de
atitudine a amorezului sârguincios al vremii.
La acel chef de la care Titu se sustrage, se ivesc
toate nuanțele luptei naționale a românilor
transilvăneni. Astfel, legalismul promovat de Victor
Grofșoru în perioada alegerilor de deputați este
contracarat de iredentismul profesorului Spătaru.
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Însă există și o treaptă intermediară, a „renegaților”,
precum solgăbirăul Chițu (disprețuit până și de
silvicultorul ungur Madarasy) și chiar Zaharia
Herdelea, care manifestă totuși o atitudine și un
comportament moderat tranzacționale față de
stăpânire. Titu nu participă la aceste discuții, purtate
în lumea micilor intelectuali transilvăneni, despre
drepturile românilor din imperiu, cărora li se dă astfel
glas: „– Vrem să fim liberi și independenți, domnilor!
urlă Spătaru în cele din urmă. Vrem să ne unim cu
frații noștri de pretutindeni!” (p. 143). În acele
momente înălțătoare, Titu prefera să se unească cu
unguroaica Roza, până când ocuparea postului de
ajutor de notar la Gargalău îl pune în contact direct cu
dramatica realitate a românilor asupriți de
conaționalii
iubitei.
Formele
dure
ale
deznaționalizării, începând cu interdicția brutală
pentru copii de a vorbi românește, îl determină să
aleagă o altă cale în viață, pe care o vedem continuată
în romanul Răscoala.
Întotdeauna m-a amuzat părerea deconcertantă pe
care a avut-o Tudor Arghezi despre romanul Ion,
expusă în textul [Cum se scrie românește]: „[...]
scrisul este menit să complinească materia cu un
accent personal, să o transforme, să facă din oaie
altceva decât oaie și din brânză să facă mai mult
decât brânză. Ne ținem la oaie și brânză, ca să fim în
cadrul autorului lui Ion. [...] O carte în care ți-este cu
neputință să treci peste 27 de pagini câte am avut
puterea să îndurăm, în Ion, nu este cartea unui
scriitor. [...] A umbla haplea după subiect și a-l
înfățișa pe sutele și miile de hectare, unde el trăiește
slobod, este a scri 500 de pagini și a face literatură ca
d-l Rebreanu. În acest caz, e mai plăcut, mai sănătos
și mai recomandabil să iei o brișcă din Obor și să dai
o fugă până la Bogdana...” (Liviu Rebreanu,
antologie de Paul Dugneanu, Ed. Eminescu, 1987, p.
107).
De curiozitate, am deschis romanul Ion la pagina
27 a ediției din care citez și am găsit scrisă o ultimă
frază, rostită de preotul Belciug: „– Asemenea
destrăbălați trebuiesc dați pe mâna jandarmilor să le
înmoaie ciolanele”. E clar: avea Arghezi ce avea cu
preoții și nu a mai putut trece cu lectura la pagina
următoare. Dar să-l lăsăm pe marele poet să se
plimbe nu cu bastonul prin Bucureşti, ci, așa cum
preferă, cu brișca până la Bogdana. Noi vom vedea ce
va face Titu după ce a împrumutat brișca de la preotul
Belciug, pentru a merge cu surorile sale la balul de la
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Armadia. Acolo, refuzul Lucreției Dragu de a-i
acorda cadrilul al doilea, al îndrăgostiților, este
primul moment-cheie al evoluției sale, care îl
determină să se despartă de Roza Lang. Reîntâlnirea
cu ea după balul cu pricina este pusă sub semnul
trezirii sale din fetișismul primei iubiri. Cu privirile
pierdute asupra gurii schimonosite de necaz a iubitei
(Lang fusese suspendat din învățământ), pe care i-o
sărutase cu atâta patimă în ultimele două luni, el se
întreabă prostit (sau revenit din prostire): „Și ce
frumoasă mi se părea atunci!” (p. 228). O reflecție
asemănătoare, dar ieșită din gama cinismului
macabru, îi va scăpa și lui Ion în momentul când o va
vedea pe Ana spânzurată:obișnuindu-se puțin cu fața
schimonosită cumplit a femeii, îl munci întrebarea
cum a putut el trăi aproape un an în acelaşi pat cu ea
şi sfârşi zicându-şi că bine a făcut că s-a omorât...”
(p. 359)
Apropo de oaie și de brânza de la care nu voia să
se îndepărteze Arghezi, este probabil ca Titu să fi
ținut seama de intenția de apostolat a cumnatului său,
viitor preot într-un sat din zona sătmarului, în
proiectat sa trecere a graniței în România („Rostul lui
e deci să întoarcă oile rătăcite, să răspândească graiul
românesc, să întărească mândria națională a celor
șovăitori. Se poate o chemare mai frumoasă pentru
un cărturar conștiincios?” – p. 160). Ca ajutor de
notar la Gargalău, firea poetică a lui Titu va veni în
contact direct cu suferințele românilor și nu
întâmplătoare este revelația: „Uite ce orb am fost!...
Unde mi-a fost sufletul până acuma?” (p. 191).
Prima sa vizită la preotul român din Gargalău, pe
care îl ocolise până atunci, preferând compania
preotului calvin, se încheie astfel: „Titu plecă fruntea
parc-ar fi aşteptat o binecuvântare şi rosti domol, ca
un vinovat mustrat de remuşcare: – Iartă-mă, părinte”
(p. 199). Această situație este similară cu aceea
traversată de Apostol Bologa într-un moment
hotărâtor al vieții. Este vorba despre discuția avută în
preajma Învierii cu preotul Boteanu, atunci când îi
vor fi risipite ultimele îndoieli și ezitări ostășești.
Locotenentul în armata imperială mărturisește
conflictul cu Dumnezeu care i se petrece în
conștiință, în ciuda permisivității sale pentru
credință. Spovedania sa sună astfel: „– Vreau să
cred... Și uneori îmi simt ființa curată și primitoare ca
un potir! Dar zadarnic implor și zadarnic bat la toate
porțile, nimeni nu-mi răspunde!... Cred, cred, părinte!
Toate fibrele inimii mele numai credință râvnesc,
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chiar când mă sfâșie îndoielile și întrebările!... M-am
războit cu ispitirile urii și le-am izgonit din sufletul
meu... Sunt în stare să mă umilesc, să mă înjosesc și
să-mi presar cenușă pe cap, numai să dobândesc un
strop de credință neclintită...” (Liviu Rebreanu,
Pădurea spânzuraților, E.S.P.L.A., 1956, p. 242).
După această întâlnire, stropul de credință va fi
reinoculat în sufletul celui cu nume predestinat
sacrificiului apostolic.
O prefigurare, în tușe mai aspre, a lui Apostol
Bologa aflat în faza „patriotică”, se dezvăluie în
trăsăturile lui Liviu Pintea. Ofițer în armata cezarocrăiască, el este susținător înfocat al datoriei față de
imperiu în detrimentul sentimentului național și
crede a nu șovăi în fața niciunui dușman, indiferent
de apartenența etnică. El îi replică lui Titu: „Sunt
român și eu, dar mai-nainte de a fi român, sunt ofițer
și servitor al majestății-sale împăratului. Ca atare,
firește, nu pot admite năzuințele celor de teapa
dumnealui, care trag mereu cu ochiul către Bucureşti
și spre România. În mintea mea așa ceva nu se
cheamă politică națională, ci trădare de țară...” (p.
415). Discuția pe tema drepturilor românilor
transilvăneni îl pune pe Titu în inferioritate și-l face
să se zbuciume, cu atât mai mult, cu cât venise plin
de entuziasm, pe propria cheltuială, la serbările
societății „Astra”. Deja Ionel Pintea îi explicase
destul de sec cum devenea chestiunea națională în
Transilvania, terminând prin a spune: „– Ei, acuma ai
aflat? Adevărul e totdeauna dureros” (p. 389). Mai
mult, „patrioții”, care vor ține înflăcărate cuvântări
naționaliste, vorbiseră toți ungurește în trenul cu care
veniseră, ca să alunge orice bănuială din partea
autorităților că ar fi români.
Parcă toată familia Pintea s-ar fi înțeles să-i
deschidă ochii fiului de învățător asupra realităților
etnice, deoarece și Virgil Pintea îi temperează
indignarea pentru cele auzite și întâmplate la
serbările „Astrei” cu vorba aforistică „Viața e
nimicitoarea iluziilor” (p. 418). Titu o va ține minte și
o va adopta, deoarece o găsim, citită cu glas tare de
tatăl său, în prima scrisoare expediată acasă: „Viața-i
viață pretutindeni, cu același deșertăciuni, cu aceleași
așteptări și mai ales cu aceeași față spăimântătoare,
care retează scurt aripile avântului” (p. 441). Pe
aripile avântului plecase de acasă, dar la Bucureşti va
intra în contact cu o nouă realitate.

CONVORBIRI LITERARE

OAMENI CARE AU FOST
Antonio PATRAŞ

CONVORBIRI LITERARE

polarizeze în jurul personalităţii sale
excepţionale, pe lângă puzderia de admiratori,
şi un adevărat cerc de elecţiune. A făcut şcoală,
cum se spune. Dar nu la modul elitist, aulic,
sacerdotal, ci într-o manieră mult mai relaxată,
cu priză la un auditoriu numeros şi eterogen,
dispus la o adică să consume, de dragul
conversaţiei, vodcă sau bere.
Din păcate, nimeni nu are cum măsura
inteligenţa risipită în improvizaţii ad hoc, de
tipul epigramei, la taifas cu amicii, pe stradă
sau în sala de curs – motiv pentru care despre
profesorul ieşean s-ar putea afirma, ca şi despre
Caragiale, că omul şi-a întrecut cu mult opera
(e drept, nici aceasta de neglijat!). Altminteri,
pentru autorul Nopţii furtunoase (inventatorul
literaturii potatorice, în opinia lui Călinescu),
Emil Iordache avea o mare slăbiciune, mărturisind
vădite afinităţi temperamentale. Traducător al marilor
prozatori ruşi, de la Tolstoi, Dostoievski, Platonov
sau Harms la Makanin, Nabokov sau Venedikt
Erofeev (despre Moscova-Petuşki, ultima lui
tălmăcire, zicea cu mândrie: „Parc-aş fi scris-o eu!”),
Emil Iordache scria aşa cum vorbea: inteligent şi
fermecător, spontan şi fără protocol, cu familiaritatea
cu care te adresezi unor vechi prieteni. Naiv ca un
copil mare, Profesorul credea că toţi oamenii îi sunt
sau îi pot fi amici. Se înşela, desigur. Însă iluzia asta
l-a ajutat să-şi trăiască viaţa frumos, ca pe o
sărbătoare de neuitat.

CRITICĂ, ESEU

Pe Emil Iordache am avut norocul să-l întâlnesc
încă din adolescenţă, la începutul anilor ’90, la
cenaclul Junimea. Abia izbutise să se stabilească în
Iaşi (tocmai se eliberase un post de asistent la Catedra
de Slavistică) după un stagiu prelungit în provincie,
la munca de jos, ca profesor navetist pe ruta SăveniBotoşani. Din această pricină, probabil, domnii de la
Casa Pogor îl luau cam de sus, prezentându-l
publicului larg, atunci când se întâmpla să ia cuvântul
(adică mai mereu), cu o enervantă condescendenţă,
pe care însă el o îngăduia tacit, cu modestia omului
ce se ştie superior. E drept, vestimentaţia neîngrijită
şi verva lui de conviv îl făceau suspect în ochii
condeierilor vigilenţi de prin partea locului, obişnuiţi
cu alt profil de universitar, mai auster şi mai
supravegheat, impersonal chiar, în genul
academicianului Constantin Ciopraga, să zicem.
Ei bine, spre deosebire de venerabilul şi prolificul
exeget, Emil Iordache nu obişnuia să măsoare timpul
doar după cantitatea paginilor înnegrite. N-a fost un
intelectual de birou, din casta izolaţilor în turnul de
fildeş. Din contra. Generos până la sacrificiul de sine,
de o nobleţe sufletească rar întâlnită, Emil Iordache
ştia să se impună firesc în diversele cercuri, de la
berărie la Academie, printr-un soi de inteligenţă
extrem de persuasivă, de bărbat nobil şi iscusit la
vorbă ca un sofist. Întruchipa mai curând modelul
înţeleptului decât pe cel al savantului pursânge,
egoist şi eficient, însă complet insensibil la valorile
etice prin însăşi natura exlusivă a preocupărilor
proprii. Or, tocmai chestiunea morală i se părea lui de
maximă importanţă, de o importanţă mai mare,
oricum, decât aşa-zisul „profesionalism” al
intelectualilor cu trecutul pătat. Incapabil totuşi de
ură, chiar dacă ignobilul sentiment ar fi slujit o cauză
demnă, în loc să devină mizantrop ca un bicisnic
şoarece de bibliotecă, el a preferat să-şi trăiască ideile
„pe viu”, în mijlocul oamenilor, izbutind să

***
„Don Cesar” – aşa îl alintau prietenii pe Cezar
Ivănescu, vestitul autor al Baaadului şi al
minunatelor Roduri, fără ironie (cine ar fi îndrăznit?),
cu reverenţa cuvenită seniorilor de altădată, obişnuiţi
să împartă dreptatea după înţelepciunea celor
puternici, pentru care propria voinţă e lege (de unde
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şi vechea formulă – sapientia et fortitudo – preluată
ulterior de eruditul filolog german Ernst Robert
Curtius în monumentalul op Literatura europeană şi
Evul Mediu latin). Asemeni vestiţilor cavaleri
purtători de blazon şi de sabie îşi plimba şi poetul
melancolia pe străzile oraşului Iaşi. N-aveai cum să
nu-l observi în masa amorfă a oamenilor din jur, cu
pălăria lui enormă şi pelerina neagră, de cruciat
coborât de pe cal, cu mersul uşor legănat, nesigur,
trădând deprinderea cu mijloace de locomoţiune mai
rapide. Dacă nu-l observai din timp şi îţi apărea
deodată în faţă, te încerca fără să vrei un fior. Cine lar fi văzut pentru prima oară ar fi pus violenta
impresie pe seama fizionomei cu vagi nuanţe
mongoloide, compusă după nişte reguli făcute
dinadins să contrazică proporţiile clasice. Într-adevăr,
chipul îi era brăzdat de linii adânci, săpate parcă în
carne cu o primitivă unealtă. Aducea a zeitate
mayaşă, a sfinx, a idol cioplit în piatră, în felul
statuilor enigmatice şi roase de vreme, după ce au
îndurat veacuri la rând soarele, vântul sau ploaia. Pe
fondul întunecat al tenului, ca într-o piele bine
tăbăcită şi arsă cu negru de fum, stăteau înfipte
sfidător bilele încremenite ale ochilor, din care te-ai fi
aşteptat să ţâşnească flăcări.
Ceea ce se şi întâmpla adesea, căci Don Cesar se
simţea foarte uşor cuprins de sacra mânie a vechilor
profeţi, blestemaţi să vorbească mereu în pustiu, cu
gustul cenuşii pe limbă. Atunci, în acele momente
cumplite, verbul pedepsitor al poetului se revărsa
asupra lumii în torente de foc şi pucioasă. L-am
ascultat şi eu de multe ori cu asemenea prilejuri,
ascuns cât mai discret în mulţime, de teamă să nu fiu
trăsnit pe nepusă masă. De fiecare dată, har
Domnului!, am scăpat. Dar alţii, mai îndrăzneţi, au
păţit-o. Îmi amintesc de o întâlnire la care poetul
fusese invitat să le vorbească studenţilor despre
Eminescu. Cum se întâmplă de obicei la asemenea
adunări, în pofida pătimaşului discurs proferat de la
tribună în tonalitatea aspră, cu inflexiuni de tunet, a
predicatorului obişnuit să certe mulţimea, câţiva
tineri din sală, adunaţi de pe la cursuri cu anasâna, au
început să caşte, să discute unii cu alţii sau chiar să
cârtească. Ce a urmat egalează în vehemenţă
spectacolul puniţiunilor publice de pe vremea lui
Savonarola! Noroc că în zilele noastre nu se mai
practică arderea pe rug. Altfel, am convingerea că
mâniosul orator i-ar fi prăjit pe neastâmpăraţii
auditori manu propria, cum se zice, ca pe nişte eretici

94

periculoşi.
Asemenea apucături nu l-ar fi indicat nimănui pe
năbădăiosul poet drept un partener posibil de dialog.
Dar Don Cesar nu era întotdeauna aşa. El căuta de
fapt compania oamenilor sinceri şi drepţi, după
măsura lui. Poate i-o fi găsit, nu ştiu. Cert este că, de
la o vreme, prefera să trăiască retras, departe de
zgomotul lumii şi de prozeliţii ignari. Parcă i-ar fi
dispărut şi arţagul, pentru că de câte ori apărea în
public afişa o atitudine mai rezervată, discretă chiar.
În acelaşi om, mi-am spus, îşi dispută întâietatea un
Dr. Jekyll şi un Mr. Hyde. Altfel nu s-ar fi explicat
asemenea manifestări violent contrastante. Dar poeţii
nu sunt oameni obişnuiţi şi n-avem dreptul să-i
judecăm după măsura comună. Prin urmare, îmi
place mai degrabă să cred că, în cazul lui don Cesar,
mânia îşi avea rădăcinile într-o sensibilitate
ultragiată, din care a ieşit la suprafaţă numai veninul.
Convingerea că aşa stau lucrurile mi-am format-o în
timp, graţie unor întîmplări care mi-au dat prilejul să
privesc omul într-o altă lumină.
Eram tot undeva, într-o sală, pitit în mulţime, şi
ascultam distrat anostele discursuri ale unor oficiali.
Lui Cezar Ivănescu urma să i se acorde un premiu
important. „Iar va începe!”, mi-am spus, văzându-l
urcând la tribună. Numai că de data asta, spre
surprinderea mea, vocea abia se făcea auzită, fără să
mai capete inflexiunile autoritare binecunoscute.
Poetul mulţumea juriului şi închina premiul
memoriei soţiei sale, Maria (traducătoarea lui Céline
şi a unor dificile tratate ezoterice), trecută nu demult
în tărâmul umbrelor. A vorbit despre Marin Preda,
modelul său moral, apoi despre Ungaretti care, ajuns
bătrân şi singur, dăruia cui venea să-l vadă tot ce avea
la îndemână prin casă, bijuterii, obiecte rare, cărţi.
Atât. Până să-mi dau bine seama, discursul se
încheiase. Lumea uitase să mai aplaude. Ar fi fost cu
totul nepotrivit. Don Cesar mergea spre ieşire singur,
cu pălăria în mâini. După ce s-a topit în noaptea de
afară i-am urmărit cu gândul câteva clipe paşii
şovăitori pe asfaltul umed. Pe urmă, n-am mai văzut
nimic.
***
Pe José Armando Tindón (pentru apropiaţi, Pepe)
l-am cunoscut întâmplător, pe holurile Universităţii.
Voia să împrumute nişte cărţi de la bibliotecă şi nu
ştia cum să procedeze. Figura i-o reţinusem de
undeva, de pe stradă, cum era şi firesc – doar nu
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întâlneşti la Iaşi în fiecare zi astfel de chipuri exotice!
Părul aruncat în valuri pe spate şi barba deasă,
crescută cam de un cot, ar fi trecut poate neobservate
dacă n-ar fi avut culoarea intensă, odihnitoare
totodată, a unei vegetaţii în agonie, cu stranii nuanţe
de rugină vizibile numai în frunzele anumitor copaci,
la ceas de toamnă târzie. Omul semăna puţin cu John
Lennon, cel din epoca influenţelor psihedelico-LSDiste, prin aerul său distrat şi ochelarii rotunzi, niţel
asimetrici, dar aducea cumva şi cu Marx, profetul
surprins în ipostaza juvenilă a unui anarhism pur
ideologic, consumat în imaginaţie, la masa de scris.
Ciudatul personaj îmi stârnea o legitimă, irepresibilă
curiozitate.
Din vorbă-n vorbă, am aflat că provine dintr-o
familie de universitari cu origini franceze şi catalane.
Pasiunea (decadentă, deh!) pentru lectură şi pentru
călătorii ar fi moştenit-o de la taică-su, admirator
fanatic al lui Proust. După ce a studiat filologia la
Salamanca, José Armando a pornit-o din loc cu
gândul de a călători cât mai mult şi, poate, de a-şi
găsi rostul pe undeva. A umblat din Irlanda în China,
şi-a făcut prieteni peste tot, însă nimic nu l-a putut
reţine vreme îndelungată. La Iaşi venise cu o bursă,
în intenţia de a-şi pune la punct româna. La ce i-o fi
trebuind, n-am reuşit să aflu nici până azi. Optase
pentru Masteratul de Literatură spre a prinde limba
direct de la sursă, „limba vie”, spunea el, şi nu
plictisitoarele teorii ale gramaticienilor. Cât l-o fi
ajutat alegerea făcută, nu ştiu. Dar, deja după primul
an, Pepe vorbea româneşte fluent, într-o manieră
elegantă, chiar dacă, adeseori, dorinţa de a comunica
lucruri inteligente îi înceţoşa discursul cu amuzante
obscurităţi baroce. Izbutise să-i citescă pe clasici
aproape integral, fără să-i preţuiască în aceeaşi
măsură: dacă pe Caragiale şi Creangă îi adora (sesiza
cu exuberantă satisfacţie subtilităţile parşivelor
insinuări din Moş Nechifor Coţcariul şi memorase
citate întregi din scrierile fără perdea ale
humuleşteanului), lui Eminescu, în schimb, nu părea
dispus să-i acorde atenţia cuvenită. Cât despre
literatura mai nouă, ei bine, catalanul închinase
steagul pe Lumea în două zile, cărămida lui Bălăiţă,
carte ce-i fusese probabil recomandată de către un
profesor cu simţul ironiei niţel cam prea dezvoltat.
Dar nu pentru cărţi venise Pepe la Iaşi – un oraş
„fascinant”, mărturisea el mereu, cu entuziasmul
omului care nu obişnuieşte să mintă. I-ar fi plăcut să
se stabilească aici, îi erau dragi clădirile vechi,

străduţele pavate cu piatră, arborii seculari din
Copou, Grădina Botanică, totul. Eu nu-i prea
înţelegeam iubirea aceasta intempestivă, cu
manifestări excesive pentru gustul cuminte, molcom,
atât de caracteristic nouă, moldovenilor. Credeam că
la mijloc trebuie să se afle, ca întotdeauna, vreo
femeie. Au mai fost cazuri. De data aceasta, însă, mă
înşelam. Logodnica lui Pepe rămăsese în Spania şi-l
soma să se întoarcă acasă. El ar fi vrut, totuşi, altceva.
În una dintre ultimele noastre discuţii încerca sămi explice motivele ataşamentului bizar pentru Iaşi.
Mi-a povestit întâi istoria familiei sale, în care
înclinaţia pentru artă se dovedise de-a lungul anilor
mai mult decât simplă veleitate. Schiţase şi o teorie
originală în lucrarea sa de dizertaţie având ca subiect
maladivitatea literaturii. În esenţă, el susţinea că viaţa
ar trebui trăită la modul estetic, după bunul îndemn al
lui Oscar Wilde. Or, în zilele noastre aşa ceva e
absolut imposibil, cât timp prestezi o muncă
obositoare pentru a supravieţui. Spaima de ratare te
îndeamnă, prin urmare, să fugi unde vezi cu ochii, să
salvezi ce se poate salva. Acesta ar fi rostul călătoriei,
pe care s-a şi construit de altfel o întreagă filozofie a
libertăţii. Dar timpul nu are răbdare. Când voiajul în
realitate ia sfârşit, te întorci acasă, vorba poetului, ca
să mori puţin. Şi, dacă ai noroc, poţi să devii chiar
scriitor. Atunci porneşti într-o altă călătorie, singura
cu adevărat importantă. De aici şi latura evazionistă,
recte maladivă, a literaturii. „Drumeţiile – îşi încheie
prietenul meu docta confesiune – n-au fost decât nişte
exerciţii preliminare. A venit momentul de care îmi
era cel mai frică”.
Am înţeles, finalmente. Pepe visa la gloria de
scriitor, iar Iaşul i se părea locul ideal de
convalescenţă pentru asemenea boală. N-am reuşit să
pricep, totuşi, motivul acestei opţiuni radicale, pe
care prefer să o pun pe seama circumstanţelor
biografice,
excluzând
ipoteza
existenţei
misterioaselor înrâuriri exterioare. Aşa s-a şi dovedit,
într-un târziu. Oricât de greu i-ar fi fost, francocatalanul José Armando Tindón tot a plecat, mai
departe. În momentul de faţă aud că este lector de
spaniolă în Ucraina, la Petrograd. Deci Iaşul rămâne,
iată, şi de data asta, un oraş ca oricare altul.
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L I T E R A R Ã

UN APOSTAT LIRIC
Emanuela ILIE
Figură marcantă a exilului românesc din Franţa,
traducător inspirat din Montale, Angiolieri,
Quasimodo ş.a., omul de cultură Miron Kiropol s-a
manifestat în mai multe genuri artistice (de la
memorialistică la pictura pe lemn), dar capricioasa
noastră istorie literară l-a reţinut în primul rînd ca
poet. Un poet, mă grăbesc să adaug, de o factură
aparte, explicată de aliajul dintre propensiunea către
trăirile liminar mistice, tentaţia restaurării Totului în
carnaţie poetică şi conştiinţa atroce a declinului
unui sine oricum scindat, rupt, sfîşiat – în, dar şi
dincolo de oglinzile alterităţii. Existente încă de la
început în lirica poetului, deşi în proporţii diferite,
ele îi vor dicta pînă la capăt constelaţiile tematice
predilecte, luminîndu-i ceea ce el însuşi consideră
existenţa întunecată de „pirat fără patrie, fără limbă,
fără cavou de familie, diasporă a fantasmagoriei”.
Aceste cîteva dominante atitudinale şi tematice
ale poeziei lui Miron Kiropol sunt vizibile în
majoritatea volumelor publicate în România
începînd cu anii ‘90. Cele mai consistente poeme
din Această pierdere (Editura Eminescu, Bucureşti,
1992), Solitudinea lui Eros (Editura Albatros,
Bucureşti, 1992), Ceea ce sferele gîndesc despre
noi (Editura Timpul, Iaşi, 1999), Poezii şi variante.
Poèsies et variantes (Editura Iaşi, Timpul, 2003),
Cerul ca unică ispită (Editura Vinea, Bucureşti,
2004), Cînd noaptea e mai lungă în om ca noaptea
(Editura Criterion Publishing, 2006), Împerecheat
cu sabia (Editura Timpul, Iaşi, 2012), Numele
pietrelor sfinte (Editura Timpul, Iaşi, 2016) şcl.
detaliază drama apatridului, preocupat pînă la
obsesie să îşi materializeze suferinţa de sine într-o
scriitură vizionară, ardentă, marcată simultan de
conştiinţa supliciului asumat inclusiv estetic şi a
scindării ca legatum existenţial. Descriind-o (întrun studiu din Hieroglifele poeţilor ce avea la bază
un articol publicat acum treisprezece ani în

96

„Convorbiri literare”), observam recurenţa unor
vocabule ale înfriguratei căutări, ale durerii şi ale
neputinţei de a vieţui într-o lume ce şi-a pierdut de
mult fibra credinţei şi în consecinţă sensul major al
existenţei: mă consum, mă sfărîm, ard, sufăr, fumeg,
zbatere, sfîşiere, coşmar, cenuşă ş.a.m.d. Dar şi
apelul constant la o retorică interogativă de
inspiraţie mistică, aptă a-i crea poetului iluzia
accesului la desăvîrşirea turnată într-un Chip unic:
„Cuvîntul mă caută pe neaşteptate sub nisip./
Desculţ, cu mîinile căzute pe sfinte scripturi/
(Rugăciuni, gracile făpturi)/ Din ce mitologie urc
spre chip?” (Lui Bacovia). Un chip pe care, totuşi,
artistul nu încetează să îl concureze, conform unei
logici restauratoare de inspiraţie hölderliniană,
descrisă într-un poem emblematic, intitulat chiar
Toate locurile sacre: „«Toate locurile sacre ale
pămîntului/ Sunt împreună împrejurul unui loc »
(Hölderlin). Şi în fiecare/ Un suflet îşi regăseşte
legenda/ Pentru a şi-o găsi mai bine./ Astfel exilul
scris pe tablele legilor mă împinge/ Spre cel din
urmă semn devenit cel dintîi./ Atunci în casa
cutreierată de portocali/ Citesc noi sunete, se
dezveleşte pergamentul/ Lăsînd să respire fructul
din podul palmei de piatră./ Cripta se deschide şi
din gura sfinţilor/ Ţîşneşte locul primordial în
balanţă. Amestecată/ Cu focul, iată-le lespede. Te
calc măsurîndu-ţi/ Pas cu pas labirintul către
Înviere.”
Întregi, obsesiile poetice ale lui Miron Kiropol
se prelungesc şi în Épines dont je me gagne/ Spini
din care mă cîştig (Préface : Nicolae Tzone, Editura
Vinea, Bucureşti, 2017) – după ştiinţa mea, ultimul
său op poetic antum, produs al aceleiaşi „gîndiri
baroce” pe care i-o descria, exact, Gheorghe
Grigurcu într-un studiu de referinţă: „Gîndirea
barocă îi acordă artistului credincios putinţa unei
unificări între deverbalizarea mistică şi cultul
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frenetic al existenţei, între asceza şi fastul verbului
liric. Aparenţa conţine şansa esenţei, perisabilul e
apt a purta embrionul eternităţii, relativul se poate
interfera cu absolutul. În felul acesta se cuvine a
înţelege năzuinţa lui Miron Kiropol de-a opera
însumări luxuriante ale materiei răsfirate în timp şi
spaţiu, mixturi de regnuri, stiluri, mitologii, de-a
alcătui tablouri cît mai opulente ale lumii, capabile
a oglindi grandoarea Ziditorului ei.”1 Într-adevăr, şi
aici, în maniera cunoscută, poetul continuă să
practice un discurs aglutinant, luxuriant, construit
frecvent după principiul coincidentia oppositorum.
În plus, unul nemarcat prin titluri identificatoare:
secvenţele poetice de dimensiune variabilă sunt
numerotate simplu, ca pentru a sugera decupajul
dintr-un macro-tratat în formă poetică despre fiinţă
şi Fiinţă, uneori suprapuse pînă la identificare. În
acest discurs de respiraţie amplă, debordînd de
trimiteri filosofice, mitologice şi literare, se topesc,
în proporţii variabile, furia şi blîndeţea, neputinţa şi
omnipotenţa, frivolitatea şi gravitatea, ca feţe
adesea indistincte ale unei zeităţi vanitoase, ce-şi
poartă războaiele cu lumea în formule dintre cele
mai diverse.
La un capăt al eşichierului emoţional, putem
spre exemplu identifica rugăciunea pătimaşă,
adresată unui Părinte pe care torturatul pînă la
dimensiuni întunecat expresioniste îl percepe ca
unica speranţă de redempţiune. Declamată la
început în sonuri inclemente, suferinţa se diluează
prin explicitare, aşa încît rugăciunea de antracit pare
a se transforma într-o declaraţie (poetică) de
fidelitate franciscană: „Tată, scapă-mi viaţa de
această suferinţă/ Ce mă rumegă./ Sfărîmat sunt
înaintea zorilor,/ Ruşine sfîşiată de dragoste şi
frică./În inimă aud un ropot de tînguire/ Posedată de
o legiune de îngeri negri./ Peste ceafă un ferăstrău
scrîşneşte/ Dinte după dinte./ Măcelul înhaţă pe la
spate carne şi suflet./ Dar în piept încă trăiesc fărîme
imemoriale/ De claritate, odihnă/ Legănată de
mama cerului/ Acolo pe un mal surpat./ Poate voi
repune peste mine/ Scoarţa ramului înflorit./ E
aproape primăvara sfîntului/ Care cu picioare goale
merge printre maci către Assisi,/ Lăudînd
creaturile./ Străpuns de cîntec de ciocîrlie/ Voi lua
forma stacanei/ Pentru a-i fi băutură”. (14) La
celălalt, îndoiala de sine şi de divinitate atinge
limita invectivei sau a blestemului; scîrbit de
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calitatea reflectărilor divinului în uman, poetul îşi
confirmă
calitatea
de
revoltat
nihilist,
încăpăţînîndu-se să o păstreze chiar şi în ruga aspră,
ce pare fi închegată cînd de un ascet fără odihnă,
cînd de un demonizat fără leac: „Obosit e fructul
fiinţei,/ De sinea sa e blestemat,/ Nu mai vrea să se
uite la tine, Doamne./ Multă ură are pentru tine;/
Într-o veşnică rătăcire/ Te iubeşte refuzîndu-te./ Îşi
dă numele Fiarei./ De la faţa ta răsfrîntă în om/ Îşi
întoarce privirea cu dezgust, gemînd:/ «Mîine în
zori trebuie să sfîrşesc!»/ Dar deodată cine îl
împinge să se umilească?/ Se prosternează şi se
roagă./ Ce luptă i-ai pus în carne ca să ajungă/ La
vîlvătaia ta prin negaţie!” (371)
Într-o asemenea poezie voit contrastantă, temele
identităţii alimentează la rîndul lor tensiuni cu
impact estetic considerabil. Unele sunt specifice
literaturii de exil, organizate sau concentrate, cum sa subliniat adesea, în jurul unor motive ce pun în
lumină sensul existenţial al dezrădăcinării
perpetue.2 Fără să resimtă presiunea intertextului
mitologic, orgolioasa instanţă auctorială apelează şi
ea la ipostazele emblematice din această
perspectivă. Invarianţii ascunşi în spatele figurilor
lirice uzuale tematizează, desigur, condamnarea la o
rătăcire eternă, în numele unor idealuri doar în
aparenţă diversificate. În panteonul poetic apar
îndeosebi cerşetorul rătăcitor, gata oricînd să
risipească din marile sale resurse de frumuseţe
interioară („Sunt un suflet rătăcit/ În inima ce se
încarcă/ De rugăciune primăvăratică,/ Un cerşetor
bogat, plin/ De naştere fără sfîrşit,/ Nevinovăţie şi
beznă a frumuseţii/ Care încătuşează creaturile/ Cu
aripi de portocale” etc. – 63), dublul aceluiaşi
cerşetor, sedus de ispita urcuşului eliberator de
demoni („Văd Drumul în cer./ Se întinde deasupra
inimii./ Sunt împreună cu mine şi fratele cerşetor./
Versurile lui Empedocle şi greierele din taina/
Ierburilor care mă scapă de cel rău,/ Şi vrăjitoarea
cea bună/ Care şi-a învelit saboţii cu paie/ Ca să fie
rezistenţi la aşa călătorie.” –155), apoi pelerinul
travestit, cîteodată, fie într-un Cavaler sărman,
rîvnind la o moarte glorioasă („Dar unde sunt? Altar
întunecat?/ Cînd mă caută scara la cer,/ Înfăşurat
într-un văl veşnic/ Ce am făcut din mine?/ O, am
trăit ca un stîrv iubit/ De colţii înfloriţi ai dureroasei
primăveri,/ Măsură de nemăsură,/ Biet Cavaler
rătăcitor ce ştie/ Numai lovit in piept să spere.” –
97

93), fie într-un cruciat ajuns cerşetor al Sfîntului
Mormînt, gata să se prosterneze însă în faţa unei
alterităţi feminine ambigue („De-aş putea să-ţi
vorbesc asemenea tăcerii copacului,/ Pelerin
cerşetor al Sfîntului Mormînt,/ Cu membre smulse
şi pure/ În orice dorinţă dăruită, reluată, dăruită la
altar,/ Elisabeth de tămîie, aur şi smirnă,/ Venită
pentru a naşte speranţa mistică…” – 374) etc. etc.
Cînd nu este asociată cu ideea de reiterare a
destinului primordial, rătăcirea perpetuă a acestui
pelerin înfăţişat vederii lirice cînd în zdrenţe de
peregrin fericit, cînd în armură de nou Cavaler al
unei (tot) Triste Figuri capătă, bineînţeles, finalităţi
poietice. Indiferent dacă e proiectată într-un decor
încărcat de elemente primordiale ori într-unul
sărăcit, căci minat de spectrele deşănţate ale unei
actualităţi vidate religios, conştiinţa actului de a (se)
scrie e înţeleasă ca formă de proiecţie a puterii
absolute. Şi pentru Miron Kiropol, geneza textului
reface, la o scară oarecare, însăşi Geneza, aşa cum
propria hartă corporală nu face altceva decît să
reproducă, în proporţii variabile, dictate de
capriciile vîrstelor biologice, contururile precise ale
Lumii întregi. Mai întotdeauna, recuzita analogică
este de extracţie biblică în versurile ce vorbesc,
între altele, despre o „dragoste cu potopul în braţe,/
Amestecată cu aur, tămîie şi smirnă”(6), despre o
„şoaptă îngheţată,/ Linişte călcată de abis,/ Rut de
mireasă ce învaţă să iubească/ Fără sfîrşit ca în
roadă/ Chipul soarelui cu aur imprecis”(20), sau
despre „sămînţa/ Ce se descompune în inimă şi dă
trandafirul”(26), în sonuri amintind uneori, cum
bine observa Andrei Zanca, de un fior ortodox
originar3.
Nu în toate decupajele poetice de aici retorica
psalmodică îşi păstrează însă puritatea generică.
„Născut fugar şi hibrid” (16), poetul se lasă adesea
ispitit de tentaţia hulei, lovind fără să pregete atît în
absolutul perceput ca orice formă de alteritate
radicală (de la divinitate sau feminitate la Poemul
exemplar), cît şi în efemerul materializat în propriul
corp. Atunci cînd se foloseşte, fără milă, de un
imaginar corporal expurgat de orice urmă de mister,
invectiva
(meta)poetică
atinge
intensităţi
halucinante. Pe deplin elocvent, din această
perspectivă, este cel de-al 395-lea poem din carte.
Deşi atribuit, în premieră, unei reprezentări
temporale – desigur, tot simili-divine – şi turnat pe
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tiparul unui rechizitoriu ancestral, el apelează la o
diatribă corporală de o duritate fără precedent
pentru a configura portretul unui mare suferind
întru Poezie: „TRECUTUL VORBIND DIN
MOARTE ÎN MOARTE Te urăsc, poete, biet paznic
al zeilor,/ Îţi vomit în gură,/ Îţi tai testicolele şi le
storc într-un cimitir/ Ca să hrănească hoiturile./ Te
îngenunchez înaintea falusului meu/ Şi-ţi poruncesc
să-ţi vezi în el zeul./ Te fac să mănînci sare/ Şi să-ţi
bei urina./ Dormi în mine pe jăratic,/ Scrii poeme cu
limba pe nicovală,/ Iar eu ca un ciocan lovesc în
ea.”
Apostat liric de o rară consecvenţă cu sine,
Miron Kiropol a scris şi în Épines dont je me gagne/
Spini din care mă cîştig o poezie aspră, scrîşnită,
care a ştiut să întoarcă, oximoronic, până şi infernul
corporal din urmă într-o victorie amară, cu
întunecate irizări edenice şi gust de cenuşă auriferă.

Note:
1. Gheorghe Grigurcu, Poezia lui Miron Kiropol, în
Poezia română contemporană, Editura Revistei
„Convorbiri literare”, Iaşi, 2000, pp. 642-643.
2. „Să te comporţi, exilat fiind, ca la începutul lumii e
utopia pe care numai spiritul o poate propune, literatura în
speţă. (…) Soarta scriitorului dezrădăcinat (în sens larg)
repetă scenariul mitic al Jidovului Rătăcitor, destinat să
aştepte la nesfîrşit a doua venire, martor damnat, pirogravat
în timp, dar un timp dilatat, răzbunător. Scriitorul
(Cartaphilus, Iosif, Malc, Buttadeo, Ahasverus sau cum s-o
mai fi numind) este blestemat a fi ultimul om pe pămînt,
crucificat între sentimentul iminenţei sfîrşitului şi aşteptare,
între nemurire şi perpetuă rătăcire.”(Nicoleta Sălcudeanu,
Patria de hîrtie. Eseu despre exil, Editura Aula, Braşov,
2003).
3. „Un fior ortodox (însă de natură primordială,
originară), proaspătă şi neîngrădită de dogmele ulterioare,
se desprinde din textele lui Miron; totul învăluit în lumina
fină, aproape bizantină, a unei opulenţe familiare, intime,
deloc severe (ori stilizate pînă la secătuire)” (Andrei Zanca,
în „Un prieten, un om, o viaţă – Miron Kiropol”, în
„Convorbiri literare”, nr. 8 (296), august 2020, p. 48).
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A LUI NICOLAE PANAITE

Diana BLAGA

Cu o activitate bogată pe scena editorială şi
publicistică ieşeană şi nu numai, Nicolae Panaite îşi
continuă şi cariera poetică, în 2019, la Editura
Junimea, publicând volumul Ziua verde, în cadrul
colecţiei „Cuvinte migratoare”. Poetul a debutat în
1972 în paginile „Convorbirilor literare” şi aproape
un deceniu mai târziu, în 1981, publică primul volum
de poezie, Norul de marmură (Editura Cartea
Românească). Acestuia îi urmează Alergarea
copacului roşu (Editura Junimea, 1985), Semnele şi
înfăţişarea (Editura Cartea Românească, 1989;
Editura Moldova, 1995), Aproape un cerc (Editura
Alfa, 2002), Vestirea (Editura Alfa, 2002), Glorie
anonimă (Editura Timpul, 2007), Secetă (Editura
Charmides, 2015). Editorial, Nicolae Panaite şi-a
legat numele în timp de mai multe publicaţii ieşene,
printre care se numără „Timpul” (drept unul dintre
fondatori), „Cronica veche” (redactor-şef), ultima
realizare pe acest plan fiind publicaţia „Expres
cultural” (director fondator).
Cel mai recent volum, Ziua verde, configurează
un spaţiu al creaţiei şi al unui creator care se
confruntă cu singurătatea ca stare naturală de
existenţă. Este o singurătate „pământoasă”, asemeni
dimineţii în care prinde contur (Sunt dimineţi). O
singurătate pe care nici măcar actul creaţiei nu o
poate mereu îndepărta, personificată, individualizată,
cu un loc insubstituibil în existenţa creatorului: „Îl
port întruna/ precum ţestoasa carapacea./ El ştie cel
mai bine/ să-mi numere clipele şi globulele
sângelui.// Visăm împreună noaptea/ sub acelaşi
cearşaf;/ [...]// Se ţine scai de fiinţa mea/ ca
temperatura de focul încins,/ ca foamea de
prizonieri,/ ca pământul de rădăcina mesteacănului/
pe care l-am scos din pădurea Văratec/ pentru a-l
planta în faţa casei.// După scrierea recentului poem,/
eram ca după săpatul de unul singur/ al unui canal pe
sub ape.// Tocmai atunci, ea, singurătatea,/ ca şi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat,/ mi-a dat peste mâini/ şi a
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urlat la mine s-o ajut să nască;/ am fugit de parcă nu
mai/ aveam pământ sub picioare;/ deşi era lehuză,
mereu o vedeam/ când în urma mea, când înainte,/
depinde încotro o luam/ după ce îmi trăgeam
sufletul” (Vătaful singurătate).
Singurătatea devine omniscientă: „Singurătatea
ce mă însoţeşte acum,/ după ce şi-a strâns cioburile,/
s-a lungit cât strada Ștefan cel Mare” (Singurătatea
ce mă însoţeşte), provocând la o privire de la distanţă,
detaşată asupra lumii. Totodată, resimţită ca o stare
de permanenţă, singurătatea conturează o întreagă
lume, în care eul creator este captiv: „Singurătatea mi
s-a-ndoit/ până ajuns-a ca un cerc,/ din care eu, ca
dintr-un schit,/ să ies de-o viaţă tot încerc!” (Pe râul
verbelor gestante).
Consecinţă a acestei stări instaurate organic, se
resimte o senzaţie de alienare a eului, care duce la o
dez-umanizare a lucrurilor înconjurătoare, la o
înstrăinare a lor, precum se configurează într-un
poem ca În locul de acum. Singurătatea poate fi
alungată, într-un final, doar de cuvânt: „Mâinile tale
întinse/ ţin amurgul în loc,/ până vom scrie un
calendar/ în care fiecare zi/ va începe cu un cuvânt/
ce face tot mai mic pustiul.// Singurătăţii îi va fi atât
de sete,/ încât n-o să mai poată face un pas;/ va cădea
din picioare/ ca un trup fără oase./ Vom vedea
albinele cercetând locul...” (Mâinile tale întinse).
Confruntat cu un astfel de statut, eul creator
trăieşte şi iubirea ca pe o absenţă, faţă de care simte,
însă, o atracţie iminentă, organică: „Te-am aşteptat/
aşa cum străjerul aşteaptă dimineaţa,/ cum mugurul/
aşteaptă primăvara,/ cum pământul crăpat/ aşteaptă
slobozirea ploii,/ cum lehuza doreşte/ să-şi vadă
întâiul născut.” Absenţele reuşesc, paradoxal, să
populeze totuşi lumea acestui eu creator singuratic,
ele devin un scut protector: „Am ridicat un zigurat/
din absenţele tale;”. Lipsa propulsează un nou
început, are efect la nivel creator, duce la naşterea
unei lumi naturale: „Vei auzi cântarea arborilor;/ zorii
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vor izbucni” (Poem de dragoste).
Cântecul, zorii – simboluri ale începuturilor, ale
originarului sunt recurente în Ziua verde. Un soi de
fertilitate captivează acest univers poetic, înconjoară
totul, semnalând prin simboluri precum ploaia, roua,
zorii, cântecul, ziua verde ceea ce pare a fi o renaştere
universală: „Ai ajuns ca o iarnă/ din care frigul parcă
plecase;/ omătului de-abia i se mai auzeau muzicile/
care picurau, picurau.../ În zilele următoare prunii au
izbucnit,/ iar seara a rămas mai mult cer.// Într-o
dimineaţă am văzut zorii/ sorbind pe furiş/ roua
sânilor tăi.” Fertilitatea se resimte la nivel creator,
este un imbold asupra verbului: „Cuvintele scot capul
din febră/ ca nişte pui de ţestoase din nisip;/ se aude
un murmur de cântec:/ e uvertura vremii
zămislitoare” (E uvertura vremii zămislitoare).
Ceea ce se zămisleşte este o nouă lume odată cu
ea devenind necesară şi o înnoire a creaţiei, „un nou
vocabular”. Momentul prielnic creaţiei, al unei
voluptăţi creatoare este acea zi verde care planează
asupra întregului volum: „Ziua verde pe care am
trăit-o/ prin toate formele ei de relief/ deseori era în
picioare însoţindu-mă;/ pustiul ce-i dădea ocol/ bine
îşi mai juca rolul linguşitorului;/ sub poalele ei
vaporoase/ am văzut multe primăveri izbucnind;/ în
visele mele despre ea/ apa bună de băut ajunsese mai
sus de glezne” (Ziua verde).
O serie de imagini şi de expresii de pe cuprinsul
întregului volum sunt menite să surprindă această
voluptate pe care actul creator o cuprinde, sugestie a
unei lumi aflate la începuturile sale, începuturi
marcate de cuvânt sau de cântecul originar. Imagini şi
simboluri ale naşterii, fagurele (Umbra), „muzica
pământului”, cântarea universală (Pe unde treci),
„cântece ajutătoare la naşteri”, lumina momentului
originar, înflorirea care alungă pustiul (Vestirea se
aude), „un nou vocabular/ al muzicii materne” (De
atâtea suiri), „o amforă zburătoare” care „ne va
poleniza vieţile” şi astfel „va năvăli frumuseţea” în
lume (Noaptea ce se apropie) – toate străbat volumul
Ziua verde de la prima la ultima pagină marcând actul
creator şi naşterea sa.
Creaţia este o necesitate, o imanenţă. Poetul este
el însuşi un mijloc prin care poezia capătă
consistenţă: „Poemului ce vine/ încă nu-i cunosc
înfăţişarea,/ i-am auzit doar vuietul,/ asemănător unui
viscol,/ asemănător unei adieri./ Am înţeles/ că
placenta încă mai vrea/ să-l ospăteze cu mine.//
Aşadar, îl mai aştept/ până va clipi din ochi/ chiar şi
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într-o maternitate pe roţi” (Poemului ce vine). Este
atinsă ideea actului creator ca vocaţie, ca dat de
neocolit, de sub autoritatea căruia individul nu se
poate sustrage, în acelaşi timp independent de acesta
şi dependent de el pentru a se materializa în cuvinte.
Acest regim vocaţional al existenţei creatorului de
versuri presupune şi o dimensiune sacrificială care îl
marchează: „Picăturile de sânge,/ fructe ale pierderii,/
pe sub degetele mâinile scriitoare,/ înalţă flamuri
pustiurilor foii” (Fructe ale pierderii). Orice gest care
capătă contur în acest univers perturbă inexistenţa,
„pustiul”: „Întinde braţele şi parcă se mişcă tăcerea”
(Întinde braţele).
Pe alocuri prozaic, pe alocuri chiar diluat,
pierzând din voluptatea creatoare pe care o versifică,
volumul de poeme Ziua verde cuprinde suite de
imagini în curgere, care conferă un tablou al unei
stări pre-creatoare: „Prin scânteile gleznelor tale/ ca
nişte viori în concert,/ cu arcuşuri ce apar şi dispar/
precum delfinii prin ape,/ aud parcă şuieratul
trenului/ care te-a adus pentru întâia dată/ de la o
mare depărtare,/ asemănătoare celei dintre cer/ şi
adâncul unei fântâni la amiază,/ când se văd stele
plutind/ de parcă ar fi în levitaţie” (Apa şi sângele).
Ziua verde (Editura Junimea, 2019) îl surprinde
pe poetul Nicolae Panaite vorbind despre creaţie şi
despre procesul creator, despre implicaţiile organice
ale acestui act resimţit drept vital. Situat între o stare
de solitudine şi popularea universului prin cuvânt,
poetul se mişcă cu uşurinţă printre imagini şi
simboluri care vorbesc de la sine, conturând o lume
proprie, în care cuvântul devine autoritatea supremă.
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ULTIMA PAGINĂ.

REVERBERAŢIILE CREPUSCULARULUI
ÎN POEZIA LUI ECHIM VANCEA
Alexandra OLTEANU
Echim Vancea, cunoscător rafinat al poeziei, se
lasă consecvent sedus de proiecţiile literare ale
propriei imaginaţii scânteietoare, alimentată de
culminaţiile cotidianului, iar volumele sale transcriu
cu fidelitate aceste decantări artistice ale realului.
Colecţiile de poeme publicate în Fotografie după un
original pierdut (1990), Doctor fără arginţi (1997),
Abatere de la dialog, (1998), Mâţa pe spini
(2001), Cititorul de drept comun (2002), Ocupantul
provinciei (2004) sau eu, celălalt (2005)
consolidează, într-o îmbinare captivantă de registre,
imaginea actului poematic privit ca discurs vorace,
acaparator, prins între tăişurile ironiei, glisările
banalului, cadenţele calde ale spiritualului sau
pretextele livreşti. Atmosfera generală conturată în
aceste volume este una de incitare histrionică,
intensificată de gesticulaţia naiv-melancolică ori
sarcastică. Miza unui asemenea discurs se articulează
în jurul unei stări pronunţate de complicitate în care
încearcă să îşi prindă cititorii, sugerându-le frecvent
subînţelesuri ascunse sub aparenţa facilului sau a
faptului divers, insinuând existenţa altor faţete ale
adevărului poemului.
Cel mai recent volum al lui Echim Vancea,
Ultima pagină (Editura Junimea, Iaşi, 2019),
operează o repliere a registrelor poetice,
transformând poemele în modalităţi de reîntregire a
totalităţii segmentate de cotidian. Optând pentru o
structurare tripartită a pieselor poetice în secţiuni
unitare (firea umbrei, „îndoielnică supravieţuire” şi
ultima pagină), poetul circumscrie fizionomia
tematică şi devoalează ţesătura intertextuală pe care
se construiesc sensuri instigatoare, subtile şi aluzive.
Poetul cultivă, cu o intuiţie remarcabilă, ambiguitatea
limbajului şi valenţele alegorice ale gestului gratuit.
Poezia şi actul scriptural sunt toposurile recurente ale
discursului, chiar şi atunci când nu sunt afirmate
explicit în corpul poemului întrucât ele sunt
consubstanţiale existenţei, umbrei. Pe teritoriul
stăpânit exclusiv de poezie, sau, mai general, de
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imanenţa literaturii, poetul nu interoghează cu
încrâncenare eficienţa scrisului, ci preferă să arate
cum convulsiile lumii concrete devin elemente pasive
la naşterea poemului, fără a-i alimenta, în vreun fel,
substanţa: „o spaimă acolo/ eventual o convulsie/
câteva strigăte/ agresive asupra cuiva/ refugiat într-un
mijloc de transport local/ destul de indiferent/ la un
poem scris/ pe genunchi pe scaunul/ din spatele
şoferului” (p. 10). Scrisul îşi recapătă statutul de
mijloc de îmblânzire a realului sau, chiar de
obnubilare a acestuia, activând un important capital
de ingenuitate în textura lumii perceptibile.
Ambivalenţa discursului şi alimentarea impresiei de
suveranitate a literaturii în planul existenţei justifică
repertoriul bogat în scenarii şi proiecţii textuale.
Luciditatea tăioasă şi sugestiile vigilenţei poetice
conferă versurilor o accentuată notă premonitorie,
care pare să urmărească obsesiv fiecare ipostază
scripturală. Un amestec infailibil de autenticitate,
idealitate şi ironie pigmentează un scenariu poetic în
care se dezbate însăşi destinul poetului şi al poeziei,
bineînţeles, în raport cu reperele tematice şi
intertextuale anunţate în deschiderea fiecărei
secvenţe.
Prima secvenţă, firea umbrei, se deschide cu un
motto din Sărmanul Dionis, şi provoacă o depănare
dinamică de cadre fulgurante şi distincte, în care
lumina, crepuscularul şi întunericul sfârşesc prin a se
substitui cu precipitare unul celuilalt în forfota
existenţială. Umbra are conotaţii spirituale şi
carnavaleşti deopotrivă, fiind amplificată de
schimbările spontane de registru şi de decor. Filtrele
cromatice induc sugestia pregnantă a sacrificiului şi a
incertitudinii reuşitei, părţi integrante ale unor
călătorii care frizează ludicul laolaltă cu melancolicul
ori causticul: „neştiind încotro să te îndrepţi/ paşii
ocolesc apa de graniţă/ ca şi când le-ar aparţine
oferindu-ţi liniştea/ ca pe o tavă cu prăjituri –/ stau pe
zăpada neagră rezemat în cârje/ neştiind încotro se
îndreaptă apusul/ mă desprind de umbră/ şi luându101

mi-o înainte/ mă opresc în faţa unor cărări
necunoscute/ ca şi ale mele - / vacarmul liniştii îmi
aminteşte/ de judecata frunzelor/ de întunericul
însângerat de firea umbrei” (p. 13). Grila spiritului
situat veşnic în expectativă intensifică ambiguitatea
gesticulaţiei poetice, devenită o cale exemplară
pentru relevarea adevărurilor posibile, ascunse şi
sugerate. Spectacolul ingenuu al observaţiei cultivă
cu predilecţie cadenţele aforistice ale versurilor şi
dimensiunea de parabolă, amplificată aluziv: „un val
aud strigându-mă departe/ fără să-i pese încotro sendreaptă/ din lumea asta nu intrăm în altă lume/ şi mă
las învins – a câta oară? – de-amiezile deşarte tăinuite
de ecouri muribunde-ntr-un ungher uitat/ rănile
atârnă ca nişte lumânări apuse/ în larg mă înconjoară
nepăsătoare iedera/ scuturându-mă printre alge” (p.
23). Fiecare piesă poetică dezvoltă valoarea
metaforico-spectaculară a recuzitei imagistice şi a
decorului, iar candoarea notaţiei se conjugă cu
aureola spiritului critic, răsfrânt asupra exigenţelor
interiorităţii. Manierismul afectiv supralicitează
tehnica alternanţelor şi a suprapunerilor ideatice, în
jurul cărora se întreţese o apăsătoare stare de veghe:
„câtă barbarie/ să stai singur în faţa deciziei tale/ saştepţi/ dimineaţa/ sun clopotele singure/
numărându-ţi degetele/ şi mulţimea de prieteni/
renunţând la fiinţa ta” (p. 33). Această densitate
dramatică conferă discursului liric un caracter
percutant, chiar coroziv în unele puncte, menită să
consolideze autarhia poemului.
Cel de-al doilea set de poeme, adunat în
„îndoielnică supravieţuire”, îşi alege drept motto un
citat din opera Constanţei Buzea, şi se deplasează întro zonă în care se manifestă puternic autoritatea unei
solemnităţi melancolice, aproape tragice, sortite să
perpetueze meditativ resemnarea în faţa dilemelor
răscolitoare. Dacă în prima parte a volumului se
remarca plasticitatea şi diversitatea decorurilor
tranzitorii, a coloritului, în cea de-a doua domină aerul
reflexiv, care se foloseşte de sugestiile concretului
doar ca pretext, nicidecum ca factor declanşator: „în
fotografie e un drum/ te urăşti/ ai vrea să plângi/ dar
nu s-a luminat încă de ziuă/ şi peronul e gol/ ai obosit
să spui aceeaşi poveste/ despre ce-a fost şi-a trecut”
(p. 41). Tatonările, căutările şi constatările sunt cele
care dau substanţă meditaţiei melancolice în care se
remarcă o voluptate ireversibilă a dicţiei punctuale şi
a expresiei poetice condensate şi eliptice. Ritmurile
sunt îmblânzite şi contrastează cu tribulaţiile
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lăuntrice: „cu paşi mici/ pe drumul ce duce la apă/
dispari/ se face întuneric/ întruna/ păşind pe nisip/
mormintele/ lasă/ să se vadă/ lutul/ din tine” (p. 42).
Imageria se fixează în crepuscular de această dată, iar
această secvenţă se compune exclusiv din piese
poetice „de scurtă respiraţie”, în care se comprimă
înclinaţia către un tragic aproape fantast, provenit din
intuiţia căderii în cavalcada metafizică. În atmosfera
crepusculară, starea de veghe fuzionează cu misterul
şi cu aerul ceţos care devine din ce în ce mai greu:
„îndeajuns fiind cel ce priveşte/ zi de zi/ te întorci/ cu
noduri în gât/ în capătul acesta de lume/ dimineaţa
cobori şovăitor/ în stradă/ minunându-te/ de câte
umbre/ trec pe lângă tine/ după aceea” (p. 49). Versul
de precizie aforistică apare ca un element purificator
al experienţei ontologice întrucât risipeşte o parte din
vălul de întuneric: „chiar dacă moartea/ s-a născut din
cuvinte/ tot nu te vindecă” (p. 45).
Ultima parte a volumului, ultima pagină, revine la
fizionomia complexă a poemului smuls din registrele
virtuozităţii unei percepţii literare abisale, care îmbină
strălucit calităţile primelor două mănunchiuri de piese
lirice. Poetul continuă aici exerciţiul pasionant de
stilizare a crepuscularului, îmblânzindu-l prin
augmentarea naturii meditativ-reflexive: „noapte –/
această singurătate nu am cum să o cred/ veninul se
prelinge din cer/ precum lumina de stea/ doar doară îşi
va găsi în mine un loc/ din mine în mine/ prin mine/
trec ani amestecaţi cu un pic de timp/ nevindecat încă
de umbra/ undeva înainte de miezul nopţii ascunsă”
(p. 74). Substanţa viziunii este bine concentrată şi se
slujeşte remarcabil de achiziţiile liricii contemporane,
totul contopindu-se într-o nuanţă reliefată de măreţie
localizată, paradoxal, în locuri comune, apropiate,
desprinse din orizontul familiar: „ultima pagină –
zăboveşte-n trecut/ amanetând planurile mele eşuate/
dar mai ales visul de-a avea un turn babel/ doar al meu
cu care să pot gira/ bezna ce se degradează necruţător”
(p. 83).
Volumul Ultima pagină dă concreteţe unui
imaginar scânteietor şi unei excepţionale capacităţi de
a conferi corp poematic dilemelor, obsersiilor, fricilor
sau meditaţiilor, traduse în versuri eclatante ca fond
ideatic. Fiecare piesă poetică contribuie la
desăvârşirea unui complex exerciţiu de alchimie
existenţială, care îşi supune hegemonic recuzita
exterioară şi decorul crepuscular, transformându-le în
factori catalizatori ai unei tenace sondări a
interiorităţii.
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PANDEMIA
Adrian G. ROMILA

Ieşind fără motiv în timpul restricţiilor din casă, un
director de instituţie riscă să fie amendat de poliţie, dar
de câte ori e oprit cu maşina, dezvoltă o stranie
complicitate confesivă cu agenţii de la circulaţie care
staţionează în cartierul său. Pentru un tânăr singur şi
prea imaginativ, o colegă de birou altfel neutră devine,
în timpul izolării, iubita ideală. O studentă se întoarce
din Japonia dornică să-şi revadă ţara, părinţii şi mai ales
pe bunica, dar coronavirusul îi schimbă tragic planurile
croite în lungile reverii nostalgice de pe avion. Un preot
beţiv şi un iconar cam auster constată că drama
pandemiei nu se rezumă doar la îmbolnăvirile zilnice, că
Judecata de Apoi ar trebui să-şi schimbe agenda
păcatelor şi că viaţa, dincolo de ameninţarea virusului,
rămâne la fel de imprevizibilă ca înainte. Destinul unor
nou-născuţi e schimbat într-o noapte printr-o simplă
mutare, calculată cinic de asistentele puse să vegheze
saloanele maternităţii şi îmbrăcate, din cauza măsurilor
de protecţie, ca nişte identici zei-cosmonauţi.
Acestea sunt câteva dintre plot-urile povestirilor din
noul volum al Florinei Ilis, Pandemia veselă şi tristă
(Polirom, Iaşi, 2020). Construite în jurul recentei crize
prin care trece omenirea, cele şase proze oferă tot atâtea
tipologii narative care în mod sigur s-ar potrivi unor
situaţii cotidiene petrecute aievea. Obişnuită cu marile
şi complicatele desfăşurări epice din romane, unde
„realismul” evoluează mai mereu înspre parabolă
existenţială, înspre simbol şi alegorie, autoarea lasă aici
impresia unui binevenit respiro epic. Decupajul de viaţă
operează precis, direct, fără pretenţii formale care să
complice inutil textele. Exerciţiul narativ pe spaţiu scurt
concentrează la maxim evenimentele, gesturile,
psihologiile şi conexiunile între fapte. E vorba de
instantanee surprinse în contexte unde complicaţiile
provocate de izolare, de frică, de avalanşa de mesaje
contradictorii din presă şi din mediul on line, de
schimbările bruşte de decor şi de destin concurează cu
scenariile imaginate şi adesea puse în practică. Nu doar
mediile de viaţă sunt diverse, ci şi caracterele, căci avem
oameni care, sub presiunea constantă a misterioasei

patologii, descoperă ba că nu se poate sta în casă atâta
timp cu nevasta, ba că o fată indiferentă altădată trebuie
urmărită pe internet fiindcă e, de fapt, aleasa, ba că aşanumita „telemuncă” şi distanţarea socială modifică
mereu raporturile dintre vis şi realitate, ba că unii nu
merită ceea ce primesc la naştere sau că lucrurile nu stau
chiar aşa cum apar ele în mass-media. Dar cu bune şi cu
rele, cu surprize şi confirmări, cu morţi şi cu vii, până la
urmă, virusul contagios pare să nu fi schimbat
semnificativ tabloul obişnuit al zilelor, iar peisajul şi-a
păstrat pitorescul, dacă ai răgazul să-l mai priveşti:
„Copacii frumos tunşi de pe marginea bulevardului
înfrunziseră între timp, iar iarba care străjuia trotuarul
sclipea din loc în loc, ca şi cum ar fi fost stropită de
rouă. După urmele de apă de pe marginea drumului, se
vedea că maşina firmei de salubritate îşi făcuse datoria.
Coborî geamul maşinii ca să pătrundă până la el aerul
proaspăt al dimineţii. Liniştea măreaţă a acelei duminici
nu era tulburată decât de trilurile păsărelelor care, în
mod ciudat, de când începuseră restricţiile de circulaţie,
se auzeau mai puternic ca niciodată. Și, de departe, ca
un vuiet deznădăjduit, răzbăteau sirenele ambulanţelor.
Unul sau doi alergători matinali îşi făceau exerciţiile pe
trotuar. Ar fi putut să pară o duminică obişnuită, dacă nar fi fost măştile de protecţie de pe chipul alergătorilor,
sirenele ambulanţelor şi ceva în aer, nedesluşit. Ca o
durere surdă, dar persistentă. La buletinul de ştiri de la
radio se anunţa trista statistică a zilei.” Sau s-a schimbat,
oare, decorul? „Ar fi putut să pară” acelaşi, cu tot cu
noile intrări?
În prozele Florinei Ilis pandemia (care, după spusele
unui personaj, „nu omoară România”) e doar ocazia de
a investiga eficient biata noastră umanitate, fragilă şi
vulnerabilă, oricât s-ar pretinde ea de rutinată în atâtea
secole, de avansată afectiv şi tehnologic. Reuşita
volumului vine nu doar din deja consacrata experienţă
epică a autoarei, încercată acum pe genul scurt, ci şi din
faptul că fiecare dintre noi ne-am putea recunoaşte întruna din povestiri.
ACTUALITATEA LITERARÃ
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Ioan LASCU

ROZA VÂNTURILOR

Anul 1719 a înregistrat apariția unuia dintre
romanele cândva încântătoare ale copilăriei, e
vorba de The Life and Strange Surprising
Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner,
pe scurt Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Era
un timp al efervescenței pe toate palierele vieții
și, cu atât mai mult, în literatură. Pe scurt o epocă
în ascensiune, de căutări febrile și stimulatoare,
când începea să prindă contur nu numai mitul ci
și realitatea mult lăudatului progres ce și-a găsit
reflectarea în artă și cultură în genere. În Anglia
acelor vremuri ale începuturilor primei revoluții
industriale spiritul dominant ce încuraja
cunoașterea lumii și afirmarea concepțiilor noi
asupra existenței era cel al burgheziei industriale
și comerciale. Se puneau astfel fundamentele
modernismului.
În cea mai cunoscută carte a sa, Daniel Defoe
aduce în prim plan unele apecte și idei generale
specifice ale epocii, dar și câteva convingeri și
dezbateri alimentate de propria atitudine cognitivă și
activitate practică. Substanța romanescă i-a fost
furnizată de istorisirea pățaniilor unui anume Al.
Selkirk, debarcat în urma unor scandaluri dar și la cerere
într-o insulă din mările sudului. Era anul 1704. Insula se
numește Juan Fernandez, situată la 300 de mile vest de
Valparaiso, Chile. Istoria fusese publicată în revista lui
Richard Steele, The Englishman.
Modalitatea de expunere este una ce va face epocă
în literatură – povestirea întâmplărilor la persoana I sub
formă de monolog. Cartea debutează monografic, cu
date despre nașterea și familia eroului, fără ca
eventualul cititor să fie informat despre modul și
circumstanțele în care autorul cunoscuse ceea ce
narează: dacă i-au fost relatate de însuși protagonistul
peripețiilor (1), caz în care am fi avut de-a face cu o
lungă replică a povestitorului în dialog cu scriitorul;
dacă a intrat în posesia vreunui jurnal sau vreunor
memorii ale personajului (2), jucând doar în postura de
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a publica documentele sub aparențele unei cărți.
Necunoscând așadar sursa reală a romanului, ar exista
suficiente motive să se creadă că textul este
autobiografic – în cazul în care nu avem habar de
biografia lui Daniel Defoe –, ori o pură ficțiune în a
cărei textură autorul își alege un pseudonim și o mască,
dând curs opiniilor și viziunilor personale. Toate aceste
ipoteze sunt plauzibile încadrate în raportul direct –
povestitor, prin viu dialog, sau mijlocit – pe calea
memorialisticii – autor iar nu autor-cititor, recte un text
de ficțiune.
Personajul central aduce în scenă desfășurări
narative în spiritul unei epoci de început al clasei ce se
va numi în sociologia vulgară de mai târziu – burghezie.
În Anglia de la începutul secolului al XVIII-lea aceasta
se afla în plină eflorescență și consolidare a puterii
economice. Exista o însuflețire prin dorința de a
cunoaște și de a lua în stăpânire noi regiuni ale lumii din
rațiuni pragmatice lesne de înțeles: noi surse de materii
prime și piețe de desfacere. Dezvoltarea vertiginoasă a
comerțului a atras după ea dezvoltarea transporturilor
navale: corăbiile engleze împânzeau apele Oceanului
Atlantic, spintecându-i valurile din Anglia înspre Lumea
Nouă: America în partea viitoare sudistă, Antile,
Brazilia, Noua Anglie, ținuturi ale căror întinderi fertile
reclamau un număr crescând de brațe de muncă. O
consecință a acestor nevoi a constat în expediții
frecvente de-a lungul coastelor africane, către Guineea,
fie transversale, către America. Comerțul cu sclavi negri
a cunoscut o escaladare. Robinson Crusoe este euforizat
de aburii acestei ebuliții generale și impulsionat de febra
aventurii și a curiozității, dar chinuit și de setea de
îmbogățire peste noapte. Refuză orice ofertă de viață
tihnită și se aruncă în brațele neprevăzutului: se îmbarcă
pe o corabie a tatălui unui fost coleg de colegiu, scapă
ca prin miracol de un prim naufragiu, dar nu renunță la
plăcerea de a călători și de a vedea lumea. Se îmbarcă a
doua oară, de această dată cu destinația Guineea, unde
reușește în niște afaceri, repetă călătoria către același
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teritoriu exotic, însă pe drum corabia este surprinsă și
capturată de pirații mauri, cade în robie, dar izbutește să
se elibereze, după care ajunge în Brazilia, unde își
încropește o plantație de trestie-de-zahăr și tutun, se
aventurează a treia oară către Guineea pentru a cumpăra
clandestin – comerțul cu sclavi fusese interzis de rege –
negri pentru muncile agricole, dar nava este devastată de
furtună iar epava eșuează pe țărmurile unei insule pustii
și necunoscute. În ordine istorică și sociologică,
capitalul timpuriu se găsește în plin proces de
constituire, pe linie comercială și funciară, a negoțului
cu sclavi, a explorării unor teritorii virgine, viitoare
colonii pe pământ african sau american.
Izolat pe o insulă nelocuită, în afara drumurilor
obișnuite ale corăbiilor, Robinson Crusoe pare a fi
condamnat la pieire. Este însă salvat de proviziile de pe
vasul naufragiat și de excepționalul lui simț practic.
Fiind un „burghez” lipsit de fantezie și stăpânit de
simțul comodității și al confortului, Robinson Crusoe
perseverează să-și refacă, pe un fundal impropriu – o
insulă pustie – toate condițiile de viață materială din
societatea timpului, se subînțelege că la nivelul
mijloacelor și resurselor sale: își orânduiește o locuință
din pari bine înfipți în pământ și din parâme, dându-i
aspect de fortificație, iar înăuntru ridică un cort dublu
din prelate și pânze de corabie. În prealabil însă
chibzuise minuțios la alegerea locului pentru așezarea
locuinței: „... locul să fie sănătos și să aibă apă de băut;
apoi să fie adăpostit de arșița soarelui și, în sfârșit, să fie
ferit de oameni și de animale sălbatice și să aibă vedere
la mare.” Jupoaie, usucă și păstrează pieile tuturor
animalelor vânate pentru a le folosi mai târziu la
confecționarea îmbrăcămintei, repartizează praful de
pușcă în cutii, lădițe și săculețe confecționate de el,
pentru a-l feri de pericolul aprinderii de la scăpărarea
trăznetului; își întocmește cu multă trudă, din lipsă de
unelte, o lopată „la fel cu ale noastre din Anglia” (sic!),
apoi un coș și o roabă. Muncește mai multe zile la
lărgirea și adâncirea unei peșteri, obținând un spațiu
suficient „ca să-mi poată servi drept magazie,
sufragerie, bucătărie și pivniță”, fixează polițe, bate
piroaie în stâlpi ca să poată atârna câte un obiect, își
încropește un bufet, o masă și un scaun, își așază
proviziile, în orânduială de adevărat gospodar, în
peșteră, iar mai târziu, după ce devenise cultivator de
orz și orez, își modelează vase de lut, le arde și le
întrebuințează la păstratul grăunțelor, pe care învață să
le sfarme într-o piuă scobită în piatră și obține făină,
construiește o vatră și țesturi din lut pentru coptul pâinii,
strânge sare de pe faleza stâncoasă scăldată de apa
mării, își construiește o canoe cu care face înconjurul
insulei, îmblânzește capre sălbatice prinse cu ajutorul
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unor gropi săpate unde ascunsese capacane. După ce
deprinsese tâmplăria și olăritul, devine priceput în
croitorie, cosându-și straie din piei de capră, deprinde
preparatul brânzei și al untului din lapte de capră
domesticită, își confecționează mai întâi o lampă cu
grăsime animală, iar apoi lumânări din seu de capră. Dă
dovadă de un evidențialism de-a dreptul realist în
aranjarea și păstrarea tuturor bunurilor, de un uimitor
spirit de cumpătare și economie pentru a preveni sau
amâna cât mai mult o situație dificilă, potențială prin
orânduiala, păstrarea sau utilizarea necorespunzătoare a
acestora. Cu osebire la începutul pustniciei sale,
Robinson Crusoe dă dovadă de o viziune
contabilicească foarte atentă și amănunțită asupra
cotidianului, ținând socoteala activităților de zi cu zi, de
cantitățile și de felurile proviziilor, sub forma unui
jurnal.
Abandonându-și eroul pe un tărâm virgin, Daniel
Defoe îl pune în situația de a transforma natura aparent
ostilă după necesitățile sale și de a se adapta la noile
condiții climatice, de sol, de faună și de vegetație. În
acest context, autorul afirmă și confirmă o viziune
utopică asupra evoluției preistorice a omului. La
început omul, înconjurat de o natură necunoscută și
agresivă, era torturat de frică, neputincios în fața
stihiilor, temător și constrâns să se adăpostească și să se
hrănească cu ceea ce-i oferea din zgârcenia și din
asprimea ei. Avatarurile lui Robinson încep de la un
punct foarte îndepărtat în istoria umană: faza vieții
arboricole. De teama fiarelor sălbatice, în primele nopți
după naufragiu, Robinson cățărat în copaci, este chinuit
de foame și întunecime, biciuit de ploaie și neavând altă
armă de apărare în afara unui inofensiv ciomag. Ar urma
faza de vânător și culegător, când omul, înzestrat cu
arme făurite de-acum de propria iscusință, își procură
hrana cu de la sine putere, detașându-se printr-o mai
slabă dependență de capriciile naturii. Robinson Crusoe
împușcă porumbei sălbatici și capre, prinde pește și
broaște țestoase făcând rost de carne, ouă și piei. În
pădure descoperă struguri și tutun, pe care le prepară
prin uscare și face rost de stafide și tutun bun de pipă.
Caută chiar rădăcini de cassava, o plantă din care
indienii preparau un fel de făină pentru a face pâine. În
curând, de la faza de culegător și păstrător al roadelor
naturii neîngrijite, se trece la etapa de cultivator al
pământului. Eroul cărții ajunge să cultive, tot printr-o
minune, în mod inconștient la început, orz și orez,
aigurându-și astfel rezerva de pâine. Caută terenuri
prielnice pentru ogorul înființat de el: un sol adecvat,
rezerve de apă, condiții îndestulătoare de lumină și
căldură precum și perioadele anuale ce permiteau o
vegetație completă a grânelor: asigurarea germinației, a
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creșterii, a maturizării și a coacerii, ceea ce este funcție
de climă. Faza de agricultor este întregită de ocupația de
domesticire și creștere a animalelor.
Omul are nevoie și de adăpost, unelte, vase și
îmbrăcăminte. Pentru a se bucura de garanția unei
protecții sigure împotriva atacurilor din exterior, fie ale
fiarelor, fie ale dușmanilor cu înfățișare de oameni, locul
amplasării „gospodăriei” trebuie ales cu chibzuință, în
așa fel încât avantajele oferite de natură să fie
valorificate judicios. Urmărind aceste scopuri,
Robinson cercetează și descoperă un loc ideal: „un mic
platou așezat pe povârnișul unui deal mai înalt. Spre
platou, dealul se lăsa în perete abrupt, astfel încât
nimeni nu putea ajunge la mine din vârful dealului. În
acest perete de stâncă se găsea o scobitură ce te ducea cu
gândul la vreo peșteră.” Peșterile insulei sunt folosite
pentru dosirea și conservarea anumitor bunuri: arme,
bani sau alimente, și chiar erau potrivite pentru refugiu
în caz de pericol, ceea ce resuscită în minte imaginea
omului preistoric. Omul singur în mijlocul unei naturi
ostile resimte nevoia imperioasă de a-și apăra liniștea,
avutul și viața. De aceea locuința lui Robinson Crusoe
este asemenea unei fortărețe protejate de garduri înalte
și solide de pari, întărite cu valuri de pământ. Paralel cu
năzuința de a-și îmbunătăți continuu condițiile de trai și
de a exploata cât mai bine victoriile asupra naturii, se
ivește nevoia de făurire a uneltelor și a recipientelor
utile în construirea locuinței și a țarcurilor pentru
animale, în păstrarea și pregătirea hranei. Ca atare, se
desprinde meșteșugăritul ca ocupație subjacentă,
auxiliară pentru păstor, agricultor și constructor.
Robinson învață pe rând, cum deja s-a văzut,
meșteșugul tâmplăritului, olăritului și măcinatului, al
croitoriei și al plămăditului și coptului pâinii. În cazul
fiecărui meșteșug are loc o avansare, pe măsură ce
îndemânarea și inventivitatea lui Robinson sporesc. În
olărit, de pildă, el întâmpină inițial greutăți greu de
depășit. Chiar dacă alegerea și pregătirea lutului este
până la urmă încununată de izbândă, modelarea ca și
arderea obiectelor ridică numeroase probleme. La
primele tentative iese nedorit în evidență grosolănia,
vasele fiind strict utilitare, dar odată cu reinventarea
roții olarului, ele nu numai că răspund unei exigențe
calitative ridicate, dar furnizează și satisfacții în sine,
cvasi-estetice, legate de forme și finețe.
O asemenea îndelungă și complexă ascensiune este
încoronată de începutul închegării unei societăți.
Plecând de la salvarea din mâinile canibalilor a unui
tânăr sălbatic, botezat Vineri, și continuând cu
eliberarea dintr-o situație asemănătoare a tatălui
acestuia și a unui om alb, spaniol, naufragiat împreună
cu alți șaisprezece camarazi pe țărmurile canibalilor,

singurătatea absolută a lui Robinson ia sfârșit. În
împrejurările date, se vădește vocația de misionar și
educator a naufragiatului englez, localizată de altfel
geografic și istoric, având în vedere că epoca lui Daniel
Defoe cunoștea numeroase tentative de civilizare și
convertire la creștinism a așa-zișilor sălbatici din Lumea
Nouă. Individul Vineri este dezbărat de groaznicul
obicei de a devora carne de om, este învățat să-și
astâmpere foamea cu pâine, stafide, lapte și carne de
animale, apoi îndemnat să-și drapeze goliciunea cu
veșminte din piei, inițiat în practica de a bate și a
vântura cerealele, deprins încet-încet să vorbească
englezește, devenit chiar interlocutor într-o discuție
despre religie și, mai puțin receptiv la ideile despre
existența lui Dumnezeu și a lui Satan, rămas până unaalta la credința lui păgână. Autorul amână și, până la
urmă, lasă nelămurită convertirea lui Vineri la
creștinism. În sfârșit, omul Vineri este învățat să umble
cu pușca, să o încarce, să se folosească de cuțite, securi,
topoare, apoi să manevreze o barcă dotată cu pânze și
cârmă, nu numai cu vâsle cum fusese obișnuit. În cursul
acestui proces ni se dezvăluie și ființa sufletească a lui
Vineri: deschisă, prietenoasă, sociabilă, sinceră, cinstită
și mai ales recunoscătoare și fidelă chiar cu prețul vieții.
Pe scurt, firea lui Vineri le bon sauvage este frustă,
nealterată, o consecință benefică a viețuirii în natură,
departe de orgoliu, prefăcătorie, ipocrizie, răutate,
mârșăvie și trădare, așa cum apar marinarii insurgenți de
pe corabia ancorată în preajma insulei. Este astfel
sugerat faptul că de la natură oamenii sunt egali,
susceptibili de bine sau rău, deosebindu-se sub al doilea
aspect de oamenii naturali buni și necorupți ai lui JeanJacques Rousseau. Diferențele dintre oamenii lui Daniel
Defoe țin doar de educație, cultură, conștiință. Sunt
incontestabil niște idei proprii secolului Luminilor, o
armă ideologică a tiers état în plină ascensiune, propice
pentru spiritul întru devenire, urcuș și chiar parvenire a
acestei mai tinere categorii sociale, opusă mentalității
vechii aristocrații, ce supralicita noblețea, originea
înaltă, rangurile dobândite ereditar, care confereau
legitimitatea de a domina și de a conduce. De factură
iluministă este și preocuparea pentru oamenii din
ținuturi îndepărtate, ca și apropierea și cooperarea între
oamenii de naționalități diferite în virtutea ideii de
universalitate a umanului.
După trei secole, Robinson Crusoe rămâne același
roman simbolic, cândva celebru, ce condensează
evoluția umanității din preistorie până în secolul
Luminilor, deși astăzi acoperit de vălurile groase ale
uitării, ca mai toată literatura europeană a veacurilor
XVII și XVIII.
L I T E R A T U R A
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CĂLĂTORI ROMÂNI,
ÎN GOANA TRENULUI
Adrian JICU
Carte frumoasă, cu poze, Călători români
privind pe fereastra trenului (Polirom, 2020) e,
în fapt, un studiu universitar corect și cam tern,
cu citate in extenso, bibliografie și indice de
autor, dar cu prea puține interpretări personale,
care să care să onoreze promisiunea din subtitlu.
Unde, jucând cartea modestiei, Radu Mârza ne
promite „o încercare de istorie culturală”,
restrânsă la intervalul 1830-1930. Temă
ofertantă, cu multiple deschideri, pe care
universitarul clujean o abordează cuminte,
mulțumindu-se să prezinte, așa cum mărturisește
în „Încheiere”, câțiva călători: „Dintre aceștia,
nu prea mulți, i-am selectat pe cei care ni s-au
părut reprezentativi”.
Care este criteriul în funcție de care au fost
aleși Petrache Poenaru, Ion Codru Drăgușanu,
George Bariț, Ion Ghica, Nicolae Filimon, A.D.
Xenopol, Iosif Vulcan, Nicolae Iorga, Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu și Demostene
Botez, dar au fost lăsați pe jos mulți alții, nu
știm... Cert este că, pentru perioada pe care și-a
decupat-o, ar fi putut analiza ofertante puncte de
vedere din jurnale și memorii (de la Maiorescu
până la Camil Petrescu), din presă și, de ce nu,
din literatură. E suficient să amintim însemnările
de călătorie ale lui Vasile Alecsandri sau
momentele și schițele lui I.L. Caragiale, unde
autorul ar fi putut găsi nu doar simple descrieri
ale acestui mijloc de transport și ale gărilor, ci
mai ales personaje și situații, care l-ar fi ajutat să
schițeze acea dorită istorie culturală. Ca să nu
mai vorbim despre reprezentările și despre
percepția trenurilor (și a tot ceea ce ține de ele)
așa cum apar ele în poezia și în gazetăria
eminesciană. Sau, dacă tot l-a inclus pe
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Sadoveanu, ar fi meritat analizat disprețul
amestecat cu teamă al personajelor din Hanu
Ancuței, care consideră trenul o „ticăloșie
nemțească”, numindu-l „căruță cu foc” și
scuipând în lături la auzul relatării negustorului
Damian Cristișor.
Revenind la volumul lui Radu Mârza, el are
meritul de a bate țărușii, nu doar prin alegerea
unui subiect de nișă, ci și prin stabilirea
începuturilor călătoriei cu trenul. Sunt anii
romantici, pe care îi urmărește cu atenție, redând
lungi pasaje, extrem de interesante pentru a
înțelege ceea ce Călinescu numea „descoperirea
Occidentului”: „...nu voi uita niciodată că am
fost și în Magdeburg. Să sosești pe la 2 ½ oare
după miezul nopții pe o ploaie urâcioasă de
toamnă, să te vezi într-o curte unde se întălnesc
patru drumuri ferecate, dela Berlin, Hamburg,
Hanovera și Leipțig, să vezi schimbându-se
trăsurele și locomotivele pentru căteva sute de
călători, care într-o parte, care în alta, să știi că
coferul îți era trimis prin sminteala espeditorilor
încă din Lipsia naintea ta D-zeu știe unde, să te
mai vezi încă și în pericol de a te pune într-un
vagon (căroiu) ca să ajungi cu el în Hamburg în
loc de Belgiu (ceeace se întâmplă nu odată, dacă
nu vei fi cu toată deșteptăciunea și luarea
aminte), să fii și mai rupt de foame și de
osteneala nopții, fără să dai peste restaurant, ba
să nu cutezi nici a-i căuta locuință de frică să nu
rămâi de tren, în cele din urmă să mai afli că la
Magdeburg este lipit pă perete: «man hüte sich
vor Lumpen», adică să te păzești de cei carii taie
buzdunările și fac vânătoare după pungi și
pugilare – și în toate aceste năcazuri unul să te
mâne în sus și unul în jos”.
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Interesante pentru psihologia călătorului și
pentru teama de necunoscut, ele au parte, din
păcate, de un comentariu minimal, adesea
școlăresc. Să luăm, în acest sens, câteva
exemple. Vorbind despre Balta liniștii, autorul
ajunge la constatarea că „așezând în fundal
«drumul de fier», Sadoveanu scoate în evidență
personajul feminin al Alexandrinei...”. În cazul
notelor de drum ale călătorului Demostene
Botez, conferențiarul clujean trage concluzii dea dreptul puerile: „Așadar, Demostene Botez a
sosit la Karlsbad, destinația unei călătorii cu
trenul de o zi și jumătate, o călătorie care și-a
avut momentele de monotonie și de tensiune,
clipele de răgaz în care călătorul a apucat să
privească pe fereastra trenului, dar și să-și
observe tovarășii de drum”. O altă analiză se
vrea sintetică: „Sunt scene pe care le-au trăit,
alături de Rebreanu, mii și mii de călători, la
frontiera românească sau la altele, la plecarea
din țară sau la întoarcere, în anii interbelici sau
în anii regimului comunist...”. Câte cuvinte,
atâtea banalități... Și aproape nimic despre
arhetipul călătoriei, despre impactul și mutațiile
provocate de apariția trenului în viața oamenilor,
despre modul în care se raportează ei la această
invenție relativ recentă. Le-ar fi putut găsi, subtil
ficționalizate, în schița Proștii, a aceluiași
Rebreanu. Ca să nu mai vorbim despre lipsa
aproape totală a unui context (politic, social,
economic, cultural etc.) care să faciliteze
înțelegerea modului cum trenul a trecut, într-o
interval de un secol, de la statutul de mașinărie
necunoscută (eventual infernală) la acela de
mijloc de transport banal, care „se
democratizează”. Iar o altă afirmație este de-a
dreptul hazardată: „În acest condiții, nu este
deplasat să-l considerăm pe Nicolae Filimon
primul turist român.” Ba da, este deplasat,
fiindcă atenți la „semnificațiile istorice ale
locurilor traversate” au fost și Nicolae Milescu
Spătarul, și Dimitrie Cantemir și Ioan BudaiDeleanu sau alții...
Sunt în această carte și pagini mai sprintene,
unde autorul interpretează nuanțat călătoriile cu
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trenul. Este cazul lui Nicolae Iorga, ale cărui
Drumuri și orașe din România (dar și alte cărți)
au o puternică tentă ideologică, atât de
caracteristică teoreticianului sămănătorist și
omului politic cu un asumat discurs naționalist.
La fel de inspirate sunt comentariile din prima
parte, vizând reflecțiile pionierilor Barițiu și
Ghica, oameni practici, care nu fac un simplu
voiaj de plăcere, ci încearcă să aducă în țară
beneficiile acestei invenții. Odată introduse, ele
modifică nu doar evoluția economică, ci și
modul de a trăi al oamenilor, influențându-le
gândirea și șlefuindu-le, treptat, mentalitățile. O
asemenea abordare ar fi dat volumului o altă
consistență.
În tot, Călători români privind pe fereastra
trenului este, într-adevăr, o încercare. Una destul
de rigidă, care convinge la nivelul documentării
și al materialului adunat, dar nu și la nivelul
interpretării și punerii în context cultural.
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O CONTRAPOETICĂ.
LUCIAN ALEXIU SAU DESPRE
Maria BOLOGA
Inspirată de o anumită perspectivă a mitului,
contrapoetica relevată de Lucian Alexiu conferă
textelor sale, după Ion Pop, un fel de stoicism sau de
scepticism temperat, vizibil în etica „acestei poezii
ce-şi struneşte cu o maximă luciditate afectele...”;
măsură axială ce traversează, cu o anumită forţă a
unei viziuni neîntrerupte, întreaga antologie
(bilingvă, româno-franceză – versiunea în franceză
aparţinând d-nei Maria Ţenchea); poemele se
regăsesc şi în unele din cărţile sale anterioare:
Cornetul cu îngheţată al lui Polifem; Istoria naturală
şi alte poeme; Grupul nominal. (7 formule de
exorcizare a verbului); Îndreptar de navigaţie pentru
uzul somonului albinos.
Alternativa mitică e viabilă chiar din acel
„elementary”, unde se exteriorizează psihismele unui
poet, prin atitudine „înţelept şi moralist” (cf. Ion Pop)
– întâmpinând lumea „cu un surâs vag ironic, vag
elegiac”. Mai mult, recursul la motivele sau la
numele proprii mitice duce la „parodierea lor”
(Victor Ivanovici) – sau, cum afirmă Ioan Holban, e
vorba de o deformare contemporană a acelei lumi :
„Lucian Alexiu ia distanţă, în ironie, ludic şi, adesea
sarcasm, faţă de idei primite, teme, poncife (...) pe
care le reciteşte, prin şi în poezia sa, sub efectul unei
lentile
(de)formatoare,
cum
e
cea
a
(post)modernismului”.
Una dintre figurile central-mitice, în poezia lui
Lucian Alexiu, este bufniţa, un atribut, la greci, al
zeiţei Athena (iar la romani, al Minervei) – uneori
descrisă de poet prin contrast cu imaginea ei în alte
civilizaţii (ex. orientală): „pasărea coborâtă pe
coloana/ de marmoră/ nu era athena/ nu era zeiţa cu
coif/ era o bufniţă ce vâna fluturi de noapte// atât”
(Baedecker). Sau in extremis, ca în această viclenie a
raţiunii, deviată spre sarcasm: „la troia cea dintâi
victimă a fost/ bufniţa coborâtă să se odihnească/ pe
coama armăsarului/ cioplită în lemn” (Ulise. Din
memoriile unui meloman).
Sunetul abia auzit, terifiant, al căderii bufniţei e
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un detaliu secundar, în raport cu istoria, povestea sau
calul troian.
Revenind la conotaţiile făpturii nocturne: ele
acoperă perfect o anumită arie de umoare neagră,
vasta contradicţie a raţiunii umane, în numele căreia
apar entităţi monstruoase (vezi cum şi-a îmbolnăvit
Goya zeii de coşmare): noaptea, întunericul,
înţelepciunea – înţelepciunea lumii e nebunie – după
Eclesiast; reflecţia, ştiinţa, misterul, moartea.
Dramatismul este jucat în caruselul ludic al farsei,
unde totul devine dizgraţie: „căzuţi în dizgraţie/
poeţii trecuţi de vârsta a doua/ venerabilele cocote de
lux// căzuţi în dizgraţie/ ereticii melancolici/
exploratorii de lumi noi// căzuţi în dizgraţie/
hierofanţii heruvii/ gâzii placizi ai mileniului/
iluminaţii celui de-al şaptelea cerc// toate şi
toţi/căzuţi în dizgraţie// sfântul hazard programează/
spaţiu şi timp/ viitor şi trecut/ micul negoţ cu o
divinitate/ ce le brodeşte pe toate” (Dramatis
personae).
Atribut al zeiţei morţii şi regenerării, de un
simbolism dinamic, expresiv, caracterul matricial al
ciudatei păsări, este interpretat de Ioan Holban,
precum o albie mai vastă, unde alunecă prinzând
stranii rădăcini – structura, construcţia stilistică a
poeziei lui Lucian Alexiu : „Terţul exclus este o carte
a surpării unei lumi, a mitologiei şi literaturii, pentru
a (re)construi o alta, din fragmentele risipite, pierdute
în nisipurile mişcătoare ale (post)modernismului”.
Din nisipul mişcător, oricum, nu se mai iese la fel;
unele poeme vorbesc despre această stare de
necontrol, de perversă absorbţie a sensului; despre un
fel de mutanţi care zac sub sedimentele suprapuse ale
cunoaşterii. Iată acest animal compozit – „leul în
iarnă: picioare de viţel/ trup de pajură botul ochii/ de
miel// în ochi unduirea trifoiului/ în nări mirosul
nalbei de mai/ în urechi zumzet de albine sălbatice/
pe limbă foşgăiala/ termitei” (Leul în iarnă); sau,
într-un Jeu d‘amour, resuscitarea unei fantasme
shakespeariene: „corn de inorog păr de mistreţ/ colţ
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de viperă aripă de liliac/ gheare de vasilisc/ ochi labe
de/ lup – : // nigra barbata – zănatica/ nurlia
nesăţioasa/ nestatornica/ sycorax”.
Figurile mitice sunt ilustrativ desemnate şi în
titlul unor poeme, alături de cele livreşti: Casandra,
Circe, Sisif, Oreste, Puck, Yorick ş.a. Printre textele
exultant parodice se strecoară şi mici hierofanii, ale
poetului, ironizante sau subiectiv inocente, cum este
acest concentrat poem despre Narcis, pus sub semnul
lingvistic al unei onirii prudente: „ca şi cum ţi-ar grăi
piatra/ ca şi cum i-ai vorbi apei/ ca şi cum te-ar visa
peştele negru/ din val” (v. şi Spasm). În alte texte se
sugerează o combinaţie (Arta seducţiei) dintre ideea
sosită din mit şi imaginea smulsă din natură,
rezultatul fiind o anumită (re)ascultare deghizată, a
muzicii creaţiei. Nu întotdeauna Lucian Alexiu
ascunde bine această tentaţie a sufletului său, dar
îndeosebi o camuflează prin volute lingvistice şi
sarcasme despre oculta melomanie... Textul e deja
citat. Acolo sunetele sunt mai mult „o imanenţă
fantasmagorică” (după expresia lui Antonio
Tabucchi). Reluăm: „şi sunetele îşi au istoria lor :/.../
un ţiuit/ două note de sus/ vibraţia pe care-o percepi
când/ coarda unui arc/ se destinde –// n-am cunoscut
un horcăit mai scurt/ şi nici după luptă/ o mai
desfătătoare/ tăcere// (celor care-au ascultat/ chiar şi
numai o dată/ hula oceanului/ strigătele celor ucişi
atunci între ziduri/ li se vor fi părut/ vacarm şi
stridenţă: barbarie curată” (Ulise. Din memoriile unui
meloman).
O altă trăsătură importantă a volumului constă în
organizarea limbajului, mai puţin o problemă a
hazardului, cât una a liberului-arbitru. Până la urmă,
terţul exclus poate fi, din acest punct de vedere,
absenţa Verbului însuşi. O absenţă a Divinului
născător, într-o lume redusă la grupul nominal, ca la
o statistică („Aceleaşi fantasme şi aceleaşi eforturi
pentru a le exorciza, atacuri şi contra-atacuri/.../ de ce
Michaux are nevoie să vorbească despre pictură ca
despre o eliberare de spaimele legate de universul
verbal?” – este întrebarea lui Jean Burgos... Dar
acolo, la Michaux, era vorba despre tăcere...).
Grupul nominal (Lucian Alexiu) dă titlul unuia
dintre volumele anterioare ale poetului, unde textele
se derulează în absenţa verbului: „pe un taler soarele/
pe celălalt/ viermele din mărul/ de-abia pârguit”
(Terţul exclus). Astfel pare că lucrurile au fost spuse,
şi deja consumate. Un alt text seamănă unui inventar:
Grupul nominal (index): „blestemata foame de bani/
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bicisnica teamă de zei/.../ smintita ştiinţă-a
urmaşilor/.../ înfricoşata prevestire a mayaşilor/…/
sfârşesc laolaltă/ în vintrele binecuvântate ale
pământului/ ce le primeşte şi le ignoră pe toate”.
Cel mai bine reprezentată anticipativ, scrie Victor
Ivanovici, este „stilistica exorcizării verbului” (o
contrapoetică...). În opinia lui George Vulturescu, e
vorba de o poezie „epurată de verbe” (nu în totalitate
n.n.). Totul e doar privire, flash-uri, cu „lumini
pătrunzând dincolo de epidermă”; e vorba de
cuvântul „în stare neutră” (după Francis Ponge). De
aceea, scrie George Vulturescu, „vom numi poezia
lui Lucian Alexiu eseu despre lucruri”.
O anumită impresie de lectură ar pune un semn de
apropiere translucidă între opacitatea pământului
(creat) şi starea „geologică” a verbului, dar e o altă
temă de discuţie.
Mergând la sursă (Francis Ponge) – referitor la
ideile despre un mijloc pur de expresie, notează
acesta: avem de-a face cu o sedimentare de cuvinte,
cu ceva neted, foarte dens. O depunere de înţelesuri
succesive („Eu situez limbajul în stare neutră”; id.
„Acum suntem în căutarea unei noi retorici, pe care
încă n-am găsit-o”).
Grupul nominal – un experiment lingvistic, al lui
Lucian Alexiu, care nu renunţă, totuşi, în textele sale,
la verb, alternând cele două retorici, spre folosul
cititorului şi spre zidirea propriei construcţii stilistice,
pe de o parte; iar pe de alta, pentru a pune în pagină
chiar prea mult ascunsele sale „mirări”, într-o
arheologie provocatoare, minată de sarcasm. Iată:
„întâi de toate să deschizi uşa/ întâi de toate să cobori
treptele/ întâi de toate să zăreşti femeia translucidă/
răcoroasă învolburată ca apa”… (Fifth Avenue);
„numai tu nu bravule/ inocentule/ întunecatule//…//
numai soarele limpede/ zmeura –/ numai craniul tău
nu/ încă pe jumătate-n pământ/ cum fagurele crescut
din/ strălucirea întunecată/ a mierii”(Yorick). O
teribilă şi izbutită imagine a craniului uman, visând
pe marginea shakespearianului basm „de furii şi de
nerozie”...
Înainte de a cita textul din finalul antologiei,
extras din lirica „sapienţială”, a cărţii anterioare, Ion
Pop glosează despre Palimpsest: „Faptul că un ciclu
de poeme e intitulat Palimpsest spune mult despre
natura intimă a acestei poezii divers sedimentate,
pregătită cumva, prin calcule subtile ale alăturărilor
şi opoziţiilor, să provoace stupoarea…”
Poemul respectiv este de un „mare echilibru
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simbolic”, potrivit aceluiaşi exeget: „doar cel care
ştie mersul pe ape/ poate să fugă/ poate să doarmă/
doar cel care ştie cum creşte/ o piatră// (ci tu doar
trupul alb ţi-l vânezi/ doar umbra înaltă pe cer/ sub
steaua dintr-odată neagră/ dintr-odată/ strălucitoare”
(Îndreptar de navigaţie…, XV).
Un poet care, iubind superconştienţa, luciditatea
şi înţelepciunea, explorează în acelaşi timp
(re)construcţia, originalitatea perturbărilor lingvistice
izbucnind dinlăuntrul limbajului.
Sau... cum scrie Francis Ponge: „Cuvântul este
înainte de toate, nu se poate ieşi din el...” A
(re)construi lumea din fragmentarii e o idee
(postmodernă) ad litteram. În general, metafora este
lăsată mult în urmă şi intimitatea ocolită; sensul unui
poem precum Retorica (Lucian Alexiu) se naşte în
chiar trecerea „de la una la alta”, între planuri, care,
într-un fel, nu par să aibă de-a face cu poezia,
înţeleasă ca metaforă.
Fiecare vers al următorului poem (printre cele
mai expresive ale autorului) – e o lume în sine, o
versiune transmodernă a mai vechii sinestezii,
neuzând de corespondenţa dintre simţuri, picturală, ci
de o altfel de conexiune, în încercarea de a ridica
deasupra percepţiilor comune sau parţiale, de data
asta, un anume scepticism etic, vizând chiar celebra
reflecţie kantiană: „Cerul înstelat deasupra mea şi
legea morală în mine”. Poemul se află la pagina 144:
„siesta în spatele paginii de ziar/ al uşilor capitonate
al ţigării aprinse// somnul veghea trezirea/ cu faţa la
pernă cu ochii la cer/ cu capul în mâini// retorica
bunelor deprinderi de după-amiază/ duminica a
proastelor obiceiuri seara/ noaptea în zori”
(Retorica).
De această dată, absenţa verbului nu şochează: ai
senzaţia de supravieţuire, de repetiţie, de
neimplicare, de neidentificare – să zicem – cu
sentimentul trăit (căci există unul). Combinaţia între
termenii enumeraţiei este ea însăşi o figură
semantică, prin ea se descrie de fapt un eveniment
înrădăcinat psihic. Retorica textului, în prima fază a
receptării, ţesătura lui conduce la numirea versurilor
drept „reflecţie distantă”. Nicio interogaţie, nicio
plângere, şi totuşi poemul degajă o paradoxală
tristeţe...
Afluxurile sau refluxurile limbajului ar răsuna în
cititor, ca într-un fel de spaţiu gol (fără persoană, fără
verb). Textul s-ar duce la nesfârşit... dacă nu ar fi
accentul, mai sonor decât celelalte, în interiorul
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auzului, din versul: „somnul veghea trezirea”.
Singurul verb al poemului este şi suficient, pentru a
linişti, pentru a diminua singurătatea, frustrarea: el
exprimă starea de veghe, în dinamismul ei viu sau ce
a mai rămas din ea: „cu faţa la pernă cu ochii la cer/
cu capul în mâini”. Fără îndoială, dacă accentul
cuvântului „veghea” s-ar schimba, am avea de-a face
tot cu un substantiv, fie lăsat asta în seama cititorului
de poezie...
Un alt poem se vrea o provocare a hazardului:
„provoci aşteptarea/ hazardul”. Pus sub lentila
impresionismului, el exaltă acea clipă când poţi
descoperi ceva imprevizibil, deşi, spune poetul,
„jocurile sunt făcute”. Imprevizibilul sau
neaşteptatul, într-o rutină cronică: „jocurile sunt
făcute/ aştepţi numărul/.../ provoci aşteptarea/
hazardul”.
De asemenea, tot textul numit Yorick debutează
cu un vers emblemă, al rutinei cronice (pe care poetul
o extinde şi asupra mitului, până la alterare): totul de
vânzare; – şi se finalizează cu un tablou vivace,
indeterminat, dar puternic, de parcă, prin limbaj s-ar
fi descoperit o substanţă rară, nouă, neprevăzută:
„numai craniul tău nu/ încă pe jumătate-n pământ/
cum fagurele crescut din/ strălucirea întunecată/ a
mierii”.
Pentru a face să strălucească aceste protuberanţe
fascinante ale limbajului poetic – înţelegem că era
nevoie, în arheologia rostirii, de contraste terifiante
(„invoci/ pestilenţiala duhoare a zilei/ armistiţiul
luminii/ provoci aşteptarea/ hazardul/ treci prin proba
focului/ prin proba apei// persişti”).
Cu ştiinţa limbii, Lucian Alexiu şi-a construit
volumul într-o originală stratificare, desenându-şi
subtil sedimentele, pentru traversarea cărora versurile
sunt trepte ce duc spre inedite şi enigmatice încăperi,
asemenea piramidelor, ca în Palimpsest : „sub stratul
de frunze de toamnă/ – ouă de şarpe verzui/ sub ouăle
de şarpe verzui/ – strat de licheni/ sub stratul de
licheni / – tu:/ xenofon”...
Poet al rigorii principiului expresiv, desfăşurat
continuu, până la sacrificarea unor cuvinte (ajutat
poate şi de ştiinţa practicată a traducerii), Alexiu se
instalează într-o formulă convenabilă, stilistic, însă
fără a deveni „excesiv de auster” (ca să-l cităm...).
Dincolo de scutul pe care îl poate oferi limbajul
poetic ales, intuim un anume rău de existenţă (mal
estar) – un inconfort ontologic, (re)mixat pe umoarea
neagră a civilizaţiei moderne. Terţul exclus, sintagmă
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preluată din logică, pune subtil şi problema raportului
cu revelaţia, în căutarea acelor repere cumva
indubitabile, care să calmeze temerile omului
contemporan; în adâncul reprezentărilor moderne
despre fiinţa umană se află un abis, un decalaj între
ceea ce observăm şi ceea ce suntem în stare să
gândim. Un abis enigmatic pentru poet, dinlăuntrul
căruia se aude bufnetul surd, ecoul căderii miticei
bufniţe.
Până la urmă, toate aceste anihilări de sine,
provocate de maladia modernă a conştientului, antieroismul, anti-victimizarea etc. – conduc spre o
singură ţintă, ascunsă sub carapacea stilistică a
poeziei lui Lucian Alexiu: omul vulnerabil, a cărui
disponibilitate e mult mai reală, mai enigmatică,
decât s-ar putea închipui, omul metamorfozelor,
omul reductibil până la o limită neştiută. Pe acesta
poezia doreşte să-l scoată din calmul valorilor, prin
sarcasm şi ironie, care sunt o formă a cunoaşterii.
Cităm poemul Nu te speria: „nu te speria/ ceru-i roşu
la răsărit// nu te speria/ catedralele se aprind
câteodată spontan// nu te speria/ avioanele cad ca
nişte pietre în mări// nu te speria/ peştii o iau la vale
cu burta în sus// nu te speria/ vântul duce departe
norii de fum// nu te speria/ dacă suntem prea mulţi/
vom fi mai puţini”.
Autoflagelarea, renunţarea la lupta cu lumea se
află pentru poet undeva, la marginea taoismului, spre
care poetul nu trece. Acest timp recent, după expresia
lui Cioran, altoit pe cel vechi, acest timp „elaborat în
noi şi proiectat în lume”, întâlneşte, dincolo de aşazisa demitizare, legităţi provenite dintr-o matcă
genuină, a istoriei naturale (Istoria naturală şi alte
poeme, este unul din titlurile cuprinse în antologie),
ca în surprinzătorul poem Baedecker, pe care-l vom
cita în reluare: „stupoarea fiicelor asiei/ contemplând
parthenonul:/ pasărea coborâtă pe coloana/ de
marmoră/ nu era athena/ nu era zeiţa cu coif/ era o
bufniţă ce vâna fluturi de noapte// atât”.
Din volumul Terţul exclus se aude un strigăt, unul
care trece pe lângă scepticismul din Îndreptar de
navigaţie (alt volum inclus în antologie). Unul care
trece prin corzile vocale zdrobite de secole, de istorie,
supravieţuire, cunoaştere, nebunie, entuziasm,
renunţare, progres, mit sau tăcere („Am simţit marele
urlet care străbate natura” – spune Edvard Munch).
Feţele acestui strigăt pot fi văzute în versiuni de
poeme, din această carte, e.g. Errata sau O lumină
din depărtare: „strig plin de mânie/ elli elli/ simia/
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barbata/ cauda/ prehensili/ strig/ plin de mânie/ şi
peste celălalt mal/ o lumină din depărtare coboară”.
Lucian Alexiu nu duce o luptă cu lumea sau cu
timpul. Se petrece totuşi o luptă, din mijlocul
strigătului său de poet: plăcerea, bucuria, tristeţea,
înfrigurarea sunt ţinute în frâu, pentru a face loc
războiului său metafizic, bănuitor de universuri
perimate: este o luptă cu declinul.
Registrele limbii se supun, nu mai puţin, unei
exigenţe a gândirii, unei structuri personale sceptice,
dominând frenezia. O conştiinţă nemulţumită, de
crepuscul, avertizează că prăbuşirile şi îndoielile nu
se adresează numai individului, ci declinului unei
civilizaţii patronate de Providenţă, Raţiune şi
Progres. „Cuminţirea bufniţei”, cu întregul ei
cortegiu de sensuri crepusculare este în sine tristă,
elegiacă, la limită, am spune o elegie spartă, după
simbolul „oglinzii sparte”. Sau, cum scrie Ioan Paler,
în Scepticul din Montparnasse: înţelepciunea şi
revolta devin şi ele două otrăvuri, „dacă nu se caută
în ele o cale de izbăvire”.

Lucian Alexiu, Terţul exclus, Poeme, traducere în
franceză de Maria Ţenchea, Editura Junimea, Iaşi, 2019
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ANIHILAREA DISTANŢELOR
– ÎN TIMP ŞI ÎN SPAŢIU –
PRIN POEZIE (I)
Maria TRANDAFIR
Într-un studiu larg, numit de criticul Constantin
Ciopraga ,,o cercetare exemplară”, publicat de ani
buni, sub titlul ,,Modelul American. Receptarea
poeziei”, profesorul universitar Dumitru Dorobăț a
făcut o admirabilă trecere în revistă a literaturii poetice
americane, urmărind receptarea acesteia în România,
între anii 1918-1947, definind și comentând câteva
modele; e vorba de ,,modelul” ca diferență, modelul ca
permanență, modelul ca excelență și modelul ca
insurgență. Autorul se va opri asupra acestora, în
primul rând, dar va discuta și contextul cultural
(curente, mișcări, orientări), lăsându-se ispitit și de
proza unora dintre poeții pe care i-a avut în vedere.
Sunt evidente, de la început, cele câteva direcții de
orientare a conținutului, deși acestea nu sunt numite.
Cea mai importantă este preocuparea pentru traduceri
din poezia unor poeți americani, care s-au dovedit
deschizători de drumuri; o altă direcție vizează
publicarea creațiilor respective în presa literară din țara
noastră; o deosebită importanță s-a acordat studiilor
critice ale unor cunoscuți interpreți de text literar.
Modelul ca diferență a fost ilustrat prin H.W.
Longfellow, poet romantic ce s-a străduit să atragă
atenția americanilor asupra propriului folclor. Despre
el, Walt Whitman spunea că a reprezentat ,,amurgul
încântător al trecutului”, pentru o serie de țări în care
acesta a fost receptat cu încântare: Italia, Germania,
Spania. Spațiul cucerit de poezia lui Longfellow a fost
imens; în Anglia, de pildă, până la 1900, a fost publicat
de peste 70 de editori, în trei sute de ediții, în timp ce
alte o sută de volume de traduceri au apărut în 18
limbi, depășindu-l pe poetul laureat al Angliei,
Tennyson. În Franța, a devenit cunoscut după ce i s-a
tradus poemul ,,Evangeline”, în Germania a prins
rădăcini prin traducerile lui Freiligrath, iar în Rusia, a
fost așezat alături de F. Cooper și Marck Twain, după
traducerea poemului ,,Hiawatha”. După această trecere
în revistă a receptării europene, D. Dorobăț se oprește
asupra prezenței americanului în literatura noastră,
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semnalată pentru prima dată în ziarul Românul, în
1862; însă abia în 1890 vor apărea primele traduceri,
,,Excelsior” și ,,Psalmul vieții”, realizate de Bonifaciu
Florescu. Au urmat alte traduceri, făcute de Șt.
Octavian Iosif și D. Iacobescu, dovadă, spune Dumitru
Dorobăț, că cititorii români gustau poezia poetului de
peste ocean, pentru că era ,,moralizatoare, didactică,
stimulatoare și accesibilă”. Și George Coșbuc, sub
pseudonimul Teodora Conta, traduce ,,Visul
sclavului”, ceea ce probează interesul poetului român
pentru poezia socială angajată. Cunoașterea de către
Coșbuc a poeziei lui Longfellow i-a adus, din partea
lui Gr. Lazu, o acuzație de plagiat, acesta considerând
că balada cu un conținut satiric și anecdotic ,,Toți
sfinții” ar fi un plagiat după ,,Cupa regelui” a poetului
american. Acuzația a fost nefondată, lucru subliniat de
contempoanii ce apreciau poezia lui Coșbuc, printre
aceștia autorul citându-l pe G. Scridon, cu o explicație
plauzibilă: ,,Coșbuc a pornit de la motivul poetului
american, motiv pe care l-a transpus într-un cadru
românesc cu călugări mucaliți”. Nicolae Iorga a fost alt
traducător al creației lui Longfellow, admirându-l și
împărtășind cu el anumite afinități spirituale.
Considera că acesta a atins o apoteoză a
romantismului, mai mult a celui european, căci poetul
,,n-a mers în pădurile americane, nici pe brazda tăiată
de plugul deschizătorilor de pământuri nouă; ci simți
un parfum complex, care este mai vechiu, mai rafinat,
mai pregătit, de împrumut”. Romantismul poetului
lăudat constă în ,,baladele lui mândre, cu suspinele lui
sentimentale, cu groaza sa de taină, cu jocul de
cuvinte, în cea mai dulce și mai ușoară limbă engleză
a unui american, pentru americani”. Dacă i s-ar fi putut
reproșa ceva ar fi fost faptul că nu s-a orientat și
asupra propriului suflet, care l-ar fi înălțat mai mult.
Dumitru Dorobăț, cunoscător consacrat al creației
integrale a acestui poet, în care a descoperit imagini de
un rafinament surprinzător, a considerat că trecerea
vremii nu i-a fost prielnică lui Longfellow, pentru că,
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răspunzând, chiar admirabil, numai cerințelor vremii
sale, acum nu mai interesează decât ca poet al
veacului al XIX lea, oglindind doar viața acelui timp.
În capitolul următor al lucrării sale, cu acribia-i
cunoscută, Dumitru Dorobăț supune observațiilor sale
poezia americană dintre 1918-1947, așa cum se
conturează aceasta din traducerile și comentariile
critice ale lui Ion Pillat și Nicolae Iorga, în special.
După ce amintește studiile celor implicați în
cunoașterea poeziei americane: P. Comarnescu, D.
Protopopescu, Al. Busuioceanu, Margareta Sterian,
eseistul cercetează cu acuratețe tot ce-a scris poetul
nostru tradiționalist despre poeții americani,
formulând idei clare și simple. Pillat se apropiase de
lirica americană după Primul Război Mondial, când
însăși creația lui respira simplitate, pe care o acordase
la sensibilitatea românească. Citise poeziile lui E.L.
Masters, V. Lindsay, C. Sandburg, R. Frost, ca și pe
unii dintre poeții grupați în jurul revistei ,,Poetry”.
Luând atitudine împotriva celor care considerau că
poezia americană este incompatibilă cu sensibilitatea,
Pillat demonstrează că, alături de pragmatism, exista în
poezia americană o direcție ,,idealistă, în care domina
factorul sentimental, putere proaspătă de emotivitate,
entuziasmul ce stăpânește adâncul sufletului”. Ca
exeget al poeziei lui T.S. Eliot, Pillat sesizează
diferența dintre poezia americană și cea engleză,
susținând că în poezia de peste ocean se simte
reîmprospătarea vocabularului și a ritmului poetic;
precizează că poezia adevărată americană a apărut
după ce poeții au renunțat la imitarea modelelor
engleze. Printre tributari îl numește pe Edgar Allan
Poe, al cărui lirism a rămas străin poporului său.
Primul poet american care s-a rupt de influența engleză
a fost Walt Whitman, acesta conferind originalitate
poeziei sale prin vitalism și umanism; observația
comentatorului român este obiectivă când afirmă:
,,poezia americană atinge toate subiectele; nu fuge de
senzualism, nu îi e teamă de scabros, dar felul de a le
trata, seriozitatea și simpatia largă a poetului față de
subiect îl împiedică de a fi frivol și îl ferește de
obscenitate”. Două păcate de care n-au scăpat
literaturile europene. Cu un simț al frumosului, de
așteptat la un poet cu sensibilitatea lui Pillat, acesta
analizează lirica americană în capitolul: ,,Protagoniștii
liricii noi”, ocupându-se de Marrkham și Emily
Dickinson, care este pentru critic ,,adevărat eremit al
sufletului și al căminului”. Face o adâncă observație
legată de aspirația spre universalitate a poeziei unui
popor; până nu-și va fi găsit și exploatat propriul suflet
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național în forma artistică cea mai înaltă, un poet nu va
avea acces în universalitate. Cu obiectivitate, D.
Dorobăț apreciază munca de pionierat a lui Pillat, întro perioadă când poezia americană era privită cu
scepticism și suficiență. Poetul român a tradus, nu atât
pentru valoarea estetică a poeziei de peste ocean, cât
pentru faptul că pentru prima dată apărea o poezie
lirică de excepție într-o țară lipsită de mitologie
națională, scrisă prin utilizarea unor tehnici noi, care
vizau înnoirea limbajului poetic: ,,Cuvintele
pompoase, dar îmbătrânite și sărăcite, consacrate
muzelor de saloane și academiei au trebuit să facă loc
vorbelor de pe stradă, de pe câmp, din uzine,
urgisitelor cuvinte obișnuite și pline de viață,
proaspete și puternice”. (Să nu uităm că poezia lui Ion
Pillat este rafinată, elegantă chiar, și sensibilă, deși
evocă idilic, nostalgic, scene din viața satului). Ceea ce
apreciază, pe bună dreptate, autorul cărții este
maturitatea noetică a poetului român creator care are
,,știința stabilirii exacte a unui raport ideal cu o
literatură străină pe care o admiră, din care se poate
învăța, în sensul înnoirii tehnicii și a limbajului poetic,
dar pe care nu o acceptă ca tipar.”
Un loc deosebit îl ocupă în capitolul acesta poezia
afro-americanilor, al cărei prim reprezentant a fost o
tânără sclavă Phillis Weathley, considerată prima poetă
de limba engleză, până la apariția lui Paul Lawrence
Dunbar, despre care s-a spus că este ,,o excepție de la
credința generală a americanilor că afro-americanii
ar fi incapabili de eforturi intelectuale”. Șansa acestora
de a se considera oameni a venit odată cu Primul
Război Mondial, când ,,au fost chemați să lupte alături
de albi împotriva altor albi”. Dumitru Dorobăț a
descoperit în poezia lor ,,simțul ritmului” și
imaginația de o ,,elasticitate proprie”, ceea ce a
explicat ,,îndrăzneala” negrilor de a scrie poezie, care
va exprima revolta lor împotriva condiției umane care
li s-a dat. Tălmăcitorul care și-a publicat traducerile în
limba română ale poeziilor afro-americane în deceniul
al patrulea al secolului al XIX lea este Ad. Byck, întro antologie a poeților afro-americani, pe nedrept
nebăgată în seamă astăzi. Aceste creații ilustrau, după
spusele traducătorului, ,,elanul primitiv, forța
nestăvilită, sentimentul frenetic stârnit de natura
intensă și de o viață tumultuoasă de neîngrădită
libertate, care face loc nostalgiei după patria și
libertatea pierdută, amărăciunii sclavului ce-și irosește
viața muncind pe plantații, sub biciul albului
necruțător”. Sunt citate titlurile unor poezii din opera
lui L. Hughes ,,Sunt negru”, ,,Voi, albilor” și din
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poezia lui Claude MkKay: ,,În lanțuri”, ,,Orașul alb”.
Al doilea om de mare cultură care a acordat atenție
poeziei americane a fost Nicolae Iorga, ce și-a
exprimat admirația pentru Poe, Emerson, Irving și, în
mod deosebit, pentru Longfellow. Alegerea lui este
explicabilă, pentru că el însuși era adeptul unei poezii
didactice și moralizatoare, dar și pentru faptul că
poetul american avea formație europeană care i-a
permis, sublinia N. Iorga, să aibă o personalitae
poetică fină, bogată, felurită și, pe lângă toate acestea,
deosebit de duioasă, de bună”. Dar îl compară cu
Emerson pe care îl găsește ,,mai delicat, mai discret”.
După vizita sa în SUA, a ținut o serie de conferințe la
Teatrul Național din București, pe care le-a adunat în
volumul ,,America și românii din America”. Istoricul
român a intenționat să realizeze o sinteză a dezvoltării
literaturii americane, prima observație fiind legată de
lipsa specificului național în perioada de început,
aflată sub influența artei (deci și a literaturii) europene.
Iorga nu a încercat să realizeze și o ,,etnografie” a
indienilor, dar a precizat, ceea ce este lăudabil, când a
fost vorba de literatură că ,,indienii au avut, fără
îndoială, cântece populare și legende, dar pe acestea nu
le-au strâns nici ei, nici alții, pentru că a fost, mult
timp, un dispreț fără margini față de sălbatici”. Nu i- a
rămas străină nici poezia afro-americanilor, de care sa apropiat cu înțelegere. Nicolae Iorga urmărește, pe
larg, etapizarea literaturii americane, iar din felul în
care comentează D. Dorobăț aspectele aferente se
simte zăbava acestuia în studiul problemelor literare
care îi sunt familiare (altfel n-ar fi putut urmări cu
pertinență receptarea americanilor de către europeni,
în general, și de români, în special), dar și aplecarea
spre găsirea argumentelor potrivite pentru susținerea
acordului cu studiile, aricolele, comentariile
antecesorilor săi. Autorul cărții e de acord cu Nicolae
Iorga, atunci când acesta afirmă că începutul lieraturii
americane trebuie acordat lui B. Franklin, scrisul
acestuia având caracter „practic, filozofic și
patriarhal”, pentru perioada cuprinsă între 1770 și
1800. Dar după această dată, până la 1850, Iorga e
convins că nu se poate vorbi de un progres, ci de o
stagnare a literaturii americane, pentru că singura
specie literară a fost pamfletul (care nu prea era, după
el, literatură). Următoarea perioadă, până la 1880 e
dominată de Longfellow, căruia îi și comentează
poezia ,,Ceasornicul”, lăudând, îndeosebi, poemul
,,Evangeline”, pe care îl aseamănă cu ,,Herman și
Dorothea” al lui Goethe. Dar abia între 1880 și 1930
fixează începutul literaturii adevărate, reprezentată de
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Poe și de Whitman, dar considerând că nu de la
,,viziunile eterice, de la Iadul și Raiul fantasticului, din
temperamentul și voința lui Poe vine adevărată
poezie”, ci ,,de la poetul îndrăzneț, care întrebuințează
versul cu deosebite lungimi și cu deosebită armonie,
amestecat cu proză, un vers mai scurt, altul mai lung,
pentru ca să continue cu proză rimată”, adică de la
Whitman. Tocmai aceste înnoiri, care îl atrag pe N.
Iorga, îl fac pe poetul american greu traductibil.
Profesorul Dorobăț a intuit că, în realitate, în timpul
traducerii, istoricul s-a lovit de imposibilitatea de a
găsi echivalențele românești ale unor structuri
whitmaniene. Deși Iorga nu este un adept al poeziei de
confesiune, o apreciază și el pe E. Dickinson, pentru
poezia ,,de ungher, de semiobscuritate”, în fond ,,o
discretă poezie chinuită”. Preocupat de poezia
americană a fost și eseistul Dragoș Protopopescu,
autorul volumului: ,,Fenomenul englez. Studii și
interpretări”. De fapt, vorbind despre poezia engleză,
acesta face repetate trimiteri la poezia americană,
apreciindu-l pe Eliot, pentru sinestezie și pentru
transferul metaforic, prin care se poate ajunge la o
,,stare polifonică de suflet, vecină cu nebunia”. Un loc
deosebit în studiile sale literare îl ocupă ,,Un fenomen
american: Edwin Arlington Robinson”, pe care îl
consideră o revelație, în timp ce ,,patriarhii” poeziei
americane i se par,,paradoxali, prin răbdarea cu care
sunt banali și lipsiți de cuviință, cum și prin
îndrăzneala cu care nu se mai termină o dată cu povești
despre indieni și fete înamorate”. Motivația lui
Protopopescu nu este plauzibilă, acesta explicând că
cei patru mari poeți americani erau prea cunoscuți la
noi, pentru a le acorda și el atenție, ceea ce era o
exagerare, a considerat, cu onestitatea recunoscută în
exprimarea opiniilor sale, Dumitru Dorobăț, așa cum
exagerată i se pare și afirmația: ,,Robinson e primul
mare poet universal al Americii”. Un alt interpret
recunoscut al liricii americane a fost Petru
Comarnescu, autorul a două sinteze privitoare la
poezia de dincolo de ocean: ,,Note despre poezia
americană” și ,,Antologie a poeziei americane
moderne”, tradusă și editată de Margareta Sterian.
Dumitru Dorobăț este în consonanță cu autorul
studiilor amintite, apreciind intuiția corectă a acestuia
cu privire la Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson,
David Henry Thoreau, H. W. Longfellow, Amy Lowell
și W. Whitman. În descendența acestora se vor găsi
reprezentanți ai noii poezii, ai ,,curentului poesiei noi”,
început în 1912, de Carl Sandburg, Edgar Lee Masters,
considerat ,,cântărețul melancolic și stoic al vieții de
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provincie americană”, Robert Frost, Ezra Pound, ale
cărui versuri sunt emblematice:. ,,fii în mine/ ca
modurile eterne ale vânturilor nestricate”/. Atât la
nivelul traducerilor, cât și la cel al comentariilor, s-a
asigurat o fidelă informare a cititorilor pasionați de
poezia americană, văzută și ca nouă modalitate de
experimentare poetică. Este impresionantă statistica pe
care o face profesorul D. Dorobăț cu privre la indicii
de popularitate a poeților americani în rândul cititorilor
români, menționând și faptul că unii poeți au fost
preferați doar pentru câte un poem de excepție, devenit
emblematic.
Din galeria poeților amintiți, se detașează,
conform opiniei autorului, ca reprezentativ pentru
,,Modelul ca permanență”, Edgar Allan Poe. Acesta a
pătruns în Europa prin filieră franceză, în timp ce alt
mare poet ce i-a urmat, W. Whitman, a fost preferat în
Anglia și în Germania. În literatura română, observă
Dumitru Dorobăț, ambii scriitori au cunoscut
continuitatea, reținând, în mod constant, interesul.
Majoritatea exegeților s-au ocupat de omenescul
destin al autorului ,,Corbului”. Competența
universitarului ieșean subliniată de comentariile făcute
în legătură cu studierea poeziei americane de către
români este justificată de cercetarea succesului pe care
l-a avut Poe în Franța, mai ales datorită lui Baudelaire,
care a tradus proza și poezia americanului, dar și
studiile teoretice ale acestuia, scriind el însuși
comentarii despre opera poescă. Admirator
necondiționat al acestuia, a scris: ,,Edgar Poe, care nu
e mare lucru în America, trebuie să devină un mare om
în Franța. Cel puțin asta doresc eu”. Eseistul ieșean
precizează că cinci volume din cele nouă 19 ale
autorului ,,Albatrosului” au fost dedicate lui Poe,
cuprinzând traducerile din opera acestuia; poetul
francez a deschis drum simbolismului și
suprarealismului, va spune D. Dorobăț, și își va
exprima sincer prețuirea pentru poetul de peste ocean:
,,prima dată când am deschis una din cărțile lui, am
descoperit spre uimirea și plăcerea mea, nu numai
câteva subiecte pe care eu însumi le visasem, dar și
fraze la care mă gândisem, scrise de el cu douăzeci de
ani mai înainte”. Întinderea și durata influenței
americanului se datorează, în mare măsură, calității
traducerilor lui Baudelaire, mai ales din proză. Poetul
francez s-a arătat fascinat și de poezia lui Poe, dar a
opinat că ,,traducerea unei poezii atât de gândite, atât
de concentrate, poate fi un vis mângâietor, dar nu poate
fi decât un vis”. Celălalt mare admirator al lui Poe,
anume St. Mallarmé nu a fost de acord cu respectiva
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afirmație, iar traducerea poemelor lui Poe de către
acesta s-a bucurat de un succes răsunător, traducătorul
mărturisind că numai în Franța și-a găsit Poe un teren
potrivit pentru dezvoltarea poeziei sale, floare
,,magnifică și clară”. Simboliștii și decadenții vor afla
în poezia confrerului lor motive literare pentru a-și
potoli agitația morbidă, aplecarea spre satanism,
dorința de senzații tari, preferința pentru excepție și
sacrificiu, pe care le-au descoperit în poezia
americanului. Alți poeți din epocă, Verlaine și
Rimbaud, și-au declarat afilierea la curentul inițiat de
Poe, pentru ca, în etapa următoare, Paul Valéry să reia,
să îmbogățească și să aprofundeze teoriile estetice ale
lui Poe. Poetul american a fost cunoscut și în alte țări
europene: Germania, unde a fost întâi receptată poezia
și apoi proza, care a exercitat influență asupra unor
scriitori minori (Junger, Kubin, Meyring), dar care a
trezit reacții la mari scriitori, dintre care amintim pe
Rilke, Kafka, Durrenmatt; Rusia, unde Poe s- a
bucurat de popularitate permanentă și unde a fost
acceptat, la început, ca scriitor pentru copii; odată cu
trecerea timpului, s-a putut observa influența sa asupra
lui Dostoievscki și Turgheniev, pentru ca, aproape în
același timp, numele poetului de peste ocean să fie
rostit în legătură cu simbolismul poetic și
psihologismul epic. Dacă la început unii scriitori și-au
exprimat anumite rezerve cu privire la noutatea poeziei
sale, unul dintre aceștia fiind Dostoievski, care scrie că
Poe ,,este mai degrabă capricios decât straniu, iar
fantasmagoria lui este mai mult materială” și care mai
târziu, după ce-și va fi înfrânt îndoielile, și-a exprimat
encomiastic părerile. Dumitru Dorobăț citează, după
Joan Delaney Grossman, un fragment considerabil în
limba engleză, luat din lucrarea ,,Edgar Allan Poe in
Russia. Study in Legend and Literary Influence”,
exemplu de analiză pertinentă a textelor poești. În
Spania, Poe a pătruns cu zece ani mai târziu decât în
Franța, prin traduceri, primul care a scris un eseu
entuziast despre poet fiind, în mod neașteptat, un
romancier Petro Antonio de Alarcon Yariza. Odată cu
pătrunderea modernismului în literatura spaniolă,
influența americanului a crescut, astfel că scriitori
precum Ruben Dario, Julian del Casal, Ricardo Jaimes
Freyre, Gonzalez Martinez, Romon Jimenez, au creat
în consonață cu poezia lui Poe. Ar fi greșit să se creadă
că influența poetului la care ne referim este privită
numai în legătură cu simbolismul, având în vedere
lucrările sale teoretice care pun în evidență și alte
aspecte ale poeziei moderne, legate de ermetism,
suprarealism și decadentism.
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MIHAI STÎNCARU
– UN SCRIITOR SINGULAR
Gheorghe SIMON
De o desăvârşită discreţie şi de o tenacitate a
cultivării Cuvântului, Mihai Stȋncaru ȋşi dedică
energia formatoare şi creatoare unei cunoaşteri
care să ȋmbine cele două axe cognitive, pământească şi cerească, umană şi divină, prin semnalizare şi semnificare, prin cuantificări elevate şi
elegante. Straşnic motivat, el ȋşi urmează
chemarea spre cea mai tainică şi dificilă artă, arta
comunicării, ca privilegiu, când e fără ascunzişuri, şi, mai grav, ca prejudiciu, când e fără rezonanţă interioară. Atenţia sa e centrată pe limbajul
nonverbal. Fiecare gest uman are un ȋnţeles, fie
simpla clipire a pleoapelor, fie clătinarea frunţii,
până la mişcarea particulelor infraatomice, ca
imponderabile dinamice. Discrepanţa uriaşă ȋntre
vorbă şi faptă induce eroarea, eşecul. Deopotrivă,
distincţia ȋntre vorba rostită şi cuvântul scris face
să se instituie de cele mai multe ori suspiciunea
şi, tot mai rar, adeverirea. Până la urmă, şi vorba
şi cuvântul sunt vânare de vânt, amândouă mint şi
ne ȋnstrăinează: Evanescenţa stărilor lăuntrice
indefinite sau indefinibile, multiplul lor de variaţiuni, de intensităţi şi de frecvenţe nu pot fi
măsurate adecvat precum sensurile convenite ale
cuvintelor. Pe câtă vreme cuvintele, frazele sunt
supuse
primejdiei
distorsionării
prin
neȋnţelegere. Prin lucrările sale teoretice, Mihai
Stȋncaru dovedeşte o aplecare cucernică şi cuceritoare, iar prin creaţie, o aplicare, o adecvare prin
actualizare continuă.
Cuceritor, prin arta de a recupera timpul
trăirii, şi, explorator tenace, prin desluşiri răspicate, Mihai Stȋncaru ne propune o poietică a
vieţuirii, ȋn spaţiul uman, atât de ȋncâlcit, pieziş şi
ponciş, cât şi ȋn tot largul unei mai bune şi
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ȋnţelepte cunoaşteri, prin metafore şi lexeme
semantice, cu minuţie de ceasornicar şi har de
cronicar, pe făgaşul atât de generos al explorării
unui tărâm fabulos. Cu mai multe intrări, ramificări mirifice, şi cu o singură ieşire, prin moarte,
toate, ȋntruchipate, ȋntr-un ritm alert şi ȋntr-o
dinamică a rostirii, mai curând noetică decât
poetică. Cu trimiteri culturale şi rememorări
inedite, cu asocieri insolite, arta plăsmuirii din
proza sa e una care ȋl apropie de Marele
Humuleştean. Ironia bonomă, hazul năzbâtiilor şi
paradigma ȋntâmplărilor sunt exerciţii de ridicare
la putere expresivă, cu firească şi bună ȋntocmire,
oriunde e prilej de tainică rememorare, de
savuroasă evocare.
Fie ȋntâmplări din familie, din şcoală sau din
armată, fie din practica vorbirii obişnuite, dar cu
ȋnţelesuri adânci, din iureşul lexical, autorul distinge subȋnţelesuri abia bănuite. Mihai Stȋncaru e
un maestru ȋn arta compoziţiei şi a plăsmuirii, pe
un portativ cu spaţii largi şi un excelent distribuitor de roluri unor personaje ce ȋşi dezvăluie
natura intimă ascunsă, neaşteptată, oriunde s-ar
afla. Naratorul devine personaj al propriei iniţieri
ȋn arta cunoaşterii, a lămuririi şi a destăinuirii
celor ce par ascunse. Mai ȋntâi auzite, prin
accente grave sau ciuntite, monosilabice, uneori
scăpate ca din neatenţie, cuvintele au o rezonanţă
interioară, cu ȋnţelesuri care par să ne scape.
Întâmplările, puţine, fără consecinţe grave, devin
prilej de reflecţie personală, de fiecare dată, concentric, cu ocolişuri şi acolade, cu permisive suspendări, ȋn centrul atenţiei fiind duhul eliberării
de sub pojghiţa subţire a transcenderii, dincolo de
aparenţe fugoase.
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Precaut, preocupat doar de partea nevăzută a
sufletului, exploratorul minuţios, Mihai Stȋncaru,
plăsmuitorul tenace, descoperă şi se descoperă,
dincolo de aparenţe redundante şi de limitări de
limbaj, de condiţionări comode. Întâmplările,
ȋncercările, provocările sunt tot atâtea fericite
clipe de cunoaştere, cu mirări şi uimiri,
ȋntruchipate ȋntr-un mănunchi de cuvinte, imponderabile ale vieţii, alcătuiri vii, prin lămuriri şi
expresive desluşiri. Cele străvechi ȋşi ȋnnoiesc
sensul prin actualizare, prin două verbe evocatoare: a vecui (a ȋnveşnici) şi a vieţui (a trăi).
Menţionez doar ȋnelesul neaşteptat pe care ȋl
acordă vocabulei, sub forma de singular, imemorial. Şi anume, imemoriale sunt mormintele, odihnind ȋn uitare. Iniţierea ȋn arta citirii numelor de
pe crucile din cimitirul sătesc, din Văratec, a fost,
pentru copilul din preajma mănăstirii, primul pas
spre cunoaştere, fără martori, de unul singur, ȋn
abisul fascinant al numelor eterne.
Activitatea sa e structurată în două domenii,
care se completează minunat. Mai întâi, perioada
formării sale strălucite, susţinută şi confirmată
prin studii de o înaltă ţinută ştiinţifică, culminând
cu o teză de doctorat despre Mallarmé: Mallarmé
l’Admirable et la “Divine Transposition” du littéraire (Bucureşti, 1998). Remarcabile sunt studiile dedicate Literaturii franceze, deopotrivă,
creative şi foarte personale, ca fructificare aplicată, spre o mai bună cunoaştere, stilistică şi morfologică, a epistemelor revelatoare: Littérature
française (2005), Le Texte et son double (1998),
Mallarmé l’Admirable/ Linéaments d’un totalitarisme poétique (2005), Cours de littérature française – le XIXe siècle (1998-2005), Critique littéraire théorique et appliquée (2003), Histoire et
civilisation française (2003)
Încununare a activităţii didactice universitare,
eseurile publicate, până acum, sunt expresia unei
certe vocaţii, spre elucidare şi comunicare adecvată, concepute şi scrise într-o manieră academică, remarcabile prin acurateţe şi argumentul
informativ, toate, spre o culminaţie a cercetării
oneste şi perseverente, cu o tenacitate benedictină, îmbinând măsura unei clarităţi clasice, cu rit-
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mul unei moderne întocmiri, spre o mai cuminte
şi statornică înţelegere a creaţiei, ca forma cea
mai înaltă a comunicării.
Virtutea creativă, talentul şi stilul autorului,
subsumate unei înalte conştiinţe artistice, sunt
prezente în câteva romane publicate, până în prezent: Jocul de-a cine pierde câştigă, (ed. Litera,
Bucureşti, 1986), Fragilia (miniaturi stilistice),
(ed.
Timpul,
Iaşi,
2003),
Myozotis.
Prostologhikon. Casa imemorială, ed. Junimea,
Iaşi, 2008), Un Fils à Baudelaire, (ed. Timpul,
Iaşi, 2014), Începutul sfârşitului (amintiri reconfigurate eseistic), (ed. Cetatea Doamnei, 2015).
Ataşamentul faţă de valorile umane, stringenţa unei chemări interioare, năzuinţa formativă,
au indus o fervoare în actul cunoaşterii, încât
Mihai Botez ne apare ca un spirit însetat de
Frumos, în toată splendoarea unei creşteri interioare, spre Binele comunitar, îmbogăţit prin studii ştiinţifice, originale, de o desăvârşită fineţe,
încununate de o cale de acces spre Taina cea dintâi a fiinţei umane: cunoaşterea de sine.
Născut în spaţiul aulic al luminii Văratecului,
din părinţi exemplari, urmându-şi chemarea
interioară, exersându-şi talentul şi harul comunicării, printr-o operă care îl onorează, de o modestie ieşită din comun, Mihai Botez, docentul, se
regăseşte, cu o bună şi măiastră îndrăznire, mai
aprig şi convergent, în Celălalt, Mihai Stȋncaru,
autorul.
Dedicat unei emancipări culturale, Mihai
Botez e mesagerul unei aspiraţii covârşitoare, de
a fi la înălţimea propriei înzestrări, de a-şi urma
vocaţia princiară, creativă, de a depăşi frontierele
inconsistente ale limbajului, prin traduceri, prin
însuşirea câtorva limbi moderne, pentru a citi în
original şi a se regăsi, adecvat, în matca rodnică
a limbii române.
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ARTUR COJOCARU
–
Gellu DORIAN
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că se încearcă de unii autori mai noi, sau în
tentative hip-hop, cu patetisme agresiv
expuse: „1999/mama cu tata s-au dus la
culcare mai devreme/ era din beton sau din
sticlă/ placa din Odiseea lui Stanley
Kubrick?/ impotent retardat/ m-a făcut/ un
impotent retardat/ un Stanley/ m-a făcut o
placă neagră/ m-ai făcut din sticlă sau din
beton tată?” (2001: O ODISEE
SPAŢIALĂ, p. 5). Nimic cu tenta
cunoscutului film, ci doar o sugestie a
faptului că poetul din autorul acestor texte
este fără simţuri, făcut din „sticlă sau din beton”,
unde simţire nu e, dragoste nu e, ci doar
inteligenţa ce poate fi sugerată de siliciul şi
structura de rezistenţă a betonului. Atît.
În rest atmosfera din oraşul Chişinău sau din
alte locuri cum ar fi plaja despre care îşi aduce
aminte este şi ea sugerată în diverse texte, cu
pretext poematic, în cilul Cojocarilor 3/1, cu
scene de acest tip, relatate corect: „lângă bar se
băteau patru tineri/ unul a căzut pe nisip/ cineva
striga la megafon/ pateuri calde/ mă uitam la
parcul de distracţii/ construit acum cincizeci de
ani/ când era mică mama venea la Zatoca/ şi
bunicul o ducea la roata dracului/ mi-am luat
prosopul de jos şi l-am scuturat/ deasupra plajei
a zburat un elicopter negru” (p. 15). Se simte
aici un aer dostoievskian din „subteranele” prin
care se plimbă povestitorul şi scoate ca din
bolgii chipuri pe care le face vii pentru a le salva
în felul său, oferindu-le nemuririi, ori cu acel
personaj ciudat, Pîl Pîlici, din Eternul soţ, care
ameţeşte lumea, ameţindu-se frecvente, într-o
nepăsare, ce putea duce la omor sau la fericire.

DEBUTURI

Ceea ce este provocator la cartea lui Artur
Cojocaru este titlul – un cap pentru un coş de
gunoi, Editura Tracus Arte, 2019 – şi coperta
sugestivă, cu un cap de porc şi cifra 8 într-o
bulină. De altfel despre tăierea unui porc este
vorba într-un text (astăzi tăiem porcul/ a spus
bunelul ştergând cuţitul cu o cârpă/ îi întinde şi
lui tata unul/ pielea neagră a micului vietnamez
s-a acoperit cu sânge/ nu ştiu de ce mă-ta te-a
ţinut la fusta ei până acum/ ai 18 ani eu l-am
înjunghiat pe primul la 7/ îmi întinde arzătorul/
pârleşte-l până nu apar băşici/ porcul disecat
încă mai răsufla/ mâncam din pomana porcului/
ia ulciorul şi du-te-n beci după vin// tata m-a
băgat în maşină/ am oprit la fiecare benzinărie/
ca să vomit” (p. 15). În rest, nimic spectaculos în
această carte construită pe patru paliere, cu texte
în acelaşi ton, din propoziţii care amintesc
cumva de prima carte de proză a lui T.O. Bobe,
Cum mi-am petrecut vacanţa de vară. Nimic
contraproductiv în aceasta manieră, dar nici
poezia nu se lasă ivită, de parcă a fost plivită cu
foarte mare atenţie de Artur Cojocaru, care, cu
ostentaţie, scrie texte seci, „minimale”, cum zice
un comentator pe coperta 4, fără miză poetică, ci
mai curînd de naraţiune seacă, informală, cu
verbe la început de propoziţie, cu subiecte clare,
cu atribute, cu complemente, corecte, fără
contorsiuni morfologice, iar acolo unde se ivesc
fraze mai lungi, acestea sunt, la rândul lor,
supravegheate în lenea sugestivă a autorului.
De la început ai impresia, văzînd titlul
primului poem, care s-a dorit, cine ştie, un soi de
captatio benevolentiae, că suntem conduşi spre
o miză ştiinţifico-fantastică, aşa cum am văzut
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Astfel atmosfera din textele lui Artur Cojocaru,
sagacitatea unor frazări şi relatări, ţine de acest
spaţiu literar, textele lui semănînd cu nişte
calchieri ad litteram, în care rămîn doar
poveştile şi mai puţin poezia pe care ar dori să
ne-o ofere în această primă carte a sa.
Artur Cojocaru este atent la aşezarea în
pagină şi la grafierea unor texte, care sunt redate
ca vers alb sau ca pagină de proză, ori, aşa cum
face cu un text în trei variante grafice, între
paginile 43 şi 45. Prima variantă este prezentată
aşa: „nu m-am ras de duminică/ prietenii spun că
m-am făcut urât/ am dat peste cap două pahare
cu vin/ şi m-am culcat cu picioarele nespălate/
mi-am spus să nu mai scriu despre dragoste” , iar
cel de al treilea este pus în pagină astfel: „nu mam/ ras/ de duminică/ prietenii/ spun că/ m-am
făcut/ urât/ am dat/ peste cap/ două/ pahare/ de
vin/ şi m-am culcat/ cu picioarele/ nespălate/ miam spus/ să nu/ mai scriu/ despre dragoste”.
Evident, nici o deosebire de mesaj, dar, se pare,
experimentul doreşte să sugereze că o
versificare diversificată ar putea aduce un plus
de valoare textului. Nu observăm acest plus de
valoare nici în ultima secţiune a cărţii – eu sunt
cel ce merge spre râu –, în care textele sunt în
calupuri de proză, cu naraţiuni asemănătoare cu
celelalte texte din celelalte secţiuni: „marţi am
mers la psihoterapeut i-am povestit despre
prietenii mei cu care alcoolul nu mai mergea
apoi i-am povestit despre poezie şedinţa era pe
terminate după asta nu aveam ce face am mers
cu troleibuzul în centru mi-am luat o cafea şi mam plimbat printre clădirile vechi de pe lazo mam aşezat pe o bancă de fier lângă un bloc
locativ cu ferestre rotunde” (p. 49). Observaţii şi
notaţii corecte, care au menirea să arate o stare
de fapt în care autorul se află. Substratul acestor
texte, seci, cu propoziţii directe şi fraze fără
pretenţii stilistice, este acela de a arăta patologia
în care se analizează autorul. Fie capul în care se
învîrt astfel de imagini, de situaţii, de relatări
este ceea ce sugerează titlul cărţii „un coş de
gunoi”, din care nu poţi scoate eşantioane,

bucăţi de aur, fie în capul în care sunt aruncate
tot felul de gunoaie se află o lume făcută din
astfel de eboşe, pe care autorul le doreşte
expresive, sugestive, fără asemănare. Fără
asemănare, fireşte, sunt, însă ceea ce ar fi putut
fi, şi poeziile unei cărţi de debut, lasă încă de
aşteptat. Poetul este june, debutează la douăzeci
de ani, într-o formulă singulară, curajoasă, în
ideea, probabil, de a se aşeza în arealul
cinismului şi indiferenţei, aşa cum sugerează
subtil, uşor poematic, Dumitru Crudu, cel care-i
adună pe tinerii poeţi basarabeni în antologii de
grup, lăsându-i apoi să evolueze cum vor de
cuviinţă.
Artur Cojocaru, dintre toţi tinerii poeţi
basarabeni, unii cu cărţi de ecou şi alinieri la
poezia din România, se apropie foarte mult de
Ion Buzu, un poet singular în felul lui, care a
ştiut să facă din simplitatea textelor lui o miză
spre ceea ce ar putea fi literatura acestor tineri,
numai că Artur Cojocaru elimină poezia din
textele lui, în timp ce Ion Buzu o pune la dospit
în copăile paginilor cărţii lui şi de acolo creşte
frumos şi rumen în adevărate poezii împlinite.
Puţine texte ale lui Artur Cojocaru rezistă
separat. Ele se împlinesc împreună, într-un liant
narativ, care creează o lume vie, existentă, plină,
ea în sine, de poezie, poezie pe care, prin
modalitatea acceptată, Artur Cojocaru o
izgoneşte pentru a o găsi suferind în afara cărţii
lui. Probabil pe viitor o va aduna şi o va privi
altfel, cînd, de la distanţă, în timp, va privi la
acest experiment ca la un copil lăsat singur în
lume, fără a şti să vorbească, ca o imagine întrun album de familie, pe care-l răsfoieşti doar din
cînd în cînd, atunci cînd vin neamurile acasă.
Este bine că e acolo, că este în viziunea lui o
etapă pe care o poate depăşi.
Un cap pentru un coş de gunoi este cartea
unui poet autentic, ciudat şi curajos în felul lui
de a ieşi în lume, fără milă de sine, ci aşteptînduse să se întîlnească cu el în viitoarea carte.
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VINTILĂ HORIA ÎN MALAXORUL ISTORIEI
RECENTE. SECURITATEA ȘI MOTIVAȚIILE
UNEI CONDAMNĂRI: PRETEXTE, ACUZAȚII
FALSE, INFORMAȚII ERONATE. O TARDIVĂ
SCHIMBARE DE TACTICĂ
Ioana DIACONESCU
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modul cel mai comod. Încercările de
cooptare în rețea a rudelor și prietenilor
eșuase, ca și obținerea de informații din
partea lor. Dar, în mod neașteptat pentru
iscusiții lucrători operatori ai Securității se
închide calea cea mai aleasă și pe care
mergeau la sigur: fratele Alexandru nu
colaborează nici acum, așa cum n-o făcuse
nici în celelalte încercări de racolare sau
chiar racolări, efectuate asupra sa, din
deceniul trecut. Părerile ferme despre fratele
său „fugarul” sunt în acord cu credințele
acestuia. Sinceritatea lui Alexandru Prosper
Caftangioglu dezarmează cadrele Securității
care mergeau la sigur. Nu le rămîne decît să
pornească acțiunea de influențare a acestuia în a-i
prezenta lui Vintilă Horia „realitățile noii
Românii”, în a-l atrage de partea regimului
democrat-popular din România. Fratele Alexandru
face jocul inocenței și în acest fel reușește să
primească viza de ieșire din țară fără a deveni
informator.
Dar lucrătorilor operativi ai Securității nu le
este suficient. Vor lua legătura cu tatăl „fugarului”,
Vintilă Caftangioglu care, în naivitatea lui cosideră
un act de îngăduință și binefacere aprobarea
vizitării fiului, fără să ia în calcul că, într-o lume
normală, nimeni nu are dreptul interzicerii
dreptului universal de vizitare a familiei, oriunde
s-ar afla aceasta.

DIN ARHIVA C.N.S.A.S.

Mă apropii de finalul cercetării documentelor
din dosarul de urmărire informativă (D.I.) al lui
Vintilă Horia în ce privește Ministerul Afacerilor
Interne – cu preponderență Direcția I. Ca un fel de
concluzie încerc explicații și motivații a unor
șubrede pretexte, acuzații false ori informații voit
eronate, desigur calomniatoare; în fine o formală,
tardivă și insuficientă de schimbare de tactică prin
care se va aplica metoda atragerii „binevoitoare”a
rudelor și prietenilor represați și terorizați de noul
regim, de către cei instrumentați în teribilul caz al
lui Vintilă Horia, prin acordarea unor așa-zise
favoruri – de fapt drepturi universale cuvenite
oricărui cetățean al Terrei. Pentru a sintetiza:
1 – se va permite vizita ambilor părinți la fiul
lor, „fugarul” Vintilă Horia, aflat în Spania
2 – se va acorda viza de ieșire din țară Lui
Alexandru Prosper Caftangioglu, care urma să-și
viziteze fratele în Spania
Perfidia instrumentelor autorităților de partid
și de stat se arată, însă, curînd. Sub pretextul unor
explicații și motivații pentru condamnarea în
contumacie a lui Vintilă Horia ca „trădător de țară”
și „criminal”(explicații care apar, probabil, în urma
temerilor că ar fi putut izbucni un scandal
internațional deoarece unele publicații luaseră
atitudine) el va fi calomniat în continuare, ca și
cum calomnia va fi fost un dat al destinului său...
Dar în acești ani se insistă din nou, cu noi
intervenții pe reluarea augmentată a represiunii
fratelui Alexandru (Prosper Caftangioglu), reintrat
în atenția Securității într-un scop informativ cu
gradul cel mai înalt, socotit fiind cel mai apropiat
grad de rudenie cu obiectivul, sperîndu-se în
informații de maximă importanță obținute în
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-312104 02 1972
RAPO RT
Privind contactarea numitului
CAFTANGIOGLU ALEXANDRU
Adnotare marginală olografă semnată
indescifrabil: „Acesta are deja viză pentru a merge
în vizită la fratele lui. Întîlnirile pentru pregătirea
sa contrainformativă conform normelor. Nu vă
antrenați cu el în nici o altă treabă cu fratele său1.
La reîntoarcere în funcție de ce va prezenta vom
putea[text neinteligibil]”.
CAFTANGIOGLU ALEXANDRU este născut
la 5 aprilie 1919 în Chișinău, fiul lui Vintilă și
Elena, de profesie inginer constructor […].
Sus-numitul a fost recrutat ca informator la
data de 30 iunie 19622, iar la 20 februarie 1964 a
fost abandonat întrucît a refuzat în mod
categoric să mai colaboreze2 (subl.mea – I.D.).
În 1970 a fost plecat împreună cu soția în
Spania, unde a luat legătura cu fratele său,
scriitorul Vintilă Horia Caftangioglu.
Soții Caftangioglu au cerut din nou să plece în
Spania.
La 29 ianuarie a.c. CAFTANGIOGLU
ALEXANDRU a fost contactat cu scopul de a
stabili care este atitudinea sa prezentă și dacă este
dispus să colaboreze cu organele de Securitate3.
Cu prilejul contactării s-a stabilit că susnumitul este în primul rînd interesat a obține viză
atît pentru el cît și pentru soție, de a călători în
Spania. Lasă să se înțeleagă că autoritățile nu au
nici un motiv să nu-I acorde această viză, dat fiind
faptul că el a mai fost în Spania în 1970. A precizat
că și atunci cînd i-au fost respinse cererile de
plecare, însă ulterior discutîndu-se la un nivel
superior cazul său4, a primit totuși pașaport. A
menționat că în această perioadă a fost sprijinit de
tov. MĂRCULESCU.[…].
După venirea în țară a întocmit o notă privind
unele probleme legate de activitatea sa
profesională, făcînd și unele propuneri cu privire la
Institutul Eduardo Torroja din Madrid5. O copie a
acestei note a dat-o tov. MĂRCULESCU. Susține
că l-a mai căutat pe acest tovarăș, însă i s-a
comunicat că nu mai lucrează la acest număr de
telefon.
Din verificările efectuate de noi , s-a stabilit că
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acest telefon aparține din anul 1961 Comisiei de
Stat a Planificării […].
CAFTANGIOGLU ALEXANDRU a început
să aducă elogii activității literare desfășurate de
fratele său, că nu a scris niciodată nimic împotriva
țării și că prin scrierile sale caută să facă țara
cunoscută.
S-a putut concluziona că preamărește
activitatea literară desfășurată de fratele său și că
acesta se consideră nedreptățit de statul roman. Sa referit la faptul că nu era cazul să se intervină
pentru a i se retrage premiul „GONCOURT”
(subl.mea – I.D.), decernat fratelui său, întrucît
acesta este primul român care s-a bucurat de un
asemenea premiu și a menționat că totuși în
dicționarul „LAROUSSE”, CAFTANGIOGLU
HORIA VINTILĂ este trecut cu acest premiu, cu
mențiunea„refuzat”.
CAFTANGIOGLU ALEXANDRU, într-un
mod deschis, a căutat să mă convingă, că ar trebui
ca țara să apeleze la fratele său și să-l repună în
toate drepturile pe care le-a avut cîndva (subl.
mea – I.D.). Susține că fratele său nu va începe o
tîrguială cu țara pentru recîștigarea unor drepturi6.
Într-o formă politicoasă am căutat să-i explic că
nu va fi cazul ca țara să apeleze la domnul
VINTILĂ și că dînsul trebuie să apeleze la țară
dacă într-adevăr este un român așa de bun după
cum îl caracterizează.
Am constatat că sus-numitul are într-o ordine
desăvîrșită corespondența pe care a primit-o de la
fratele său, precum și copiile scrisorilor trimise
acestuia, datînd încă din anul 1954. A relatat că el
nu are nimic de ascuns, că relațiile pur familiale
care există între el și fratele său pot fi văzute de
oricine, nu au un caracter dușmănos. Răsfoind
această corespondență a exclamat: „Poate că va
servi cîndva Academiei”.
Arătîndu-mi unele scrieri ale fratelui său, mi-a
relatat că acesta se consideră un exilat și că
scrierile au aceleași titluri ca „Exilul lui Ovidiu la
Tomis”, „Exilul lui Platon în Sicilia etc”.
Mi-a prezentat în traducere, făcută de el,
romanul fratelui său „Dumnezeu s-a născut în
exil”, cu recomandarea de a-l citi și vedea că nu are
un conținut dușmănos.
În mod abil am făcut referiri la perioada 1962
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cînd a fost recrutat ca informator. Mi-a relatat că el
nu a înțeles de ce trebuia să informeze organele
de securitate în mod conspirat despre relațiile
cu fratele său, iar faptul că i s-au cerut liste cu
persoane pe care le cunoaște și fiind pus să
urmărească activitatea acestora a refuzat și
refuză categoric acest lucru, justificînd că el nu
are calități să „descoase” o persoană7 (subl.mea
– I.D.).
Am căutat să-l fac să înțeleagă că nu era vorba
de a duce o activitate împotriva fratelui său și că se
punea problema de a-l determina pe acesta să
cunoască și să înțeleagă unele realități din țara
noastră (subl.mea – I.D.)8.
Cu aceste probleme s-a declarat de acord și a
arătat că el a făcut acest lucru din proprie inițiativă,
explicîndu-i fratelui său situația din țara noastră și
va continua aceasta și în viitor.
În același timp a solicitat următoarele:
– să i[se] comunice care este situația juridică a
fratelui său
– dacă acesta poate să obțină pașaport ca
cetățean român cu domiciliul în străinătate, întrucît
el în prezent este apatrid;
– dacă poate să-i ducă în Spania traducerea în
limba română a romanului „Dumnezeu s-a născut
în exil”.
– să obțină aprobarea plecării pînă în luma
martie a.c., întrucît nu și-a luat concediul de
odihnă pe anul 1971 și este obligat a-l efectua în
trimestrul I a.c.
În cazul în care i se va acorda viza de plecare în
Spania, propunem să se aprobe:
– Să i se comunice situația juridică a fratelui
său CAFTANGIOGLU HORIA VINTILĂ și
faptul că acesta poate face demersuri pentru
obținerea unui pașaport de rezident român cu
domiciliul în străinătate.
– Ținînd cont că romanul „Dumnezeu s-a
născut în exil” a fost publicat, consideră că nu
aduce nici un prejudiciu dacă CAFTANGIOGLU
ALEXANDRU va duce în Spania traducerea
acestui roman în limba română, făcută de el9.
De asemenea considerăm că ar fi util să-i
indicăm lui CAFTANGIOGLU ALEXANDRU să
procure, prin posibilitățile sale, unele materiale și
documente pe linia problemei „DUNĂREA”, pe
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care să le predea fratelui său pentru a fi folosite de
acesta în scrierile sale.
Menționăm că (sic!) CAFTANGIOGLU
HORIA VINTILĂ a fost indignat de acțiunile unor
scriitori din cadrul emigrației maghiare, lăsînd să
se înțeleagă că ar fi dispus să-i combată.
Inspector principal,
Șef colectiv
Inspector
principal,
Locot. col,
Maior,
Cibu Fl.
Cantemir I.
Adnotare finală olografă semnată indescifrabil:
„Dată fiind poziția prezentă a lui Caftangioglu
Vintilă Horia față de țară și în cadrul emigrației
române apreciem că acesta poate fi influențat prin
fratele său Alexandru să desfășoare o activitate
pozitivă mai ales pe linia acțiunii <DUNĂREA>.
În cazul că lui Caftangioglu Alexandru i se va
acorda viză pentru a-și vizita fratele vom acționa în
direcția pregătirii lui cu materiale și documente
scopului arătat”.
[Semnat indescifrabil]
***
CONSILIUL SECURITĂȚII STATULUI
STRICT SECRET
INSPECTORATUL DE SECURITATE
JUDEȚEAN BUZĂU Exemplar unic
Colonel LUPU VASILE
Sursa „BĂDIȚA TOMA”
Întîlnirea în mașină
13 aprilie 1972
NOTĂ INFORMATIVĂ
Sursa vă informează:
În ziua de de 31 III 1972 sursa a vizitat pe
numitul
ing.
agronom
VINTILĂ
CAFTANGIOGLU domiciliat[…]
VINTILĂ CAFTANGIOGLU este un om
pașnic, adaptat regimului și-i în vîrstă de 86 ani.
Are doi copii – băieți. Primul VINTILĂ HORIA
fugit din țară încă din anul 194510. A fost atașat de
presă la Ambasada Română de la Roma, sub
conducerea lui [ION]ANTONESCU. La
prăbușirea regimului n-a venit în țară și a plecat în
Franța și apoi s-a stabilit la Madrid – Spania unde
trăiește și astăzi. Este profesor universitar acolo și
un scriitor, gazetar și publicist de seamă. În primii
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ani ai refugiului, împroșca cu noroi contra
regimului din țara noastră, ca fiind fost legionar.
Astăzi s-a îmblînzit, mai ales că statul nostru i-a
dat posibilitatea să-și vadă părinții printr-o
vizită în Spania în anul 196811. În prezent, la data
cînd stătea de vorbă cu VINTILĂ
CAFTANGIOGLU, al doilea fiu al acestuia,
anume
CAFTANGIOGLU
V.PROSPER
ALEXANDRU se afla în SPANIA cu soția și
mașina în vizită la sfatele său.
Iată că statul nostru, spune VINTILĂ
CAFTANGIOGLU, este îngăduitor și binevoitor
cu noi.
VINTILĂ HORIA (ca să-și piardă urma12) nu
se mai numește CAFTANGIOGLU. Este o
personalitate în lumea scriitoricească, fiind de
două ori premiat de Academia Franceză și de cea
italiană. Tatăl său i-a arătat sursei o fotocopie de pe
diploma de membru al Academiei din PisaItalia13. A fost solicitat, spune tatăl său, prin
ZAHARIA STANCU să vină în țară și refuză13
deşi îi este dor de țară. O duce mai bine acolo,
spune tatăl său, avînd libertatea de gîndire
negîtuită. FRANCO este un om de mare ispravă și
nu un călău cum îl înfățișează presa. În rezumat,
ing.VINTILĂ CAFTANGIOGLU care trăiește aici
este f. mulțumit, dar laudă regimul franchist.
ss/„TOMA BĂDIȚĂ”
OBSERVAȚII:
– Copie la Direcția a III a[(Indicativ UM 0625)
Contraspionaj – 1972 - 1989] pentru exploatare
– Informatorul are posibilități să mai
contacteze pe cel în cauză
Să ni se comunice ce date interesează, să
stabilească
ss/Colonel LUPU VASILE
***
CONSILIUL SECURITĂȚII STATULUI
STRICT SECRET
INSPECTORATUL DE SECURITATE
JUDEȚEAN BUZĂU
S.C.150
18 04 1972
Către,
CONSILIUL SECURITĂȚII STATULUI
DIRECȚIA A III A
Înaintăm alăturat copia unei note informative
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furnizată de informatorul organelor noastre
„TOMA
BĂDIȚA”
cu
privire
la
CAFTANGIOGLU VINTILĂ fost inginer
agronom, în prezent pensionar, domiciliat […]în
București și fiul său VINTILĂ HORIA, fugar
stabilit în Spania.
Întrucît informatorul are posibilități de
contactare a lui CAFTANGIOGLU VINTILĂ,
rugăm să ni se comunice ce date interesează să
stabilească.
Inspector Șef,
LUPU VASILE
***
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
SECRET
Serviciul Pașapoarte
25 08 1972
Către,
MINISTERUL DE INTERNE
– U.M. 0768 – București –
Vă facem cunoscut că cetățeanul român
CAFTANGIOGLU
ALEXANDRU
P.din
București […]a plecat temporar în SPANIA –
FRANȚA și nu s-a mai înapoiat.
În baza ordinului tov. Vicepreședinte – general
maior STOICA CONSTANTIN14, comunicat de
Direcția pt. pașapoarte evid. străinilor și controlul
trecerii frontierei, cu nr.04513/218 din 03 09 1971,
anexat vă trimit un exemplar din fișa personal
conform anexei […] din instrucțiuni[…].
Șeful serviciului, Colonel Dragomir Gh.
***
MINISTERUL DE INTERNE
3111PG/nr.dos.507.
STRICT
SECRET
Exemplar unic
25 februarie 1975
NOTĂ
Privind pe Caftangioglu Horia Vintilă
CAFTANGIOGLU HORIA VINTILĂ […]
domiciliat la Madrid, Spania, a fost luat în evidența
dos. de obiectiv 507 pe motivul că în anul 1942
fiind într-o misiune în străinătate a refuzat să se
mai întoarcă15.
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Conform ordinului 00235 elementul nu mai
face obiectul muncii noastre, iar legăturile sale din
țară nu prezintă interes operativ pentru organele de
securitate.
Față de cele de mai sus, propunem a se aproba
scoaterea sus-numitului din evidența dosarului
507, predarea materialelor spre păstrare la C.I.D. și
menținerea acestuia în evidența general.
Maior,
Pavel Gică
Note:
1 – Clasica pregătire contrainformativă se va preconiza
și pentru Alexandru Prosper Caftanjoglu. Sigur că este un
plan teoretic care va fi propus în mod special la vîrful
Securității pentru fratele lui Vintilă Horia. Se indică
vehement ca acestuia să nu i se dea alte sarcini decît cele în
legătura cu fratele său
2 – ALEXANDRU PROSPER V.CAFTANGIOGLU
(fratele lui Vintil[ Horia) – în nota Strict Secret a Securității
din 3 aprilie 1969: „Susnumitul CAFTANGIOGLU
ALEXANDRU PROSPER a refuzat să ajute organele de
Securitate pentru a urmări informative pe VINTILĂ
HORIA sub pretext că nu are legături cu acesta[...]”. Se
cunoaște din documente refuzul acestuia de a accepta
intrarea, pentru a doua oară, în rețeaua informativă a
Securității. Racolat în 30 iunie 1962, Alexandu
Caftangioglu fusese abandonat(exlus din rețeaua
informativă a Securității)la 20 februarie 1964 pentru refuz
la colaborare. Va reuși să plece în Spania la fratele său,
odată cu intervenția revistei madrilene Semana al cărui
comentariu negativ la adresa regimului represiv din
România a pus pe jar capii Securității care de teama unui
scandal internațional au acordat viza de ieșire din țară a lui
Alexandru Prosper Caftanjoglu și a soției sale
3 și 4 – La 29 ianuarie 1972 i se va propune lui
Alexandru Caftangioglu o a treia racolare ca informator, în
schimbul vizei de ieșire din țară, pentru a-și vizita fratele,
pe Vintilă Horia.
5 – INSTITUTUL EDUARDO TORROJA – MADRID –
denumirea completă – INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE
CONSTRUCȚIEI EDUARDO TORROJA – aparține
Consiliului Superior pentru Cercetare Științifică ( centru de
cercetare tehnico – științifică în domeniul construcțiilor).
Fondat în 1934 de către un grup de arhitecți și ingineri
sub numele de Institutul de construcții, în scopuri private.
Obiectiv – studii și cercetări în domeniul construcțiilor și
materialelor. In 1946 Institutul de construcții s-a alăturat
Consiliului Juan de la Cierva al Consiliului Superior
pentru Cercetări Științifice și astfel s-a format Institutul
Tehnic pentru Construcții și Ciment sub conducerea lui
Eduardo Torroja. Mai tarziu, după 1961, numele oficial al
Centrului a fost și a rămas Institutul de Științe ale
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Construcției Eduardo Torroja.
6 – Socotindu-se nedreptățit de atitudinea noului regim
din România, insultat și condamnat , Vintilă Horia îi va
scrie fratelui său, Alexandru, trăind „drama celui ce și-a
pierdut Țara și care știe că nu va putea niciodată să-și
recapete alta.[…]Asta sunt eu. Un om smuls din țărîna țării
mele.”. În același document, Alexandru Caftangioglu
comentează, în depoziția sa către Securitate, că fratele său
așteaptă : „ca țara să-l repună în drepturile pe care le-a
avut cîndva”(Dosar D 0007346 – fila 119). În aceste
condiții , Vintilă Horia, va aștepta demn repararea imaginii
sale lezate, fără să ceară vreodată ceva celor care l-au rănit.
7 – Legea morală și onoarea precum și discursul
explicit al fratelui Alexandru Caftangioglu, susțin
atitudinea exemplară a unui om care cu niciun preț nu va
trăda, nu va colabora. Ignorînd modalitatea prin care, în
mai multe rînduri Securitatea a încercat (și a reușit o dată,
dar a sfîrșit în a-l abandona) racolarea sa prin șantaj(cea
mai dură formă de racolare în rețea!) Alexandru Prosper
Caftangioglu rămâne inflexibil în fața oricăror amenințări
și hăituiri.
8 – Vîrfuri ale Securității Statului încearcă să-l
convingă pe fratele Alexandru să-l influențeze pe Vintilă
Horia în legătură cu noul regim de „democrație populară”
de la București. Să fie, adică, „exponentul vremurilor noi”,
cerere la care, acesta, îi „fentează” cu abilitate.
9 – Romanul, tradus de Alexandru Prosper
Caftangioglu, a apărut după 1990 la Editura Europa Craiova
10 – Informație eronată și răuvoitoare
11 – Părinții lui Vitilă Horia și-au vizitat fiul în Spania
în 1968, prin drept universal, nu prin vreo favoare cu care
se împăuna Securitatea.
12 – Informație eronată și răuvoitoare. Vintilă Horia va
fi un pseudonim literar adoptat de, așa cum se obișnuia
frecvent în lumea scrisului.
13 – Vintilă Horia nu și-a „refuzat” niciodată locul iubit
al nașterii sale. El a așteptat, așa cum era de demnitatea
oricui, scuzele care ar fi fost normal să i se ceară, mai
devreme sau mai tîrziu, în urma nedreptei, și sîngeroasei
sentințe prin care fusese condamnat în țara lui . Dar lui
Vintilă Horia nu i-a cerut vreodată, cineva, scuze, în țara
lui, nici oficial, nici neoficial...
14 – General – maior STOICA CONSTANTIN –
vicepreședinte al Consiliului Securității Statului ( anul
1970 îl găsește în această funcție) sub președenția
C[onsiliului].S[ecurității].S[tatului].a lui Ion Stănescu și
avîndu-l ca Ministru de Interne pe Cornel Onescu .
15 – Se repetă această informație eronată și
răuvoitoare. Ea revine pe parcursul documentelor ca un
sumbru leit-motiv...
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ISPITA FREUDISMULUI
ȘI SALVAREA PRIN TRADIȚIE:
DESTINUL FAMILIAL
AL LUI ILIE MOROMETE
Gheorghiță GEANĂ
O familie atipică
Criticilor literari care s-au aplecat asupra
Moromeţilor lui Marin Preda nu le-a trecut neobservată permanenta tensiune din interiorul familiei
lui Ilie Moromete, personajul central al romanului.
Există, întradevăr, în entitatea familială descrisă de
autor un set de conflicte ca un ghem de fire rupte,
cu capetele lesne de găsit, dar greu de înnodat.
Provocatoare pentru cititor este nu atât starea ca
atare – relaţii familiale conflictuale (între soţi, sau
între părinţi şi copii) sunt un fenomen curent în
orice mediu social din lume –, cât mai cu seamă
absenţa unei polarităţi a stării de tensiune. Nu doar
două părţi se confruntă acolo; familia lui Moromete
e zguduită, ca entitate, din mai multe focare lăuntrice, aprinse între: Ilie şi nevastă-sa Catrina; Ilie în
ipostaza tatălui şi fiii săi cei mari, din prima căsătorie (Paraschiv, Nilă şi Achim); Ilie şi fiul cel mic,
Niculae; fiii cei mari (tocmai amintiţi) şi cele două
fete (Tita şi Ilinca). Un loc aparte deţine în această
grupare familială Niculae, spre care toţi din casă se
uită ca la o fiinţă ciudată, din pricina dorinţei lui de
a citi şi de a merge în viaţă pe drumul cărţii.
Comentatorii au pus această dezbinare pe
seama disputei dintre vechi şi nou, dintre familia
tradiţională şi cea modernă. Mihai Ungheanu, de
exemplu, atrăgând ca nimeni altcineva atenţia
asupra cadrului familial ca prim spaţiu în care se
desfăşoară evenimentele1, observa: „Conflictul
dintre o structură veche a familiei şi noua relitate
sufletească, evoluată, a membrilor ei, care nu mai
încape în vechile tipare, dă substanţa romanului. O
familie ţărănească înseamnă o gospodărie şi în cele
din urmă câteva existenţe legate între ele printr-un
contract economic” 2. Or, părţile contractante – ne
spun şi alţi exegeţi ai acestei proze – nu vin în
această relaţie cu
strategii consensuale. În
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patriarhalitatea lui, Ilie Moromete este o fiinţă
morală. „Lui Moromete nu-i place negustoria, iar
banii îi pricinuiesc o furie neputincioasă. Dispreţul
lui faţă de Bălosu vine de aici. Pământul este făcut
să dea produse, iar produsele să hrănească pe
membrii familiei şi să acopere cheltuieile casei,
atât (subl. mea – G.G). Paraschiv, Achim şi Nilă au
o poftă nemăsurată de câştig (...) Ei murmură şi-l
vorbesc de rău în sat [pe tatăl lor] că a dat porumbul
ieftin şi că, în genere, el «nu face nimic», «stă toată
ziua». A face ceva este a face bani (subl. în orig.).
Tinerii Moromete au simţul acumulării burgheze,
ei vor să transforme grâul, lâna, laptele în bani”3.
Această explicaţie privind dezbinarea din
familia Moromete e realistă, însă insuficientă. Este
adevărat că odată cu industrializarea şi urbanizarea
societăţii româneşti tinerii din sate tind să-şi
părăsească aşezarea de baştină şi matca familială şi
să migreze spre oraşe – mai ales spre oraşele mari,
capitala ţării fiind ţinta cea mai râvnită4. Dar cine
cunoaşte cât de cât viaţa din satele şi din familiile
rurale ştie că plecarea odraslelor la oraş s-a săvârşit
de regulă nu împotriva autorităţii părinţilor, ci cel
mai adesea cu sprijinul acestora! Nu numai că
autorităţile din familie – bărbatul şi consoarta lui –
nu-şi struneau copiii să plece la oraş, dar chiar îi
încurajau către această orientare, mai ales pe calea
şcolilor, dacă se poate de grad cât mai înalt; era o
mândrie pentru orice părinte de la ţară – tată sau
mamă – să ştie tot satul că el/ea are băiat sau fată la
facultate! În plus, după colectivizarea agriculturii,
pământul a încetat să mai ocupe poziţia de valoare
focală în ansamblul valorilor săteşti, iar drept
urmare tineretul rural şi-a pierdut miza şi rostul
rămânerii în sat5.
Apoi, plecarea la oraş nu presupune (nici logic
şi nici faptic) ruperea legăturilor cu părinţii;
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dimpotrivă, realitatea arată (iar cercetările
sociologice şi etnografice confirmă) că tinerii
transplantaţi în mediul citadin şi confruntaţi cu
nevoile cotidiene îşi asigură în bună parte nevoile
de hrană din rezervele adunate de părinţi. Nu puţine
sunt cazurile când, după ce se căsătoresc şi au la
rândul lor copii, îşi lasă propriile odrasle la ţară, în
grija părinţilor (adică a bunicilor acelor odrasle).
Prin generalizare şi reiterare, asemenea aspecte
comportamentale legate de asigurarea hranei şi de
educaţia primară au produs zicala mucalită,
izvodită ad hoc de ingeniozitatea populară: „Bine-i
la oraş dacă ai argaţi la ţară!”; această consemnare
paremiologică ne spune – subtil, dar convingător –
că, într-adevăr, astfel de comportamente de
cooperare (să nu zicem chiar de dependenţă) nu
sunt întâmplătoare, ci temeinic structurate şi larg
adoptate. Ele dovedesc, aşijderea, că, aşa cum şi-a
creat Marin Preda personajul, cu anturajul lui cu
tot, Ilie Moromete e stăpân peste o familie atipică.
De la tensiunea reală la paricidul simbolic
Primele ieşiri de nervozitate apar cu toată
amploarea chiar în paginile de la început, în
secvenţa cinei, când întreaga familie se adună în
spaţiul strâmt al tindei, în jurul mesei rotunde,
rămasă şi ea mică după ce numărul copiilor
crescuse6. Imaginea este memorabilă, cu lungi şi
largi rezonanţe ulterioare: „Cât ieşeau din iarnă şi
până aproape de Sfântul Niculae, Moromeţii
mâncau în tindă la o masă joasă şi rotundă, aşezaţi
în jurul ei pe nişte scăunele cât palma. Fără să se
ştie când, copiii se aşezară cu vremea unul lângă
altul, după fire şi neam. Cei trei fraţi vitregi,
Paraschiv, Nilă şi Achim, stăteau spre partea
dinafară a tindei, ca şi când ar fi fost gata în orice
clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. De
cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate
întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare de pe
foc, stătea întotdeauna Catrina Moromete, mama
vitregă a celor trei fraţi, iar lângă ea îi avea pe ai ei,
pe Niculae, pe Ilinca şi pe Tita, copii făcuţi cu
Moromete. (...) Moromete stătea parcă deasupra
tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi,
de pe care el stăpânea cu privirea pe fiecare”7.
Vorbele pe care şi le adresează între ele aceste
personaje sunt cel mai adesea ţâfne, invective,
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formule de ocară şi dacă n-am cunoaşte de la
început genealogia ce le uneşte sub acelaşi acoperiş
ne-ar fi imposibil să credem că alcătuiesc o familie.
Iat-o pe Catrina, chemându-şi la masă copiii şi
bărbatul:
„– Nu treceţi odată la masă? strigă femeia
scoasă din minţi. Dacă n-o să mă duc în lume şi să
vă las... şi moartea să vă ia pe toţi şi la cimitir să vă
ducă!...”. Pare (şi chiar este) neverosimil: cum să
rostească vorbe aşa de grele o femeie precum
Catrina, care merge în fiecare duminică la biserică?
Şi iată şi replica imediată a lui Moromete:
„– Taci, fa, din gură, dosădito [= amărâto]. (...)
Vezi-ţi, fa, de treabă! Ai făcut mâncare? Spune o
dată şi taci, că nu suntem surzi”. După care acelaşi
Moromete, simţindu-şi rolul de pater familias, îşi
ia în primire şi odraslele:
„– Tu, Paraschive, ce stai acilea şi beleşti
fasolele la mine? Ce, nu ţi-am mai văzut dinţii ăia
demult? Rânjeşti ca un colţat la maică-ta, parcă tu
ai fi mai breaz. De ce nu treci la masă? Şi pe voi
[către cele două fete, care se întorc de la râu] v-a
găsit scăldatul? Dacă vă iau de păr şi mătur
bătătura cu voi, vă scutesc de-o treabă mâine
dimineaţă”8.
Asemenea răbufniri expresive sunt disipate în
întreaga scriere, însă, principala relaţie conflictuală
din această familie-viespar este aceea dintre
Moromete-tatăl şi fiii săi din prima căsătorie –
Paraschiv, Nilă şi Achim. În desfăşurarea
romanului, acest conflict nu se instituie ca efect al
unei anumite întâmplări şi, deci, nu prezintă un
moment iniţial; el este o stare cronică şi, implicit,
profundă.
Cei trei fii îl contrariază de fiecare dată pe tatăl
lor şi „îi răspund”9, înfruntându-l cu impertinenţă
în vorbe şi în atitudinea generală. Ei rabdă, totuşi,
pregătindu-şi pe îndelete lovitura. Mai întâi pleacă
la Bucureşti Achim, să vândă oile, urmând să
revină cu bani pentru plata „fonciirei”. Plecarea lui
Achim se petrece, însă, cu ştirea lui Moromete.
Curând, însă, bătrânul află că fiul plecat nu se va
mai întoarce, ba, mai mult, că Paraschiv şi Nilă şiau pus în gând să plece şi ei, de astă dată luând cu
ei caii. Planul lui Paraschiv – capul complotului –
era să fugă amândoi cu caii, să-l întâlnească pe
Achim, cu banii câştigaţi de acesta pe vânzarea
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oilor să cumpere o baracă la marginea
Bucureştiului, apoi făcând comerţ cu caii şi căruţa
să cumpere un camion şi să devină astfel în toată
regula negustori de cereale.
Soarta va schimba drastic acest plan, din care
doar fuga se va desfăşura conform gândului iniţial
(fiecare dintre cei trei fii eşuând ulterior). Ea, fuga
copiilor, va avea însă un efect de şoc psihologic
pentru Moromete. Nu trebuie să fim împătimiţi
după psihanaliză ca să înţelegem că fuga la oraş a
celor trei fii, cu oile şi caii din gospodăria
părintească, sfidând strategia de viaţă a lui
Moromete-tatăl, întruneşte toate aspectele unui
paricid simbolic! Marin Preda însuşi, relatând
momentul, descrie starea personajului la aflarea
veştii ca pe un şoc mortal: „Moromete oftă din nou
şi rămase iarăşi tăcut multă vreme. Înţepenise pe
prispa lui Scămosu [cel care îl pusese în cunoştinţă
de cauză] şi nu mai zicea nimic şi parcă nu mai
vroia să plece de acolo”. Ajuns totuşi acasă, se
trânteşte în pat. Catrina îl zărise din fundul grădinii,
îşi strigase fetele şi pe Niculae. Secvenţa din casă e
cât se poate de sugestivă, ea înfăţişând o moarte
simbolică:
„– Ei, tată, ce e cu tine?! spuse fata cea mare
punând mâna pe umărul lui şi mişcându-l să se
trezească.
– Ilie, şopti mama speriată, ce s-a întâmplat?!
Scoal’ în sus! Puse mâna şi îl hâţână pe umăr, dar
omul parcă era ţeapăn, parcă închisese ochii
pentru totdeauna. Ce e asta la tine, Ilie? Scoal’ în
sus, n-auzi?!... Am trecut noi prin altele mai rele...,
nu ca acuma că avem de dat câteva mii de lei. O să
vindem şi-o să dăm! Scoal’ în sus!”10.
Trezit la realitate, Moromete se frământă intens,
încercând să înţeleagă acţiunea celor trei fii. „E
momentul când începe declinul personajului”, s-a
spus cu parţială îndreptăţire11. Tulburat, acesta
simte nevoia unor clipe de singurătate în preajma
lotului său de pământ. Ajuns acolo, se aşează pe o
piatră de hotar şi încearcă să-şi regăsească fireasca
lui linişte. „Cum să trăieşti dacă nu eşti liniştit?”, se
întreabă el stând cu capul în mâini. Iar după
întrebarea filosofică urmează dureroasele întrebări
la chestiune:
„Am făcut tot ce trebuia, reluă Moromete cu o
sforţare, le-am dat tot ce era, la toţi, fiecăruia ce-a
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vrut... Ce mai trebuia să fac şi n-am făcut? Ce mai
era de făcut şi m-am dat la o parte şi n-am avut
grijă? Mi-au spus ei mie ceva să le dau şi nu le-am
dat? A cerut cineva ceva de la mine şi eu am spus
nu? Mi-a arătat mie cineva un drum mai bun pentru
ei pe care eu să-l fi ocolit fiindcă aşa am vrut eu?
S-au luat după lume, nu s-au luat după mine! Şi
dacă lumea e aşa cum zic ei şi nu e aşa cum zic eu,
ce mai rămâne de făcut?! N-au decât să se
scufunde! Întâi lumea şi pe urmă şi ei cu ea”12.
Consumul prealabil de energie lăuntrică îl ajută
pe Moromete să suporte cât de cât fuga reală a
fiilor. El nu se lasă însă învins şi, la începutul
volumului II al romanului, îl vedem vizitându-şi
copiii la Bucureşti, într-o ultimă încercare de a-i
determina să se întoarcă. Recuperase pogoanele
vândute şi rămăsese în bani. Pe un ton domolit, cu
adevărat părintesc, li se adresează direct,
recunoscându-şi propriile erori şi îndemnându-i să
şi le recunoască pe ale lor. „Paraschive, Nilă,
Achime, e timpul să reparaţi şi voi greşeala
voastră... Am la mine banii, nu vă vorbesc în vânt...
întoarceţi-vă acasă... Ce vă aşteaptă pe voi aici,
măi, copiilor!? Să muriţi într-o odăiţă ca asta, în
timp ce acasă aveţi bătătura largă şi pământul întins
cât vezi cu ochii?... Să fie de aur meseria ta,
Paraschive, şi tu să câştigi bani cu duiumul,
Achime, iar tu, Nilă, să ajungi portar-şef şi nu face
să trăieşti printre oameni străini care nu te cunosc
de când erai mic, cum te cunosc cei din satul tău şi
te jucai prin ţărână cu ei...”13.
*
Şi-acum nedumerirea: ce sau cine îl va fi
determinat pe Marin Preda să adopte un model
conflictual în prezentarea relaţiilor intergeneraţionale din familia ţărănească? Era un scriitor
cult, cu întinse lecturi din Cervantes, Voltaire,
Stendhal, Balzac, Hugo, Kierkegaard, Dostoievski,
Tolstoi, Malraux, Proust, iar în zona noastră din
Eminescu, Creangă, Caragiale, Sadoveanu, Camil
Petrescu... Va fi avut, oare, cunoştinţe destule din
Freud – despre complexul Oedip, despre paricid,
despre sexualitate? Nu ştim să existe dovezi clare
în această privinţă, dar ceva-ceva trebuie să-l fi
atins, fiindcă psihanaliza intră ca o componentă în
Zeitgeist-ul secolului al XX-lea14. În proza lui
Preda există scene de dragoste, dar, ca scriitor, nu
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se poate spune că a fost obsedat de sexualitate.
Episodul de dragoste totală dintre Birică şi Polina
este pe cât de scurt pe-atât de bogat ca trăire şi
simbolistică; cei doi se duc împreună să sape şi să
care cu căruţa pământ de făcut cărămizi pentru casa
pe care vor să şi-o construiască: „el o apucă şi o
înfăşură în braţe; numai când o ridică pe sus închise
ea ochii. El o duse chiar pe pământul din care avea
să-şi ridice casă şi o iubi acolo pe răcoarea lui
curată, păzit de lumina mare a zilei. Un ceas mai
târziu duceau pământul acasă şi îl descărcau în
mijlocul bătăturii” 15. Nimic din obscurul
naturalism freudian în aceste mişcări de o rară
delicateţe, petrecute (ba, mai mult, păzite) „de
lumina mare a zilei”!...
Să reluăm, aşadar, întrebarea: ce sau cine îl va fi
determinat pe Marin Preda să adopte acel model
conflictual (anume, de tip freudian)? Iată şi o
mărturisire a lui: „Eu nu mă gândesc niciodată
decât la ceea ce am cunoscut şi la ceea ce am trăit
direct. Consider că numai asta are valoare”16.
Personal, aş putea să-i preiau întocmai cuvintele;
mi-am trăit copilăria şi prima tinereţe într-o familie
dintr-un sat din Vrancea, dar, mai ales, vreme de
peste douăzeci şi cinci de ani am efectuat cercetări
de antropologie socială şi culturală în sate din
Moldova, Ţara Românească, Banat şi Transilvania,
însă o familie precum aceea a lui Ilie Moromete eu
nu am întâlnit!...
Modelul tradiţional
Ca să se perceapă mai bine distanţa dintre
relaţia intergeneraţională din familia lui Ilie
Moromete şi modelul tradiţional al acestei relaţii,
voi aduce în discuţie un fragment dintr-o oraţie de
nuntă. Este o înregistrare personală, realizată cu
prilejul unei cercetări de teren în Vrancea, dar astfel
de producţii folclorice sunt frecvente şi în alte zone
etnografice româneşti. Textul începe cu o invocare
a Genezei, când Dumnezeu a făcut Cerul,
Pământul, Soarele, Luna, stelele, şi toate cele,
precum şi pe Adam, iar din coasta acestuia pe Eva,
ca să-i fie pereche – mirele şi mireasa (şi toţi ca ei)
urmând acest model arhetipal17.
Cinstiţi socri, nun, şi nună,
Şi câţi sunteţi împreună,
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Iarăşi vă poftesc: luaţi aminte
La vreo câteva cuvinte.
Fiecare precum ştie
Părinţii au o datorie:
Până-n vârsta bărbătească
Sau la ceea femeiască
Şi pân’ la a lor mărime
Suferă necazuri o mulţime,
Precum mama cu-alăptatul,
Legănatul şi scăldatul,
Zile-ntregi cu netihnitul,
Nopţi întregi cu nedormitul,
Şi-altele de supărare,
Precum ştie fiecare.
Apoi, ieşind din pruncie,
Intrând în copilărie,
Pe fecior îl ia tata,
Rămâind la mumă fata.
Tatăl pe fecior ’l învaţă,
Cu sfaturi şi cu povaţă,
Cum să-nveţe să lucreze,
Şi cum să se-mbărbăteze;
Cum să apuce unealta,
Barda, sfredelul şi dalta,
Cum pe una s-o înceapă
Şi pe alta s-o priceapă.
Cum învaţă pe fiu tata,
Tot aşa muma cu fata,
Că stând cu ea împreună,
Ca să-i dea creştere bună,
O învaţă cum să toarcă,
Să spele rufe, să stoarcă,
Cum să coasă, cum să ţeasă
Pânză subţire sau groasă,
Cum să facă de mâncare
Şi multe câtă casa are.
Apoi, după datorie,
O învaţă şi-omenie:
În lume cum să trăiască,
Pe bătrâni cum să-i cinstească,
Şi cum să aibă purtare
Cu cel mic şi cu cel mare;
O învaţă-n lege-a crede
Şi pe preot când îl vede
Să îi iasă înainte
Cu evlavie şi cinste,
Ca la un păstor părinte
Ce slujeşte cele sfinte,
Că botez, nuntă şi moarte
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Fără preot nu se poate18.
Aşadar, în tradiţia culturală românească
modelul de transmitere a valorilor de la o generaţie
la alta, în familie, este unul structurat pe: (1) un
paralelism complementar între cele două genuri
(masculin şi feminin), (2) pe grija părinţilor faţă de
copii şi (3) pe respectul copiilor faţă de părinţi.
Fireşte, nimic nu e perfect în viaţa de toate zilele,
dar calea de rezolvare a disfuncţionalităţilor nu este
violenţa – din nici o parte şi sub nici o formă!
Dacă lucrurile stau astfel, nu ne rămâne altceva
de socotit decât că familia lui Ilie Moromete este un
construct artificial al lui Marin Preda!... Sau, dacă
există ori va fi existat, ea nu este reprezentativă
pentru familia ţăranului român. În fond, literatura
este o formă de reflectare, prin caracterizare şi prin
relevarea unor stări şi personaje tipice. Ce ne spun
în această privinţă sursele teoretice? „Principiul
caracterizării în literatură a fost întotdeauna definit
ca principiu al combinării «tipicului» cu
«individualul» – prezentând tipicul în individual şi
individualul în tipic” 19. Iar dintr-o lucrare
academică desprindem: „În literatură, atributul
tipic defineşte caracterul general, social sau
psihologic, moral sau etnic al unui personaj literar
care e în acelaşi timp concret, individual. S-a vorbit
adesea în critică despre tipic şi individual într-un
personaj. Astfel, Ion din romanul lui Liviu
Rebreanu e un personaj concret, un individ, dar el
reprezintă, prin multe din însuşirile sale, tipul
general al ţăranului român”20. Extinzând eticheta
de la un personaj, Ilie Moromete, la familia lui şi
(în mod special) la relaţia lui Moromete-tatăl cu fiii
săi, putem oare descoperi trăsături tipice la scara
ţăranului român? Dacă în personajul individual
asemenea trăsături există (Ilie Moromete fiind în
aspecte esenţiale o figură emblematică a ţăranului
român din Câmpia Dunării – şi nu numai), în
celelalte două extensii ale existenţei sale (familia şi
relaţia paternal-filială) generalizarea nu mai
funcţionează!...
Relaţia tatălui cu fiul cel mic:
Recuperarea modelului tradiţional
În volumul al doilea al Moromeţilor se
întâmplă, însă, o schimbare reconfortantă.
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Resemnându-se în privinţa relaţiei cu fiii săi mai
mari (care se pierd, cu idealul lor de viaţă nouă cu
tot, în malaxorul urbanizării), Ilie Moromete se
concentrează asupra relaţiei cu fiul cel mic,
Niculae. Despre această relaţie se poate spune fără
ezitare că parcurge o linie evolutivă: la început tatăl
se arată insensibil la aşteptările fiului, pentru ca,
treptat, să-şi înţeleagă eroarea, iar mai târziu să se
lase pur şi simplu copleşit de căinţă.
În literatura română, Niculae nu constituie o
figură singulară de copil de ţăran cu vocaţia cărţii.
Între personajele care îl anticipează întru acest sens
cele mai notorii sunt probabil Nică a’ lui Ştefan a
Petrei Ciubotariul din Humuleşti şi Budulea
Taichii. Fiecare dintre cei doi beneficiază de
sprijinul total al celor din jur: „mama era în stare să
toarcă-n furcă numai să învăţ mai departe”, va
mărturisi Ion Creangă, iar lui Huţu, fiul
cimpoierului Budulea cel bătrân din nuvela lui
Slavici Budulea Taichii, de asemenea, nu-i va lipsi
nimic spre a-şi împlini chemarea. Cu atât mai
contrariantă este eclipsa în care intră inteligenţa lui
Ilie Moromete (căci personajul nu duce lipsă de
această înzestrare) faţă de aspiraţia lui Niculae spre
învăţătură. Contrariantă este de fapt sincopa de
viziune a lui Marin Preda, care se arată insensibil la
respectul deosebit al ţăranului român pentru carte
ca instituţie socială... Să ne fie îngăduit a adăuga la
cele două exemple de mai sus cazul real al unui
copil de 10–12 ani din Vrancea, care, rămas orfan
de tată după Întâiul Război Mondial, a fost preluat
de un frate al mamei sale – cioban în lunca
Bârladului şi stăpân nu numai peste o turmă de oi,
dar şi peste o brumă de carte; ei bine, plecaţi
împreună în transhumanţă, copilul acela a învăţat
de la „moşul” său să scrie cu băţul pe zăpadă!...21
Destinul lui Niculae începe să-l neliniştească –
în chip metafizic chiar22 – pe Moromete-tatăl
atunci când fiul său ajunge activist de partid.
Refractar la noua ordine socială instaurată în ţară
(şi implicit în satul lui, Siliştea-Gumeşti) după Al
Doilea Război Mondial, Moromete confruntă în
mintea sa caracterul nedrept şi agresiv al acestei
ordini faţă de valorile ancestrale cu caracterul drept
şi cinstit al fiului său. Către un grup de consăteni
adunaţi în pridvorul casei sale ca odinioară în
poiana lui Iocan, Moromete perorează: „Asta e! Şi
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mie în loc să-mi pară bine, nouă la toţi, să ne pară
bine că băieţi ca Niculae al meu sunt acolo şi feresc
lumea de rele, atât cât se poate, cât e omeneşte
posibil, ne apucăm să-i judecăm că de ce n-au făcut
şi n-au dres. Parcă ar fi ei vinovaţi şi ar fi adus ei
vântul care trece uite-aşa dintr-o parte a lumii spre
alta, care îşi vedea de treburile ei cum îşi vede
omul de-ale lui pe cer senin. Eu am stat cu el de
vorbă. El are credinţa asta, că lumea, aşa cum era
ea când a deschis ochii pe pământ, nu e bună, şi
trebuie schimbată. El n-a văzut, săracul, că lumea
asta am fost eu, eu l-am oprit să mai meargă la
şcoală, mi-a luat Dumnezeu minţile, am crezut că o
să-mi aduc băieţii îndărăt şi am strâns bani, n-am
mai putut să-l ţin”23. Ideea că ordinea nouă,
stricăcioasă, nu şi-ar avea originea în starea
lucrurilor din ţara asta, ci ar fi fost adusă de nişte
„vânturi” străine, e o subtilă erezie (a lui Preda,
prin personajul său) faţă de ideologia leninistă, care
susţine că nu există import de revoluţie şi că o
mişcare socială de acest fel trebuie să fie rezultatul
ascuţirii contradicţiilor sociale din ţara respectivă.
Inserat în noua ordine, Niculae – om cinstit, care nu
era în stare nici măcar să-şi urască fraţii vitregi24 –
este menit a frâna răul din lume. Moromete-tatăl îşi
defulează frământările chiar în public, de faţă cu
tovarăşii săi de conversaţie: „Eu, părintele lui, sunt
vinovat, eu, nu altcineva, îmi scot pălăria în faţa ta
cu capul plecat, tu trebuia să fii acuma învăţător,
sau şi mai bine, profesor mare. E vina mea că ţi-am
stricat viaţa. Credeţi că nu i-am zis? A râs, ştiţi cum
râde el, lasă că ştiu eu, zice, vreai să iai pe umerii
tăi păcatele lumii în care ai trăit! Ei! Mai zi ceva!...
Să sperăm, reluă în cele din urmă cu glas ferm, că
o să se întoarcă negreşit la ce i-a plăcut lui de când
îl ştiu eu: cartea! Şi o să se pună cu brâncile să
înveţe şi să ajungă ce-a vrut să ajungă de mic. Altă
cale nici nu are! E tânăr!”25.
Dinspre partea lui, Niculae, deşi plecat şi el din
sat (cu munca de partid), sufleteşte devine tot mai
apropiat de tatăl său. Nu i-a putut fi alături în ceasul
din urmă, dar vine la înmormântare, cu mintea
invadată de amintiri legate de cele petrecute între
ei. Adevărul e că tatăl nu era din fire împotriva
şcolii, dar avea nevoie de ajutor în gospodărie – ca
atunci, de pildă, când mama îşi îndemnase fiul s-o
ia spre şcoală prin grădină, ferit de ochii tatălui,
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care l-ar fi acaparat să-i ţină hamurile la cai!... La
rându-i, Niculae, copil, nutrea o admiraţie pentru
Moromete, părându-i-se că tatăl său „semăna
uneori cu Ştefan cel Mare (fără pletele acestuia), iar
alteori, când purta căciulă şi era supărat, aducea
puţin şi cu Matei Basarab”26. La sfârşit, are vedenia
lui înainte de a adormi sau când se trezeşte şi îl
invocă – fie şoptind, fie plângând de-a bielea:
„«Tată!» şopti deodată Niculae şi în aceeaşi clipă
simţi cum se năpusteşte asupra lui din adâncul
neştiut al fiinţei un val de duioşie agresivă care îi
pipăi apoi gâtul şi începu să-l sugrume. «Tată, tată,
chemă el şi îşi duse coatele la ochi hohotind. Unde
te duci tu acum, încotro o s-o iai după ce o să
deschizi poarta şi o să ieşi iar la drum?...»”27. Dacă
în registrul psihic relaţia lor evoluează până la
duioşie, în registrul moral fiul ajunge să preia
crezul filosofic al tatălui său (adăugându-i o
sporitoare nuanță proprie): „eu mai ştiu că nu toate
încercările te lasă neatins..., puţine te întăresc, toate
caută să-ţi ia puterea... Şi eu vreau să spun ca şi tine
că binele n-a pierit niciodată din omenire, dar că
trebuie să ajungem să-l facem pentru toţi...”.28
Această stare de concordie fusese anticipată şi
fixată de Marin Preda printr-o imagine
emblematică, arhetipală, aceea în care Moromete,
după ce îi dă târcoale lui Niculae (venit acasă în
concediu pentru două săptămâni), îi caută sămânţă
de vorbă: „şi fiul sta lângă el jos pe pământ cu
genunchii la gură şi îl asculta. Şi totul părea aşa
cum trebuia să fie: tatăl cu fiul alături, acolo în
ograda părintească, dimineaţa în zori, cum se
scoală oamenii de când sunt ei pe pământ”29.
În al doilea volum al Moromeţilor30 se
întâmplă, astfel, recuperarea modelului tradiţional
al relaţiei intergeneraţionale, în defavoarea
paricidului: Ilie Moromete se împacă, în final, şi cu
Catrina, şi cu fetele, dar pregnantă este împăcarea
lui cu Niculae. În confruntarea cu modelul
conflictual al psihanalizei, înţelepciunea
ţărănească, mizând pe concordie şi înţelegere, are
în mod magistral câştig de cauză. Geniul lui Marin
Preda sclipește (și) în această rezolvare!...
Încheiere
Carența de reprezentativitate a familiei
Moromete ‒ familie care, în abordarea de față, ne-
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a apărut drept un construct artificial ‒ nu scoate
romanul acesta din registrul privilegiat al
capodoperei. De fapt, pe fondul unor relații
familiale pluritensionate, autorul configurează o
devenire a relației dintre generații. Romanul poate
fi citit și în această cheie tematică. Spectrul teoretic al viziunii se vădește atunci marcat de o componentă freudiană: paricidul simbolic. Va fi introdus
Preda în mod conștient această componentă? În
nici o scriere (auto)biografică nu se întrezărește
vreo intenție de acest fel. De altfel, cealaltă
componentă de tip freudian referitoare la relațiile
parental-filiale ‒ complexul Oedip ‒ lipsește cu
desăvârșire. Poate tocmai această inconsecvență îl
va fi ajutat pe autor să se desprindă de modelul
freudian... Și, totuși, încă o dată revine întrebarea:
ce sau cine îl va fi determinat pe Marin Preda să
adopte acel model conflictual?...
În orice caz, recuperarea modelului tradiţional
al relaţiei parental-filiale, în defavoarea modelului
freudian, este prin ea însăși o veritabilă
performanţă a lui Marin Preda în acest roman.
Moromeţii constituie o frescă – o desfăşurare de
oameni şi fapte în care acţiunea ca atare, cu
spectaculozitatea caracteristică unei asemenea
maniere de a scrie literatură, lipseşte (exceptând,
fireşte, schimbările din „pânza vremii” produse de
devenirea istorică). Dacă, totuşi, există şi o
autentică tramă epică în acest roman, la scara
întregului, atunci ea constă tocmai în confruntarea
ireconciliabilă dintre cele două modele
intergeneraţionale parental-filiale, repartizată
corespunzător în cele două volume; o confruntare
tacită dar intensă, reflectând concepţii despre lume
şi viaţă radical opuse şi din care câştig de cauză are
modelul întemeiat pe tradiţie. E ca o trecere: de la
deriva psihanalitică la ţărmul înţelepciunii
ţărăneşti, ancestrale!...
Note:
1. Criticii, de regulă, s-au oprit asupra psihologiei personajului central, asupra unor munci caracteristice, asupra
frământărilor familiale etc. Mihai Ungheanu se vădeşte a fi
cel mai clar în precizarea cadrelor în care se desfăşoară
acţiunea romanului, anume: familia în primul volum (cu
Ilie Moromete ca protagonist) şi satul (Siliştea-Gumeşti) în
volumul al doilea. Identificăm, astfel, o dimensiune antropologică a romanului, conferită de aceste două cadre, la
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care se adaugă individual Moromete, fixând trei dintre entităţile existenţial-umane în care se întruchipează conceptul
de om. – Întru deplină clarificare: „individul (ca personalitate) şi antroposfera (ca proiecţie planetară a speciei) reprezintă unităţile existenţial-umane extreme (de minimă,
respectiv de maximă extensiune) în care se întruchipează
concret conceptul de «om». Între ele se situează comunitatea ca unitate elementară a vieţii umane, adică a vieţii
social-culturale. Într comunitate şi individ se situează familia, iar între comunitate şi antroposferă stă etnia sau poporul, sau, în stadiul modern, naţiunea. Să le recapitulăm în
sensul integrării lor succesive: individ, familie, comunitate,
naţiune, antroposferă” (cf. Gheorghiţă Geană,
Antropologia culturală. Un profil epistemologic, Bucureşti,
Criterion Publishing, 2005, p. 71). Pe acest fond antropologic se poate insera afirmaţia unuia dintre criticii care l-au
înţeles bine pe Marin Preda: „Moromeţii stau sub un clopot
cosmic” (Eugen Simion, „Marin Preda”, în Scriitori români de azi, vol. I, București, Editura Cartea Românească,
1978, pp. 398–465, cit. p. 408).
2. Mihai Ungheanu, Marin Preda. Vocaţie şi aspiraţie,
Bucureşti, Editura Eminescu, 1973, p. 56.
3. Eugen Simion, Op. cit., aceeaşi pagină.
4. Procesul acesta a fost mai timid înainte de cel de Al
Doilea Război Mondial şi s-a intensificat odată cu instaurarea socialismului, sub influenţa unei ideologii care, exaltând rolul proletariatului în istorie, a produs o marginalizare a valorilor tradiţionale, rurale. Însă, obişnuit până atunci
să se simtă în centrul lumii, ca locuitor în „satul-idee”
(după expresia lui Lucian Blaga), ţăranul român nu s-a
împăcat cu mutarea accentului valoric, marginalizator, şi a
migrat către oraşe – anume către oraşele mari, centre ale
vieţii sociale (vezi această interpretare în: Gheorghiţă
Geană, “Modernizare şi deschidere demografică în zona
Vrancei”, în Viitorul social, anul LXVIII, nr. 2, 1985, pp.
149–156).
5. Colectivizarea agriculturii (cu alte cuvinte desfiinţarea proprietăţii private asupra pământului) a avut în viaţa
satului românesc multiple efecte nefaste, de la scăderea
implicării ţăranilor în munca agricolă la alterarea caracterului, a ţinutei lor morale (deoarece caracterul în muncă se
formează). Aşa se explică un fenomen pe care Marin Preda
îl descrie cu mirare: „Şi nu-i putem înţelege pe cei care stau
cu mâinile în şolduri, în pragul caselor lor ţărăneşti, se uită
la noi [orăşenii] şi râd, când venim să le culegem porumbul. (…) Sunt oameni care lucrează şi îşi câştigă existenţa
tot pe seama oraşului, undeva pe un şantier sau într-un
combinat. Se întorc sâmbătă dimineaţa acasă, în sânul familiei, al unei familii care adesea are copii mari. Aceşti copii
stau şi învaţă liniştiţi (nu ca pe vremea când eram eu de
vârsta lor şi trebuia să mă duc să muncesc la seceră şi la
sapă), în timp ce elevi de aceeaşi vârstă cu ei, locuind la
oraş, sunt aduşi să culeagă porumbul şi cartoful. Ce-o fi de
râs în această acţiune? De ce-or fi râzând aceşti oameni
care nu mai sunt ţărani, dar locuiesc totuşi la ţară?” (Florin
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Mugur, Convorbiri cu Marin Preda, Bucureşti, Editura
Albatros, 1973, p. 212). După acest tablou descris cu mirare, ironie şi paradox, romancierul ar fi trebuit să facă un pas
înainte şi, schimbând tonul cu unul grav, să expună şi motivaţia din spatele acestui comportament: pe ţărani nu-i mai
trăgea inima să lucreze pământul, fiindcă acesta nu mai era
al lor! Prin colectivizare, el devenise proprietate colectivă.
Or, în conştiinţa ţărănească (şi în mod general-logic vorbind), proprieatea colectivă este o noţiune abstractă!...
6. Nu e lipsit de importanţă să luăm notă de o observaţie a etologilor, potrivit căreia distanţele mici, caracteristice spaţiilor aglomerate, sporesc agresivitatea dintre indivizi (a se vedea ideea de „proxemică / în orig. engl.: proxemics”, dezvoltată de Edward T. Hall în cartea The Hidden
Dimension, New York, Anchor Books, 1990 [orig. 1966]).
7. Marin Preda, Moromeţii, ediţia a III-a, revăzută şi
adăugită, vol. I, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1972, p. 18.
8. Citatele cu vorbele Catrinei şi ale lui Moromete sunt
extrase din: Marin Preda, Moromeţii, vol. I, ed. cit., p. 17.
9. Folosim aici acea conotaţie a verbului „a răspunde”,
care înseamnă a nu ţine seama de regulile de respect faţă de
o autoritate ierarhică, în cazul celor trei fii faţă de autoritatea paternă.
10. Marin Preda, Moromeţii, vol. I, ed. cit., p. 384 (italicele mele – G. G.).
11. Egen Simion, Op. cit., p. 409. Spunem „parţială”,
fiindcă în partea a doua a romanului Moromete îşi redobândeşte calmul şi echilibrul comunicând mai strâns cu
Niculae.
12. Marin Preda, Moromeţii, vol. I, ed. cit., p. 398.
13. Marin Preda, Moromeţii, ediţia a III-a revăzută şi
adăugită, vol. II, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1972, p. 23.
14. Oricum, referindu-se la existenţialism ca la o mişcare intelectuală majoră, Preda menţiona şi pe Nietzsche şi
Freud pentru influenţa lor, începând din secolul XIX (a se
vedea: Florin Mugur, Convorbiri cu Marin Preda, ed. cit.,
p. 70).
15. Marin Preda, Moromeţii, vol. I, ed. cit., p. 207.
16. Florin Mugur, Convorbiri cu Marin Preda, ed. cit.,
p. 210. Această informaţie trebuie completată cu alta, mai
precisă: „Scriind, totdeauna am admirat ceva, o creaţie
preexistentă, care mi-a fermecat nu numai copilăria, ci şi
maturitatea: eroul preferat, Moromete, care a existat în
realitate, a fost tatăl meu” (Marin Preda, Imposibila
întoarcere, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1972, p. 218. Prozatorul
nostru validează astfel o observaţie enunţată de la nivelul
cel mai prestigios al criticii literare: „Probabil că vieţile
interioare pe care un autor le atribuie personajelor lui sunt
luate din propria lui introspecţie vigilentă” [= în stare de
veghe, conştientă] (René Wellek & Austin Warren, Teoria
literaturii, în româneşte de Rodica Tiniş, Studiu
introductive de Sorin Alexandrescu, Bucureşti, Editura
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pentru Literatură Universală, 1967, p. 59). În cazul lui
Preda, se iveşte o întrebare: cât din experienţa propriei sale
vieţi trece în Moromeţii (spre a da crezare verosimilităţii
familiei lui Ilie Moromete)? În scrierile cu tentă
(auto)biografică, autorul aminteşte doar în grabă de familia
în care a crescut, cu consecinţe pentru roman vădindu-se
doar legătura sa cu tatăl (vezi mai sus referirea la
Imposibila întoarcere).
17. În treacăt fie spus, ceea ce se afirmă în acea parte
introductivă ilustrează concepţia lui Mircea Eliade privind
invocarea momentului arhetipal al cosmogoniei în acele
momente când se întemeiază o casă, o familie, o dinastie
etc. Cf. Mircea Eliade, Le Mythe de l’éternel retour:
Archétypes et répétition, Paris, Gallimard, 1949.
18. „Colăcăşia”, oraţie de nuntă, satul Fundătura,
comuna Păuleşti, judeţul Vrancea, recitator Ionel Vatră, 15
august 1982; înregistrare in vivo din arhiva sonoră personală Gheorghiţă Geană. Versurile continuă cu invitaţia adresată mirelui şi miresei pe de o parte, precum şi părinţilor
fiecăruia dintre cei doi pe de altă parte, de a-şi cere (respectiv de a le acorda) iertare pentru greşelile săvârşite în viaţa
de până atunci. De altfel, această piesă folclorică se numeşte şi „Iertăciunea”. Căsătoria este un nou început, de aceea
ea trebuie întemeiată pe precondiţii curate.
19. René Wellek & Austin Warren, Teoria literaturii,
ed. cit. (vezi și nota 16, aici), p. 58.
20. M[arian] V[asile], „Tipic”, în: Al. Săndulescu
(coord.), Dicţionar de termeni literari, Bucureşti, Editura
Academiei R.S.R., 1976, p. 441.
21. Am prezentat acest caz în Gheorghiță Geană,
„Iubirile mântuitoare ale țăranului român”, capitol în:
Varlaam Ploieșteanul & Nicușor Beldiman (coord.), Satul
românesc: vatră a plămădirii, păstrării și promovării
ființei naționale și a credinței ortodoxe, Simpozion național de teologie, București, Editura Basilica, 2019, p. 274
(pentru întreg capitolul: pp. 265–278.
22. Întrebările care-l muncesc pe Ilie Moromete reprezintă un amestec de etică şi de filosofie a istoriei.
23. Marin Preda, Moromeţii, vol. II, ed. cit., p. 459
(italicele mele – G. G.).
24. Observaţie a mamei, Catrina (Marin Preda,
Moromeţii, vol. I, ed. cit., p. 169).
25. Marin Preda, Moromeţii, vol. II, ed. cit., p. 461.
26. Marin Preda, Moromeţii, vol. I, ed. cit., p. 357.
27. Marin Preda, Moromeţii, vol. II, ed. cit., p. 524.
28. Ibidem, pp. 523-524.
29. Ibidem, p. 174.
30. Volum care își sporește, astfel, cota de apreciere în
raport cu contestările ce i s-au adus.
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UN MIT AL IUBIRII
ÎN SCRISORI
Constantin COROIU

PROFILURI

G. Călinescu deplângea „lipsa corespondenţei
sentimentale şi a corespondenţei în genere” din
cultura noastră: „N-avem o Doamnă de Sevigné.
Dar n-avem scrisori de artişti şi scriitori către
femei şi invers... Când într-o cultură un bărbat şi o
femeie nu au să-şi spună nimic, acea cultură nu-i
eminentă”. Totodată, el întreba retoric: „Unde este
Elena pentru care s-a aprins război? Unde este
pasionata Fedră? Unde este Beatrice care l-a
aşteptat pe Dante în Paradis, unde este Laura
pentru care Petrarca a plâns elegant douăzeci de
ani, unde este Angelica pentru care îşi pierde
minţile Orlando, unde este Isolda lui Tristan, unde
Eloisa lui Abelard, unde chiar Manon a lui Grieux,
unde Silvia lui Leopardi, unde Atala, unde Otilia
lui Goethe, unde Corinna, unde Delphina!”
La data când scria acestea, iunie 1947, trecuseră 15
ani de la apariţia faimoasei biografii „Viaţa lui Mihai
Eminescu”, considerată de Ibrăileanu un inegalabil
monument ridicat marelui poet. G. Călinescu nici nu
bănuia probabil că ar mai putea exista pe undeva nu doar
o scrisoare, două, trei, ci 108 ale lui Eminescu și Veronica
Micle. În a sa „Istorie critică a literaturii române”, ediția
din 2008, Nicolae Manolescu care se miră de „cât de
meschină este interpretarea celui mai celebru biograf al
poetului” privind povestea de iubire a celor doi, apreciază
că acest corpus epistolar inedit, apărut după 120 de ani ne
oferă „o imagine complet nouă” a Veronicăi – „o femeie
de lume inteligentă şi prudentă. Oare ce aştepta Călinescu
– se întreabă Nicolae Manolescu – de la soţia lui Ştefan
Micle, personalitate cunoscută a Iaşului, când îi
reproşează că nu l-a urmat cu ochii închişi pe Eminescu,
expunându-se bârfelor, într-o societate atât de victoriană
cum era aceea românească de la 1870-1890?”. Cum se
știe, la data elaborării biografiei, Călinescu a avut
cunoştinţă de 66 de scrisori, dintre care nu mai puţin de
48 sunt ale Veronicăi Micle către Eminescu, în timp ce
epistolarul apărut în 2001 la Polirom cuprinde doar 15
epistole ale Veronicăi din cele 108. E greu de crezut că
aceste 15 scrisori i-ar fi oferit marelui critic o altă
imagine a Veronicăi semnificativ diferită de aceea pe care
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a desprins-o din cele 48, care împreună cu celelalte 18 ale
lui Eminescu au constituit totuşi „temelia” (cu termenul
lui Manolescu) capitolului „Eminescu şi dragostea” din
biografia apărută în 1932. Altminteri, să nu uităm, opinia
defavorabilă Veronicăi nu a fost și nu este numai a lui
Călinescu. Ea persistă începând, cum se ştie, cu
contemporanii celor doi protagoniști, între care însuşi
Maiorescu, și până în epoca noastră. Amintesc ce scria,
de pildă, ilustrul cărturar bucovinean Traian Chelariu
(1906-1966) în jurnalul său de idei: „În afară de mamă,
care are o rară distincţie şi duioşie în fizionomia
cunoscută din fotografia păstrată, Eminescu nu a avut în
jurul său femei care să-l promoveze sufleteşte. Diferitele
Eufrosine din prima adolescenţă au fost, se pare, marfă de
bâlci; Veronica Micle – o femeiuşcă; Harieta, ca soră –
geloasă ca o îndrăgostită fără nădejde, şi Mite a cochetat
în mod distins, deşi nu mai puţin lucid, deci vinovat, cu
ispita de a fi în atenţia unui poet despre care i se spusese
că este un mare poet; însă doamnele gen Emilia nu i-ar fi
putut produce decât scârbă. Eminescu confirmă adevărul
că situaţiile şi femeile nu sunt just împărţite, şi totuşi
toate femeile acestea s-au ridicat în spiritual, sau s-ar fi
putut ridica în spiritual prin Eminescu, chiar dacă s-ar fi
găsit şi în mocirlă”.
Cum ar fi comentat Călinescu corespondența celor
doi publicată de Editura Polirom sub titlul: „Dulcea mea
Doamnă/ Eminul meu iubit”? Întrebarea e, desigur,
retorică. Ea nu face decât cel mult să sugereze o mare
frustrare a noastră, poate mai mare decât cea a lui
Călinescu însuşi, care, cu geniul său, a scris o capodoperă
a genului biografic şi fără să aibă știință de cele 108
scrisori ivite la peste 35 de ani de la moartea sa. Și asta
pentru că, vorba lui Constantin Noica, G. Călinescu putea
orice, putea tot. Ne rămâne, fatalmente, să citim
comentariile criticilor, eseiştilor şi istoricilor literari de
azi şi să ne bucurăm împreună că am trăit unul dintre cele
mai importante evenimente editoriale din întreaga
perioadă postdecembristă. O apariţie care a şocat şi a fost
întâmpinată fie cu surprinzătoare opacitate (Laurenţiu
Ulici, de pildă, credea că scrisorile n-ar fi trebuit
publicate!), fie într-o cheie mai mult sau mai puţin facilă,
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precum cea a Tiei Şerbănescu, cunoscută autoare de
textuleţe ironic-jucăuşe risipite prin diverse foi sau rostite
în tocşouri, pe mărunte subiecte politice şi sociale. Or, e
limpede că nu poţi vorbi despre Eminescu şi Veronica
Micle, altfel spus despre un mit al culturii româneşti, ca
despre Băsescu sau Monica Macovei. Nu e doar o
chestiune de cultură, de adecvare la obiect, de stil, ci, la
urma urmei, chiar de bun simţ. Apropo de bun simţ,
rememorez, în acest context, ceea ce îmi povestea Silviu
Lupescu într-un interviu apărut în „Adevărul literar şi
artistic”, numărul din 3 decembrie 2002:
„În principiu, decizia publicării scrisorilor, nu a fost
a editurii, cei care au decis au fost urmaşii Veronicăi. Şi
cred că bine au făcut. Altminteri scrisorile ar fi rămas
uitate în nu ştiu ce arhivă, pentru sute de ani. Meritul
revine deopotrivă Christinei Zarifopol-Ilieş, căci fără
perseverenţa sa urma scrisorilor s-ar fi pierdut. La rândul
ei, Christina a făcut-o extrem de bine intenţionat, a făcuto din patriotism. Celor care au jignit-o aducând în
discuţie aşa-zisa înavuţire sau alte detalii biografice, le-aş
spune simplu: sunteţi nesimţiţi! Pentru mine, ca editor, a
fost o experienţă unică, o şansă cu care poţi sau nu să te
întâlneşti în viaţă. Închipuiţi-vă că într-o seară de
noiembrie primesc un telefon de la Mircea Mihăieş, care
mă întreabă, într-o doară, dacă aş fi dispus să public
corespondenţa dintre Eminescu şi Veronica Micle, vreo
sută de scrisori inedite, zice el, în facsimil. Cred că i-am
răspuns: Mirceo, eşti nebun! Părea cu totul de necrezut, şi
chiar atunci când am avut facsimilele la editură, chiar şi
atunci, totul mi s-a părut la fel de ireal. În privinţa
publicării propriu-zise nu am avut nici o reţinere. Dacă ar
fi fost scrieri din perioada alienării poetului, atunci poate
că m-aş mai fi gândit. Aşa însă, a-l reconfigura mereu pe
Eminescu mi se pare unul dintre cele mai frumoase
lucruri ce pot să i se întâmple unui editor”.
Unul dintre analiştii cei mai aplicaţi ai romanului
epistolar Eminescu-Veronica Micle este Dan C.
Mihăilescu care şi-a convertit serialul pe această temă
dintr-o revistă culturală într-o cărţulie apărută la
Humanitas. Altul este Cristian Tudor Popescu – autorul
unui incitant eseu intitulat. „Eminescu – un personaj al
lui Caragiale” (vol. „Un cadavru umplut cu ziare”,
Polirom, 2001). Ambii, referindu-se la Mihai Eminescu
„omul din scrisori” nu puteau să nu valorifice
paralelismele cu eroii lui Caragiale („confinii” Rică
Venturiano, Chiriac etc.). Dan C. Mihăilescu ne oferă,
cum bine a observat Paul Cernat – „poate cel mai
expresiv ghid critic de lectură a scrisorilor marelui poet”
şi, implicit, de intrare „în intimitatea vie a personalităţii
eminesciene”. Mitică autentic, deci nu făcut, ci născut,
trecut temeinic prin bibliotecă, cu o bună experienţă de
cercetător în câmpul istoriei literare, lui Dan C.
Mihăilescu i-a venit ca o mănuşă subiectul. Şi pentru că
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îşi cunoaşte bine condiţia şi spiţa a ales ceea ce numește
„intrarea dinspre grădină”, adică perspectiva care i-a fost
cea mai potrivită. Istoricul literar „contextualizează –
scrie tot Paul Cernat – oportun «năbădăile» şi
sinuozităţile cuplului pe fundalul mentalităţilor epocii şi
al dramelor biografice”. El are în vedere întreaga
corespondenţă Eminescu - Veronica Micle şi face
conexiuni şi trimiteri revelatoare inclusiv la opera
publicistică a Poetului. Eseistul fin, ludic, adjectival,
uneori redundant din dorinţa de a sublinia o idee, o
trăsătură de caracter, dar şi din plăcerea de a se „asculta”,
animă totul şi balansează cu graţie între „epoca
victoriană”, cum zice Manolescu, şi cea actuală, când
corespondenţa, inclusiv cea de amor, are alte vehicule,
alte suporturi, alt stil și, să nu ne mire, alte scopuri. La
finalul excursului său Dan C. Mihăilescu sintetizează și
dă, așa-zicând, un diagnostic: „Dincolo de meandrele,
capriciile ori sincopele create – în ambele părţi – de
infidelităţile pasagere, cu perioade negre, de despărţiri
furibunde (precum cea notată scrupulos de Veronica: 4
aprilie 1880 – 23 decembrie 1881), nici o lectură făcută
cu bună credinţă nu va putea conchide altminteri: iubirea
celor doi a fost una totală, devastatoare şi regeneratoare
deopotrivă”.
Pentru a ajunge la această concluzie trebuie să
„scormoneşti” adânc, cu verbul lui DCM, în jarul iubirii
celor doi protagonişti. Şi el a ştiut să o facă. Mi s-a părut
însă că mai era nevoie de ceva. De o ridicare din jar, de o
privire mai rece, mai de sus a mitului iubirii dintre
Eminescu şi Veronica Micle, instalat şi potenţat în „ţara
de tejghetari în care îl aruncase naşterea” pe Eminescu,
cu vorbele lui Cristian Tudor Popescu. Mai era nevoie, aş
spune cu o vorbă mare, de un fior metafizic, pe care ar fi
păcat să ni-l refuzăm mai ales când e vorba de Eminescu.
Mi s-a părut a-l fi aflat în textul deja amintit al lui
Cristian Tudor Popescu: „Povestea de dragoste a lui
Eminescu şi a Veronicăi Micle este, înainte de toate
profund românească (subl. CTP). În spaţiul acesta, nu
prea populat cu sfinţi şi martiri, există totuşi tragedie.
Specificul tragediei româneşti e că se naşte din derizoriu,
din superficiu, din spoială, din frivolitate, din vorbărie,
dar nu e mai puţin tragedie. Moartea la români e gătită cu
gablonţuri şi ştrasuri, pute a parfum Farmec, înainte să te
ia stă la un şpriţ cu tine, te alintă şi-ţi spune Puiuţ, iar în
îmbrăţişarea finală se uită la ceas peste umărul tău, căci
mai are treabă şi în altă parte”.
Fie și numai pentru că poate genera asemenea
fantasme și reflecții, ca să nu spun revelații,
corespondența dintre Eminescu și Veronica Micle trebuia
recuperată și editată in integrum, cu atât mai mult cu cât
povestea lor de iubire „profund românească” a devenit
demult un mit cultural de neclintit.
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M. KOGĂLNICEANU
ŞI C. HURMUZACHI
Liviu PAPUC

CONVORBIRI RETROSPECTIVE

Recenta ediție a XXIV-a a Zilelor revistei
„Convorbiri literare” ne-a adus din nou în
atenție, printre altele demne de menționat nume:
Mihai Eminescu și A.D. Xenopol, figura
impozantă a lui Mihail Kogălniceanu, prin
câteva alocuțiuni și, mai ales, printr-o excelentă
ediție a manifestului emblematic Dorințile
partidei naționale în Moldova. „Vinovatul”
acestei din urmă opere, incisivul, profundul și
dedicatul Mircea Platon, atât de consonant cu
ideile profesate de M. Kogălniceanu, după ce îi
face acestuia din urmă o concentrată prezentare
a vieții și operei, „lipește” între coperțile
volumului câteva opinii, mai ales postume, din
lectura cărora grăbiții cititori de astăzi să rămână
măcar cu câteva puncte de reper și învățăminte.
Acestea sunt semnate de, sperăm, cunoscuții,
încă, A.D. Xenopol și Dimitrie A. Sturdza (cu
ocazia intrării primului în Academia Română),
Nicu Gane (din care putem extragem măcar: „el
reprezenta cultura, virilitatea, puterea de
concepție, agerimea scânteietoare a minții,
îmbrățișa larg, vedea de sus, poseda, într-un cuvânt,
însușirile cu care este înzestrat numai geniul”), Sever
Zotta, Dimitrie Onciul, N. Iorga – coloși în fața cărora
te poți chiar și cutremura. Excepție face articolul lui
Constantin Hurmuzachi, din contemporaneitatea
Dorinților..., în care acesta face și o trimitere limpede
la autorul manifestului și la făptuirea sa: „O expunere
cu de-amăruntul a acestei note circulare suntem datori
penei celei circonspecte și minunate a unui amic mult
onorat, care s-a publicat în anul trecut. Această
excelentă scriere ne scoate din necesitatea de a vorbi
mai îndelung ...”.
Cel mai mare dintre frații Hurmuzachi (și cel mai
puțin pomenit, din păcate, aproape toate meritele
familiei fiind revărsate în contul lui Eudoxiu, secondat
de Gheorghe și Alexandru), a făcut cunoștința lui
Mihail Kogălniceanu la Viena, în 1834, pe când acesta
din urmă avea doar 17 ani, iar Constantin, student în
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drept, 23, dar întâlnirea nu are decât semnificația unei
puneri în contact, ce avea să dea roade mai târziu, în
1840. Atunci când află de intenția lui M. Kogălniceanu
de a scoate la lumină revista „Dacia literară”,
Hurmuzachi îi trimite, din Basarabia, colaborări,
printre care și Gafița blăstămată de părinți a lui C.
Stamati, scriitor necunoscut în Moldova de dincoace
de Prut, însoțită și de o scurtă prezentare a
manifestărilor literare ale autorului, cât și de relevarea
unor caracteristici ale scrisului acestuia: „Cea mai de
căpetenie însușire a poeziilor d-sale este naționalitatea
lor. Muza d-lui Stamati fiind patriotică, iubește a
culege sujeturile sale din istoria patriei și a cânta
obiceiuri și întâmplări naționale. (...) Și stilul d.
Stamati este național, căci ne arată ca într-o oglindă
geniul și idiotismurile limbii noastre”1.
Importante sunt și documentele copiate din
arhivele de la Odessa, Chișinău și din Polonia, care-l
fac pe Kogălniceanu să mărturisească, într-o scrisoare:
„Cetirea răvașului dumilorvoastre mi-au insuflat o
nouă idee, adică proiectul unui jurnal menit numai
pentru publicarea vechilor documente românești”2. Era
vorba despre viitoarea publicație „Arhiva
românească”, în care găsim la loc de cinste și
contribuțiile datorate bucovineanului, însoțite de
descrieri și comentarii pertinente ale documentelor.
Doar un exemplu, pe marginea manuscrisului Cuvânt
de îngropare vechiului Ștefan VV: „… i se cuvine cea
mai mare lățire pentru că unește toate însușirile care se
pot cere de la un necrolog. […] Cum că cuvântul acesta
nu este product a unui scriitor nou, nu poate tăgădui
nime. Dar a crede că se trage tocmai din vremea
slăvitului Voievod, sau s-ar fi rostit chiar la îngroparea
lui, nu mă pot îndupleca nicidecum, mai ales că
manuscriptul în care se află Cuvântul acesta este scris
de o singură mână și cuprinde multe lucruri noi. […]
Nu este îndoială că se trage din Moldova și, după cum
am aflat, din Mitropolie”3. (N. Iorga avea să scrie, la un
moment dat: „Acestui frate al marelui adunător al
izvoarelor străine privitoare la istoria noastră, acestui
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al doilea Hurmuzachi, al cărui rol în progresul studiilor
istorice la români n-a fost niciodată recunoscut până
acum, i se datorește o bună parte a volumului”4). Să
mai adăugăm și faptul că pe Letopisețul lui Nicolae
Costin, de la 1755, aflat la Biblioteca Academiei, se
află notat, de mâna lui Kogălniceanu: „Acest
manuscript îmi este dăruit de prietenul meu Constantin
Hurmuzachi din Bucovina, în anul 1840”.
Ideatica similară a preocupărilor culturale, cu
accent pe istoria națională, îi aduce pe cei doi părtași în
mai multe acțiuni convergente, atât în unele comisii,
cât și în întreprinderi cu caracter particular
(„Așezământul pentru reorganizarea învățăturilor
publice” din 1850, aprobarea manualul de istorie al lui
A. Treboniu Laurian, editarea Hronicului a romanomoldo-vlahilor a lui Gh. Șincai – ambele în 1853,
determinarea autenticității „Cronicii lui Huru” – la
1856 ș.a.), până la alt moment important, acela care a
avut în centru Divanul ad-hoc (alegerile, dezbaterile,
hotărârile), urmat de Unire (C. Hurmuzachi a fost
membru al Comitetului Central al Unirii, chiar dacă
nimeni nu-l mai bagă în seamă, nu-l mai enumeră
printre protagoniști, în pofida mărturiilor că partea
legislativă a „întreprinderii” a căzut în spinarea sa).
Fără a insista, două momente ies în evidență, prin
relevanța lor: declarația referitoare la unirea
Principatelor și cea referitoare la regimul gurilor
Dunării. Îndeobște Mihail Kogălniceanu este cel care
emite, cu autoritate, calea de urmat pentru „nația”
moldoveană, iar C. Hurmuzachi, juristul de bază al
perioadei, vine în completare cu argumentele istorice,
juridice și de altă natură, sprijinit fiind pe vasta
cunoaștere a problematicii, cu idei extrase și din bogata
sa bibliotecă (peste 3.000 de titluri, în aproximativ
9.000 volume), în care figurau la loc de cinste scrierile
străinilor, atât teoretice, cât și cu referire directă la
situația Principatelor Române. Ca peste tot, de
altminteri, argumentația istorică strânsă, dezvoltarea
logică a ideilor, claritatea expunerii, bogata informație
impresionează auditoriul și-l raliază propriului punct
de vedere. Un exemplu îl avem atunci când propunerea
lui M. Kogălniceanu de Unire a Principatelor, în
ședința din 7 octombrie 1857 a Adunării ad-hoc a
Moldovei, este urmată imediat de intervenția doctă a
lui C. Hurmuzachi, ca purtător de cuvânt al partidei
naționale, care spune, printre altele: „Noi cerem Unirea
Principatelor pentru că ea este un mijloc de întărire
națională, politică, morală și materială. […] Noi dorim
Unirea pentru că: Unirea dă tărie, tăria dă siguranță,
siguranța dă încredere, încrederea dă suflet și zbor
comerțului și civilizației. Dorim Unirea pentru că nu

mai voim să fim pomul discordiei între Puteri rivale,
nu voim să vedem legioane de candidați de Domnie, nu
voim ca Domnii să fie posesori care se grăbesc a se
folosi de scurtul termen al posesiei, până ce nu-l
răstoarnă alt amator de Domnie”5.
Viața politică îi mână pe căi diferite (Hurmuzachi a
fost de două ori Ministru al Dreptății – dar nu în
guvernele Kogălniceanu; poftit să ocupe fotoliul de
premier – dar n-a fost să fie; tot de două ori numit
prim-președinte al Curții de Casație), dar stima
reciprocă și-o păstrează, dându-ne un frumos exemplu,
din care contemporanii noștri n-au știut (nu știu în
continuare) să extragă esența interesului național, care
ar trebui să prevaleze în fața celui individual.
Note:
1. „Dacia literară”, 1840, p. 197-199. Cu informația lui
Mihail Kogălniceanu: Dumnialui Constantin de
Hurmuzachi din Bucovina, adresându-ne această elegie
frumoasă, ne-au împărtășit și următoarea înștiințare
asupra Scrierilor autorului ei, d. Cavalerul C. Stamati. Noi
ne grăbim a reproduce și una și alta.
2. Publicată de Emil Diaconescu în „Cronica”, An. I, nr.
20, 25 iun. 1966, p. 7.
3. „Arhiva Românească”, Tom. I, Iași, 1840, p. 34-36.
4. N. Iorga, Despre adunarea și tipărirea izvoarelor
relative la istoria românilor.
5. „Buletinul ședințelor Adunării ad-hoc a Moldovei”,
Suplement la Buletinul nr. 3, 14 oct. 1857, p. 1-3.
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UN CANDIDAT PRAGMATIC
LA TRONUL MOLDOVEI:
GRIGORE MIHAIL STURDZA
Simion-Alexandru GAVRIȘ
Am prezentat cu alte ocazii, mai pe larg,
biografia interesantului personaj care a fost prințul
Grigore Mihail Sturdza și „tentativele” jurnalistice
întreprinse sub patronajul său 1. Socotesc acum că
episodul candidaturii lui la domnie, petrecut pe
fundalul disputelor legate de Unirea Principatelor,
merită un articol aparte: caracterul temerar și
maniera originală în care demersul său s-a construit
îl recomandă din plin cititorului interesat de istorie
modernă2.
„Pretendența” lui Grigore Sturdza l-a tron s-a
legitimat prin mai multe considerente. Încă tânărul
prinț (născut în 1821) era fiul domnului moldovean
Mihail Sturdza și urmașul mai multor foști
stăpânitori ai principatului3. El beneficiase de o
educație destul de îngrijită în Prusia și Franța și își
făcuse relații în societatea Moldovei atât datorită
poziției ocupate de tatăl său, cât și prin arendarea
de moșii mănăstirești. Mai mult, Sturdza avea o
experiență militară superioară oricăruia dintre
compatrioții săi: între 1853 și 1856, el luptase în
războiul Crimeii, în cadrul armatei otomane.
Prințul ajunsese general de brigadă (sub numele de
Muhlis pașa) și șef de stat major al armatei
comandate de Omer pașa – cel mai important
general otoman al epocii. Luptând de partea
puterilor învingătoare, Grigore Sturdza se putea
mândri în fața conaționalilor săi că își dăduse
concursul la situația favorabilă în care se aflau
Principatele în urma încheierii păcii de la Paris
(1856).
Candidatura fostului general întâmpina, totuși,
serioase impedimente. În țara de baștină, el era un
personaj controversat: i se reproșau, astfel, abuzuri
comise atât ca arendaș de moșii, cât și ca
participant la reprimarea mișcării contestatare de la
Iași, din martie 1848. Este greu de spus în ce
măsură acuzațiile erau justificate: rămâne însă cert
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că pretendentul nu a putut convinge opinia publică
despre neadevărul lor. Stagiul petrecut în armata
otomană i-a atras reproșuri privind presupusa
„deznaționalizare”. În sfârșit, chiar ascendența
domnească a devenit un impediment atunci când
însuși tatăl său, fostul principe Mihail Sturdza, s-a
hotărât să încerce să își reia tronul. Grigore i-a
devenit astfel adversar politic, fiind pus în situația
de a se delimita de persoana (și, implicit, de
moștenirea politică) paternă și de a gestiona în fața
opiniei publice o rivalitate greu de justificat.
Grigore Sturdza a început să tatoneze terenul în
vederea unei candidaturi la domnie încă din 1856.
Abia în toamna anului următor însă, el s-a decis să
părăsească servicul militar otoman și să se întoarcă
la Iași, pentru a începe o campanie sistematică în
vederea ocupării tronului. Într-o primă fază (până
în august 1858), Sturdza s-a concentrat mai ales
asupra atragerii sprijinului extern. El și-a menținut
relațiile stabilite la Constantinopol în anii anteriori,
reușind, în plus, să obțină susținerea consulului
francez din capitala Moldovei, Victor Place. Un alt
francez, Jean Alexandre Vaillant, fost „mentor” al
pașoptiștilor din Valahia, devenit, în 1858,
reprezentant oficios al ministrului francez de
externe în Moldova, a trecut, de asemenea, în
rândurile sprijinitorilor lui Grigore Sturdza.
Mai complicată s-a dovedit „recrutarea” de
susținători moldoveni. Luptele politice din anii
1856-1857 divizaseră societatea locală în funcție
de atitudinea față de Unirea Principatelor (unioniști
contra separatiști). Era dificil pentru un candidat
plecat din țară de patru ani și care nu luase parte în
nici un fel la acele confruntări să intre pe „piața”
politică moldoveană. Totuși, Sturdza a reușit să își
formeze un mic „partid”, între aderenți căruia
trebuie menționați memorialistul Costandin Sion și
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economistul Ion Ionescu de la Brad – vechi
cunoscut al prințului, al cărui contabil fusese pe
vremea când acesta se ocupa cu arendarea de moșii.
După cum era de așteptat, Sturdza a intrat întro dură competiție cu caimacamul Moldovei,
Nicolae Vogoride, el însuși un aspirant la domnie.
Cel mai important demers din prima etapă a
campaniei prințului Grigore a fost, de altfel,
încercarea de a obține postul ocupat în acel
moment de Vogoride, ca un prim pas în vederea
ascensiunii la tron. Într-adevăr, calitatea de locțiitor
de domn i-ar fi dat lui Grigore Sturdza posibilitatea
de a-și atrage mai mulți partizani și i-ar fi oferit
spațiu de manevră în relația cu puterile europene de
care numirea viitorului principe putea depinde. În
primăvara lui 1858, au fost redactate astfel un
memoriu, adresat guvernului otoman, în care
administrația lui Vogoride era descrisă în cele mai
sumbre culori, și două petiții, una către sultan, iar
cealaltă către ministrul de externe francez, prin care
se cerea înlocuirea caimacamului prin Grigore
Mihail Sturdza. Demersurile nu au avut nici un fel
de finalitate: Poarta a preferat menținerea în funcție
a lui Vogoride.
Semnarea Convenției de la Paris (7/19 august
1858), prin care se stabilea ca domnii Moldovei și
Valahiei să fie desemnați de Adunări ElectiveLegislative, alese, la rândul lor, pe baza unui cens
ridicat, a adus importante modificări în strategia lui
Grigore Sturdza. Prințul nu a renunțat cu totul la
cultivarea sprijinului extern: în septembrie 1858, el
i-a adresat o scrisoare împăratului francez,
Napoleon al III-lea, prin care îi dădea cele mai
imprudente asigurări de fidelitate, mergând până la
promisiunea unui viitor sprijin militar. Beizadea
Grigore a înțeles totuși că domnia „nu spânzură
decât de la alegire” (după cum singur recunoștea
într-o epistolă către unul dintre apropiații săi),
acordând, în consecință, o mai mare importanță
campaniei interne.
La fel ca adversarii săi, separatiștii (grupați, în
cele din urmă, în jurul lui Mihail Sturdza) și așanumita „partidă națională”, alături de care au rămas
cei mai mulți dintre unioniști, prințul a început să
își mărească și să își organizeze „partidul”. La
începutul lui octombrie, el le-a adresat o circulară
susținătorilor din mai multe ținuturi (județe)
CONVORBIRI LITERARE

moldovene, prin care le cerea să înființeze comitete
politice locale. Ele au fost coordonate de un
comitet central ieșean, din care făceau parte mai
multe personalități interesante și cu trasee politice
mai degrabă contradictorii. Grigore Balș era, astfel,
nepotul defunctului caimacam separatist Teodor
Balș: în 1856-1857, el fusese prefect al poliției
Iașilor și director în ministerul de Interne 4.
Bucovineanul Constantin Hurmuzaki era, în
schimb, un membru proeminent al grupului
unionist, remarcându-se, cu doar un an înainte,
drept unul dintre cei mai activi oratori ai Divanului
Ad-hoc de la Iași. Scarlat Rosetti fusese ministru de
Finanțe în vremea căimăcămiei aceluiași Teodor
Balș, iar Nicolae Mavrocordat era ginerele fostului
domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica
(1849-1856) și fost hatman (comandant al armatei).
În sfârșit, Grigore Hermeziu avea și el o înrudire
utilă, însă nu în serviciul statului, ci în rândul
clerului: el era fratele locțiitorului de episcop al
Romanului, Nectarie.
Interesant a fost și modul de selectare al
candidaților „partidului gregorian” pentru
Adunarea Electivă-Legislativă, detaliat într-o
circulară din 1/13 decembrie 1858, adresată de
comitetul central „activiștilor” din ținuturi. Cu trei
zile înaintea alegerilor generale, susținătorii
prințului Grigore din fiecare ținut urmau să se
întrunească pentru a-i desemna, prin vot, pe cei
care aveau să îi reprezinte – organizând, astfel,
veritabile „alegeri primare”. Fiul fostului domn al
Moldovei încerca, atfel, să compenseze începutul
târziu al campaniei sale, promovând candidaturile
care s-ar fi dovedit cele mai populare.
Pentru a-și mobiliza susținătorii și pentru a
răspunde atacurilor numeroșilor săi adversari,
Grigore Sturdza a înființat și un ziar de campanie,
numit „Constituționariul” și apărut la 10/22
noiembrie 1858. Periodicul a fost pus sub
conducerea lui Grigore Balș și apoi a lui Nicolae
Ceaur-Aslan, un alt fost demnitar de pe vremea
căimăcămiilor separatiste. Printre colaboratori săi
mai importanți s-au numărat Constantin
Hurmuzaki, Jean Alexandre Vaillant, care avea în
grijă publicarea materialelor în limba franceză și,
desigur, Grigore Sturdza însuși. În paginile
„Constituționarului”, candidatul și-a publicat, la
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începutul lunii decembrie, cu puțin timp înaintea
alegerilor, programul. Documentul reflecta
caracterul pestriț al grupului „gregorian”, conținând
numeroase generalități care puteau fi asumate și de
„partida națională” sau de separatiști și păstrând o
atitudine ambiguă în privința problemei Unirii
Principatelor. De altfel, ziarul a evitat, pe toată
durata existenței sale, discuțiile de principiu,
preferând să ducă o campanie personalizată, în
cursul căreia a insistat mai ales asupra calităților
candidatului preferat și a importanței instituției
domniei.
Alegerile au avut un rezultat mai degrabă
dezamăgitor pentru prințul Grigore. El nu a reușit să
obțină majoritatea decât în ținutul Roman, unde
avea numeroși partizani și unde ținuse, pe vremuri,
mai multe moșii în arendă. „Gregorienii” au mai
înregistrat rezultate îmbucurătoare în ținuturile
Neamț și Suceava (unde se aflau, de asemenea,
numeroase moșii pe care Grigore Sturdza le avusese
arendate). În ceea ce privește votul pe colegii,
sprijinitorii tânărului pretendent au fost competitivi
în cel al alegătorilor primari (unde votau proprietarii
de pământ cu averi mai modeste), obținând cinci
mandate de deputat, dintr-un total de treisprezece.
Alegătorii direcți (mari proprietari rurali) au trimis,
în schimb, în Adunare șase „gregorieni”, dintr-un
număr total de douăzeci și șase deputați. Printre
deputații aleși de colegiul orașelor, prințul a rămas,
în urma invalidării alegerilor a doi dintre
susținătorii săi, cu doar trei adepți. Nici locotenenții
de episcop de la Roman și Huși, ambii simpatizanți
ai lui Grigore Sturdza, nu au primit acordul
majorității Adunării pentru a-și ocupa locul pe
băncile ei. În urma acestor decizii, beizadea Grigore
a rămas cu un număr total de paisprezece susținători
– nici pe departe suficient pentru a-i asigura doritul
tron. Campania sa a luat oficial sfârșit la 4/16
ianuarie 1859, când Adunarea Electivă-Legislativă
i-a refuzat înscrierea în lista candidaților din rândul
cărora avea să fie ales, a doua zi, domnul Moldovei.
Candidatura lui Grigore Mihail Sturdza la tron a
fost o inițiativă cu totul pragmatică, în contrast vădit
cu dezbaterile de idei, atât de vii în epocă, privind
Unirea Principatelor ori viitoarea lor organizare.
Prințul s-a orientat mereu spre cei care puteau să îi
asigure succesul – de la demnitarii otomani ori

francezi până la electorii moldoveni. Fiind o
apariție târzie în disputele anilor 1856-1859,
Grigore Sturdza a preferat să nu se apropie decisiv
nici de unioniști, nici de separatiști, atrăgându-și
susținători din ambele tabere și evitând să se
pronunțe public, în mod tranșant, în problema
unirii. Această grupare oportunistă, care nu
reprezenta „nici un principiu anume” (după
expresia baronului von Gödel Lannoy, consulul
Austriei de la Iași) a avut un succes electoral inegal.
Ea a obținut rezultate favorabile mai ales în
ținuturile în care Grigore Sturdza era cunoscut de
elita locală și în colegiul electoral al micilor
proprietari. Intrarea mai târzie pe scena politică față
de „partida națională” și de „partida
moldovenească”, active încă din 1856, nu a putut fi
totuși compensată. „Gregorienii” nu au reușit să se
impună în alegeri, resemnându-se, în cele din urmă,
să accepte alegerea lui Alexandru Ioan Cuza,
candidatul de ultim moment al „naționalilor”.
Oricum, în urma campaniei din 1857-1858, Grigore
Sturdza a devenit unul dintre cei mai importanți
lideri politici ai Principatelor, statut pe care și l-a
păstrat până în 1863 și care i-a permis să devină
principalul autor al proiectului de constituție al
Comisiei Centrale de la Focșani – mai târziu,
principala sursă a Constituției de la 1866 – dar și
unul dintre adversarii redutabili ai principelui ales la
5 și 24 ianuarie 1859.
Note:
1. În numerele „Convorbirilor literare” din septembrie
și octombrie 2019 și din mai 2020.
2. Pentru o prezentare pe larg a „pretendenței” lui
Grigore Sturdza la tron, vezi Mihai Cojocariu, Partida
națională și constituirea statului român (1856-1859), Iași,
1995, p. 200-217; Simion-Alexandru Gavriș, Viața și
opiniile prințului Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), Iași,
2015, p. 95-156.
3. Ștefan S. Gorovei, Sângele domnesc al lui Mihail
Vodă Sturdza, în „Arhiva Genealogică”, II (VII), 3-4/1995,
p. 265-268.
4. Despre Grigore Balș, vezi Mihai Dim. Sturdza,
Marele logofăt Lupu Balș († 1844) și fiul său Grigore,
ministru de finanțe († 1895), în Familiile boierești din
Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică,
genealogică și biografică, vol. I, Abaza-Bogdan,
coordonator și coautor: Mihai Dim. Sturdza, București,
2004, p. 285-289.
ISTORIE
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HASSANAL ABDULLAH
S-a născut în orașul Gopalgonj, Bangladesh. În 1990 a emigrat în Statele Unite, stabilindu-se în Los Angeles. A studiat
matematica la Colegiul Hunter, Universitatea City din New York (CUNY). Este profesor și editează revista internatională
de poezie, în ediție bilingvă, Shabdaguchha, avînd o apariție trimestrială. Este autorul unui număr de 35 de cărți, (16 fiind
antologii). Poemele lui, scrise în bengaleză, apoi traduse în engleză, sunt publicate în diverse reviste din țară și din
străinătate. Hassanal a introdus o nouă formulă de scrierea a sonetului, „sonetele Swatantra”, pentru care a şi primit
premiul Labu Bhai Foundation Award, în 2013. Este un poet postmodern și un fin traducător: a tradus în bengaleză
versurile Annei Ahkmatova, Charles Baudelaire, Stanley Kunitz, Nicanor Parra, Gerald Stern, Wislawa Szymborska,
Dylan Thomas, Tomas Tranströmer etc., și, în limba engleză, peste 30 de poeți din Bangladesh. Poetul Hassanal a obținut
și cîteva premii și distincții importante: Honorable Mention for Poet Laureate of Queens, New York, 2007; the Homer
European Medal of Poetry & Art, 2016. Volumele Nakhatra O Manusar Prochhad (Anyana, 2007), poem epic (304 p),
și Selected Poems (Anyana, 2010), au fost publicate în bengaleză, în Dhaka.
SONETUL 3
Întîmplarea celui mai curat vis s-a amînat pînă la urmă.
Fata, ea, pasărea, nerăbdătoare să se-ntîlnească
la amiază cu el, s-a răzgîndit –
regele vîntului, eroul sfinților, nu știa despre pricina ei.
Ochii acesteia, nasul, sprincenele împreunate,
bărbia frumoasă, părul bălai, talia și spatele,
neștiute de el
tare îl atrăgeau către făptura ciudată.
Dacă-mpăcarea lunii cu cocorul la vremea musonului
răcorește aerul prin orbital eon,
atunci e bine: primăvara peste rîu nu vor mai fi
aripi în zbor.
Ceața dimineții se va destramă când soarele
energic luminează,
pulverizînd peluza verde, moale cu mitul stins,
și e bine!
În vesela reunire se-nalță freamătul inimii tale,
Yudhistira.
Yudhistira: personaj important din poemul epic,
Mahabharata

SONETUL 16
O planetă coboară în somn odată cu marea.
Necuprinsul ocean privește prin delicatul ei veșmînt
de parcă ea ar fi singura fată de oraș îngăduită pe glob.
Ridicînd poala sari-ului, își deschide
nasturii, eliberîndu-și sînii.
Sub lună plină, străluce frumusețea ascunsă:
valurile mării gustă din mistica-i sfială.
Razele de lumină se-adună înaintea goliciunii
celor doi,
care și-o arată în grabă unul altuia.

Valul se ridică, pescărușii se trezesc,
și ușor își leagănă în soare eternele aripi de mătase.
clipind neobosit,
scoicile grele de rod tremură în strălucire.
Focile își mică trupurile fusiforme. Delfinii, după
odihna de amiază,
apar și dispar în mare, întrecîndu-se cu mistice corăbii.
Ceața și aburii se urmăresc cu căutături izbitoare –
Clopoțeii, și ei sunt cuprinși de iureș,
și cerul se zăvorăște.

SONETUL 19
Iubirea mea nu-i amăgire, cum nici
chemarea nevinovată a inimii mele.
Laleaua nu e amăgire, nici mirosul petalelor ei.
Rîurile nu-s amăgire, nici apele lor veșnic neobosite,
nici vîntul aiuritor, întinderea albastrului viu,
nici poruncile nepărtinitoare ale naturii, nici arta,
leagăn al secolelor,
nici esența tare a vieții, nici mintea aflîndu-și calea,
nici glasul, poezia, sensul, visele noastre.
Inima plină de strălucire, mare cît frunzele lotusului,
ochii scrutători, doritori, aurii precum globul –
sînul înflorit, candid, răcoros, așternînd, parcă,
harta uscatului,
și tu, tu, draga mea, ei bine, nimic nu-i amăgire;
nici recifele de corali
amețitor de frumoși ai trupului tău mlădios,
și nici înfiorarea mereu trează a inimii tale,
chiar dacă soarele mereu e pe urmele noastre.

Traduceri din engleză: Olimpia Iacob
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MIHAIL KOGĂLNICEANU,
UN OM AL VECHII CONSTITUȚII
Mircea PLATON
Motto:
„Să ne ținem de limba, de istoria noastră, cum se ține
un om, în primejdie de a se înneca, de prăjina ce i se aruncă
spre scăpare. Istoria românească să ne fie mai ales cartea de
căpetenie, să ne fie paladiul naționalităței noastre. Într’însa
vom învăța ce am făcut și ce trebue să mai facem; printr’însa vom prevede viitorul, printr’însa vom fi Români, căci
într’însa este măsura prin care se poate sci dacă un popor
propășesce sau dacă se înapoesce. Întrebați deci istoria și
veți sci ce suntem, de unde venim și unde mergem, trecutul
și viitorul; iată toată ființa noastră, iată mijlocul de a ne
cunoasce”
(M. Kogălniceanu, Arhiva românească, 1840).

Națiunile s-au ridicat în jurul marilor oameni.
Doar România încearcă, de zeci de ani, să se
proptească în oameni mici, în felurimi de pitici ai
zilelor noastre a căror privire leneșă și al căror
cuget bâhlit îi micșorează – deh, „tot țiganul
după iapa lui ghicește” – și pe marii oameni de
ieri.
Nicu Gane scrie că Mihail Kogălniceanu a
realizat „emanciparea unui aproape un milion de
ţarani, dîndu-le pămînt, pușcă și vot”. Probabil
că, dacă ar fi trăit în S.U.A., Mihail
Kogălniceanu ar fi fost socotit un al doilea
Benjamin Franklin, doar că mai cult decât acesta,
de o mai mare anvergură intelectuală. Publicist,
ucenic al marelui gânditor Alexandru Sturza, student al lui Friedrich Carl von Savigny și
Alexander von Humboldt, istoric, editor, om
politic, diplomat, universitar, om de lume,
pasionat bibliofil și colecționar de tablouri, erou
al saloanelor – în Germania era un dans care îi
purta numele, atât de bine amețea doamnele în
ritmul muzicii – și al țăranilor, om care a dat
României primul teatru național (împreună cu C.
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Negruzzi și V. Alecsandri1), înțelepciunea
cronicarilor (cu edițiile sale, primele, din Grigore
Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin, Ion
Neculce, Axinte Uricariul, Nicolae Muste, Ion
Canta, [Pseudo-]Enaki Kogălniceanu ș.a.m.d.),
Unirea de la 1859, universitățile, sistemul școlar
de masă, împroprietărirea țăranilor, Independența, Dobrogea și, în pragul morții, o soluție
spinoasei „chestiuni a Dunării” (pe care avea să
o rezolve, energic, abia Carol II), acest bărbat de
stat este, acum, o stație de metrou și câteva statui
peste al căror creștet trec grăbite privirile
tineretului universitar și se așterne uitarea
hulubilor.
La toate cele de mai sus, trebuie să adăugăm
că Mihail Kogălniceanu a dat și mișcării de la
1848 cea mai consistentă expresie doctrinară,
articulând în Dorințile Partidei Naționale în
Moldova, tipărită în august 1848 în Bucovina, un
adevărat program de structurare a unei Românii
unite pe coordonatele conștiinței naționale.
Dorințile rămâne o reprezentare clasică a
diplomației „brâncovenești” – am putea să-i
spunem foarte bine și „englezești” pentru că se
axa pe invocarea marilor puteri una împotriva
alteia –, prin care elitele românești organice au
știut și au căutat să apere autonomia internă,
când nu chiar independența și statalitatea
Moldovei și Țării Românești. Falsele protestări
de eternă fidelitate ale Moldovei față de Poarta
Otomană ale lui Mihail Kogălniceanu, omul care
cu nici treizeci de ani mai târziu avea să
proclame independența României față de Poartă,
modul în care se slujește de declarațiile,
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interesele și presa marilor puteri (Rusia, Imperiul
Otoman, Imperiul Habsburgic), care dominau
vârful de ac pe harta Europei care era atunci
Moldova, pentru a obține libertatea de mișcare a
țării lui în fața acestor varii puteri suzerane sau
protectoare care mai de care mai benevolente și
mai sublime, fac din lucrarea lui Kogălniceanu
echivalentul românesc al Principelui lui
Machiavelli. C.A. Rosetti, el însuși maestru al
tuturor combinațiilor și conspirator încercat,
recunoștea în Kogălniceanu un om care, când
laudă Austria, o face „cu scop diplomatic” și care
e „rumânul cel mai de acție” și „cel mai dibaci”2.
Într-adevăr, Kogălniceanu trebuia să fie
dibaci, pentru că programul său urmărea
independența României prin unirea Țărilor
Române. Era un program Liberal-Conservator în
sensul că urmărea eliberarea energiilor culturale
naționale de formele străine lor, dezrobirea
culturii române, a limbii, tradițiilor politice și
culturale, de servitutea în care erau ținute de
variile imperii înconjurătoare și de agenții lor în
teritoriu, de variile elemente colonizatoare, de
obicei de alt neam, folosite de aceste imperii
pentru a infiltra și controla țările românilor. Ca
atare, Liberalismul politic, adică liberalismul de
tip clasic, cel al privilegiilor istoric confirmate și
al drepturilor naturale clasice, avea drept scop la
Kogălniceanu de a ajuta la descătușarea fondului
organic-conservator. Revoluția sa era una de tip
Liberal clasic, adică o revoluție văzută ca
restaurare a vechilor privilegii, a vechilor
drepturi confirmate istoric și pierdute în negura
timpurilor și a samavolniciilor marilor puteri, o
revoluție văzută ca o revenire la acea „ancient
Constitution” la care fac trimitere toate
revoluțiile clasice, aristocratice sau nobiliare ale
Europei Vechiului Regim. De aceea, din acest
punct de vedere, protestele lui Kogălniceanu, ca
și ale lui Costache Hurmuzachi, cum că mișcarea
din Moldova lui martie 1848 nu a fost o
revoluție, are sens, pentru că ea pare a fi țintit la
un program de restaurare a vechii constituții, la o
reafirmare a principiilor de drept tradiționale și
în vigoare care oricum s-ar fi cuvenit să domine
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desfășurarea treburilor țării. Fie că e vorba de
emanciparea țăranilor, de abolirea rangurilor
nobiliare, de autonomia locală, de libertatea
tiparului sau de raporturile cu Puterea Suzerană
și cu Puterea Protectoare3, Kogălniceanu
folosește nu doar limbajul drepturilor naturale, ci
mai ales pe cel al drepturilor istorice, consfințite
de tradiție4.
Analiza pe care o face conflictului junimii
pașoptiste cu Mihail Sturza este așezată în
același limbaj aristocratic, adică revendicând
virtuți și privilegii consfințite de timp și
rânduiala țării: „Terorismul dar astăzi domneşte
în Moldova şi Moldovenii sînt osîndiţi a vedea la
anul 1848 aceea ce niciodată şi în timpurile cele
mai barbare strămoşii lor n’au cugetat macar. O
ţară întreagă este lăsată în libera şi neîngrădita
urgie a unui Domn îmbătat de pofta răzbunării,
aprins de setea de a desfiinţa tot ce mai este
barbat de cinste şi de bine, tot ce mai are curaj de
a protesta în contra Răului. Toate armele, toate
mijloacele îi sînt bune, numai să poată ajunge la
scop. Spaima, pedepsele, lovirea libertăţii şi a
intereselor materiale, pîri mincinoase şi chiar
calomniea, chiar pamfletul, aceste sînt
ticăloasele invenţii, ticăloasele instrumente cu
care astăzi pretinde a-şi urma guvernul. Spre
aceasta Măria Sa deşteaptă patimile cele rele,
insuflă neîncrederea, aţîţă pisma şi zavistiea,
întartă stările sociale una asupra altiea, aprinde
făcliea discordei şi a răsboiului civil, clevetind
pe acei ce nu-i poate găsi vinovaţi, împutîndu-le
plecări retrograde, planuri reacţionare, făcîndu-i
aristocraţi şi declarîndu-se el prin urmare
liberal. Clerul cu Mitropolitul în cap şi care cu
vieaţa şi’au plătit curajul arhipăstoresc, boerii cei
mai însemnaţi bătrîni şi tineri, toţi bărbaţii
vrednici, amploiaţi, profesori, avocaţi, literaţi,
clasa neguțitorească, toţi aceştii care constituiază
adevărata Moldovă, înaintea ochilor Măriei Sale,
a agenţilor şi a pamfletarilor săi sînt Aristocraţi.
Un asemine nume în dreptul seu înţeles, ei îl
primesc cu bucurie, căci aristocraţie nu
însemnează altă decât guvernul celor buni şi
acesta nu poate să fie guvernul Măriei Sale
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domnului Mihail Sturza V.V.
Acesti aristocraţi, adecă partida naţională,
clevetiţi şi prigoniţi, opriţi pe la moşii, fugăriţi de
cătră sbirii domneşti, văzându-şi ţeara ocupată
cu armii străine şi prin urmare în neputinţă
materială de a se întruni în pace, de a se pune
chiar în relaţie cu acei trimişi de cătră curţi spre
a cerceta nevoinţele ţărei, se văd dar siliţi a arăta
prin lumina tiparului care sînt planurile lor, care
sînt reformele ce le socot mai neapărate pentru
ţară” (Mihail Kogălniceanu, Dorințile partidei
naționale...).
Opus acestei rânduieli ne apare statul tiranic
al lui Mihail Sturza, pe care Kogălniceanu îl
surprinde în limbaj de Catilinară Ciceroniană
(când vine vorba de personalitatea lui Mihail
Sturza) și Tocquevillian, când vine vorba de ceea
ce el percepe a fi un stat centralizator și protototalitar, care caută să controleze și să falsifice
cele mai mărunte aspecte ale societății și cele
mai intime iatacuri ale vieții de familie:
„Ocărmuirea de 14 ani a acestui vampir, care în
analurile ţerii n’are deopotrivă, n’au avut alt ţăl
decît de a‘şi întemeia puterea şi avuţia pe
corupţiea şi sărăcia obştească. Ca să ajungă la un
asemine sfârşit criminal, el, pe cliros, ori l-au
compus de creaturile sale, ori l-au defăimat, sau
l-au lăsat în întuneric și neștiință pentru ca să-i
omoare duhovniceasca înrîurire. Pre barbații cei
mai vrednici și cu mai reputație de virtute s-au
silit a-i cumpăra şi pre acei ce nu i-au putut
dobîndi i-au prigonit în interesuri, i-au clevetit,
le-au găsit vini închipuite și i-au închis, lăsîndui să viseze la dreptate și la libertate prin
mănăstiri, lăcașurile lui Dumnezeu prefăcute de
dînsul în închisori a tiraniei. Tinerimei i-au pus
în spate toate calomniile înfățoşîndu-o ca
imorală, ca netrebnică, ca însuflețită de
simtimente primejdioase şi s’au silit de a o ţinea
departe de ori ce trebi a statului, spre a nu-i da
macar prilej de a arăta ce vrea şi ce poate. Tînărul
și orice organ a opiniei publice l-au ţinut
înădușit, ca nu cumva adevărul să iasă la iveală.
Poporul l-au îndobitocit, netolerînd facerea
scoalelor, desființînd pre acele întemeiate sau
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isgonind din ele orice doctrini naționale şi
luminătoare. Posturile statului le-au încredințat
numai la acei carii nu urma altei legi decît
poroncilor sale, ticăloase maşini, robi a literii,
creaturi înjosite și gata la toate mîrşăviile; şi aşa
au aşezat o clasă de biurocrați necunoscuți încă
în ţară și a cărora soartă este în mănile sale, căci
în tot minutul poate să-i trimată la ocnă sau la
spănzurătoare; şi din acesti ticăloşi, împodobiţi
cu ranguri și cu decoraţii, au alcătuit Adunarea
Obştească ce este menită a representa țeara!
Spioneria a organisat-o pe o treaptă înaltă, ca
parte importantă a administraţiei statului, ș’au
introdus-o pînă şi în sînul familiilor, spre a putea
afla toate tainile, spre a se folosi de toate
slăbăciunile și a aţîţa în toate clasele intriga, ura
şi corupţia” (Mihail Kogălniceanu, Dorințile
partidei naționale...).
Kogălniceanu se trăgea, după mamă, din
răzeși, după cum arată Sever Zotta: „De pe
mamă avea deci M. Kogălniceanu sânge vechi de
mazili și răzeși moldovenești, apărători ai
hotarelor Moldovei despre răsăritul tătăresc. De
pe ea poate avea adâncă iubire pentru glia
strămoșească și muncitorii ei, care-l călăuzește
în activitatea sa publică și-i smulge în tinerețe
cuvintele memorabile: Je ne changerai pas la
pauvre Moldavie pour le premier thrône du
monde. Je suis né Moldave, je veux mourir
Moldave”. Dar compoziția sufletească și
intelectuală a lui Kogălniceanu, după cum arată
și D. Onciul, era cea a unui om politic și de
cultură ieșit dintr-o familie de boieri nu foarte
veche, dar cu ranguri mari și constante
preocupări intelectuale. Kogălniceanu reprezenta
a patra generație de boieri cărturari a neamului
său5. Această intimitate cu istoria Moldovei din
veacurile XVII-XIX, o istorie cruntă, ar fi trebuit
să rezulte într-un istoric de factură Tacitiană,
într-un pesimist scrutând și prizând cu nesaț
zădărnicia lumii și nebunia istoriei. Dar
Kogălniceanu a ieșit nu un contemplativ, ci un
luptător, un om motivat de faptă către studiu. Și
invers! Probabil că la acest lucru, la această fire
extravertită politic – și amoros! – a contribuit
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empatia lui, o duioșie moldovenească pe care în
cazul lui nu o mai pomenește nimeni și care a
fost eliminată în numele „muntenismului”
zeflemitor până și din categoriile estetice prin
care se judecă literatura română, obturând astfel
accesul nu doar la fibra intimă a unor Creangă,
Sadoveanu, Eminescu, Nicu Gane, Al. Vlahuță
sau Emil Gârleanu, dar până și la muntenii –
intrați în literatura română și clasicizați în
paginile Convorbirilor – I.A. Bassarabescu și I.
Al. Brătescu-Voinești. Iată, de exemplu, ce ne
spune despre Kogălniceanu cel care avea să
devină marele om de teatru Ioan Livescu, într-o
broșură publicată la moartea lui Kogălniceanu,
în 1891, când Livescu avea 18 ani: „Îi privesc
portretul alcătuit din doi ochii vii umbriți de
sprincene stufoase și cărunte, o frunte largă
brăsdată de adâncimi ușoare și varii, urmări sau
reflecte externe ale unei continue încordări a
minții, orbicularul buzelor părând a fi neobosit în
atitudinea unei vorbiri neîntrerupte, blânde și din
a cărui elocuență mută întreaga față câștigă în
expresiune, întrunind energia ochilor cu dulceața
buzelor; fie de păr alb îi încunună capul și gura
ca niște raze argintii, iar ochelarii rezemați pe
nasul lui drept și potrivit justifică îndestul
oboseala vederii marelui bărbat, vecinic tânăr și
harnic la citire și scris. Până când și-a dat
sufletul, în lungul șir al celor șaptezeci și patru
de ani ai săi, n-a cugetat la altceva decât să lupte
prin grai, prin scris, prin fapte mai ales la
fericirea și progresul României, țărișoara mea
una în dragostea-i nemărginită l-am ascultat
adeseori mângâind-o cu o bunătate de copil
nevinovat, în discursurile energice și cu miez
totdeauna ale strălucitului om de stat. De câte ori
cei ce l-au ascultat în parlament vorbind mișcat
într-atâta că lacrimile îl podideau scăldându-i
ochii și alunecând câte una din ele pe netezimea
obrazului, ca un șipot răcoritor pe fața-i aprinsă
de focul simțirilor lui patriotice sincere, – n-au
fost mișcați în suflet de dragostea, de căldura, de
energia fără seamăn a discursului său vioi și
înțelept, care în ultimii ani îngropa sunetele
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glasului său limpede deși bătrân într-un plâns
nervos, pornit din grija ce soarta țării inspira
bătrânului, care îndemnând pe cei tineri la lucru,
părea că le spune negrăit de duios refrenul din
Barbu Lăutarul: Eu mă duc, mă prăpădesc/Ca un
cântec bătrânesc...”6.
Având în vedere toate aceste lucruri, am
adunat în prezentul volum texte despre
Kogălniceanu semnate de mari figuri ale
Convorbirilor literare precum A.D. Xenopol,
Nicu Gane, D. Onciul, N. Iorga, pentru a scoate
și mai mult în evidență ideea că revista
Convorbiri literare a mers pe o linie națională,
linie care presupunea cultivarea continuităților.
Dincolo de politica partizană și de confruntările
pe care Kogălniceanu, ca Național Liberal, le-a
avut cu Maiorescu și alți junimiști sau
conservatori, convorbiriștii au recunoscut în
Kogălniceanu unul din marii oameni care au pus
temeliile României moderne. Nicu Gane o spune
răspicat și solemn: „Acum, cînd suntem chemaţi
să ne întoarcem cu gîndul în neuitatele vremi
trecute, pe cînd resuna glasul lui Kogălniceanu,
frumos ca o privighitoare, de i s’a dat meritatul
nume de Privighitoarea Moldovei, nu-i aşa că de
la sine, fără nici un gînd precugetat, simţim
deosebirea între starea noastră sufletească de
atunci şi cea de astăzi? Vai! o simţim aceasta fără
voe şi cu durere în suflet. Dar, d-lor,
Kogălniceanu a fost mai mult decît o
privighitoare, a fost un Vultur, adevărat Vultur al
Moldovei în înţelesul cel falnic al cuvîntului;
căci, pe lîngă glasul lui fermecător, el reprezenta
cultura, virilitatea, puterea de concepţie,
agerimea scînteetoare a minţei, îmbrăţişa larg,
vedea de sus, poseda într’un cuvînt însuşirele cu
care este înzestrat numai geniul. El nu se sbătea
în mlaștinele de jos. El nu a avut trebuinţa să-și
pue pe casă un vultur de ipsos pentru ca lumea
să’l asemene cu paserea rege. El plana sus pe
înălţimi şi sub aripele lui protectoare s’a
adumbrit ani de zile întreaga ţară.”7
Astăzi, canonul cultural românesc a fost, sub
varii pretexte – cum ar fi că unii sunt
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„comuniști” iar alții sunt „legionari” –, cioplit și
subțiat atât de tare încât, din stejar bătrân și
stufos, a ajuns o vărguță flexibilă cu care sunt
pocniți peste degete toți cei care vor să deschidă
letopisețele noastre și să umble peste filele
bătrâne. Sper că acest volum va reînvia atât lecția
de diplomație și de apărare a demnității
românești pe care ne-o oferă Kogălniceanu, cât și
lecția importanței asumării continuităților
culturale pe care ne-o predau, în chip strălucit,
personalitățile care îl evocă pe marele bărbat de
stat. După cum sublinia A.D. Xenopol,
Liberalismul lui Kogălniceanu se confunda cu
linia națională: „Kogălniceanu era înainte de
toate un naționalist hotărît și intransigent; dacă el
doria libertatea pentru poporul său, o doria nu ca
scop, ci ca mijloc pentru a desvolta sîmburele
național. El împărtășia principiul unui alt mare
patriot român, Simion Bărnuț, că libertatea nu
poate fi decât națională.”
Note:
1. „Tatăl meu era încântat. Deşi se întoarse acasă
noaptea târziu, totuşi cuprins de o vie emoţiune el nu putu
să se culce, ci se plimbă încă ceasuri întregi prin casă şi, cu
memoria extraordinară ce avea, se puse să declame până
înspre dimineaţă poesiile ce ascultase. A doua zi el merse la
Alecsandri ca să-i ceară o copie de pe versurile cetite şi
stătu cu dânsul vreme lungă de vorbă. Din acel moment a
început prietenia lor, care nu a fost nicio dată turburată de
vreo neînţelegere oricât de trecătoare. Ei amândoi,
împreună cu Mihail Kogălniceanu, au fost directori ai
Teatrului Naţional din Iaşi sub Mihalache Sturza-Vodă și
izbutiră în scurtă vreme să puie temelia acestei instituţiuni
abia născute” (Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea,
București: Humanitas, 2011, p. 101-102).
2. C.A. Rosetti, Corespondență, ed. Marin Bucur
(București: Minerva, 1980, p. 288-289).
3. „Înainte dar de toate Moldovenii protestă despre nestrămutata lor hotărîre de a nu lovi driturile cuiva; însă
vroesc asemine ca şi alţii sa nu le jicnească dreptăţile ce le
au înfiinţate şi închizăşluite de sute de ani, pre care
strămoşii nostri pururea şi cu crude jărtve au ştiut a le
păstra şi pre care noi voim a le lăsa întregi strănepoţilor
nostri. Cel mai sfînt din aceste drituri este neatărnarea
noastră din lăuntru şi prin urmare autonomiea. Această
neatîrnare au fost întîia condiţie a următorului tractat din
1512, prin care Moldova în Domniea lui Bogdan, fiiul lui
Stefan cel mare, au cunoscut suzerenitatea Turciei” (Mihail
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Kogălniceanu, Dorințile partidei naționale...).
4. „Reglementul dar nefiind nicidecum espresia
vroinţei Moldovenilor, nerespunzînd la nevoinţele ţerii,
neîntemeiat pe acele legiuiri vechi care, cu toate greutăţile
timpurilor şi a împregiurărilor din afară, sute de ani ne-au
păstrat naţionalitatea, nici au putut nici poate să facă
fericirea ţerii noastre.De aceea dar vroim a ne întoarce la
acele instituţii, a cărora origină este din pămîntul nostru,
care în timp de cinci veacuri le-am avut şi pre care vroim
numai a le adapta după luminile şi trebuinţele epohăi.
Pentru că ele au oareşcare asemănare cu constituţiile altor
popoare, să nu socoată cineva că sînt imitaţii şi
împrumutări, un plagiat a propagandii democratice şi
socialiste, cum ar vrea nota cabinetului rusesc din 19 Iulie
să le numească; să nu se ee după forme şi după termine.
Instituţiile ce le vroim sînt curat a ţerii noastre în cea mai
mare parte şi aceasta o dovedesc Istoria şi acturile publice
a Românilor” (Mihail Kogălniceanu, Dorințile partidei
naționale...).
5. „Constantin Kogălniceanu stolnicul, era strămoşul
lui Mihail. Pe timpul ocupaţiunii ruseşti, în 1769, el era
ispravnic al ţinuturilor Botoşani, Hârlău şi Dorohoi. „El
era“ – zice strănepotul – „un om învăţat, ştiea turceşte,
greceşte şi puţin franţuzeşte, limbă puţin întrebuinţată în
Moldova pe atunce. El au tradus Princesa de Elida a lui
Molière, cea întâiu carte tradusă româneşte din franţuzeşte,
şi au mai scris şi istoria luării Ţarigradului. Ambele
manuscripte se păstrează de familia noastră”. Fratele mai
mic al lui Constantin era Enache Kogălniceanu, sub al cărui
nume editorul Letopiseţelor a publicat cronica Moldovei
dela 1733 până la 1774, ultima cronică moldovenească,
atribuită greşit – cum a demonstrat colegul nostru C.
Giurescu – lui Enache Kogălniceanu, care numai a copiato după un autor necunoscut, făcând unele adausuri. Născut
dintrʼo familie boierească nu prea veche, cu preocupațiuni
intelectuale dintr’a patra generaţie şi care a ocupat
funcţiuni înalte în Stat, istoricul şi omul de Stat
Kogălniceanu a venit pe lume cu o moştenire sufletească ce
a determinat nu puţin aptitudinile lui politice şi intelectuale,
desvoltate prin un talent viguros şi prin o educaţie aleasă”
(D. Onciul, Mihail Kogălniceanu – Memoriu la centenarul
nașterii lui).
6. I.I.L. [Ioan I. Livescu], Michail Kogălniceanu.
Schiță urmată de câteva scrieri ale ilustrului defunct
(București: Edițiunea Revistei literare Generația nouă,
1891, p. 3-4).
7. Vezi textul lui Gane în Maiorul Const. Gh. Lupașcu,
Pelerinaj la mormântul lui Mihail Kogălniceanu (24 iunie
1906) (Iași: Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu& Co.,
1907, p. 28-33).
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TEHNICĂ ȘI LIBERTATE
Dan TOMULEŢ

Societatea occidentală s-a luptat secole la rând să
se elibereze de sub influenţa şi condiţionarea
interdicţiilor religioase, iar pentru că această
condiţionare a fost preponderent una morală şi
intelectuală, dar şi una economică şi politică,
eliberarea imaginată a fost înţeleasă în termenii unei
relaxări morale, intelectuale, economice şi politice.
Omul occidental s-a vrut liber să facă ceea ce
considera el că trebuia făcut, adică, să urmeze calea
propriei sale emancipări lumeşti. Experienţa
ulterioară a scos însă în evidenţă faptul că simpla
neglijare a unor tabu-uri religioase nu conduce la
libertate, dată fiind existenţa unei realităţi colective şi
a unor mecanisme sociale care, deşi scapă controlului
direct al individului, îi condiţionează totuşi existenţa.
Realitatea socială, cu sau fără tabu-uri religioase,
constituie pentru individ un mediu în mare măsură
obiectiv, comparabil cu mediul natural, viaţa
fiecăruia desfăşurându-se în termenii şi cu mijloacele
existenţei sale sociale.
Pentru noi cei de astăzi, condiţionarea socială
îmbracă tot mai insistent forma condiţionării tehnice,
în interiorul căreia libertatea individuală căutată de
omul occidental este semnificativ restricţionată de
către tehnica însăşi, care a pătruns în mai toate
domeniile existenţei umane. Astfel, omul
contemporan are din ce în ce mai puţin puterea a de
evita pretenţiile totalitare ale eficienţei maxime,
pretenţii care îi afectează negativ spontaneitatea şi
chiar libertatea de creaţie, transformându-l pe om
într-o fiinţă a şabloanelor procedurale repetitive. Mai
mult, tehnologia şi tehnicile îşi depăşesc astăzi
statutul lor tradiţional de sistem prin care omul se
raportează la realitatea naturală. Ele cuprind astăzi şi
sistemul prin care ne raportăm la realitatea socială, la
semenii noştrii, devenind astfel mediul nostru direct
de existenţă, un mediu ale cărui condiţionări le
suferim în mod nemijlocit.
Intenţia materialului care urmează este aceea de a
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prezenta şi comenta câteva dintre condiţionările
exterioare la care ne supune civilizaţia tehnică, aşa
cum sunt ele prezentate în lucrarea lui Jacques Ellul,
The Technological Society.1
În opinia acestui autor, în timpul revoluţiei
neolitice, când omul a trecut de la viaţa trăită în
mediul natural la viaţa trăită în mediul social, pe
lângă avantajele pe care i le-a adus această mutaţie, el
a suferit o serie de transformări care i-au anulat
posibilitatea de a se întoarce cu succes la vechea lui
formă de existenţă şi i-a impus, în acelaşi timp,
constrângeri greu de suportat. Aşa-zisul contract
social s-a dovedit a fi o sabie cu două tăişuri, dacă nu
chiar o capcană frumos împodobită. Este adevărat că
omul a beneficiat de avantajele asocierii, însă a
trebuit să suporte şi dezavantajele ei, plătindu-le pe
cele dintâi cu preţul libertăţii sale. Ellul ne
avertizează că, într-o situaţie asemănătoare se află şi
omul contemporan, care va plăti şi el cu preţul
libertăţii care i-a mai rămas avantajele pe care i le
pune la dispoziţie maşina şi tehnica. Mai mult, după
cum s-a întâmplat şi în perioada neolitică, nu este
vorba astăzi doar despre o simplă robie, ci despre o
robie care include trunchierea omului şi
transformarea lui după chipul noii realităţi în care se
înscrie. Privată astfel de ea însăşi şi de valorile sale,
fiinţa umană este astăzi în pericol de a se schilodi
spiritual şi de a se dizolva într-o existenţă
tehnologizată, în aceeaşi măsură împovărătoare şi
trivială. Libertatea individuală nu este inerentă nici
naturii, nici omului şi nici societăţii, iar omul
tehnologic va descoperi şi el lucrul acesta.
Fără îndoială, tehnicile au existat dintotdeauna în
societatea umană, printre cele mai vechi aflându-se
magia, o tehnică destinată eficientizării relaţiilor
omului cu forţele superioare ale naturii, tot aşa cum
tehnica actuală intermediază între om şi realitatea
materială sau cea socială. Vechile civilizaţii ale
Orientului Mijlociu au dezvoltat această moştenire,
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dând naştere unor tehnici militare, economice şi
artistice mai avansate. Acestea au fost ulterior
preluate de greci şi transformate în ştiinţă
sistematică, preferinţa lor fiind cultivarea cunoaşterii
de dragul ei însăşi. Romanii au dezvoltat apoi mai
ales tehnicile sociale, atât în latura lor civilă (dreptul
roman), cât şi în cea militară. Invaziile barbare au
spulberat însă realizările greco-romanilor, iar Evul
Mediu creştin nu pare să fi contribuit substanţial la
tehnicizarea societăţii occidentale, având la bază un
sistem de valori care cultiva interese de altă natură.
Nici chiar Renaşterea, în pofida descoperirilor
tehnice realizate de marii ei artişti şi ingineri, nu a
declaşat rezoluţia tehnică, deşi contribuţia ei rămâne
importantă în sensul acesta, moştenirea Renaşterii
fiind totuşi perfecţionată în perioada marilor
descoperiri geografice, când s-au pus la punct
tehnicile navigaţiei transoceanice, ale tiparului şi
armei de foc. În pofida acestor progrese, secolele al
XVI-lea şi al XVII-lea au înregistrat puţine realizări
tehnice, fapt care reduce importanţa Reformei, din
acest punct de vedere. Intelectualii acestei perioade
cultivau încă idealul renascentist al universalităţii.
Scrierile lor sunt lipsite de arhitectura logică a
argumentării, fiind un fel de compendii ale întregii
înţelepciuni deţinute de autor. A fost o perioadă în
care oamenii se cultivau încă pe ei înşişi, refuzând să
se supună tehnicilor, care existau deja într-o anumită
măsură.
Ellul este de părere că schimbarea majoră, care a
iniţiat procesul transformării omului de către maşină,
a fost adusă de revoluţia industrială. Maşina a fost
introdusă iniţial pentru a înlocui musculatura umană,
ca sursă de energie, tot aşa cum, în prezent, revoluţia
informatică propune înlocuirea creierului uman, ca
sursă de gândire. După secole de progres lent,
atitudinea civilizaţiei occidentale s-a schimbat brusc,
în a doua jumătate a secolul al XVIII-lea, din motive
greu de precizat. Printre condiţiile care au favorizat
însă această mutaţie s-a aflat, mai întâi, filosofia
raţionalistă, iar apoi cea empiristă, care au introdus în
cercetarea naturii tehnicile gândirii exacte, dezvoltate
deja parţial de scolastica medievală. O contribuţie de
seamă au avut-o apoi Revoluţia Franceză şi alte
mişcări sociale echivalente, care au dizlocat vechile
structuri ale societăţii, făcând posibilă reorganizarea
ei după criteriul tehnicilor sociale raţionaliste. Din
această combinaţie pare să se fi născut mai târziu
statul modern eficient, bazat pe tehnici juridice,
148

militare, financiare şi administrative. Punctul focal al
acestei evoluţii către tehnicizarea întregii societăţi
pare să fi fost, aşadar, momentul în care tehnicile
sociale şi organizatorice s-au întâlnit cu forţa
productivă a maşinii, introdusă deja în economie.
Această joncţiune a stat la baza apariţiei, în secolul al
XVIII-lea, a unui optimism tehnic privitor la viaţă şi
bunăstare, optimism care va converti întreaga
societate la tehnicitate şi care, în cele din urmă, va
subordona tehnicii ştiinţa. Se naşte acum o
intenţionalitate tehnică pe deplin conştientă de sine şi
susţinută ideologic de mitul progresului, o
mentalitate care se găseşte încă şi astăzi la baza
civilizaţiei tehnice.
Sistemul societăţii tehnicizate s-a constituit în
jurul maşinii. Ellul susţine că apariţia unei maşini
tulbură echilibrul producţiei, pentru a cărui restabilire
este nevoie apoi de o nouă maşină.2 Maşina de
produs fire, de exemplu, a pretins inventarea
războiului de ţesut mecanic, pentru că prima maşină
producea atâta fir încât ţesătorii nu îl mai puteau
prelucra. Maşinile nu pot exista în izolare; una o cere
pe cealaltă, conducând astfel la apariţia liniilor de
producţie. Producţia masivă a generat apoi nevoia
organizării unei distribuţii la fel de mari, adică, a
unor tehnici comerciale şi de transport pe măsură.
Acumularea capitalului rezultat în urma acestor
activităţi a impus tehnicile financiare. Oamenii s-au
adunat apoi în jurul sistemelor de maşini, dând
naştere marilor oraşe. Se iveşte astfel nevoia
tehnicilor urbanistice; şi pentru că viaţa în jurul
maşinii e frustrantă, s-a născut şi tehnica
divertismentului, adevăratul opiu pentru popor. În
sfârşit, iniţial s-a crezut că marfa vărsată de maşini va
fi consumată spontan de către oameni. Supraproducţia a forţat însă introducerea tehnicilor
reclamei şi ale propagandei capitaliste, prin care
oferta a încercat, cu mult succes, să ia în stăpânire
cererea. Uzura fizică planificată a produselor îşi are
şi ea originea tot aici, pentru că realizarea unor
produse de maximă calitate intra în conflict cu
rodnicia maşinii. Toate aceste tehnici au fost apoi
îmbunătăţite, puţin câte puţin, prin interacţiunea lor
reciprocă; şi aşa a luat naştere sistemul sau colivia în
care omul tehnicizat îşi duce astăzi viaţa, sărind din
lacul tabu-urilor religioase în puţul îngust al
restricţiilor civilizaţiei tehnice.
S-a ridicat apoi, desigur, problema administrării
acestui conglomerat de tehnici. Cine putea să impună
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oamenilor comportamentul cerut de funcţionarea
sistemului? Evident, statul eficient, care descoperise
deja avantajele tehnicilor organizării. Statul trebuie
să controleze în final totul, pentru că în absenţa
tehnicilor sale juridice şi poliţieneşti, sistemul se
desface în bucăţi, sub presiunea insubordonării
oamenilor. Statul şi-a asumat, aşadar, funcţia de a
impune societăţii ordinea dictată de maşină. Însă nici
chiar statul nu-l poate constrânge cu adevărat pe om.
Pentru ca sistemul să funcţioneze fără probleme, iar
constrângerea să fie percepută cât mai puţin, trebuia
cucerită inima omului, iar mintea lui trebuia convinsă
că altfel nu se poate, o sarcină care a revenit
tehnicilor propagandei şi procedurilor de manipulare
psihică şi socială implementate prin intermediul
sistemului de învăţământ, al presei, producţiei
culturale şi al divertismentului, acesta din urmă fiind
portalul prin care se introduc cu maximă eficienţă
idei în societate, tocmai pentru că nu este luat în
serios. Aşadar, omul trebuie convins că civilizaţia
tehnică e singura posibilă şi singura valoroasă, iar
pentru că această civilizaţie este o civilizaţie a
intereselor trupului, materialismul a devenit o
ideologie obligatorie. El este uleiul spiritual care
unge maşinăria civilizaţiei tehnice. Cum s-ar putea
cineva entuziasma în faţa uni ruj de buze sau a unui
automobil sport, dacă mintea nu i-ar fost anterior
infantilizată de materialism?
Ellul consideră că sistemul acesta nu a fost
construit prin ambiţia personală a cuiva şi că el este
un produs al necesităţii, un fel de fatalism al maşinii.3
În opinia sa, fiecare tehnică apare pentru că e cerută
de alte tehnici şi pentru că, fără tehnicile noi, cele
vechi nu-şi pot atinge nivelul maxim de eficenţă.
Fără îndoială că există o astfel de necesitate a
dezvoltării tehnicii însăşi, dar nu putem totuşi trece
cu vederea faptul că accentul pus de om pe interesele
sale lumeşti este cel care a construit în jurul fiinţei
umane această închisoare procedurală. Subordonarea
faţă de trupul de carne a produs subordonarea faţă de
trupul de fier. Ispita care l-a atras pe om în cursa
tehnicizării a fost ispita puterii şi a bogăţiei.
Desprinzându-se de puterea spirituală a lui
Dumnezeu, omul occidental s-a alipit de puterea
materială a maşinii, o mişcare coerentă cu deplasarea
intereselor lui dinspre trancendenţă către imanenţă.
El a sperat să scape de blestemul muncii, transferând
asupra maşinii sarcina marilor eforturi, însă nu a
făcut decât să ajungă el însuşi robul maşinii, care i-a
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luat în stăpânire nu doar existenţa, ci şi fiinţa.
Tehnologizarea a impus mai întâi adaptarea vieţii
sociale la cerinţele maşinii şi ale tehnicii, după care a
urmat omul însuşi.
Dacă statul a înţeles puterea politică a organizării
tehnice, burghezia în ascensiune a înţeles forţa
economică a maşinii şi a organizării forţei de muncă
în jurul maşinii. Am putea afirma chiar că, în prezent,
organizarea – forma socială a tehnicităţii – aproape a
egalat nivelul de tehnicitate al maşinii. A avut loc o
adevărată revoluţie managerială, la toate nivelurile şi
în toate privinţele, fapt care a generat standardizarea
vieţii, o altă formă de pierdere a libertăţii. Fără
îndoială, lucrul acesta îşi are avantajele sale, dacă-l
privim din perspectiva intereselor materiale ale
omului, însă avantajele dispar, atunci când privim
lucrurile din perspectiva omului însuşi, pentru că
standardizarea vieţii generează impersonalitate, iar
grupul ajunge să conteze pe proceduri, nu să unească
indivizi.
Mai mult, pentru ca sistemul construit în jurul
maşinii să funcţioneze cât mai bine, omul trebuia
desprins de structurile societăţii tradiţionale şi de
mentalităţile inerente acesteia. Privite din acest punct
de vedere, iniţiativele în favoarea drepturilor
individului au fost în aceeaşi măsură şi nişte
campanii îndreptate împotriva grupurilor naturale şi a
celor tradiţionale, inclusiv împotriva familiei, care a
fost şi ea subminată în numele libertăţii individuale;
aşa cum se procedează, de fapt, şi astăzi, pentru a se
veni în întâmpinarea nevoilor capitalului. Efectul şi
poate chiar scopul acestor acţiuni a fost – şi mai este
încă – atomizarea societăţii, plasticizarea ei maximă
şi vulnerabilizarea completă a individului
dezrădăcinat, rămas singur înaintea invaziei maşinii
şi a proprietarilor ei. În locul libertăţii şi al
progresului promis şi-a făcut apariţia omul sfâşiat de
maşină, proletariatul căruia i s-a adresat în cele din
urmă Marx fiind un produs al lumii tehnicizate.
Subordonarea omului faţă de maşină a fost
facilitată şi de distrugerea universului de gândire
creştin şi a moralei creştine. Prăbuşirea eticii şi a
religiei tradiţionale a permis exploatarea capitalistă
de la început şi de mai târziu. În opinia lui Ellul,
“această clasă a pus interesele tehnicii înaintea
intereselor indivizilor, care trebuiau sacrificaţi pentru
ca tehnica să poată progresa.”4 Totuşi, susţine el5, nu
capitalismul a creat această lume, ci maşina, care a
dat naştere şi capitalismului. Tehnica este elementul
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anti-uman, pentru că ea produce această formă de
asuprire a omului. Tehnica este cea care transformă
totul după chipul maşinii, pentru că ea nu integrează
maşina în societate, ci adaptează societatea la maşină.
Concentraţiile urbane, lipsa de timp şi de spaţiu,
fabricile, zgomotul, înstrăinarea de natură, etc., toate
acestea sunt moduri de adaptare a societăţii la nevoile
maşinii. Mă îndoiesc totuşi că, în toate aceste
privinţe, omul ar putea fi o cantitate nulă, aşa cum ne
sugerează Ellul. Este adevărat că individul pare să
aibă puţină putere împotriva molohului eficienţei,
însă omul şi-a pus singur aceste cătuşe de aur, pentru
că nu a venit nimeni din exterior să i le pună. El
singur s-a robit maşinii şi tehnicii; şi a făcut lucrul
acesta pentru că a fost mai dinainte robul puterii şi al
plăcerilor la care spera să ajungă prin intermediul
civilizaţiei tehnice; iar faptul că persistă şi astăzi cu
atâta înverşunare în aceeaşi direcţie demonstrează
limpede că străvechea lui robie nu a slăbit cu nimic.
Invadarea de către tehnică a tuturor domeniilor
vieţii o pun în conflict direct cu modalităţile de viaţă
non-tehnice, cu efecte catastrofale pentru acestea din
urmă. A existat tehnică şi în trecut, însă ea nu a fost
preţuită la fel de mult cum este preţuită astăzi. Omul
nu-şi lega soarta de ea şi nu îşi gândea bunăstarea în
termenii ei. Confortul ţinea de estetică, de moralitate
şi spiritualitate. Chiar confortul material se întemeia
pe adecvarea spaţiului de locuit la personalitatea
locuitorului. Până nu de mult, munca a fost
considerată un blestem, iar consumul însemna
lăcomie. În principiu, orice om se putea retrage din
societate, pentru a trăi după propriile lui principii. În
prezent însă, lucrul acesta nu mai este posibil.
Atotprezenţa tehnicii i-a tăiat omului retragerea. Ea
înaintează acum cu mare viteză şi îmbracă o formă
obiectivă,
inevitabilă,
impunând
oricărei
spontaneităţi un anumit gen de raţionalitate
mecanică. Mai mult, confortul înseamnă astăzi
aproape în exclusivitate confort material. Credem cu
tărie că producţia şi consumul reprezintă întreaga
viaţă. Aşadar, în privinţa tehnicii, este adevărat că
acumularea cantitativă produce o transformare
calitativă, pentru că ea devine noul mediu al omului,
o realitate cvasi-independentă. Nu atât caracterul
tehnicii s-a schimbat în prezent, cât mai ales impactul
ei asupra fiinţei umane.
Nimic nu mai poate intra acum în competiţie cu
mijloacele tehnice, indiferent de domeniu. Împotriva
tehnicii nu pot exista mijloace eficiente, pentru că ea
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le include pe toate. Orice lucru netehnic este
constrâns să dispară. Din această cauză, religia,
cultura şi morala nu se pot împotrivi tehnicii
propagandei. Propagandei numai propaganda îi poate
răspunde. Nu mai există astăzi un loc pentru cineva
care nu e tehnician. Este adevărat că tehnica are
limite, dar ce ar mai putea exista dincolo de ele?
Intervenţia omului de geniu nu mai contează, în
comparaţie cu acumularea graduală a îmbunătăţirilor
tehnice, pentru că prin ele sistemul se integrează şi se
perfecţionează constant.
În sfârşit, poate cel mai interesant şi mai alarmant
aspect al tehnicizării societăţii este ceea ce Ellul
numeşte autonomia tehnicii. După ce s-au identificat
cele mai bune metode şi proceduri, posibilitatea de a
alege tehnicile care vor fi utilizate dispare. Mai mult,
pentru că o tehnică o cere pe cealaltă, tehnica se
autonomizează treptat în raport cu decizia umană,
ajungând să se dezvolte singură pe sine şi de la sine,
urmând principiul celei mai bune proceduri. În felul
acesta, progresul tehnic se automatizează, nu doar în
domeniul propriu-zis al maşinilor, ci şi în domeniul
tehnicilor sociale şi de organizare. Se poate astfel
afirma că omul nu mai este agentul real al progresului
tehnic, ci doar instanţa care-l înregistrează. De
asemenea, problemele sociale nu mai pot cântări mai
greu decât soluţiile tehnice, pentru că nu se poate
justifica social impunerea unor tehnici mai puţin
eficiente. Acesta este mecanismul prin care interesele
omului ajung să fie mai puţin importante decât
interesele tehnicii. Progresul tehnic e cerut de
progresul tehnic deja realizat, iar progresul acesta e
în majoritatea cazurilor imprevizibil. În final, omul
ajunge martorul unui proces a cărui evoluţie îi scapă,
în mare parte, de sub control, dar care totuşi îl
subordonează şi îi formează nu doar mediul în care
trăieşte, ci chiar sinele care trăieşte în acest mediu.
În felul acesta, răzvrătindu-se împotriva
constrângerilor spirituale, omul a ajuns victima unor
construngeri materiale, împotriva cărora răzvrătirea
este aproape imposibilă.
Note:
1. Jacques Ellul, The Technological Society (New
York: Vintage Books, 1964).
2. Ibid., p. 112, etc.
3. Ibid., p. 116.
4. Ibid., p. 53.
5. Ibid., p. 5.
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EXEMPLARITATE
GOETHEANĂ
Ovidiu PECICAN
Filosofului, Goethe îi apare ca prezentând un
triplu avantaj în ordinea receptării operei sale:
accesibilitatea, amploarea (vastitatea) și proximitatea
spirituală (căci „... e cel mai lesnicios de cunoscut,
cel mai amplu desfășurat și cel mai familiar dintre cei
mari...”1). A fi accesibil la modul superlativ, adică a
asocia modului de a spune, stilului meritoriu, și
atractivitatea, seducția gândirii și a formulărilor,
asigură, cu certitudine, o bună priză la public și, prin
asta, un prim avantaj în receptare. A acoperi în lung
și în lat arealurile culturii umaniste și câteva domenii
științifice (biologie, fizică) la nivelul epocii tale este
un alt atu greu de egalat. În fine, a ști să te apropii de
cititor, dându-i sentimentul că îți este, dacă nu egal,
atunci deplin compatibil, ține, la fel, de o măiestrie
incontestabilă. Așa se face, crede exegetul român, că
asemenea atribute ale operei de mare diversitate a lui
Goethe retează inhibițiile și încurajează abordarea sa.
„Ai acces la el de oriunde: de la știință, artă și poezie,
de la comunitate sau singurătate, de la antici sau
moderni, clasicism sau romantism, înțelepciune sau
nebunie”2. Cu alte cuvinte, opera goetheană e ca o
metropolă: poți veni la ea din orice direcție, cu orice
fel de vehicul, în orice stare de spirit și chiar cu cele
mai diferite intenții, căutări.
Tuturor celor de mai sus li se adaugă însă o
calitate supremă: Goethe este viu. „El nu e doar o
piesă de muzeu, ci [este și] solicitare vie. Ai dreptul
(subl. C.N.) să te ocupi cu el”3. „Solicitare vie”
înseamnă provocare fertilă mereu trează, neofilită; cu
o putere de acroșaj nediminunată, plină de
prospețime, incitantă. Prin urmare, Goethe este de
scos dintre exponatele muzeale moarte, „... trebuie
reabilitat de aventura aceasta mumificatoare: trebuie
restituit lumii largi, care să-l practice la propriu”4.
Faptul că este viu după atâta timp asigură dreptul
oricui de a-l aborda ca atare, nu ca pe niște moaște
venerate ori ca pe un exponat împăiat, de muzeu.
A practica la propriu modelul cuiva este un
comportament pe care evul mediu, prin Thomas à
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Kempis, l-a adus în atenție sub semnul lui Imitatio
Christi. Aici însă filosoful propune pentru a fi urmat
modelul goethean; un model cultural – nu religios ori
etic – și, totodată, un model modern, nu unul antic
sau anistoric. Diferența nu mai trebuie subliniată. De
la medieval la modern, de la religios la laic...
Modelul goethean este, prin urmare, pentru
Noica, modelul omului întreg, deschis în oricare
dintre direcțiile naturale, ale vieții, capabil să le
absoarbă și să le exprime cu strălucire, la cotă înaltă.
De aceea, Noica îl așază pe Goethe sub semnul unei
categorii existențiale, nu culturale („El reprezintă o
categorie a existenței, mai mult decât una a culturii
scrise”5). De categorii existențiale urma să se ocupe
și atunci când definea felurile de oameni pornind de
la o tipologizare sui generis a deviațiilor de la
perfectul echilibru între polii general – particular –
individual, stabilind harta „maladiilor spiritului”.
Goethe ar fi, astfel, un model în ordinea existenței, și
nu „doar” în cea a culturii. După cum precizează
Noica, „...va apărea... ca având ceva din fenomenul
uman originar...”6, poate în sensul potențialităților
încă neștirbite de care dispunea, la Facere, cuplul
primordial, Adam și Eva. Deci, Goethe s-ar plasa, în
acest chip, mai aproape de omul inițial, deschis către
toate zările exterioare și interioare, dar încă
nediferențiat prin nimic, oarecum generic și
standardizat, conținându-le în egală măsură,
indistinct, pe toate; omul dinainte exprimării
preferințelor, a predilecțiilor, omul cu înzestrări
felurite și multiple incipiente și nemanifestate încă.
Înainte de a se exprima, de a se manifesta cultural,
omul la care se gândește Noica – și pe care crede că
Goethe l-ar exprima cel mai bine dintre toate
personalitățile istoriei culturii universale – este el
însuși și nimic mai mult, deocamdată, o pură expresie
a existenței. Abia mai târziu și numai pe un plan –
important, ce e drept – dar, totuși, doar un plan
particular, el va deveni creator: în planul culturii.
(Omul crează, în ordine biologică, alți oameni, pe
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descendenții săi; în planul civilizației el inventează
instrumente de muncă, arme, jucării, o lume a
obiectelor menite să îi ușureze existența terestră. Pe
Noica aceste lucruri nu îl interesează însă în
contextul dat. Omul care zămislește realități
culturale: opere, instituții, evenimente de relevanță
culturală, acesta îl interesează în discuția despre
Goethe.)
Dar pentru Noica se configurează o situație
periculosă, aproape o capcană. După el, „...este o
amăgitoare făgăduința făcută de el [= Goethe – n.
O.P.] ... [...] E făgăduința de a da poezia, știința,
filosofia, religia, așadar de a așeza pe om în ordinea
sa adâncă – fără grimasa blestemului”7. A-l așeza pe
om în ordinea sa adâncă, adică a-l readuce la optimul
condiției lui, cel sub semnul căruia a fost creat și de
la care s-a abătut sub impulsuri proprii sau datorate
anumitor condiții („intemperii”) este un ideal, un
deziderat, o speranță. Greu de crezut că așa ceva ar
putea fi cu putință prin efort cultural, adică prin
preocupări de natură spirituală – în sens larg –, prin
poezie și arte („muze”), prin știință (rațiune,
inteligență, demers cognitiv), prin filosofie
(înțelepciune) ori prin religie (credință și aspirație
către sacru). Oricât de mult ar înălța cultura pe
cineva, devierile de la condiția ideală nu pot fi
înlăturate cu totul pe această cale. Existențialul
alterat, tarat sau deturnat nu poate fi reparat decât tot
numai în oridine existențială.
A-l absolvi pe om de „blestemul” sub semnul
căruia stă condiția lui – nimic altceva decât realitatea,
coborârea din ideal în real și din transcendent în
imanent – a fost ceea ce a întreprins, prin sacrificiul
său, Isus Hristos. Dacă lui Goethe i se atribuie merite
de același fel, fie și într-un alt plan (anume, doar în
cel cultural), dacă i se recunoaște capacitatea de a-l
situa pe insul uman și chiar umanitatea în
profunzimea și întinderea condiției sale mai bune
(poate chiar optime), aceasta este prea mult și nu se
confirmă. Întâi, pentru că autorul german rămâne un
om de cultură fără pretenții extravagante, mesianice;
nimic mai puțin, dar nici mai mult de atât, cu toată
exemplaritatea sa. El nu poate fi pus pe același plan
cu Isus, nu poate concura în niciun fel cu acesta.
Apoi, fiindcă, oricât ar fi de iubită și de investită cu
încredere cultura, ei nu i se pot atribui țintele,
mijloacele, mizele și acțiunile religiei. De aici și o
rezervă în fața geniului goethean, altminteri celebrat
în plenitudinea lui. „Singura reticență pe care o vei
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resimți va fi aceea că în fața marilor probleme –
absolut, tragic, filosofie, Dumnezeu și istorie – el nu
are decât dreptate”8. Să ai dreptate înseamnă aici să
nu poți decât să te integrezi logicii și unui anume tip
de adevăr, nicidecum să depășești orizontul acestui
fel de previzibilitate, instituind tu, prin puterea și
fecunditatea propriei creativități, adâncirea dreptății,
modificarea orizontului, dimensiunii și adâncimii
acesteia. Să aibă dreptate poate oricine se
conformează normelor etice și logice, chiar juridice
în vigoare, a celor acceptate. Deși meritoriu, acest
lucru rămâne însă, totuși, prea puțin, din punct de
vedere spiritual. Ca să însemne mai mult decât numai
atât, Goethe ar trebui – după Constantin Noica – să se
ridice, din nou, la eroism civilizator, la condiția de
semizeu, de întruchipare a excepției, cum o făceau
eroii antichității helladice sau romane.
Odată stabilite aceste lucruri însă, îndemnul lui
Noica rămâne mobilizator, nu are nimic diminuant.
„Lăsați-l [pe Goethe – n. O.P.] să apară în toată
regeasca sa tinerețe, ca o vâlvătaie care, după ce
renaște din cenușa maturității, nu se mai stinge; ca un
foc mistuitor...”9 Ceea ce Goethe exprimă, așadar,
este juvenilitatea, exuberanța explozivă a tinereții, iar
aceasta merită în sine să fie contemplată și admirată.
Tinerețea nu trebuie subestimată, ea produce
jubilație, este energetică și explozivă, plină de seve.
Ca urmare, merită în sine aplauze, se cuvine însoțită
și bine anturată în manifestările ei.
Note:
1. Constantin Noica, Despărțirea de Goethe, București,
ed. revăzută de Marin Diaconu, Ed. Humanitas, 2000, p.
11.
2. Ibidem, p. 11.
3. Ibidem, p. 16.
4. Ibidem, p. 12.
5. Ibidem.
6. Ibidem, p. 14.
7. Ibidem, p. 13.
8. Ibidem.
9. Ibidem, p. 14.
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CE ESTE TRADUCEREA
Christian W. SCHENK
Traducerea înseamnă a transfera un conținut
dintr-o limbă (limba sursă) într-o altă limbă
(limba țintă). Acest proces necesită o atenție
specială pentru a se abate cât mai puțin de sensul
inițial al textului. În mod ideal, rezultatul
traducerii ar trebui să apară cititorului ca un text
original, astfel încât să nu fie recunoscut faptul că
este o traducere dintr-o limbă străină.
Mulți se abat de la conduita traducerii unui
text poetic folosindu-se sau de cunoștințe precare
ale limbii din care traduc, prin mijlocitori sau cu
ajutorul traducerilor electronice. S-a instituit în
România o modă pe care eu personal nu o pot
înțelege. Poeții își traduc sau își lasă traduse
operele în limbi de circulație internaționale, mai
mult sau mai puțin, iar aceste traduceri apar nu în
țara limbilor țintă, ci în România unde nu prezintă
nici un interes lipsind cititorul limbilor
respective! Am observat în ultima vreme că e mai
important ca autorul să prezinte în curriculum
vitae că a fost tradus în, știu eu, zeci de limbi fără
a preciza de cine a fost tradus și mai ales unde au
apărut aceste traduceri! Deci, mai clar, există o
limbă țintă cu obligația strâns legată de apariția în
țara țintă!
A traduce nu însemnă a repune un text doar
lexical din limba sursă în limba țintă, fără să mai
pomenesc de implicațiile sintactice, culturale sau
chiar gramaticale. Traducătorul trebuie să fie la el
acasă în ambele limbi și spre deosebire de textele
comercial-industriale, să fie el însuși poet/autor
fiindcă vorbim de traduceri literare.
Dar, dați-mi voie să o iau rând la rând, punct
cu punct:
Traducerea este o provocare pentru traducător
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în mai multe sensuri: Printre altele, este important
să clarificăm diferențele dintre limba sursă și
limba țintă din punct de vedere al gramaticii,
culturii și al contextului. Deși multe limbi se
întorc la un „strămoș” comun (limbile indogermanice), dezvoltarea lor a fost adesea foarte
diferită, ceea ce înseamnă că structurile
propoziționale ale unei limbi nu pot fi adoptate în
alta. În acest caz, traducătorul trebuie să
restructureze fundamental noua structură și
sintaxa înainte de a trece la traducerea propriuzisă. De asemenea, este extrem de importantă
urmărirea cu deosebită atenție a particularităților
culturale, sociale, istorice și geografice ale
limbilor și să le încorporeze în traducere,
deoarece imaginile lingvistice precum expresiile
„s-a dus pe apa Sâmbetei”, „te faci frate cu dracul
ca să treci puntea” sau „Orologiul sună noapte
jumătate” (doar trei exemple luate la întâmplare),
dacă sunt traduse în mod necritic, nu au sens
pentru cineva care nu are cunoștințe despre
condițiile culturale de bază. Sau, luat invers, din
germană în română, s-ar înțelege imediat când
cineva citește „îmi plesnește gulerul” (îmi sare
țandăra) sau „bați la geam cu o monedă“ (bați
șaua să priceapă iapa)?!
Provocările menționate nu necesită numai un
bun traducător pentru a avea o cunoaștere
excelentă a sursei și limbii țintă, ci și o cunoaștere
foarte aprofundată a culturilor care se ascund în
spatele ambelor limbi. Prin urmare, este foarte
dificil pentru un traducător să traducă mai mult
decât doar sensul cuvintelor, deoarece însușirea
unei noi culturi este un început care necesită mult
timp.
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În general, o traducere, indiferent de tipul ei,
trece prin trei faze clar diferențiate:
1. Înțelegerea textului: traducătorul citește
mai întâi cu atenție textul sursă pentru traducerea
pe care urmează să o facă, cercetarea termenilor,
a expresiilor și cele ale referințelor culturale
necunoscute sau doar superficial comune ambelor
limbi și astfel realizarea înțelegerii fără echivoc a
sensului.
2. Abstracția: în pasul următor, traducătorul
extrage sensul textului sursă din aspectul său
formal. El trebuie să înțeleagă sensul frazelor și
alineatelor traducându-le cu propriile sale
cuvinte, inițial doar pentru el însuși și de multe
ori aproape reflexiv.
3. Formularea: traducătorul, care a înțeles
complet mesajul textului original, este acum
capabil să reproducă conținutul șablonului de
traducere în limba țintă complet liber și fără să fie
influențat de structura textului. Sarcina sa este de
a obține același efect ca textul original prin
intermediul textului tradus.
În linii mari, traducerile pot fi împărțite în
două categorii: traduceri literare și traduceri
tehnice. Deși ambele tipuri de traduceri necesită
un nivel ridicat de elocvență, acestea diferă prin
faptul că traducerea tehnică traduce textul sursă
în limba țintă fără a acorda o atenție deosebită
stilului și gramaticii.
Scopul principal al textelor literare este de a
oferi o formă estetică, culturală, ceea ce înseamnă
că acestea trebuie caracterizate printr-o formulare
și structură mai complicată. În mod ideal, o
traducere literară nu ar trebui să fie recunoscută
ca atare, ci ar trebui să acționeze ca un text
original asupra cititorului său. Atât traducerea
literară, cât și traducerea tehnică pot fi defalcate
în numeroase subspecii, iar unele traduceri sunt
hibride între traducerea literară și cea tehnică.
Traducere brută: are cerințe mai mici privind
traducerea finalizată. În principiu, aceasta este o
traducere creată de traducător într-un singur pas.
Desigur, și o traducere brută, ca prim pas, trebuie
făcură cu toată atenția și responsabilitatea asupra
textului sursă, dar traducătorul nu investește
niciun efort special în perfecționarea stilului și a
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expresiei. Cu alte cuvinte, ceea ce se obține este o
traducere profesională, dar fără „atingerile”
specifice subînțelesurilor. Prin urmare, acest tip
de traducere răspunde nevoilor de înțelegerea
unui text în limbi străine, dar care nu
intenționează să scoată în evidență traducerea în
niciun fel.
Traducere standard: e o traducere realizată
de obicei de un traducător profesionist în mai
multe etape. Primul pas este crearea unei
traduceri brute (vezi mai sus), care este apoi
revizuită punct cu punct și propoziție cu
propoziție. În acest fel, traducătorul își poate
îmbunătăți ideile inițiale asupra textului și poate
scrie un text relativ bine rotunjit, potrivit pentru o
publicare industrială, de folosință sau în scopuri
de afaceri. Traducerile standard sunt realizate de
traducător, de obicei de un traducător în limba
maternă. Acest tip de traducere este cel la care se
referă majoritatea agențiilor de traducere dacă se
oferă o traducere nespecificată.
Traducere tehnică: o traducere tehnică este,
prin natură, o „traducere cu mot a mot”, dar dintrun domeniu deosebit de specific, care necesită o
cercetare aprofundată și o înțelegere amănunțită a
subiectului. Vorbim despre o „traducere tehnică”,
de exemplu în legătură cu traducerea
instrucțiunilor de utilizare, documentație tehnică
a mașinilor și dispozitivelor, texte medicale și
texte legale de tot felul de alte domenii.
Am făcut această scurtă paranteză spre a putea
trece la Traducere literară care este cel mai
complicat tip de traducere. Scopul ei este de a
traduce chiar și un text sursă complicat într-un
mod care nu doar să facă dreptate conținutului
textului, dar să transfere și cele mai fine nuanțe,
asocieri și metafore în limba țintă. În plus,
cerințele speciale, cum ar fi rima sau metrica, pot
fi luate în considerare într-o traducere literară, de
ex. în legătură cu lirica. Nu orice traducător,
indiferent de calificarea lui universitară, este
capabil să producă traduceri literare, deoarece
acest tip de traducere necesită nu numai o
tehnologie de traducere excepțional de bună, ci și
un talent literar puternic - o calitate pe care o ai
sau nu, și care nu poate învățată. Traducerile
CONVORBIRI LITERARE

literare sunt realizate exclusiv de traducători buni
cunoscători a ambelor limbi și cel puțin cu o
anumită afinitate pentru literatură. Fie un poem
de dragoste, un roman sau un libret, traducătorii
literari trebuie să facă față oricărei provocări și să
ofere traduceri ale operelor literare de cea mai
înaltă calitate.
Autorii de texte literare scriu pentru un public
al timpului lor, a zonei limbii și cea a ambelor
zonelor culturale. Atunci când se scriu textele, ele
urmăresc anumite intenții comunicative care pot
fi explicate pe baza personalității și a condițiilor
lor de viață. Un text reflectă atât identitatea
autorului, cât și condițiile de viață într-un anumit
loc și timp. Acesta este motivul problemelor
fundamentale ale traducerii, deoarece „sistemul
acum-mă-pe mine” al textului care trebuie tradus,
trebuie să fie înțeles și de cititorii dintr-o altă
perioadă, un loc diferit și o zonă lingvistică și
culturală diferită de cea a limbii țintă.
Terenul de bază al gândirii poate fi rezumate
la: Oamenii au o limbă maternă și un concept
specific despre lume!
Lucrările lingvistice de traducere ale
reprezentanților „Școala din Leipzig” inspirată de
modelele sovietice – confirmă afirmația de mai
sus.
Se face o distincție între traducere în mod
restrâns și o continuare diferențiată:
Înțelegem traducerea, într-un sens mai larg,
într-o comunicare bilingvă, în același timp istoric,
și în condițiile sociale complexe.
Faza cea mai importantă a acestui proces este
schimbarea codificării, care se datorează funcției
sale în actul de comunicare supus anumitor
condiții și pe care o înțelegem ca traducere, poate
într-un sens mai restrâns.
Traducerea în sensul mai restrâns este orală
sau doar un „transfer” scris al unui traducător
într-un alt limbaj (nespecific).
Cu toate acestea, traducerea în sensul mai larg
al cuvântului conține toate elementele
condiționate social ale comunicării bilingve, mai
presus de toate.
Traducerea este una de decriptare, o
„radiografiere” a codului sursă și trimis spre
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limba țintă către alt „destinatar” decât limba
sursă. Conținutul informațional al acestui mesaj
devine invariabil și această „invarianță”
substanțială este susținută de potențialul „Relațieechivalență”. Descrierea și clasificarea specifică
perechilor de limbi.
Astfel, Stylistique Comparée (precum Școala
din Leipzig) s-a rezumat doar la nivelul traducerii
și nu a acordat atenție procesului de traducere:
Rezultatul cercetării lor, în mare parte
deductive, au fost listele echivalențelor lexicalsintactice. Astfel diferența dintre limbă și și
subînțeles au fost practic eliminate, deoarece
echivalenții potențiali se află deja la nivelul de
sistem lingvistic. Rafinarea conceptului de
echivalență în sensul traducerilor a fost
importantă în special în anii ’70. Tendința
generală în dezvoltarea științei traducerii a fost
însă abaterea de orientarea predominant
lingvistic-normativă, echivalența care cere și se
orientează către o direcție care se concentrează pe
cuvintele cheie pragmatice, funcție, proces și
text.
Sarcina „lingvisticii de text legate de
traducere” este prin „o analiză lingvistică a
suprafeței textului, text-semantic, text-funcțional
și text-pragmatic spre a reconstrui condițiile de
producție al textului și astfel cerințele pentru a
crea metodologia de traducere specifică tipului de
text “
Deci e clar că limba și cultura sunt strâns
legate și nu pot fi preluate dint-un text în altul
decât printr-o traducere filigrană a tuturor acestor
aspecte.
Limba nu poate fi vizualizată separat de
contextul ei cultural!
Traducerea înseamnă cu adevărat traducere
dacă viziunile culturile asupra lumii, limbajul și
înțelegerea textului, precum și medierea
traducerii pot reuși o bună înțelegere a culturii
generale și specifice.
Această definiție este semnificativă prin faptul
că cultura se bazează pe acțiunile intelectuale,
artistice și istorice ale valorilor umane raportate și
incluse produse materiale și intelectuale.
1. Cultura materială se referă la una
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tehnologică, la includerea poporului în general în
mediul lor, în special cu condițiile naturale sub
aspectul general al subzistenței.
2. Cultura socială se referă la relațiile dintre
oameni și se manifestă în acțiuni sociale cât și
prin instituții.
3. Cultura spirituală include cunoștințe
specifice și generale, religia și arta care se reflectă
în valori și norme.
În timp ce unitatea și diferențierea culturii
sociale a modelelor de acțiune ale grupurilor
afectează și din acțiunile și relațiile sociale ale
indivizilor. Cultura intelectuală include acțiuni
cognitive sau cerințe pentru înțelegere, inclusiv
valori și norme.
O cultură reprezintă un ansamblu de
simboluri. Acțiunea manifestă cunoștințe care se
reflectă în diferitele domenii socio-istorice și
disting fazele de dezvoltare ale unei societăți sau
sunt specifice pentru aceste domenii, dar care
sunt definite de termenii aceleiași societății care
nu pot fi ignorate în limba și cultura țintă!
Oamenii, prin acțiunile lor, au creat și creează în
mod constant altele noi de care traducătorul
trebuie să țină cont.
Ce parte trebuie să aleagă traducătorul?
„Fidelitate lingvistică sau frumusețea literară”?
Răspunsul la această întrebare poate fi mai ușor
înțeleasă prin alegerea unei strategii de traducere
specifice pentru a decide și reinterpreta textul
existent. Prin urmare, traducerea textelor literare
au o poziție specială.
Textele literare sunt mai evident complexe
decât cele non-literare, deoarece funcțiile
substructurilor lor, de la fonetică/ fonologie la
sintaxă semantică, sunt suprapuse de funcția
dominant estetică.
Contribuția traducerii la îmbogățirea
interculturală a vieții literare poate cu greu fi
calitativă sau cantitativă prin supraestimare.
Produsul intră, de asemenea, într-o relație
complicată cu destinatarul țintă a literaturii
naționale.
Metodele de traducere rezultă „din punct de
vedere cultural din necesitățile timpului, atât în
raport cu totalul lumii, precum și interpretarea
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acesteia în raport cu detaliile tehnice ale
traducerii.
Compresibilitatea pentru o anumită populație
este o proprietate destul de imprevizibilă. De
unde știe traducătorul ce este de înțeles cititorilor
săi dacă nu le cunoaște pe ambele?
Traducătorul trebuie să înțeleagă munca pe
care o realizează prin traducere. Mai presus de
toate, un bun traducător trebuie să fie un cititor
bun.
El trebuie să fie capabil a pătrunde în sensul
operei!
Schimbarea expresiei este o caracteristică a
creativității traducătorului și astfel traducătorul se
manifestă într-o fuziune a poeticii a autorului
original cu poetica acestui traducător. Ca o
sinteză pozitivă, traducerea este suma creativității
autorului cu cea a traducătorului.
Marile erori se datorează confuziei cuvintelor
care sună la fel sau par a fi chiar similare. Acest
lucru duce de obicei la o alegere incorectă a
sensurilor diferite ale unui cuvânt sau de a
confunda cuvinte sonore similare ale limbii țintă.
Erori datorate înțelegerii incorecte a
contextului, clasificarea greșită a unui cuvânt în
propoziție sau într-o secțiune mai lungă a textului
pentru a corecta alegerea greșită a cuvintelor
alese, cât și clasificarea unui cuvânt în sistemul
vizual al autorului sau neînțelegerea intenției
poetice.
Creația nu este posibilă fără talent artistic, fără
capacitatea de a intui creativ acest lucru, cuvântul
ca material manipulativ.
În cele din urmă sugerez ca traducerile
ulterioare să fie reexaminate și comparate în
diferite perioade de timp. Aceasta ar fi zona de
analiză și critică a traducerilor literare românogermane și germano-române care, în felul acesta
îmbogățesc didactica traducerii.
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1997: UN AN APARTE (IV)
Magda CÂRNECI
28 martie
De dimineaţă, duminica trecută, m-am trezit
dintr-un somn agitat cu o imagine în ochi sau în
minte, nu ştiu prea bine. M-am văzut în picioare,
lângă birou, şi în spatele meu era o movilă de păcate.
De fapt, ceva ca o mare desagă, ca o greutate lipită de
spate, de culoare portocalie (!). Ca şi cum de la
marginea spatelui începea o pată mare de culoare
oranj, ce se întindea de sus până jos, de la cap până la
picioare. Am rămas surprinsă de această imagine a
păcatelor mele, era o trenă enormă, care-mi amintea
de ceva deja văzut: o pictură murală, o miniatură,
ceva cu un om gol al cărui spate era cuprins de flăcări
portocalii de sus până la glezne, ca un fel de creastă
dorsală compactă. Am simţit în mod clar că e vorba
de păcatele mele, multe, enorme şi de un sentiment
de neputinţă şi jale.
Atunci mi-am amintit că de cu seară fusesem întro vizită unde nu făcusem decât să ascult o grămadă
de prostii, să spun o grămadă de prostii şi să mă şi
pronunţ în necunoştinţă de cauză despre un bătrân
marxist, despre care ştiam numai din auzite. Am aflat
cu ocazia asta că tocmai murise, şi brusc m-a apucat
un sentiment de vinovăţie intensă şi mi-am cerut
scuze gazdelor, cum am putut.
Ajunsă acasă, m-am băgat în pat şi m-a copleşit
mizeria propriei mele fiinţe. Mă simţeam murdărită
de vizita făcută, mă simţeam mizerabilă ca ultimul
om şi am trăit ceva ce probabil trăieşte beţivul sau cel
căzut într-o patimă, un viciu, într-un moment de
cruntă luciditate. Mi s-a părut că mă văd în fundul
unui puţ adânc, căzută acolo fără scăpare şi
condamnată fără apel la pierzanie – şi un sentiment
de adâncă dezolare m-a copleşit. Lipsa de speranţă
era totală, mi se părea că nu există putinţă de
mântuire în felul nostru de a fi, că suntem în proporţie
de 90% nişte sărmane animale damnate, şi că şi eu
fac parte din cei 90% care vor fi iremediabil
condamnaţi la neant. M-am văzut în lotul comun, eu
cea atât de orgolioasă, şi disperarea a fost atât de
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mare încât am înţeles că pentru cei mai mulţi dintre
noi ea nu poate fi depăşită. Şi în acel moment am mai
înţeles că tocmai asta e un păcat, e un mare păcat, în
care cad cei mai mulţi oameni, dacă nu conştient în
orice caz inconştient. Şi că de fapt trebuie să lupţi cu
sentimentul căderii totale. Şi am ştiut că eu voi lupta,
căci m-a apucat brusc un fel de revoltă pe propria
mea neputinţă disperată. Aşa am adormit.
Duminică, toată ziua, am fost neagră – cruntă şi
mută. Am rămas în pat multă vreme citind Patericul.
Asta m-a mai liniştit şi m-a făcut să meditez intens,
să-mi treacă tot felul de idei poetice şi teologice prin
cap. Dar nu m-a ajutat să mă scol şi să mă duc să mă
rog, cum îmi propusesem, ca în ultimele duminici.
Nu mi-am notat ideile avute, dintr-un fel de decenţă
minimă şi din masochism.
Toată săptămâna care tocmai a trecut am fost
înnegurată şi foarte închisă în mine. M-am simţit
supărată pe Horia şi nu i-am vorbit zile în şir (el a
suportat asta cu stoicism). Totul mă enerva, toţi
oamenii mi se păreau iritanţi, iar pe mine nu mă mai
puteam suporta. Treptat însă, mi-am revenit. Tot ce
am putut să fac a fost să mă rog în gând destul de des,
mai ales împotriva mândriei/ mâniei, căci ăsta e
păcatul meu capital. Ba chiar am cerut ajutor pentru
asta. Şi e drept că am reuşit mai repede ca înainte sămi dau seama de momentele de trufie, încântare de
sine, mulţumire, auto-închipuire etc. şi să mă
cenzurez în clipa imediat următoare.
Într-o noapte, m-am rugat mai intens să mi se
ierte păcatul mândriei şi să fiu ajutată. Şi parcă am
văzut-simţit cumva că de sus, din întunericul nopţii,
ceva blând coboară peste lume. De fapt, am înţeles că
Dumnezeu se pogoară tot timpul peste Pământ, că El
plouă cu har din belşug, doar că noi nu suntem în
stare să-l resimţim, deşi harul stă cu generozitate şi cu
răbdare deasupra noastră, ca o boare suspendată, şi ne
aşteaptă să ne „trezim”.
În timp ce înţelegeam asta, şi mă rugam în şoaptă,
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am simţit-o pe pisica noastră, Miţi, apropiindu-se de
faţa mea: dormea lângă mine, pe plapumă, şi cum e
foarte sensibilă la auz şi curioasă la orice zgomot
necunoscut, venise să vadă ce se aude şuşotind din
pat, de alături. Am îndepărtat-o blând şi cu o mână
am început s-o mângâi, iar ea a început să toarcă; dar
cum mă opream din mângâiat, vrând să mă reapuc de
rugăciune, cum devenea iar agitată. La un moment
dat, mi-a trecut prin cap că s-ar putea să fie şi aici o
mică lucrare drăcească.
De altfel, am devenit mult mai atentă la acest
„aspect” al existenţei. Ba chiar am realizat că fiecare
zi e un fel de luptă între demonii şi îngerii personali.
Şi că lupta e dură şi strânsă. Imaginea asta, deşi pare
vetustă, e foarte veridică şi eficientă psihologic. Mă
face mult mai vigilentă faţă de mine însămi. Cum în
ultima vreme am început să realizez că multe din
„imaginile”, aparent metaforice ori simbolice, din
scrierile teologice, sunt de fapt descrieri destul de
precise ale unor fenomene psihice, înclin acum să
cred că şi „războiul dracilor” are o acoperire în
realitate. Dar mă tem să avansez pe calea asta, căci
dacă sunt adevărate cele citite în cărţi, ar fi groaznic
să văd tot ce se poate vedea în „tărâmul” acela (ba
chiar m-am rugat să fiu protejată de astfel de viziuni).
Azi e duminică din nou. Mi-a mai trecut
supărarea şi negreala sufletească. Am început să
vorbesc din nou cu Horia, deşi aproape monosilabic.
De dimineaţă, în vederea unei zile curate de duminică
în care-mi propusesem să citesc numai din Pateric,
am vrut să fac o baie. Nu prea dormisem bine de cu
noapte, voiam să capăt puteri. Când să intru în baie,
m-am întors puţin cu capul înapoi şi mi s-a părut că o
văd pe pisică lângă mine, drept care i-am şi vorbit.
Apoi, întorcându-mă cu totul, am observat cu
stupoare că nu era nici o pisică lângă mine – pisica
era în cealaltă cameră, pe sofa, liniştită şi nemişcată,
cum o vedeam prin uşa întredeschisă. N-ar fi avut
cum să ajungă acolo atât de repede – instantaneu – şi
fără să o aud zdupăind pe parchet. Am rămas
interzisă, avusesem o nălucire. Mai târziu, ducândumă spre bucătărie, am aruncat cu coada ochiului o
privire spre sofa şi mi s-a părut că pisica era aşezată
la mijlocul ei, tot nemişcată, dormind. Când m-am
întors de la bucătărie, după câteva secunde, am
observa cu uimire că pisica dormea nemişcată la un
capăt al sofalei, iar nu la mijloc, cum o văzusem puţin
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mai înainte.
Nu atât faptul că avusesem o nouă nălucire, ci
faptul că se repetă aceeaşi nălucă m-a pus pe gânduri.
Căci ştiu din mica mea experienţă spirituală că unele
fapte semnificative se repetă tocmai ca să fie
percepute şi eventual înţelese. În plus, pisica mea e
perfect neagră. Neagră ca smoala. Un deghizament
perfect pentru „ştim noi cine”, dacă vrea să te
prostească, să te zăpăcească, ori să te inducă în
eroare, după vechi scheme din cărţile vechi, precum
Patericul. Sună medieval, superstițios, dar asta este.
Nu pot decât să mă autoridiculizez, înţelegând că
psihicul meu reacționează prompt la subtextul
lecturilor. Sau că e ceva mai mult decât asta.
30 martie
Citind în treacăt câteva pagini dintr-o carte de
Françoise Dolto despre psihanaliza copilului, brusc
m-am înduioşat de mine însămi până la lacrimi,
recunoscându-mă într-o descripţie de caz. Lucrul
acesta m-a surprins. Mi-am adus aminte că şi prima
dacă când citisem cartea asta, căzusem într-o neagră
melancolie, răvăşită fiind de aduceri aminte din
copilărie, melancolie care mă marcase câteva zile şi
mă făcuse să mă port duşmănos cu mama, cu tata, dar
şi cu Horia (Horia, ca de obicei, voia să-mi ia cartea
din mână, căci el detestă psihanaliza). Reacţia de
atunci m-a surprins prin violenţa ei, la vârsta mea de
40 de ani: era ca şi cum fusese atins un buton automat
care reacţiona programat la anumiţi stimuli. Iar acum,
din nou, aceeaşi reacţie. Ceva nu e în ordine cu
psihanaliza în general, ea aduce mizeriile la suprafață
fără să te vindece de ele cu adevărat, iar sensibilitatea
mea exacerbată faţă de „subtextul” lecturii, pe care
mi-o verific încă o dată, mă pune în mod fizic în
gardă. Psihanaliza ori a fost valabilă cândva, în prima
jumătate a secolului şi apoi a devenit o „otravă”
colectivă, ori de la început a fost o mare şi teribilă
„tentaţie” infantilizantă a spiritului nostru modern,
ne-apărat de o doctrină spirituală coerentă și
puternică.
11 aprilie
O săptămână amestecată, ca şi vremea de afară.
Trebuie să constat, în ultimul timp, o stranie
concordanţă între meteorologia externă şi cea
spirituală. Până acum o săptămână, a fost o vreme
teribil de rea, de ploioasă, în Bucureşti şi în ţară. Ea
a coincis cu starea mea neagră şi pot să presupun că
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în bună măsură mi-a şi determinat starea cu pricina
prin simple mecanisme psiho-fiziologice (deşi eu ştiu
că nu a fost numai asta).
Dar de vreo 10 zile, coincidenţa dintre lăuntrul
meu şi starea cerului mă pune pe gânduri într-un mod
mai aparte. Vremea e foarte schimbătoare de-a lungul
unei zile, iar starea mea de atenţie spirituală, de
asemenea. Acum câteva zile, observând cerul închis
şi gata să plouă, mi-a venit să mă rog ca să nu mai
plouă, şi, ce să vezi? n-a mai plouat! Apoi, în alt
moment al aceleiaşi zile, m-am rugat mai intens
pentru păcatele mele şi pentru locul acesta şi, ce să
vezi? cerul s-a înseninat. Mai târziu, fiind într-o
reuniune, m-am purtat cam aspru cu nişte colegi, şi
uitându-mă pe ferească am văzut cerul întunecânduse. Asta m-a înspăimântat, căci ploaia şi fulguiala au
produs inundaţii şi ne-au terorizat preţ de vreo două
săptămâni. M-am apucat să mă rog repede în gând
pentru iertarea mâniei pe care o arătasem puţin mai
înainte şi, ce să vezi?, cerul iar s-a înseninat. Şi
lucrurile au continuat tot aşa.
Seara, acasă, mi-am reamintit tot acest dialog
straniu, mut, cu starea cerului. Şi mi-am amintit brusc
că în noaptea în care marile ploi s-au oprit, adică cu
una-două seri înainte, îmi trecuse prin cap să mă rog
pentru oprirea ploilor, după o perioadă psihică neagră
în care nu mă rugasem defel. În acel moment nu mam rugat propriu-zis, ci numai mi-a trecut prin cap
gândul respectiv, ceea ce totuşi a echivalat cu o scurtă
rugăciune. Am observat de altfel că ploile se opriseră,
când m-am băgat în pat. Apoi, în următoarele zile,
atenţia mea spirituală, adică cea spre rugăciune, a fost
dispersată, şi la fel a fost şi vremea, amestecată.
Revenind la ziua în care am făcut experienţa
coincidenţei dintre rugăciunile mele şi starea vremii,
această constatare cel puţin stranie nu m-a scos din
minţi, pentru că o mai constatasem fugitiv şi cu alte
ocazii. Dar, întotdeauna, această conştienţă nu ţinuse
decât foarte puţin, după care nu mai dădusem nici o
atenţie stării meteorologice şi eventualei ei legături
cu starea mea de vigilenţă interioară. Aşa s-a
întâmplat şi de data aceasta. În zilele următoare am
uitat să fiu atentă şi vremea a fost mai degrabă rea,
dar pe porţiuni scurte, iar în general, sau în rest,
schimbătoare. Eu, la rândul meu, îmi aduceam
aminte doar din când în când să mă rog. Şi aşa fac şi
acum când scriu.
Aseară am încercat să meditez puţin asupra
acestei coincidenţe cel puţin stranii. Sigur că există

explicaţia simplă, deterministă, că de fapt starea
vremii îmi determină stările sufleteşti – dar în cazul
acesta ar trebui explicat în ce fel rugăciunile mele
determină, sau sunt în legătură cu schimbarea
ulterioară a stării vremii. Şi aici probabil s-ar putea
invoca vreo schimbare fiziologică determinată de
încă invizibila schimbare a vremii, pe cale de
survenire, ce-mi determină modificarea stării de
spirit – dar asta ar însemna un fel de „telepatie”
premonitivă cu meteorologia cerească, ceea ce iese
din cadrul determinismului strict materialist.
Nici explicaţia vreunei legături între „puterea”
rugăciunii mele şi influenţarea stării vremii nu e de
acceptat în mod simplu. Îmi ştiu mai bine decât alţii
mizeria şi neajunsurile şi nu cred în puterea mea
spirituală. În plus, în jurul meu sunt milioane de
oameni care pot influenţa şi ei ca şi mine această
stare a timpului, dar în sens invers, sau haotic.
Pot numai presupune altceva – dacă lăsăm
deoparte vreo graţie specială acordată într-un
moment sau altul unuia dintre noi ca un semn de milă
şi de ajutor spiritual. Anume că uneori e de ajuns ca
un singur om să se roage pentru ceva şi pentru ceilalţi
pentru ca Divinul, în marea sa compasiune, să acorde
acel ceva tuturor. Sigur că nu doar eu m-am rugat în
acele zile pentru oprirea ploilor. Poate că rugăciunea
mea a coincis cu alte rugăciuni în momentul în care
mie mi s-a părut că e eficientă. Poate şi alţi „umani”
au observat această stranie coincidenţă între
rugăciune şi vreme. Poate că lui Dumnezeu îi place să
acorde în joacă asemenea minuni uşoare celor care-i
plac pe moment pentru smerenia lor. Sau poate că
într-adevăr există o stranie şi voită coincidenţă –
adică legătură invizibilă, interacţiune subtilă – între
psihicul nostru şi „psihicul lumii” (adică
meteorologia), pe care uneori ajungem să-l
conştientizăm şi influenţăm. Totul e în legătură cu
totul, asta e sigur, numai noi suntem orbi, cruzi şi
inconştienţi. Faptul că starea biologică şi starea
psihică reprezintă ordonări ritmice, adică temporale,
care ca atare pot intra în rezonanţă cu alte ordonări
ritmice, cum ar fi ciclicitatea meteorologică, n-ar
trebui să ni se mai pară o aberaţie. Ar trebui doar să
fim mai atenţi cu lăuntrul nostru. Şi, în concluzie, de
aceea e foarte utilă slujba zilnică ce se ţine în biserici,
liturghia de zi şi de noapte, pentru că poate că ele
influenţează coerenţa lumii noastre umane şi ţin
cumva lumea asta întreagă unită.
E S E U
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DUMNEZEU
DUPĂ METAFIZICĂ
Florin CRÎȘMĂREANU
În ultima perioadă, discursul despre estetica
teologică s-a revigorat destul de consistent prin
scrierile unor gânditori contemporani de prin rang,
precum David Bentley Hart (n. 1965) și John
Panteleimon Manoussakis (n. 1972). În textele lor,
ambii autori se revendică explicit de la opera
fundamentală a teologului romano-catolic Hans Urs
von Balthasar (1905-1988) ‒ Herrlichkeit. Eine
theologische Ästhetik Schau der Gestalt (VII vol.),
Einsiedeln, Johannes Verlag, 1961-1969 – care
considera „creștinismul drept religia estetică par
excellence”. Așadar, creștini fiind, suntem
condamnați definitiv la frumusețe care, în cele din
urmă, ne va și salva (Dostoievski).
Îmi pare perfect justificată această redresare a
discursului teologic despre frumusețe, de vreme ce
φιλοκαλία, iubirea de frumos, ar trebui să reprezinte
începutul oricărei teologii creștine. În acest context,
frumusețea nu mai este înțeleasă doar ca o noțiune
printre altele, ci „o categorie indispensabilă gândirii
creștine” (D.B. Hart, The Beauty of the Infinite: The
Aesthetics of Christian Truth, Grand Rapids/
Cambridge, Eerdmans, 2003; trad. de Vlad [Nectarie]
Dărăban, 2013, p. 59).
Totuși, în mod treptat, preocuparea pentru
categoria frumuseții a trecut într-un plan secundar; și
acest lucru nu s-a întâmplat doar în teologie.
„Frumusețea a căzut în dizgrația discursului filosofic
modern, dispărând aproape ca termen din estetica
filosofică” (D.B. Hart, trad. cit., p. 58). Probabil,
această situație a fost posibilă și din cauza faptului că
raportul între sensibil și inteligibil, creat și necreat, a
fost, la un moment dat, răsturnat. În opinia lui D.B.
Hart, noțiunea/ transcendentalul de frumos
(pulchrum) a fost eclipsat[ă], până la dispariție de
sublimul kantian, care a devenit astfel categoria
estetică prin excelență.
Cu o puternică semnificație ontologică,
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problematica frumuseții a ocupat un loc însemnat în
scrierile Părinților Bisericii. Lucrurile se vor schimba
însă odată cu textele scolasticilor de limbă latină,
unde frumusețea creației dobândește o anumită
autonomie, nemaifiind necesară contemplarea
arhetipului, creația fiind considerată frumoasă în
sine. De acum, în cadrele trasate de această
paradigmă, celor care vor să distingă net între cele
două planuri, sensibil – inteligibil, creat – necreat, li
se oferă un punct de plecare pentru argumentația lor.
La o distanță de patru ani de la apariția cărții lui
David Bentley Hart, The Beauty of the Infinite: The
Aesthetics of Christian Truth ‒ și fără a menționa
această contribuție ‒, John Panteleimon Manoussakis
(profesor la Boston College, dar și diacon (1995),
preot (2011) și arhimandrit al Bisericii Ortodoxe din
Grecia) publică în 2007 volumul cu titlul God After
Metaphysics: A Theological Aesthetic; lucrare
tradusă de curând în limba română, la Editura Ratio
& Revelatio din Oradea. Textul pe care îl avem în
vedere este deschis de Nota traducătorului (pp. 5-8),
unde suntem avertizați că „Dumnezeu după
metafizică se adresează unui public inițiat”. De
asemenea, în aceeași secțiune, ni se explică doct de
ce traducerile Corpus-ului Dionysiacum în limba
română (prima, efectuată de Cicerone Iordăchescu și
Theofil Simenschy, și, cea de-a doua, realizată de
Dumitru Stăniloae) sunt lăsate deoparte, de vreme ce
„ambele versiuni prezintă carențe (pe alocuri)
insurmontabile”. Pentru citatele din Scriptură se
folosește o ediție din 2015, aprobată de Sinodul
Bisericii Ortodoxe Române, însă numele
Mântuitorului este scris Isus Cristos peste tot în carte,
din anumite considerente filologice. Dar, pentru ca
toată lumea să fie mulțumită, se va folosi și varianta
Iisus Hristos în anumite situații, când e vorba despre
unele texte traduse deja în limba română.
Volumul lui J.P. Manoussakis este structurat în
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trei secțiuni, inspirate de Întâia epistolă a lui Ioan 1,
1 (ce au în vedere succesiv: vederea, auzul,
atingerea), care cuprind la rândul lor opt capitole,
împărțite și acestea în subcapitole. Interesat mi se
pare faptul că, în scrierea sa, profesorul de la Boston
College inversează ordinea din pericopa avută în
vedere: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am
văzut cu ochii noștri, ce am privit şi mâinile noastre
au pipăit despre Cuvântul vieții”. Așadar, probabil,
din motive metodologice, autorul alege să
privilegieze paradigma greacă în detrimentul celei
semite, privirea/ vederea devenind astfel cea dintâi,
iar auzul este trecut într-un registru secundar.
Autorul lucrării pe care o avem în vedere găsește
în tablourile pictorului flamand Jan Brueghel cel
Bătrân (1568-1625) un sprijin pentru justificarea
esteticii teologice. Între altele, Brueghel a pictat
Alegoriile celor cinci simțuri, iar J.P. Manoussakis
are în vedere doar trei dintre aceste tablouri: Alegoria
vederii (c. 1618), Alegoria auzului (c. 1618) și
Alegoria atingerii (c. 1618), care se pliază pe cele trei
secțiuni ale lucrării sale. Într-o anumită măsură, se
poate spune că acolo unde Jean-Luc Marion apelează
la icoană pentru a explica tot felul de lucruri, J.P.
Manoussakis recurge la hermeneutica acestor
tablouri ale pictorului flamand. Este limpede pentru
toată lumea că simțul vederii a fost întotdeauna
privilegiat de gândirea filosofică occidentală. Totuși,
mi se pare important de precizat că această vedere,
prin prisma icoanei, a tabloului, să trimită la ceva
dincolo de ceea ce pot vedea ochii carnali.
În secțiunea a II-a, dedicată simțului auzului,
profesorul de la Boston College susține, pe bună
dreptate, că „filosofia s-a ocupat de ascultare într-un
mod mai degrabă stângaci, deoarece domeniul a fost
îndeosebi privirea” (p. 161). Îmi pare că aici autorul
volumului pe care îl avem în vedere face un pas în
față prin comparație cu demersuri similare întreprinse
de Jean-Luc Marion, a cărui prezență, explicită sau
implicită, se regăsește pe aproape fiecare pagină a
cărții Dumnezeu după metafizică.
Cea de-a III-a secțiune, în care este analizat
simțul atingerii, are ca punct de plecare un loc din
lucrarea lui Aristotel, De anima, 432 a, unde filosoful
grec spune că „sufletul este asemeni mîinii” (trad. de
Al. Baumgarten, 2005, p. 197). Ceea ce înseamnă că
sufletul nu doar contemplă ideile, ci le și apucă
cumva. În acest context, un exeget, Stanley H. Rosen,
apreciază că „nu vederea, ci atingerea este cel mai
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filosofic dintre simțuri, deoarece atingerea este
anterioară, mai generală și mai intim legată de ta
pragmata decât vederea […] prin atingere ajungem la
diferențierea formelor, care este o condiție necesară a
cunoașterii. A cunoaște înseamnă a atinge”
(„Thought and Touch: A Note on Aristotle’s De
Anima”, în Phronesis, 6/ 2, 1961, p. 132).
Întrebarea de la care pleacă lucrarea lui J.P.
Manoussakis este următoarea: „cum putem să-l
gândim pe Dumnezeu după metafizică?”. O astfel de
întrebare poate fi înțeleasă ca un exercițiu, o ipoteză
de lucru, care are un anumit sens într-un univers de
discurs. Mai exact, o astfel de interogare poate fi
considerată justificată în acea paradigmă pe care unii
o văd în multiple feluri: post-creștină, postmetafizică, post-umană ș.a.m.d. La fel de bine, cred
eu, sunt suficiente persoane care nu s-au gândit să se
raporteze astfel la Dumnezeu. De ce nu poate fi
„gândit” Dumnezeu în paralel cu metafizica și cu
întrebările ei? Și de ce Dumnezeu trebuie „gândit”
prin raportare la metafizică? Nu ne îndemna L.
Wittgenstein, total nefilosofic: „nu gândi, ci
privește!” (Cercetări filosofice, 66; trad. de M.
Dumitru și M. Flonta, 2013, p. 142)? Pe de altă parte,
J.P. Manoussakis afirmă că „nu avem cum să nu
surprindem o străfulgerare, kat’analogian, a modului
divin de existență” (p. 63). Este posibil, însă o astfel
de „străfulgerare” poate fi ea transpusă într-un
discurs conceptual, metafizic?
Astfel de întrebări sunt pertinente și, credem noi,
chiar și cel mai neavizat dintre cititori le poate
formula. În definitiv, ce legătură poate fi între un
Dumnezeu viu, o persoană, și un concept, o
abstracțiune a metafizicii? Memorialul lui Pascal
funcționează perfect și la acest nivel. Încă de la
început, J.P. Manoussakis ne spune că Dumnezeu
„este mai bine înțeles prin limbajul doxologic al
slavei și prin muzica imnurilor decât de logos-ul
sistematic al teologiei” (p. 19). Bine, și dacă lucrurile
stau astfel, înseamnă că Dumnezeu poate fi mai bine
înțeles prin logos-ul sistematic sau nu al metafizicii?
Nu spuneau oare Părinții Bisericii că trebuie să
folosim cu prudență conceptele și categoriile noastre
cu privire la Dumnezeu?
Acestea fiind spuse, îmi pare că nu am înțeles
foarte bine miza întrebării de începutul cărții și
valabilitatea ei universală. În zilele noastre, ne putem
raporta la Dumnezeu în același mod în care au făcuto creștinii dintotdeauna, fără metafizică, prin
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raportarea directă la persoana divino-umană a
Mântuitorului Iisus Hristos. Potrivit Scripturii, doar
El îl face cunoscut pe Tatăl (In 14, 5; I Tim 2, 5; vezi
în acest sens și paginile dedicate de J.P. Manoussakis
acestei chestiuni, p. 52 sqq.). Însă, nu doar pentru N.
Cuanus și H.U. von Balthasar, chipul lui Dumnezeu
este Hristos. Scriptura ne spune limpede acest lucru:
„Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai
întâi născut decât toată făptura” (Col 1, 15).
În orice caz, încercare de a „articula o trăire
filosofică a lui Dumnezeu” (p. 60) poate fi străină
unora dintre noi, dacă nu se explică ce se înțelege
prin filosofie și ce se are în vedere prin Dumnezeu.
Pentru a oferi un răspuns la întrebarea inițială
autorul apelează la un cocktail de fenomenologie și
hermeneutică, asezonat cu trimiteri la textele
patristice de limbă greacă (Grigorie al Nyssei și
Dionisie Areopagitul sunt autoritățile cele mai
frecvent invocate). Această rețetă a fost verificată în
prealabil de către Jean-Luc Marion, cu un oarecare
succes. Totuși, în pofida structurii sale, lucrarea lui
J.P. Manoussakis nu poate fi considerată o lucrare
academică în sensul strict al cuvântului, ci mai
degrabă poate fi catalogată drept un eseu, o încercare
pe care cititorii cu adevărat avizați, savanții, o pot
neglija fără a pierde prea multe.
O serie de aspecte mi-au atras atenția la ediția
cărții lui J.P. Manoussakis tradusă în limba română.
Iată câteva dintre ele:
Am observat că unele titluri ale scrierilor antice și
medievale au rămas în limba engleză (de exemplu, la
p. 32 et passim.). În opinia mea, dacă nu sunt păstrate
titlurile originale, în latină, opțiunea traducerii este
binevenită, dar în niciun caz aceste titluri nu trebuie
să apară în engleză. Apoi, când sunt totuși traduse,
unele titluri conțin toate cuvinte cu majusculă ‒ spre
exemplu: A Cincea Meditație Carteziană (p. 33 et
passim.) ‒, ceea ce contravine normelor limbii
române.
La p. 55, numele lui Maxim Mărturisitorul este
redat într-un mod bizar pentru limba română,
preferându-se varianta „Maxim Confesor”; iar la nota
59 este citată Epistola XV a Sfântului Maxim, care,
din fericire, este tradusă în limba română, fără a se
menționa acest lucru. În aceeași logică pe care nu o
înțeleg, nota 47 de la p. 166 a lucrării originale: „In
Maximus’s Epistula XV (“On the Common and the
Particular, i.e., on the Essence and the Hypostasis”),
PG, 91 (556 AC)” este trunchiată în mod inexplicabil
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astfel: „În Sf. Maxim Confesorul, Epistula XV, PG,
91 (556 AC)” (p. 226, n. 59). Suntem mai liniștiți
pentru că a fost adăugat „Sf.” și „Confesorul” (sic!).
Am fost surprins să regăsesc la tot pasul în carte
toponime și antroponime în versiunea lor din limba
engleză, spre exemplu: Pergamon, Henry din Ghent,
Gregory of Nyssa etc.; incorect este, în limba
română, și opțiunea pentru antroponimul Toma
d’Aquino. De asemenea, unele titluri de lucrări sunt
rămase în limba engleză, precum Epistle ș.a.m.d. Pe
de altă parte, nu înțeleg de ce traducătorul optează
pentru „Pseudo-Dionisie Areopagitul”, în vreme ce
autorul lucrării preferă versiunea „Dionysius the
Areopagite” (probabil, dintr-o scăpare de
tehnoredactare, în ediția din 2007 a lucrării lui J.P.
Manoussakis
apare frecvent scris
greșit
„Aeropagite”; greșeală repetată, în mod cu totul
surprinzător și de traductorul român; vezi, spre
exemplu, p. 241 et passim.). Omenește, pot înțelege
că scrierile păstrate sub numele lui Dionisie
Areopagitul nu sunt pe placul tuturor. De asemenea,
pot înțelege faptul că traducerile în limba română ale
acestor scrieri au limitele lor, fiind considerate la un
moment dat depășite (ca orice traducere, de altfel),
dar nu pot fi de acord cu modificarea opțiunilor unui
autor atunci când alegem să traducem textele sale. De
ce să faci acest lucru, dacă autorul nu a vrut să scrie
cu „Pseudo” și, mai mult decât atât, să elimini de la
bibliografie intrarea sub numele Areopagitului?
De asemenea, nu înțeleg de ce titlul folosit de J.P.
Manoussakis, Commentary on the Song of Songs,
este tradus în română astfel: Tâlcuire amănunțită la
Cântarea Cântărilor (p. 136). De ce „amănunțită”,
dacă în lucrarea originală este doar commentary? De
ce ai folosi titlul ales de traducătorul român al acestei
scrieri, același „nefrecventabil” D. Stăniloae
(împreună cu Ioan Buga), care a tradus, între multe
altele, scrierile atribuite lui Dionisie Areopagitul? Tot
aici, nota de la p. 137, prin care se trimite la ediția
publicată în 1982, este eronată, pp. 105-106 nu conțin
fragmentul din Tâlcuirea lui Grigorie, care începe la
p. 113, ea regăsindu-se în colecția PSB 29, pp. 113330.
Apoi, sunt tot felul de schimbări de topică în
traducerea pe care o avem în vedere față de ediția
originală. Spre exemplu, unii termeni grecești nu mai
apar acolo unde le era locul, ci după alte cuvinte.
Spre exemplu, la p. 137 citim: „Căutarea lui
Dumnezeu (ζήτησις)…”, or, în textul din limba
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engleză, termenul grec apare corect după „searching”
(p. 94).
În traducere, Siloam (Shiloh în ebraică) e redat
când prin scăldătoare, când prin spălătoare?! (vezi
pp. 210-211). Siloamul ar putea fi la fel de bine și o
piscină. Pe cine ar scandaliza acest lucru?
Cartea se încheie cu bibliografia, unde, în mod
surprinzător, sunt indicate frecvent doar traducerile în
limba română ale unor scrieri citate de către
profesorul de la Boston College. Firesc ar fi fost ca să
fie copiate edițiile folosite de autorul cărții și între
paranteze traducerea în limba română, acolo unde
există o astfel de traducere. Aruncând o privire peste
bibliografie, un cititor neavizat ar putea crede că J.P.
Manoussakis a folosit, spre exemplu, traducerea lui
Eugen Munteanu la Confesiunile lui Augustin. Mai
mult decât atât, de la bibliografie, scrierile păstrate
sub numele lui Dionisie Areopagitul (ed. Suchla) sunt
scoase cu totul. În dreptul lui Pavel Florenski,
traducătorul adaugă alte două scrieri (traduse în
limba română) pe care autorul cărții Dumnezeu după
metafizică nu le citează. Scrierile lui Martin
Heidegger de la bibliografie au un statut special. Mai
întâi, un criteriu cantitativ, în ediția originală sunt 22
de titluri, iar în traducere se regăsesc doar 21. Apoi,
ordinea din ediția tradusă nu pare a respecta nici un
criteriu: ediții în germană amestecate cu traduceri în
engleză și română aruncate în dreptul lui M.
Heidegger, fără un minim efort de a respecta topica
ediției originale sau un criteriu cronologic (sau de
altă natură).
Observ că nici criteriul asumat tacit de către
traducător, acela de a menționa traducerile în limba
română ale scrierilor citate de J.P. Manoussakis, nu se
respectă, de vreme ce lucrarea lui Marie-José
Mondzain este tradusă de Măriuca și Adrian
Alexandrescu: Imagine, icoană, iconomie. Sursele
bizantine ale imaginarului contemporan (București,
Sophia, 2009). De asemenea, lucrarea lui Origen De
principiis este tradusă în limba română de Teodor
Bodogae, în Scrieri alese, vol. III, București,
EIBMOBOR (PSB 8), 1984. Și scrierea lui Proclus
Elemente de teologie este tradusă în limba română de
Alexandru Anghel (București, Herald, 2007). Nu este
menționată nici traducerea volumului semnat de Paul
Ricœur, Conflictul interpretărilor: eseuri de
hermeneutică (trad. de Horia Lazăr, Cluj-Napoca,
Echinox, 1999). Aceeași situație se întâlnește și în
cazul lui Richard Rorty, lucrarea sa Contingenţă,

ironie şi solidaritate (Bucureşti, All, 1998) a fost
tradusă de Corina Sorana Ştefanov. Cartea lui Ch.
Yannaras, Persoană și eros (București, Anastasia,
2000) este tradusă de Zenaida Anamaria Luca.
Scrierea Creație și euharistie (Bucureşti, Editura
Bizantină, 1999) a Mitropolitului Ioannis Zizioulas
este și ea tradusă în limba română de Caliopie
Papacioc ș.a.m.d.
Uneori, în traducerea apărută în 2018 sunt copiate
inclusiv greșelile de tehnoredactare din ediția
originală (din păcate, multe, mult prea multe), așa
cum este, spre exemplu, cazul lucrării lui Felix Ó
Murchadha, unde numele filosofului german M.
Heidegger pare cu un singur g în ambele ediții. O
situație similară se întâlnește în dreptul articolului
semnat de Karl Rahner, „Le début…”, unde termenul
début, apare majuscula D în ambele ediții. Aceeași
situație și în dreptul lui Paul Ricœur, Le conflit des
interprétations… ș.a.m.d. Despre lipsa accentelor în
traducere ce să mai vorbim.
Cititorul traducerii în limba română a scrierii lui
J.P. Manoussakis observă cu ușurință numeroase
greșeli de tehnoredactare care s-au strecurat și în
redactarea bibliografiei: nume stâlcite, lipsa unor
accente/ treme, inconsecvențe de redactare, când se
apelează la engleză (and/ &), când la română (și)
pentru a înșirui numele unor autori, lipsa spațiului
dintre scrierile citate etc., etc.
De asemenea, față de ediția publicată în 2007 (pp.
211-213), urmată de traducătorul român, lipsește
Index-ul, care ar fi fost de ajutor aceluiași cititor
neavizat.
În finalul acestor rânduri, putem concluziona că
lucrarea lui J.P. Manoussakis este destul de
interesantă, provocatoare pe alocuri și cred că merita
mai multă atenție. În orice caz, traducerea în limba
română este meritorie, în primul rând pentru că este;
constituind astfel un punct de plecare pentru cititori
autohtoni.
John Panteleimon Manoussakis, Dumnezeu după
metafizică: o teologie estetică, traducere de Cristian
Vechiu, Oradea, Ratio & Revelatio (col. Epoché), 2018,
290 p.

CARTEA DE RELIGIE
CONVORBIRI LITERARE

163

CARTEA DE FILOZOFIE

DESPRE
FRUMUSEŢEA DISCURSULUI
Bogdan Mihai MANDACHE
Idele lui Marte, când un grup de conjuraţi l-a ucis
pe Caesar, nu a fost un eveniment de natură să
schimbe starea politică a Romei, aşa cum au crezut
făptuitorii, ci, spun istoricii, nu a făcut decât să
prelungească anarhia, profunzimea crizei. Este
momentul când intră în scenă un tânăr de nici 19 ani,
Iulius Caesar Octavianus, nepot al lui Caesar, pe care
acesta îl adoptase, şi care va rămâne în istorie sub
numele de Octavian Augustus. Pentru început, după
asasinarea lui Caesar, Antonius, Lepidus şi Octavian
au constituit un triumvirat, fiecare revendicând o
parte a imperiului. Cu timpul Lepidus a fost dat
uitării, Antonius a încercat să-şi consolideze poziţia
în Orient, cu ajutorul Cleopatrei, fiind învins la
Actium, pe 2 septembrie 31 î.e.n., dată care deschide
lunga domnie a lui Octavian Augustus, până în anul
14 e.n. Lunga sa domnie a consolidat caracterul de
neînlocuit şi cvasi-magic al persoanei regale, într-o
încercare de a păstra aparenţele magistraturilor
republicane, orânduite după voinţa celui desemnat
drept Augustus. Pe plan politic a impus o ordine
nouă, a ascultat glasurile comunităţii romane, a
restabilit pacea în interiorul frontierelor imperiului.
„Imperiul Romei n-ar fi fost decât o cucerire
efemeră, dacă s-ar fi mulţumit să impună lumii, prin
forţă, o organizare politică şi chiar legi. Adevărata sa
măreţie rezidă poate mai mult în ceea ce a fost – şi
rămâne – capacitatea sa de iluminare spirituală”,
scrie Pierre Grimal, cunoscut specialist în filologia
clasică, dar observaţia sa acoperă întreaga istorie a
imperiului. Deşi formaţi anterior domniei lui
Octavian Augustus, Vergiliu, Horaţiu şi Titus Livius
au fost anexaţi gloriei imperiului, căci noua stare de
spirit a Romei lui Augustus nu a generat, în opinia
unor istorici ai literaturii latine, o literatură strălucită,
proza fiind condamnată unui declin iremediabil. O
recentă apariţie editorială aduce sub ochii cititorilor
epoca lui Augustus, în diversele sale manifestări
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culturale: Demetrio Marin, Retorică, stilistică şi
estetică în epoca lui Augustus, traducere de
Constantin Mărcuşan, Ediţie îngrijită şi studiu
introductiv de Traian Diaconescu, Iaşi, Editura
Institutul European, seria „Romania orientalis”,
2018, 356 p.
Până la apariţia acestei cărţi, Demetrio Marin era
puţin cunoscut cititorilor români, excepţie făcând
specialiştii în studii clasice. Dumitru Marin s-a
născut acum mai bine de o sută de ani în satul
Peicani, în judeţul Fălciu, a făcut studii clasice la
Universitatea din Iaşi, a fost bursier la Roma, iar
între 1948-1978 a fost profesor la Universitatea din
Bari. Cărţile şi studiile lui Demetrio Marin
conturează profilul unui filolog clasic, dublat de un
umanist de tip renascentist: „Opera savantului
Demetrio Marin reprezintă un univers filologic în
care trăieşte spiritul ecumenic european. Filologul
român, format în mediul academic italian,
transcende graniţele etnice şi confesionale şi nu e
numai român, sau ortodox, nici numai italian sau
catolic, ci este un dar al latinităţii orientale făcut
spiritualităţii europene”, scrie Traian Diaconescu. În
precedentul număr al revistei „Convorbiri literare”
am făcut câteva consideraţii pe marginea noii ediţii a
Eseului despre Sublim, a lui Dionisius din
Halicarnas, carte pe marginea căreia Demetrio Marin
a făcut utile precizări într-o vreme în care filologii
clasicişti mai disputau încă paternitatea scrierii. Era
convins că ferma sa atribuire a Eseului, altui autor
decât Pseudo-Longinus va stârni controverse, dar a
persistat în cercetările sale dincolo de scepticismul
celor care nu mai vedeau necesară o reexaminare şi
o reaşezare a Eseului în contextul operei. Demetrio
Marin aduce câteva argumente în susţinerea
afirmaţiei sale că autorul nu poate fi decât Dionisius
din Halicarnas: nobleţea si superioritatea
intelectuală, referinţele la Platon, admiraţia pentru
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Demostene, pentru autorul dialogurilor, pentru
Lisias. La capătul unei minuţioase analize, Demetrio
Marin afirmă că „Atribuirea Eseului despre Sublim
lui Dionisius din Halicarnas pune lumea ştiinţifică în
faţa necesităţii unei reevaluări a retorului. Întradevăr, sarcina actuală a cercetătorilor nu este
nicidecum aceea de a diminua calităţile Sublimului
pentru a-l putea încadra în opera minoră a autorului
din Halicarnas, ci aceea de a evalua mai bine
întreagă operă dionisiană, care, cu adevărat nu este
deloc privată de performanţe, pentru a putea să fie
situată cu demnitate la acelaşi nivel cu al Eseului
despre Sublim, care constituie, naturalmente, cea mai
frumoasă, matură, şi superbă probă de încoronare a
sa.”
Un subiect interesant abordat de Demetrio Marin
este raportul între libertăţile cetăţeneşti şi arta
oratoriei, între ceea ce numim opoziţie şi decăderea
oratoriei, lipsa talentelor sublime şi cu adevărat
superioare, pe care le aminteşte Dionisius din
Halicarnas. Augustus încercase să instaureze o pace
internă, dar Eseul despre Sublim descrie nu o
libertate în sensul profund, ci despre o libertate
muribundă: „Însă noi, oamenii de astăzi, părem a fi
fost crescuţi la şcoala unei sclavii fie şi legală în
uzanţele şi în instituţiile ei aproape captivi pe când
minţile noastre erau încă naive.” Dionisius nu se
limitează doar la a aminti opinia unui „oarecare
filosof”, el analizează corupţia filonului moral al
întregii societăţi, decăderea morală generală ducând
la decăderea oratoriei, a elocinţei. Urmărind firul
discursului retorului antic, Demetrio Marin susţine
că lumea morală descrisă de autor este exact lumea
romană a domniei lui Augustus. O scriere despre
sublim nu putea ocoli chestiunea perfecţiunii
artistice, raportul între regulă şi geniu. Este locul în
care Dionisius discută despre Demostene, Platon şi
Lisias, pe marginea observaţiilor retorului Demetrio
Marin scriind: „Se înţelege că, faţă de scriitorul dotat
de natura divină, scriitorul mărginit doar la natura
umană, şi atunci când face cele mai ample eforturi şi
utilizări prin toate abilităţile metodologice, nu poate
nicidecum să rivalizeze cu primul pentru poziţiile
prioritare în evaluarea ierarhică a autorilor.”
Dacă în paginile despre geniu şi regulă, amintite
anterior, „disputa” prezentată de Dionisius ca
exemplu lămuritor era între Demostene şi Platon,
discuţia despre clasicism şi anticlasicism îi aduce în
prim plan pe Horaţiu şi pe Dionisius din Halicarnas.

Demetrio Marin lărgeşte cadrul cercetării amintind
mai mulţi autori antici şi opiniile lor despre
inspiraţie, spontaneitate, naturaleţe, ceea ce
configurează ingenium, intuind că a rămas necercetat
un teren care se pretează unor adăugiri, clarificări şi
aprofundări, pornind de la sursele teoretice pe care
le-a avut Horaţiu când a scris De arte poetica.
Demetrio Marin identifică atitudini spirituale şi
culturale ale lui Horaţiu care reflectă o anume
fidelitate faţă de sursele retorice ale timpului, o
contopire a aristotelismului şi platonismului, dar
pune în lumină şi o anume distanţare faţă de Cicero
şi ataşamentul faţă de teoriile lui Dionisius din
Halicarnas. Filologul italian compară tezele lui
Horaţiu cu cele ale lui Dionisius din Halicarnas în
ceea ce priveşte arta, rolul naturii şi al geniului în
creaţia literară. Poziţia etică a lui Dionisiul din
Halicarnas este continuată de Horaţiu care susţinea
că pentru a crea adevărate capodopere este necesară
nobleţe morală şi spirituală, altfel scrierile vor fi
mediocre: „Când această rugină şi grija de ban a
înrobit o dată/sufletele, mai putem oare spera sa
plăsmuim versuri/demne de a fi împodobite/şi
păstrate în sertare de preţ?”
Cuvântul a jucat un rol determinant în cultura
greacă, grăitor fiind în acest sens ceea ce spunea
Fénelon în Lettre à l’Academie: „La greci totul
depinde de popor şi poporul depinde de cuvânt.”
Grecii erau conştienţi de importanţa artei oratorice,
de valoarea artei de a persuada, de frumuseţea
cuvintelor bine alese într-un discurs. În Elogiul
Elenei, vestitul sofist Gorgias vorbea despre
discursul care a convins-o pe Elena, care i-a
ademenit sufletul: „Discursul este un stăpân
puternic, care duce la împlinire cu un trup foarte
mărunt şi aproape de nevăzut o lucrare pe de-antregul divină, căci el are puterea de a pune capăt
fricii, de a îndepărta jalea, de a trezi bucurie, de a
spori mila.” Eseul despre Sublim al lui Dionisius din
Halicarnas şi Retorică, stilistică şi estetică în epoca
lui Augustus, de Demetrio Marin, sunt două apariţii
editoriale remarcabile, adevărate acte de cultură, prin
readucerea în atenţie a preocupărilor pentru discursul
plin de substanţă, de eleganţă, alcătuit din cuvinte
alese şi idei bine orânduite.
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Marius CHELARU

„Dacă ar fi cu putinţă
Să mergem în cărările noastre
Să vorbim fiecare pe limba noastră
Să călătorim în şaua cămilei
Să fim flămînzi, să fim însetaţi
Să facem dragoste
Căci despre asta e tot”
Naim Araidi, Dacă ar fi cu putinţă

Scriitorul, poetul druz Naim Araidi s-a născut în
Maghar, în Israel, în 1950. Cu specializări
universitare/ post universitare în domenii ca: ştiinţe
politice şi limba şi literatura ebraică, literatură
comparată, a predat la Universitatea Bar-Ilan. A fost
şi jurnalist, a colaborat la revista „Mifgash”, a
Uniunii Scriitorilor Evrei. A scris şi în ebraică şi în
arabă, şi este tradus în mai multe limbi străine.
A ocupat diverse funcţii (şi în diplomaţie), a avut
şi alte tipuri de activităţi (a prezentat două programe
TV săptămânale, un altul pentru copii ş.a.). A fondat
revista „Al-Sewar”, a participat la numeroase
festivaluri/ întâlniri literare naţionale şi
internaţionale, între care şi la Zilele revistei
„Convorbiri literare”, cînd a ajuns la Iaşi împreună cu
poetul turc Metin Cengiz, şi am discutat de câteva ori
şi despre poezia beduină, despre cea a beduinilor din
Israel ş.a., şi, desigur, a druzilor.
Cînd vorbesc de Galileea gîndul mă duce, înainte
de toate, nu la poezia beduină, druză sau la cea în
limba arabă. Şi de aceea, şi prin prisma discuţiilor cu
autorul acestor versuri dar şi a altor lecturi din poezia
beduinilor ori a druzilor, am citit cu interes această
carte a sa, cu gîndul şi la autorii evrei (proveniţi din
diverse colţuri ale lumii sau, mai puţini, născuţi în
Israel) sau arabi despre care am scris, de la Shaul
Carmel la Mahmud Darwish, ori, de pe un alt palier,
de la Adrian Grauenfels ori Menahem Falek la, acum,
iată, la oamenii din Galileea ai lui Naim Araidi.
Mai toate poemele sale sunt impregnate, fie
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concret, fie prin amintiri despre, de imaginea felului
de a fi al sătenilor beduini/ druzi, de satul „în care
pentru prima dată am învăţat/ ce este plânsul”, „la
casa mea de piatră/ pe care străbunii mei au săpat-o
dintr-o stâncă”, la care mereu, cum se vede din ce a
scrie, a dorit să se întoarcă, şi pentru că „au dispărut
din cuvintele mele cuvinte dragi/ precum aroma
cimbrului şi-a zatarului”, să revină în satul „în care
am trăit o altă viaţă/ (...)/ renăscut pentru a-mi plăti
greşelile”. Dar, cînd re/ajunge pe meleagurile
copilăriei, în care revenise pentru a se regăsi, marcat
cu totul de viaţa dusă în alte locuri, cu un alt fel de a
fi, intră „dintr-un exil în altul”, întrebându-se: „Unde
eşti, sat al meu care ai fost,/ care ai dat nume tuturor
cărărilor/ Astăzi drumuri împietrite şi negre”, din
care au dispărut „copiii suferinţei” de altădată şi
dintotdeauna, „rătăciţi precum frunzele zdrenţuite ale
toamnei”.
Alteori vorbeşte despre visul păcii atît de des
mestecată de dinţii conflictelor parcă fără sfârşit din
zonă, care duc la „masacrul copiilor„, acelor copii
care „îşi vorbeau unul altuia/ în limba tăcută şi
gălăgioasă a morţii”, care „nu vorbesc nici ebraică,
nici arabă/ ei nu au nicio altă limbă a lor”, ci „se
privesc cu priviri împietrite”, şi „asta e singură limbă
a lor”.
Sau scrie despre felul în care el, un beduin, a mers
cu „ea” la Zidul plângerii şi, apoi, s-a întors „fără a fi
religios”, ca să scrie „un poem cât o rugăciune/
înghesuită în crăpăturile pietrelor”, despre Ierusalim,
în care „nu am nici un zid al meu/ (....) Nici o
moschee/ nici o biserică”, pentru că „Ierusalimul meu
este ea mai/ frumoasă femeie din lume/ Adevărată
precum tristeţea unui poem”.
Unele poeme sunt dedicate unor personaje ca
Anton Shammas (scriitor palestinian) sau Darid al
Atrash (compozitor sirian, emigrat în Egipt). Sau sunt
despre experienţe aparte cum este cea dăruită de
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ascultarea Şeherezadei lui Korsakov (căci e un „lucru
ciudat să asculţi despre adevăratele/ Nopţi arabe/ în
limba rusă”). Ori despre locuri (satul natal, tărâmul
Galileei, în care s-a născut, Ierusalim, Muntele
Carmel ş.a.) sau despre mare (care e „o femeie
frumoasă. Parfumul ei are arome diverse/ dar numai
una, cea mai puternică, îmi răcoreşte trupul/ când
brizele mării m-au dezbărat de dorinţă!)
Vorbeşte în mai multe rânduri, şi divers, despre
dragoste, despre iubirea pentru soţia şi fii săi, despre
dragostea pentru locurile în care s-a născut şi trăieşte,
trecând „prin anotimpuri/ sprijinit de umerii
femeilor/ din viaţa mea”. Scrie despre singurătate,
„ascunzătoarea” pe care o cauţi fără istov înlăuntrul
tău, speranţă, poezie, poeţi (căci „numai poeţii rămân
poeţi/ atât în viaţă, cât şi în moarte”, între care se
vede pe sine, mereu, „un om care dăruieşte un poem/
omenirii”.
Este o carte pe cât de redusă ca număr de pagini,
pe atît de densă imagistic şi tematic. Una care ni-l
arată ca un personaj frânt între mai multe lumi, fie
dinlăuntrul, fie din afara sa, cele în care s-a născut şi
în care l-a purtat viaţa, în care trăieşte şi fericirea şi
nefericirea de a simţi, de a vedea în jur atâta durere,
atâtea lucruri care despart oamenii, dar şi atâta iubire
şi speranţă. Are în versul său şi acea nuanţă de
melancolie, de mister şi percepţie a universului
imediat şi a celui atotcuprinzător pe care o primeşte
de la stirpea sa, dar şi aceea a concretului din viaţa
cotidiană, cu frumuseţea, drama, împlinirile şi
aşteptările pe care ni le dăruieşte tuturor. Mizează pe
construcţii poetice bogate în imagini cu tuşe
puternice, întregite de atingerea metaforelor de care
nu face, totuşi, abuz, folosindu-le însă, parcă, mai
mult pentru „culoare”. Scopul principal este ceea ce
vrea să spună, să arate, să transmită ce simte despre
lumea sa.
Una peste alta poezia unui om din Galileea acasă
la care, în satul său, nu am mai apucat să ajung să ne
vedem şi acolo pentru că s-a stins din viaţă cu puţin
timp înainte de asta. Un om dintre cei din Galileea, pe
care, în poemul care dă titlul acestui volum care
„sună” plăcut (şi) în traducerea Flaviei Teoc, îi vede
astfel: „Oamenii din Galileea sunt puternici ca
soarele/ Iuţi precum terebintul şi plini de vigoare/
Asemeni stejarului din focul Gomorei./ un fir nevăzut
mă leagă de oamenii aceştia/ Blânzi precum sarea
mărilor atât de departe de trupurile lor”. Despre toate
acestea, spune Naim Araidi, „voi scrie până când vă

voi smulge din mine,/ Oameni din Galileea,/ Şi voi
tăia firul care ne leagă/ Şi sângele va ţâşni din rănile
noastre”.
Nu am dorit să mă opresc acum, poate o voi face
cu altă ocazie, asupra druzilor, felului lor de a trăi, de
a fi, culturii şi literaturii lor, îndeobşte nu cine ştie
cunoscute, ci, în amintirea lui Naim, m-am referit
numai la versurile sale. I-a plăcut oraşul nostru, dar
simţea, ştia că nu va mai avea ocazia să revină, fiind
deja grav bolnav. Însă şi-a dorit să aibă un volum în
limba română, şi acum îi îndeplinesc dorinţa pe care
mi-a spus-o cînd am vorbit despre poezia, despre
cartea sa, a le oferi cititorilor revistei „Convorbiri
literare” câteva rânduri despre felul său de a scrie.
Închei cu un alt fragment din poezia sa:
„Va creşte poetul în poemul pe care l-a scris
Va creşte şi va îmbătrâni, se va coace
Iar la vârsta la care fructele se desprinde de pe
creangă
Se va desprinde şi el
Asemeni tuturor fructelor
Crescute pe lungul drum al
Întoarcerii acasă”.

Naim Araidi, Oameni din Galileea, poeme, traducere
din limba engleză de Flavia Teoc, coperta: Ovidiu Hrin,
Editura Brumar, Timişoara, 2012, 50 p.
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VISUL ROTUND
AL CUVÂNTULUI
Simona MODREANU
Ori de câte ori căutăm o reprezentare pentru
infinitul mic sau pentru infinitul mare, gândul se
duce în chip natural spre figurilor rotunde: punctul,
cercul, sfera, bucla, ca și cum ar exista un pattern
inerent, o predeterminare înscrisă în datele noastre
genetice. Chiar și o foarte sumară și parțial aleatorie
incursiune în lumea simbolurilor fundamentale și a
celor mai mici structuri universale, ne dezvăluie
nenumărate reflectări literare ale acestor
problematici care au zgândărit mereu imaginațiile
inspirate și fertile.
Când Dante descrie divinitatea, în ultimele
cânturi din Paradisul, alege punctul ca ilustrare a
ordinii universale în gândul lui Dumnezeu, înainte
de a se desfășura în creație: „un punct ce-a lumii
osie o ține-n el” (Cânt XIII); „căci vezi în punctu-n
care/ toți timpii de-orișicând sunt timpi prezinte”
(XVII); „Ființa lumii care centru-l ține/etern pe loc,
dar totu-n jur mișcându-l,/ de-aici începe ca din dată
fine.// Ăst cer nu-i nicăieri decât în gândul/ lui
Dumnezeu, din care-amor s-aprinde/ spre-a-i da
mișcări, și curs spre-a fi plouându-l.// Lumina și
iubirea-n cerc îl prinde/ cum el pe toate; dar
cuprinsul lui/ îl știe singur Cel care-l cuprinde.”
(XXVII); punctul radios al lui Dumnezeu, lumina
increată… „Un punct văzui ce-așa de-nflăcărată/
lucoare-avea, că via lui lumină/ de-nfoacă ochii-i
face orbi deodată” (XXVIII); „Cel ce-i punct deodihnă-a orice minte.” (XXVIII); „punctu-al cui
cuprins adun-oricare «când» și «unde». (XXIX) „…
punctul ce mă-nvinse/ și pare-nchis el cel ce-nchide
toate” (XXX).
Există însă câțiva scriitori renascentiști francezi,
aproape complet ignorați astăzi, ale căror scrieri
sunt aproape nefiresc de complexe și moderne din
perspectivă filosofică, dar și științifică,
nemaivorbind de frumusețea desăvârșită a rostirii.
Iată, de pildă, într-un straniul poem al lui Maurice
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Scève, pentru a cărui lectură trebuie multe chei,
există un vers, primul în fapt, de o excepțională
concizie și plasticitate, care poate foarte bine
reprezenta o sinteză a tuturor teoriilor și concepțiilor
despre originea lumii, despre gândul creației chiar:
„Cel dintâi în Nimicul său ferecat se tăinuia în al său
Tot”, un concentrat al echivalenței între Nimic –
vidul plin – și Tot – întregul încă nedesfășurat în
creație. Teoria înfășurării și desfășurării lumii, a
ordinii implicite și explicite pe care avea să o
dezvolte David Bohm e cuprinsă toată în acest vers,
un alt mod de a formula monada pitagoreică și
plotiniană, e punctul din care vor țâșni materia,
timpul, spațiul. „Esența plină în sine de infinitate
latentă” – iată o definiție a vidului, oferită de același
Scève, cu cinci sute de ani înainte ca ecuațiile și
experimentele contemporane să vină să demonstreze
ceea ce, prin cunoașterea intuitivă și conexiunea
instantanee la imaginal, la akasha, poeții, ca și
artiștii, accesaseră pe altă cale.
Nenumărate alte texte din perioada medievală
sau renascentistă abordează această chestiune
cosmogonică majoră cu o dezinvoltură intelectuală
și o forță de expresie sintetică surprinzătoare pentru
cititorii de azi. Pentru unii dintre ei, cum ar fi poetul
și savantul Guy Le Fèvre de La Boderie, singura
temă demnă de a fi abordată e cea a sferei al cărei
centru este pretutindeni, iar circumferința nicăieri.
Iată încă un exemplu care, dincolo de armonia
prozodică și aluziile platoniciene, nu s-ar fi făcut de
râs nici în fața unui Bohr, de pildă:
… să pătrund în infinitul adânc care se rotește în
centrul său.
Centrul său se mișcă în el, iar el nu se clintește
deloc,
Ceea ce numim Univers este Punctul Centrului
său:
CONVORBIRI LITERARE

Și cum de se repliază în sine
Neîncercuitul Cerc încercuind Encyclia?
Paradoxal (poate pentru noi, nu pentru ei),
Dumnezeu este în același timp centrul din care se
ivește universul, dar și sfera infinită care îl conține
pe acesta ca punct. În linia lui Nicolaus Cusanus,
Dumnezeu este și minimul conceptibil, adică
punctul, dar și maximul, respectiv sfera.
Circumferința este egală cu centrul și fiecare punct
al sferei este centru. După cum sintetizează Georges
Poulet, Dumnezeul final este identic cu Dumnezeul
inițial. Punct de plecare, centrul/punctul este și
punct de sosire. În domeniul transfinitului
matematic, ca şi în domeniul transfinitului teologic,
partea este egală cu întregul.
Aproape nimeni nu-i mai cunoaște astăzi pe
acești adevărați „oameni universali” ai Renașterii, o
epocă în care toate științele, toate formele de creație
și de cunoaștere se împleteau și creșteau organic,
fără hiatusul introdus de epoca Luminilor și agravat
necontenit de atunci încoace. Evident, cantitatea de
cunoștințe specifice, sau varietatea și rafinamentul
instrumentelor și metodelor de cercetare actuale nici
nu suportă comparație cu cele existente în vremea
aceea, dar oare chiar suntem mai câștigați din
această perspectivă? Oare faptul că am dobândit o
aproape perfectă cunoaștere a fragmentului
compensează pierderea imaginii de ansamblu, a
sentimentului apartenenței la o rețea fabuloasă de
structuri, la un întreg?
Viziunea sferei inteligibile, fără margini și capăt,
care generează multiplicitate și care, într-un al
doilea timp al mișcării cosmice absoarbe creația în
centrul ei continuă și în secolul următor, în ecuație
fiind însă tot mai prezent omul – la rândul său centru
și punct, aidoma Creatorului. Interesantă e și
evocarea uniunii progresive, a reunirii în fond, a
sufletului cu Nimicul-Tot, cu Unul-punct, pe care o
regăsim și la poeți și la teologi și la savanți. De
pildă, rebelul iezuit devenit pastor protestant, Jean
de Labadie, și el îndrăgostit de simbolul sferei
infinite, scrie:
În cerc perfect, fără început și fără capăt,
Care fără circumferință își are centrul peste tot:
Are totul, este totul, ba chiar este Totul suprem,
Care nefiind nimic este Tot și nu este decât Ființa
însăși.

Cam tot pe atunci, în plină regență a rațiunii,
universul lui Cyrano de Bergerac (L’autre monde/
Cealaltă lume, 1657) apare ca format dintr-o
„infinitate de mici corpuri invizibile” ce au drept
caracteristici soliditatea, incoruptibilitatea și
simplitatea. În acest roman științifico-fantastic,
Cyrano reia multe din argumentele lu Lucrețiu din
De rerum natura, fără a merge însă pe linia viziunii
clasice grecești, care respingea vidul ca neant
neinteresant, ba chiar înspăimântător. Omul lui
Cyrano nu mai este în centrul universului, dar, pe de
altă parte, el trăiește într-un univers infinit unde
materia formată din atomi poate lua o pluralitate de
forme și unde i se oferă o multitudine de posibilități.
Personajul Dyrcona, care călătorește spre Soare și
apoi spre Lună, afirmă că, în apropierea astrului
fierbinte, Icosaedrul, nava sa spectaculoasă, care e
un ingenios ansamblu de oglinzi, vase și sfere, își
încetinește viteza: „... din cauza seninătății eterului
care se rarefia pe măsură ce mă apropiam de sursa
zilelor; căci materia, la această altitudine, este foarte
rărită de marele vid de care e plină, în consecință,
această materie este foarte leneșă din cauza vidului
care nu acționează.” Tot acest text, aproape necitit
astăzi, al Celeilalte lumi furnizează nu doar o teorie
atomică, ci și un fel de „dovadă experimentală” a
existenței vidului!
Secolul al XVIII-lea însă vine cu o ruptură de
nivel, iar centrele, cercurile și punctele
predecesorilor sunt vehement persiflate de generația
Iluminiștilor, astfel încât își pierd prestigiul și forța
simbolică transcendentă, devenind în scurt timp
ininteligibile, sau doar simboluri seculare ale unor
sisteme științifice, precum cel cartezian, newtonian,
apoi al întregii ere industriale ce a urmat. Dar nu cu
totul, desigur, supapele subterane ale gândirii au
continuat să funcționeze, iar când orizontul a permis
din nou o viziune integratoare, scriitorii au fost
printre primii care au explorat-o. Pentru că prin
cuvânt, ne eliberăm de opresiunea lucrului, ne
distanțăm de univocitatea lui, ne aruncăm chingile.
Iar cuvântul neîngrădit visează rotund...
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CĂRŢI ŞI ARTICOLE
Ioana COSTA
Oricît de mult am încerca şi oricît de strîns
ne-am defini aria de interes profesional, ne
aflăm prea adesea în situaţia de a nu ţine pasul
cu tot ceea ce se publică în plan naţional (pentru
a ne limita la realitatea imediată, românească).
Periodicele, volumele omagiale, actele unor
manifestări ştiinţifice – toate acestea conţin
contribuţii valoroase, pe care ne-am dori să le
cunoaştem. Tocmai de aceea, volumele de autor
care alătură articole apărute anterior, grupate
tematic, îşi dovedesc din plin utilitatea, ajutîndune să ne completăm bibliografia de specialitate.
Aş adăuga două beneficii colaterale: însumarea
unor asemenea contribuţii are ca rezultat
actualizarea profilului ştiinţific al autorului lor
şi, nu mai puţin, funcţionează ca o potenţială
deschidere a propriilor noastre lecturi înspre
teme aflate în marginea (sau chiar în afara)
domeniului personal de interes.
Cartea publicată la sfîrşitul anului trecut de
prof. Gheorghe Chivu (Limbă şi cultură: studii
de istorie a limbii române literare) este o
perfectă ilustrare a acestor observaţii generale.
Cele aproape treizeci de contribuţii ştiinţifice
sînt grupate în patru secţiuni: Scrisul religios,
Probleme de vocabular, Aspecte ale normei
literare, Limbă literară şi stil. Sîntem ajutaţi să
navigăm în acest spaţiu de cei doi indici (de
autori şi de cuvinte) care încheie volumul,
pilduitor şi din perspectiva redactării.
Latiniştii se simt atraşi, ca de un magnet, de
două articole dedicate formelor verbului
românesc de existenţă: „Consideraţii asupra
unor forme ale verbului a fi: sum şi sunt” (apărut
în Studii lingvistice. Omagiu Valeriei Guţu
Romalo, 2018) şi „Escu «sunt» în texte literare
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din secolul al XIX-lea” (apărut în Studii
lingvistice. In memoriam Cristina Călăraşu,
2018), la paginile 171-182 şi 183-188 ale
volumului de faţă. Cercetarea amănunţită şi
riguroasă a atestărilor este dublată de concluzii
limpezi, care – dincolo de istoricul formelor, „pe
care latiniştii ardeleni le-au considerat (în mod
eronat) reminiscenţe ale unor forme moştenite
din limba latină”, p. 182 – ne obligă să privim
critic actualele norme ortografice (id est, sunt şi,
implicit, suntem, sunteţi). Verbum sat sapienti
est...
Gheorghe Chivu, Limbă şi cultură: studii de
istorie a limbii române literare, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2019.
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STĂRI ŞI CONSTATĂRI
Anca MEIROŞU
Atunci cînd a ridicat melancolia la rang de stare
creatoare, Romantismul a mizat pe afect, intuiţie,
reverie în interpretarea trăirilor omeneşti.
Obnubilarea factorului „raţiune” a devenit astfel
condiţia suficientă şi necesară cufundării într-un
sine frămîntat de contradicţii, de aşteptări pe care, în
mod paradoxal, nu acţiunea le poate rezolva, ci
inacţiunea. Poemele romanticilor sunt producţii
irigate de vena solitudinii, a inerţiei asumate şi a
deznădejdii clamate, în care cuvîntul devine mai
puternic decît fapta, o dovadă că există viaţă şi în
ceea ce, la prima vedere, ar putea părea o decuplare
de la viaţă. Aşa se face că, în mod cu totul
surprinzător, misterioasa melancolie ajunge să
învăluie sufletul ca un balsam, redîndu-i vitalitatea
abia după ce aproape că l-a deposedat de ea. Dar
„Omnia tempus habent”... În Scrisori către un tînăr
poet, parcă rezonînd cu dictonul latinesc,
neoromanticul Rainer Maria Rilke spunea: „Totul
trebuie să se pîrguie pînă la capăt şi apoi să fie cules.
Trebuie să laşi să se desăvîrşească orice impresie,
orice sîmbure de sentiment, în sinea ta, în întuneric,
în necuvînt, în inconştient, în sfera ce n-o poate
atinge conştiinţa, şi să aştepţi cu adîncă smerenie şi
răbdare ora de naştere a unei noi clarităţi; asta, doar
asta înseamnă a trăi ca artist: în înţelegere şi creaţie”
(Fragment din Scrisoarea a III-a – Viareggio, lîngă
Pisa, 23 aprilie 1903).
În Antichitate, melancolia (lat. melancholia) era
considerată o boală grea, care afecta individul într-o
aşa măsură, încît acesta putea să-şi piardă
literalmente cunoştinţa. Nu întîmplător Hipocrate,
asociind melancolia cu un exces de bilă neagră, o
menţiona alături de epilepsie. În categoria celor mai
răspîndite boli tomnatice, acestora li se adăuga şi
nebunia. De bună seamă, al treilea anotimp al
anului, în care natura îşi lepăda veşmîntul ei verde,
se consuma atunci, la fel ca oricînd, în rememorări

tulburătoare sau în proiecţii plăpînde asupra unui
viitor nedefinit. Şi Rufus din Efes (sfîrşitul secolului
I d.Hr.), care a scris în greceşte despre melancolie,
dar a cărui operă s-a pierdut, supravieţuind
fragmentar în alte texte greceşti de factură medicală
sau în traduceri în limba latină sau arabă, vorbea
despre faptul că melancolia este rudă cu nebunia. Or,
mergînd pe firul tradiţiei platoniciene, această
apropiere nu este cîtuşi de puţin păgubitoare, din
moment ce nebunia este anticamera inspiraţiei, din
care se naşte poezia. Cît despre diversele tipuri de
melancolie, Rufus menţionează doar două:
melancolia dobîndită, în cazul celor care au suferit
de pe urma dezamăgirilor, acumulînd tristeţe, furie
sau ranchiună, şi melancolia înnăscută, în cazul
celor care fac din reflecţie unica lor preocupare,
predîndu-se pe sine propriilor gînduri.
Oricum ar fi, este cert că nicio făptură
omenească nu se poate da din calea melancoliei, fie
că o dobîndeşte, fie că se naşte cu ea. Poate că uneori
chiar o căutăm fără să ştim, încrezători că va
schimba, cîndva, ceva înlăuntrul nostru. Şi poate
acel moment a sosit acum, în prag de septembrie.
Rainer Maria Rilke, Scrisori către un tînăr poet. Briefe
an einen jungen Dichter, trad. Ulvine şi Ioan Alexandru,
editor Gavril Matei-Albastru, Ed. Diana Press, Bucureşti,
2012.
Rufus of Ephesus, On Melancholy (English, Arabic,
Latin and Greek edition), Pormann, Peter E. (ed.).,
Introduction, Text, Translation and Interpretative Essays by
Philip J. van der Eijk, Vivian Nutton, Peter E. Pormann,
Thomas Rütten, Peter-Klaus Schuster, Simon Swain, Ed.
Mohr Siebeck (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam
Religionemque pertinentia XII), Tübingen, 2008.
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ARTE

„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

BĂTĂLIA PENTRU VERDI (I)
Dragoş COJOCARU

LORNIONUL GALACTIC

Gloria de care are parte Giuseppe Verdi în
zilele noastre, când locul său în Panteonul
compozitorilor de operă, mai exact pe
podiumul acestui panteon, este disputat doar cu
Wolfgang Amadeus Mozart şi cu Richard
Wagner, în funcţie de gusturile opinentului şi
de concepţia sa istorico-critică asupra muzicii
în general şi a teatrului liric în particular, a fost
una fundamentată de la bun început (asta
însemnând
de
la
premiera
operei
Nabucodonosor la Scala din Milano în 1842)
pe triumfala primire de care compozitorul s-a
bucurat din partea publicului larg. Însă, de-a
lungul anilor, ecourile premierelor verdiene în
presa italiană şi în cea străină au sunat care de
care mai variat, adesea contradictoriu, fapt ce
reflectă, de cele mai multe ori, marea surpriză
pe care inventivitatea Maestrului a provocat-o
în rândurile criticilor, temeinic familiarizaţi cu
canoanele şi cutumele în vigoare. Nu o dată, lectura
acestor pagini cronicăreşti, la o anumită distanţă
peste timp, este la rândul ei, cel puţin la primul
contact, un prilej de imensă stupoare, ba chiar, în
unele cazuri, de imparabilă hilaritate. Trebuie spus
din capul locului că aceste reacţii „la cald” sunt
interesante şi pentru că autorii cu pricina nu au avut
la îndemână posibilitatea unei retrospective integrale
a impresionantului corpus verdian, astfel ei nefiind în
măsură să aprecieze importanţa fiecărei lucrări în
contextul ansamblului. Astfel, estimarea fiecărei
noutăţi produse de Maestrul din Busseto s-a efectuat
prin raportare fie la lucrările sale precedente, fie la
întreaga tradiţie lirică statornicită până la şocantele
surprize administrate de incalculabilul compozitor.
De bună seamă, titluri precum Rigoletto sau
Traviata, prezente fără întrerupere de la premierele
respective pe afişele teatrelor din întreaga lume, unde
deţin recorduri de frecvenţă şi popularitate, au
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deşteptat, în mintea cronicarilor vremii, opoziţii de
natură morală, iscate de subiectele provocatoare
selectate de Verdi din literatura contemporană şi
transformate de Piave în librete de operă. Astfel, la
Florenţa, Abramo Basevi a produs analize succesive
ale tuturor operelor verdiene pe care a apucat să le
studieze în timpul vieţii sale (de la început şi până la
Aroldo), el nemaiapucând să se confrunte cu seria de
capodopere de maturitate, începând cu Bal mascat şi
sfârşind cu Falstaff. Studiile acestui studios diletant,
de formaţie medic, au fost adunate în volum în 1859
şi, după câteva decenii de cădere în uitare, au fost
benefic resuscitate de critica verdiană în prima parte
a secolului XX şi, în cele din urmă, şi-au găsit o
lăudabilă formulă consultabilă în ediţia critică
realizată de Ugo Piovano şi publicată la editura
Rugginenti în 2001. Referitor la Rigoletto, Abramo
Basevi găsea de cuviinţă să întâmpine cu satisfacţie
interzicerea piesei lui Victor Hugo Le roi s’amuse de
către guvernul francez a doua zi după premieră,
întrucât această dramă „înjoseşte virtutea şi exaltă
viciul”. Pentru Basevi, desfăşurarea faptelor
dramatice sub apăsătorul semn al blestemului,
invocată de Hugo ca circumstanţă atenuantă în
prefaţa piesei, nu se susţine, întrucât o plasează sub şi
mai odiosul semn al neverosimilităţii: „dacă ţinem
seama că şi femeiuştile abia mai cred în efectele unor
asemenea blesteme”. Trecând la libret, afirmaţia lui
Piave că, o dată cu schimbarea numelor şi a
ambientului aristocratic, ar mai fi redus şi din
imoralitatea personajelor este respinsă de înţeleptul
cronicar italo-iudaic, cu completarea malevolentă că
singura consecinţă a adaptării o constituie, eventual,
nişte personaje mai insipide. După ce îşi exprimă,
clasicizant, preferinţa pentru finalul mozartianului
Don Giovanni (unde, cum ştim, concupiscentul erou
e pedepsit exemplar), Basevi trece la analiza operei
verdiene în discuţie printr-o grandilocventă concesie,
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admiţând că „totuşi, libretul conţine destule scene
care îi oferă compozitorului posibilitatea de a arăta ce
poate”. Să mai adăugăm că – încă un „totuşi”, dar al
nostru – cronicarul se referea la un text pe care Verdi
însuşi, într-o scrisoare de mai târziu, avea să îl
considere „cel mai frumos dintre toate libretele
(exceptând versurile)”.
Înfruntând produsul final cu arme teoretice şi
practice din domeniile muzicologiei, teatrologiei şi
ştiinţei literaturii, analistul dă dovadă de probitate şi
de
coerenţă,
inapetenţele
sale
morale
neîmpiedicându-l să facă aprecieri superlative
dinaintea unor reuşite evidente, aprecieri intercalate
cu nemiloase comparaţii defavorabile, în alte cazuri,
prin raportare la modele deja existente, dintre care
majoritatea provin din creaţia unor compozitori
intraţi, între timp, în umbra copleşitoare a vigurosului
stejar verdian. Succesul unei aberaţii atât de
strigătoare la cer cum este asumarea unui cocoşat ca
protagonist ce, colac peste pupăză, exprimă
sentimente enorme, este pus de Basevi pe seama
„stării prezente a depravării gusturilor”, care (ne
aflăm imediat după 1850) „determină sufletele să
caute, pentru a se recrea, stimulele respingătorului,
aşa cum membrele paralitice, pentru a se scutura, au
nevoie de puternice descărcări electrice”. În aceste
condiţii, criticul afirmă că nu mai e cazul să ne
minunăm: şi poate că argumentul explică perenitatea
succesului rigolettian, în condiţiile în care nu avem
motive să credem că, de atunci, „gustul” public ar fi
înregistrat vreo ascensiune remarcabilă.
Dincolo de aceste consideraţii de ordin moral,
Basevi nu se fereşte să îşi înceapă analiza propriuzisă cu o apreciere anticipatoare de bun simţ: „Verdi
a fost într-adevăr inspirat atunci când a pus pe muzică
această melodramă, care se potriveşte întrutotul cu
modul său de a simţi, energic şi doritor de contraste”.
În continuare, însă, el critică „balada” Ducelui de
Mantova pentru „un defect de simetrie demn de
remarcat” – eroare de apreciere ritmică corijată în
aparatul de note din ediţia critică din care citim şi
cităm. Ceea ce îl deranjează pe comentatorul medicomuzical nu este însă eroarea de ritm, altminteri
inexistentă, ci „senzualitatea” urmărită de
compozitor printr-un (pretins) nedemn artificiu. Însă
şi mai deranjante sunt „distonările” din concertato-ul
de închidere a primului tablou, care „rănesc
urechea”: în această situaţia, imitarea lui Beethoven
„nu ar fi trebuit să îl încurajeze” pe Verdi, care, în
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acest caz, produce efecte inferioare celor obţinute,
într-o situaţie similară, de un mare maestru precum
Meyerbeer... Mai departe, dimpotrivă, compozitorul
prezintă o nouă reuşită, de atmosferă descrisă
intrumental, în duetul tenebros dintre Rigoletto şi
Sparafucile, asasinul profesionist. Tot pozitivă, cel
puţin în intenţie, ar putea să pară şi aprecierea ariosoului reprezentând monologul imediat consecutiv al
protagonistului: „un recitativ care, spre deosebire de
obiceiul lui Verdi, este foarte îngrijit şi expresiv”...
Critica lui Basevi continuă în această manieră,
lăudând suişuri şi deunţând coborâşuri, cu unele
situaţii mixte de paradoxal suiş-coborâş concomitent,
aceste din urmă făcându-şi apariţia ca urmare a
cazurilor de împletire ale partidelor solistice în duete
şi ansambluri, ori ca modalităţi de colaborare între
voci şi instrumente. Un exemplu este chiar lungul
duet dintre tată şi fiică din continuarea monologului.
Mai departe, duetul dintre tenor şi soprană este „slab
atât ca invenţie, cât şi ca expresie” în prima secţiune,
de andantino, dar cabaleta concluzivă este
„însufleţită şi plină de foc”. Finalul actului e reuşit,
admite severul analist, în mai toate privinţele: de la
aria Gildei („foarte delicată şi nespus de suavă”), la
corul curtenilor („care, fără a prezenta o mare
noutate, decurge bine şi e bogat în unele frumoase
efecte de clarobscur”).
În actul al doilea, aria de deschidere a tenorului
este calificată drept „mediocră”. În schimb, pe bună
dreptate, aria baritonului este „foarte bine înţeleasă”,
în aşa fel încât critica îşi permite chiar asumarea unui
ton profetic: „această arie va rămâne printre cele mai
bune pagini ale lui Verdi”. Demne de toată lauda
sunt, apoi, toate momentele noului duet dintre
Rigoletto şi Gilda, unde Basevi apreciază la
superlativ atât partidele soliştilor, cât şi contribuţia
orchestrei, mai ales în materie de susţinere ritmică.
Dar accentele polemice ale criticului vor spori
considerabil în analiza ultimului act al capodoperei
verdiene...
Bibliografie:
Abramo Basevi: Studio sulle opere di Giuseppe
Verdi (1859), Edizione critica a cura di Ugo Piovano,
Rugginenti Editore, Milano, 2001.
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DMITRI ŞOSTAKOVICI:
PORTRET MIŞCAT –
MARTOR AL UNUI SECOL TRAGIC (XV)
IMPASURILE CREAŢIEI
– CRIZELE SUFLETEŞTI

Alex VASILIU
Imediat după moartea lui Stalin, în fosta URSS,
noii conducători au urmat o politică oficială din care sa dorit eliminarea obsesiilor absurde, a marilor
nedreptăți. Renunțarea la cazul doctorilor evrei
(acuzați de complot împotriva conducerii superioare
de partid și a fostului conducător suprem),
condamnarea oficială fără echivoc a serviciilor de
securitate pentru imixtiunea puternică în deciziile luate
la cel mai înalt nivel, procesul public și executarea lui
Beria, numărul imens de cereri depuse rapid de
familiile deținuților politici în vederea reconsiderării
dosarelor, unda verde pentru exprimarea mai liberă în
presă a ideilor novatoare în domeniul artistic au fost
semnale purtătoare de speranță. Evident, tabăra
conservatoare din toate domeniile de activitate nu a
putut fi neutralizată (anii următori dovedind că nici nu
s-a dorit o schimbare fundamentală), argumente în
spațiul artistic fiind persistența dogmei realismului
socialist, a luptei împotriva formalismului, idei
exprimate și pe parcursul discuțiilor despre Simfonia a
X-a de Dmitri Șostakovici, la care m-am referit în
episodul anterior. Dar, pe parcursul dezbaterilor din
uniunile de creație, din presă, în opusuri artistice au
început să circule idei și concepte până atunci
interzise.
În textul său Despre curaj creator și inspirație1,
Aram Haciaturian s-a referit la necesitatea eliberării
compozitorilor de ceea ce a considerat, eufemistic,
cerințele birocratice obligatorii, dar în această primă
luare de cuvânt publică a avut grijă să nu lase vreo
îndoială asupra adeziunii compozitorilor la conceptul
artei naționale realiste. Aproape simultan au fost
publicate opiniile îndrăznețe ale lui Ilia Erenburg în
articolul Despre munca scriitorului. Peste câteva luni,
în aprilie 1954, Soviețkaia Muzîka îl găzduia din nou
pe Haciaturian cu articolul mai curajos, lipsit de
echivoc încă din titlu: Adevărul despre muzica și
compozitorii sovietici. Tovarășul său de suferință
politică din anul 1948, Dmitri Șostakovici i-a
confirmat ideile, pledând, la rândul său, într-un articol
174

pentru dreptul artistului de a fi independent, curajos,
de a experimenta. Șostakovici își exprima speranța că
în 1954, munca în Uniunea Compozitorilor nu va mai
suferi din cauza defectelor birocratice de până acum.
Pe parcursul discuțiilor, o patimă inutilă înlocuiește
deseori schimbul de idei viu, creator despre opere
interesante, chiar dacă pot fi contestate.
Șostakovici a luat ca pavăză un articol încurajator
publicat în oficiosul partidului comunist sovietic,
Pravda:
[…] unul dintre cele mai mari rele care a afectat
domeniul artistic este nivelarea și adeziunea la un
model prestabilit, chiar dacă este pozitiv. Această
atitudine în munca artistică distruge individualitatea,
generează poncife și imitații, împiedică dezvoltarea
gândirii creatoare și privează artistul de plăcerea de a
experimenta.2
Mult dorita liberalizare începea să se concretizeze,
dacă ne gândim numai la romanul lui Erenburg
Dezghețul, publicat tot în 1954. Compozitorul și
scriitorul pot fi puși pe același plan: amândoi au
dezvăluit portretul adevărat al lui Stalin, Șostakovici
în partea secundă din Simfonia a X-a, Erenburg în
romanul menționat. Nu comparația, evident
inoportună, a simfoniei cu romanul contează, ci
mesajul de critică a lui Stalin, mai deschis, mai clar
datorită preciziei cuvintelor, ambiguitate pe care
muzica o permite, iar Șostakovici a dorit-o în timpul
și după compunerea lucrării.
El se afla din nou pe val: în noiembrie 1953
Cvartetul Borodin îi interpreta în primă audiție la
Moscova al cincilea opus pentru acest tip de formație
camerală, la 3 decembrie publicul îl asculta prima dată
pe al patrulea, exact peste două săptămâni urma, tot ca
noutate în sala de concert, Simfonia a X-a, pentru care
i s-a acordat cel mai înalt titlu din fosta URSS: artist al
poporului. Au mai primit acea distincție Aram
Haciaturian și Iuri Șaporin. Supoziția mea privind
semnificația inclusiv politică a recunoașterii oficiale,
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ca o recompensă adresată celor trei compozitori atât de
blamați în 1948 de rezoluția Jdanov, se bazează pe
recunoașterea la cel mai înalt nivel și a ciclului de
cântece Din poezia populară evreiască de Dmitri
Șostakovici (până la moartea lui Stalin imposibil de
interpretat public din cauza scandalului halatelor albe
– amintitul complot al medicilor evrei3), prezentat în
primă audiție la Sankt Petersburg în seara de 20
ianuarie 19554. Am comentat Cvartetele 4 și 5,
Simfonia a X-a, ascunse de Șostakovici până la
moartea lui Stalin, în numerele 8 și 9 (augustseptembrie 2020) ale revistei Convorbiri Literare.
Alt opus definitoriu pentru creația lui Dmitri
Șostakovici, parte finală a seriei lucrărilor schițate sau
finisate înaintea momentului martie 1956, după acest
moment scoase la iveală, ajuns la recunoaștere
internațională, este Concertul nr. 1 în la minor pentru
vioară și orchestră, despre care am pomenit doar,
anterior.5 Această simfonie pentru vioară și orchestră,
cum este considerat opus-ul în discuție, l-a menținut pe
Șostakovici în brațele strânse ale politicului.
Definitivându-l chiar în zilele dramatice din ianuariefebruarie 1948, când a fost ținta oprobiului
oficialităților, a criticilor colegilor de breaslă, a
virulentei campanii din presă, compozitorul nu a putut
propune interpretarea publică, tipărirea partiturii,
înregistrarea pe disc, prezentarea în sălile de concert.
Atunci se cerea o muzică optimistă, simplă, pe
înțelesul publicului fără o minimă pregătire și
experiență de audiție. Dar Concertul lui Șostakovici
instaurează încă din primele măsuri (partea I,
Nocturnă) un climat accentuat liric, trist, ajuns la
patetismul tragic (în partea a III-a, Passacaglia).
Caracterul grotesc (partea a II-a, Scherzo6) inevitabil la
Șostakovici, a neagă și mai mult preceptele ideologice
din ultima perioadă Stalin, partea a IV-a (Burlescă)
având șanse în plus de a fi antipatică cenzorilor, cu
toată influența muzicii tradiționale rusești, impusă prin
rezoluția Jdanov din 1948.
Aventura Concertului pentru vioară a continuat în
Statele Unite ale Americii. Cum Șostakovici era un
compozitor mult apreciat de dirijorii, filarmonicile,
publicul și posturile de radio din Federația Americană,
interesul pentru tot ce compunea era mare, violonistul
sovietic David Oistrah, aflat acolo în turneu, vorbise
despre noua lucrare – impresarul american a solicitat
partitura. Momentul era favorabil: războiul rece luase
o pauză, autoritățile sovietice doreau să strângă din
nou relațiile cu statul nord-american, inclusiv în
domeniul culturii. De aceea, și-au slăbit interferența în
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procesele creației și difuzării operelor artistice.
Șostakovici a beneficiat de noua linie politică deoarece
Concertul său pentru vioară a primit aprobarea de a fi
interpretat în cele două prime audiții sovietice rituale
de la Sankt Petersburg și Moscova. După scurt timp,
David Oistrah a prezentat Concertul în la minor
publicului american împreună cu Orchestra Simfonică
din New York dirijată de Dimitri Mitropoulos, discul
fiind publicat de casa Columbia în același an, 1956.
Aventura nu a constat doar în promovarea lucrării
pe teritoriu sovietic și american. Muzica însăși a fost
obiectul farsei, asemănătoare unor librete din opere de
Donizetti sau Mozart. Iată cum Șostakovici, care a
lăsat farsa, umorul să-i nutrească operele Nasul și Lady
McBeth din districtul Mțensk, din muzica de film sau
din unele simfonii compuse până atunci (exemplul cel
mai pregnant este Simfonia a IX-a), i-a pregătit o farsă
adevărată regimului politic sovietic. Așa cum a
procedat în septembrie 1935 – mai 1936 cu Simfonia a
IV-a, promițând apoi în ziare că va compune operele
Tânăra Gardă și Pe Donul liniștit având ca subiecte
romanele propagandistice sovietice cu aceleași titluri –
opere rămase doar promisiuni, anunțându-și tot în
presă, în 1938, intenția de a scrie o amplă lucrare
vocal-simfonică dedicată lui Lenin – opus la care nu a
lucrat niciodată, Șostakovici a păcălit din nou
oficialitățile până în 1953, făcându-le să creadă că, în
privința Concertului nr. 1 pentru vioară, s-a conformat
imperativelor rezoluției Jdanov și l-a rescris. Dar nu a
realizat câteva versiuni pentru că așa a vrut cenzura, ci
pentru că a aceptat sugestiile lui David referitoare
strict la partitura pentru vioară. Preluând de fiecare
dată ideile dirijorului Evgheni Mravinski în cazul unor
simfonii ale sale, Șostakovici a acceptat și părerile
violonistului virtuoz Oistrah, în care avea deplină
încredere. De altfel, lui i-a dedicat acest prim Concert
pentru vioară. Așa se explică existența a două numere
de opus ale lucrării: primul, 77, datează din 1948, însă
al doilea, 99, a fost menit să „vândă” oficialităților
ideea că ar fi compus o nouă partitură, conform
cerințelor ideologice. Oricine cunoaște contextul
politic din anul sovietic 1948 și ascultă cu atenție
Concertul nr. 1 în la minor poate înțelege nepotrivirea
de caracter, de climat emoțional. Am argumentat ideea
mai sus. Concertul este considerat o capodoperă,
aflându-se, din 1955 până azi, în repertoriul celor mai
importanți violoniști ai lumii. Revenirea lui
Șostakovici în prin planul vieții muzicale sovietice nu
s-a datorat exclusiv lucrărilor schițate sau compuse în
perioada 1946-1953, interpretate după aceea în primă
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audiție. Și unele simfonii altădată înscrise în stagiunile
filarmonicilor, apoi interzise, și-au regăsit publicul: a
șasea și a opta.
Pentru majoritatea compozitorilor, toate aceste
succese ar fi constituit motive de satisfacție deplină,
poate chiar argumente în favoarea unor clipe de
odihnă. Dar, cum am spus într-un episod trecut al
acestui serial documentar, ideea de odihnă nu i s-a
potrivit niciodată lui Șostakovici. Vocația sa de
compozitor era irepresibilă, dacă nu compunea
permanent, simțea acut trecerea inutilă a timpului. Cu
siguranță, însă, puterea lui de muncă depășea puterea
de generare a ideilor muzicale. Scria repede partiturile
pentru filme artistice, cântece patriotice și alte piese
ocazionale care nu aveau pentru el importanța creației
în genurile cameral și simfonic. Din nefericire,
performanța i-a lipsit, în momentul studiat aici, și când
a compus în cele două genuri – pot fi date ca exemple
Concertino pentru două piane (1953 – reamintesc,
anul evenimentului reprezentat de Simfonia a X-a!),
Cinci romanțe pe versuri de Dolmatovski (oare
valoarea modestă a poetului proletcultist bine văzut de
autorități în anii terorii staliniste i-a afectat, fie și
inconștient, energia creatoare?), Cântece spaniole
(1956).
Concertul nr. 2 în fa major opus 102 pentru pian și
orchestră (1957) poate fi considerat în două moduri:
Șostakovici l-a compus pentru fiul său, Maxim, atunci
în vârstă de 19 ani, spre a fi interpretat la examenul de
absolvire a Conservatorului din Moscova. Lucrarea
este lipsită de originalitate, nu depășește, nici nu
egalează valoric primul concert pentru acest
instrument, motive și procedee compoziționale din
opus-uri anterioare se repetă, dar partea a doua,
marcată de o frumusețe melodică pură, genuină, de
factură subliniat romantică, a contribuit la intrarea
partiturii în repertoriul multor pianiști. De altfel, după
ce l-a înregistrat pe disc la Moscova sub bagheta lui
Aleksandr Gauk, Șostakovici l-a mai imprimat odată la
Paris, tot în 1957, împreună cu Orchestra Națională a
Radiodifuziunii Franceze dirijată de André Cluytens.
A fost una dintre ultimele înregistrări ale pianistului
virtuoz Șostakovici. Deschiderea spre Occidentul
Europei și spre America de Nord a permis muzicienilor
din țara al cărei conducător suprem era acum Nikita
Sergheevici Hruciov să concerteze în lume. Pianiștii
Sviatoslav Richter, Emil Ghilels, Dmitri Șostakovici,
violonistul David Oistrah, dirijorul Evgheni Mravinski
au devenit câteva personalități de export mult
apreciate.
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Crizei provocată de impasul creativității,
documentată în scrisorile trimise prietenilor, s-a
suprapus crizei sufletești în urma pierderii neașteptate
a soției, Nina Vasilievna, la 5 decembrie 1954 (avea
doar 45 de ani) și a mamei, la începutul lunii noiembrie
1955. S-au păstrat amintirile unor prieteni, trecute pe
hârtie, care îl descriu pe Șostakovici în aceste
momente repetând fără încetare cuvinte de regret,
ascultând înregistrarea Simfoniei a VIII-a, cântând la
pian câteva din Preludiile și Fugile sale, în încercarea
de a reveni la realitate. Seara, după înmormântarea
mamei, pe care a iubit-o enorm, Șostakovici a făcut un
gest aproape suprem: a ars toate documentele adunate
meticulos de mama sa decenii la rând, care îi memorau
evoluția: primele afișe, cronici, fotografii, însemnări,
schițe de lucrări, scrisorile în care și-a mărturisit toate
gândurile și trăirile, epistolele schimbate în timpul
logodnei cu Nina Vasilievna. Reticența sa în public,
discreția în privința vieții personale au ajuns la
paroxism prin aruncarea în foc a întregii
corespondențe primită până atunci.
Cum s-a poziționat Șostakovici pe tabla de șah
aranjată de Hrușciov în 1956 la al XX-lea Congres al
PCUS și în anii imediat următori este o întrebare la
care răspunsul se încheagă din elemente disparate,
contradictorii. Viața ca om și ca muzician i-a continuat
sub aceleași semne ale imprevizibilului politic, ale
vocației creatoare proprii, marcată de nehotărâri, de
frământări personale, de complezențe și îndrăzneli
paradoxale, de o sensibilitate aproape maladivă.
Note:

1. Soviețkaia Muzîka, noiembrie 1953
2. Krzysztok Meyer, Dmitri Chostakovitch. Fayard,
1994, p. 356.
3. La procesul ce i s-a intentat de către noua conducere
a Partidului Comunist Sovietic, Lavrentie Beria a
recunoscut lipsa de suport real pentru acea campanie
violentă.
4. Curioasă a fost, totuși permisiunea oficială acordată
în 1948 de a se înregistra lucrarea la Radio în interpretarea
sopranei Nina Dorliak, a mezzosopranei Zara Doluhanova
și a autorului la pian. Decizie surprinzătoare și astăzi,
avându-se în vedere dizgrația politică în care se afla atunci
comunitatea evreiască din fosta URSS.
5. Convorbiri Literare, nr. 7 (295), iulie 2020, p. 176.
6. Scherzo-urile surprinzătoare, spectaculoase, de
temut pentru autoritățile politice ale vremii – partea
secundă de același tip formal muzical din Simfonia a X-a,
și nu numai aceasta, este reprezentativă...

CONVORBIRI LITERARE

CRISTI PUIU ŞI CĂUTAREA
AXIOLOGIEI PIERDUTE
Marian Sorin RĂDULESCU

Dacă pe unii îi liniștește gândul că Dumnezeu
„a murit” ori că niciodată „nu a existat”, Cristi Puiu
este – cumva, asemenea lui Ivan Karamazov –
tulburat, cum spune titlul unui film de Ingmar
Bergman, de posibila tăcere veșnică a universului,
de relativitatea reperelor morale. Îl tulbură nu
eventuala judecată aspră a Creatorului, ci ipoteza
că nu ar exista un Creator. În acest sens, el este un
extrem de sensibil regizor-poet (și, oricât de
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scandalos și desuet ar suna, profet) pentru
care Dumnezeu este nu un „cadavru
nietzschean”, ci un „catalizator ontologic”.
Continuând tradiția realistă începută în
cinemaul românesc de Reconstituirea, O
lacrimă de fată, Croaziera, Secvențe,
Moromeții – cvintetul de filme de dinainte de
1990 cărora le este cel mai îndatorat – Cristi
Puiu este autorul unei poetici aparte, deloc
facile, ce caută să-l scoată pe spectator din
starea impersonală de „cosmos abstract”,
pentru a-l pune în fața „realului”: conștiința
pătrunsă nu de remușcare, ci de pocăință.
Cine privește, se privește, la fel cum cine
filmează, se filmează. Tot ceea ce contează –
prin repetate vizionări atente ale filmelor
sale – este să deprinzi o privire
contemplativă, o „ecoprivire”. Să-ți folosești
retina, memoria și parametrii biologici de
decodare. Să-ți construiești un pod magnetic între
ochi și ecran. Abia atunci timpul decodării ar putea
fi singurul timp cu adevărat bun și roditor, abia
atunci am cuprinde înțelegerea ce deschide în
adâncul nostru – spre viața lăuntrică a spiritului –
ușile unor încăperi în care altfel n-am fi știut să
intrăm.

PSEUDOKINEMATIKOS

Mitologia filmului îl așează pe Andrei
Tarkovski, la loc de frunte, în rândul autorilor
„binecredincioși”. La fel se întâmplă și cu
Dostoievski în literatură. În realitate, niciunul
dintre ei nu a putut (și nu a dorit) să fie îndeajuns
de modern — dacă admitem că semnele evidente
ale modernității sunt ruperea de paradigma
premodernă (medievală), potrivit căreia fiecare
casă (cum spune Scriitorul din Călăuza lui
Tarkovski) îl avea pe Dumnezeu, în sensul că își
orienta viața după o anume rânduială, după un
anume „volant”. Altfel, credința pe care filmele și
cărțile lor o mărturisesc este mai degrabă o
nostalgie (implicită) după o anume axiologie
pierdută, o dureroasă călătorie spre „vechiul ideal”
care a încetat să mai existe, o căutare (un quest) a
unui timp liturgic încă nespulberat de „urâciunea
pustiirii” – sloganurile egalitariste ale lumii
moderne. O cunoaștere cu ajutorul dragostei. Și
Dostoievski și Tarkovski sunt preocupați să
exprime criza spirituală a „omului fără Dumnezeu”
– prilej pentru o posibilă regenerare morală. Pe
filiera aceasta se situează și ultimele filme ale lui
Cristi Puiu (între care Malmkrog, premiat anul
acesta pentru regie la Berlin, în cadrul secțiunii
Encounters) – singurul cineast român care și-a
dedicat, în fond, întreaga operă explorării existenței
„fără Dumnezeu” și a temerii de moarte.

Cu riscul de a nu fi de partea triumfătoare a
lucrurilor (și chiar de a scandaliza grav opinia
publică din țară, așa cum s-a întâmplat în câteva
rânduri, ultima oară la TIFF vara aceasta), Cristi
Puiu caută să-și păstreze discernământul față de
lume pentru a nu fi dizolvat și absorbit de
discursurile ei cameleonice. Ca un bolnav din
cauza unei epoci bolnave, își păstrează luciditatea
cu o înverșunare care lasă impresia că e, de fapt,
sănătos tun. Dacă împlinirea de sine este doar o
iluzie, atunci – pare a spune el – cel puțin ratarea să
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fie cât mai puțin vulgară, cât mai puțin stupidă. Să
fie o ratare cât mai împlinită. Semn de „ratare
cosmică” e însăși această chestionare – fină,
discretă, fundamentală – a ortopraxisului creștin.
Deopotrivă a celui „de etos, patrimonial”, „al
obiceiului”, cât și a celui „de revelație”, al
„iluminării și credinței”. În Malmkrog, tradiția
premodernă (în care sensul existenței omenești nu
este încă ignorat sau relativizat, în favoarea
afirmării cu ostentație a „individului liber
cugetător”) este – prin vocea lui Nikolai
(mesagerul concepției despre lume și viață a lui
Vladimir Soloviov) – vrednică de recuperat, de
frecventat, de interogat. Ca în Trei exerciții de
interpretare (lungmetrajul pe care Cristi Puiu l-a
realizat în 2012 în Franța, pornind de la câteva
motive filosofico-teologice din scrierile lui
Soloviov), ca în Noaptea mea cu Maud (de Eric
Rohmer), A cincea pecete (de Zoltan Fabri) sau
Sacrificiul (de Andrei Tarkovski) – pentru a numi
doar trei titluri, această tradiție constituie
partenerul cel mai fidel al creației, provocarea cea
mai fertilă.
„Priviți această Europă, n-o veți mai vedea!
Priviți această civilizație, n-o veți mai vedea!” –
pare a spune Cristi Puiu, într-un fel voalat în
Malmkrog și cât se poate de explicit în interviurile
pe care le-a dat (și) în acest an. Iar noi am putea
adăuga: Priviți această conversație, n-o veți mai
vedea!
Conversația
Malmkrog
durează
(aproximativ) 200 de minute și, pentru cei
nedeprinși să deosebească vorbirea de vorbărie,
este o interminabilă (și inutilă) grăire în dodii,
foarte asemenea unei piese de „teatru al
absurdului”. Subiectele de discuție în aceste
(aparent) sofisticate convorbiri „de epocă” (Trei
conversații cu privire la război, progres și sfârșitul
istoriei, textul lui Vladimir Soloviov, pe care se
bazează scenariul, surprinde gândirea filosoficoteologică rusă de la sfârșitul secolului XIX) – în
esență: relația dintre armată și morala creștină,
dintre Rusia și Europa, dintre modernitate și
religie; cultura redusă la funcția de civilitate;
ideologia pacifismului ș.a.m.d. – nu doar că nu șiau pierdut actualitatea și relevanța, ci – pentru
spectatorii și cititorii atenți – sunt mai vii ca

niciodată. La fel ca momentul „invaziei barbare”
din subtext, introdus de Puiu cu referire discretă la
„facerea lumii” după chipul și asemănarea
„revoluționarilor” ce luptă pentru cauza
„internaționalei comuniste”.
Deși epilogul cărții lui Soloviov (ficțiunea
despre Antihrist) lipsește, propriu-zis, din
Malmkrog, implicațiile sale sunt însă prezente și –
asemenea unor epifanii – ajung la spectator în
funcție de felul în care acesta trăiește și cunoaște
experiența kerygmei. Arta conversației din
Malmkrog poate părea absurdă, însă – la fel ca în
Beckett sau Ionesco – fundamentul ei, dacă ajungi
să îl descoperi și să te bucuri de el, trimite
deopotrivă la necesitatea trezviei pentru a nu pierde
prilejul întâlnirii cu Godot, cât și la rezistența
ultimului om la rinocerizarea generală.

CALENDAR NOIEMBRIE
Păunescu Coriolan – 1.11.1945
Alexe Gabriel – 02.11.1959
Dumitru Brădăţan – 03.11.1953
Patraş Antonio – 4.11.1973
Bostan Constantin – 07.11.1944
Grama Iancu – 08.11. 1933
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
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
Cătălin Mihai Ștefan – 30.11.1979
ARTE
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Mircea M. Pop, Scriitori români din diaspora,
ediţia a doua revăzută şi completată, Tipo Moldova,
Iaşi, 2020, 348 p.
Cu ceva timp în urmă,
semnalând un alt demers al
autorului, anume Pagini literare
româno-germane, notam că atât în
„Poezia”, la Iaşi (unde am publicat
şi o convorbire cu el), dar şi în alte
reviste din ţară Mircea M. Pop
semnează de ani de zile şi texte
despre creaţiile confraţilor, inclusiv
pagini literare româno-germane, pe
care, în parte, le-a adunat volumul amintit, apărut tot la
editura ieşeană Tipo Moldova, în colecţia „Opera
Omnia”, seria „Publicistică şi eseu contemporan”, ca şi
acesta la care facem acum referire. La aceeaşi editură
autorul publicase anterior două alte cărţi de acest tip,
anume Secvenţe literare germane şi pagini literare
româno-germane, în care erau adunate cronici literare,
recenzii, semnalări ale operelor autorilor români care
locuiesc în afara ţării (Germania, Franţa, Elveţia) şi
scriu în germană şi franceză, ori ale autorilor germani
care provin din România, dar şi ale unor cărţi despre
România.
În această carte, citim în Avertismentul cu care se
deschide, autorul şi-a propus să se ocupe „de ceea ce sa publicat în original în limba germană au în traducere
(din română, franceză, olandeză sau idiş) în spaţiul cu
limba de vorbire germană, deci în Austria, Elveţia şi
Germania”, în perioada de „după 1989 şi pînă în
prezent”, fie că este vorba de „primă ediţie, fie chiar şi
reeditări”. Din acest motiv, spune autorul, pentru că,
spre deosebire, de exemplu, de Petru Dumitriu, nu au
mai fost reeditaţi în germană după 1989, nu a avut în
vedere „scriitori importanţi din diaspora”, şi îi aminteşte
pe Virgil Gheorghiu, Paul Goma, Horia Stamatu sau
Vintilă Horia. Sau, alţii, ca Miron Kiropol, Gabriela
Melinescu sau Radu Tudoran, lipsesc din acest „tablou”
pentru că nu a avut acces la volumele în germană.
Pe de altă parte, faţă de prima ediţie, în care
inclusese 45, aceasta face referire la operele a 60 de
autori (unii mai cunoscuţi – cum este cazul cu Paul
Celan, Emil Cioran, Mircea Eliade, Panait Istrati,
Norman Manea, Florentin Palaghia, Eugen Doru Popin,
Tristan Tzara, Dumitru Ţepeneag ş.a. –, alţii mai puţin
cunoscuţi publicului larg de la noi, din diverse motive),
de la Sorin Anca la Andrei Zanca. Evident, nu putem
aminti, din păcate, numele tuturor autorilor (din diverse
generaţii, care au ajuns în Germania în varii împrejurări/
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perioade) despre care face vorbire aici Mircea M. Pop.
Dar, prin aceste pagini, Mircea M. Pop se adaugă celor
care lucrează la întregirea tabloului literaturii române cu
scriitorii din diaspora, mulţi, din păcate, încă prea puţin
cunoscuţi în ţară. Totodată, ne oferă şi o imagine asupra
felului în care au fost publicaţi în limba germană aceştia,
date despre activitatea lor, felul în care au fost priviţi de
confraţii germani (unele prin texte incluse în volumele
lor – cum ar fi, de pildă, un „document preţios,
Represiuni politice în România comunistă”, al
istoricului Jörg Becken, publicat în cartea Evei Filip, A
nu tăcea. În gulagul românesc), ş.a.
Prin acest volum Mircea M. Pop întăreşte imaginea
sa de atent observator al lumii cărţilor în general, al
felului în care „se văd” în partea de Europa în care se
vorbeşte limba germană autorii români.
Fărâme de Bucovina, antologie şi prefaţă de Liviu
Papuc, Editura Alfa, Iaşi, 2020, 256 p.
De mai mulţi ani semnalăm
eforturile sistematice, de notat, ale
lui Liviu Papuc în volume de
„împărtăşire” a unora din
„experienţele trecutului”, fie că
vorbim despre Basarabia, sau, mai
ales, cum este cazul şi acum, de
Bucovina. Sunt selecţii din presa
vremii care surprind tot felul de
detalii, vorbesc despre oameni,
întâmplări, locuri sau diverse „obiective”, multe
dispărute de-a lungul vremii dintr-un motiv sau altul,
„de care n-ar strica să aibă cunoştinţă şi generaţiile
tinere”, cum scrie antologatorul în Motivare. Sau citim
despre „aspectele de viaţă locală – evident, ieşite din uz
odată cu trecerea timpului – care să ne deschidă ferestre
spre modul de trai şi cutumele din alte vremuri”.
Textele antologate sunt semnate de nume cunoscute
(unele mai ales în epocă, altele de rezonanţă şi azi), fie
că sunt scriitori, profesori ş.a. (ca, de pildă, Alexandru
Vlahuţă, Const. Stamati, Artur Gorovei, Rudolf Suţu,
Orest Tafrali, N.I. Hodoroabă, Barbu Sluşanschi, Aurel
George Stino ş.a.), sau mai puţin sonore pentru cititorul
de azi (Oreste Luţia, Silvia Chelariu etc.). Citim despre
lucruri pe care le vedem şi azi, dar cu altă „faţă”, şi „la
mâna” străinilor, cu ajutorul/ sau prin nepăsarea unora
dintre localnici sau/şi al celor care ar trebuie să le apere.
De exemplu, citim despre fabricile de cherestea de pe
valea Sucevei, care „produc: dulapi, scânduri de toate
dimensiunile, diferite leaţuri, şindrilă, draniţă de lemn
de rezonanţă pentru instrumente muzicale (pianine, mai
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ales)”. Azi, pădurile pleacă cu totul, aproape smulse din
picioare, pe alte meleaguri. Sau citim despre sate,
oameni, oraşe...
Iată cum începe descrierea Cernăuţilor de atunci I.
Simionescu: „E un oraş apusean. Aşezat pe o coastă de
deal, la marginea Prutului, case dese, una lângă alta, se
înşiră de jos, din vale, până sus pe tăpşan, de unde se
deschid frumoase şi înviorătoare privelişti.”
Multe, felurile şi frumoase lucruri găsim în această
antologie alcătuită de Liviu Papuc, cu sprijinul Olgăi
Iordache, pe care o semnalăm şi cititorilor noştri, ca de
fiecare dată, şi cu plăcere dar şi cu regretul că multe din
cele descrise în această carte s-au mai risipit în
vălmăşagul vremurilor sau sub… „securile” oamenilor.
Coordonatori: Mihaela Albu, Codruţa Mirela
Stânişoară, Camelia Zăbavă, Mari necunoscuţi ai
culturii române, recuperări, Editura Universitaria,
Craiova, 2014, 218 p.
Cartea, apărută sub egida
Universităţii din Craiova, a
Centrului Universitar Drobeta
Turnu-Severin, este deschisă de un
cuvânt înainte (Un demers necesar)
de Nicu Panea, urmat de un
Argument (Prezenţe spirituale
româneşti în exil. Recuperări
necesare), de Mihaela Albu,
cuprinde capitolele: I. Receptarea lui Mircea Eliade
astăzi (cu subcapitolele: Receptarea lui Mircea Eliade
în Slovacia, de Jana Palenikova, Receptarea lui Mircea
Eliade în Polonia – de Margareta Filary, Obsesia
timpului văzut ca Istorie la Mircea Eliade, Vintilă Horia
şi Alexandru Vona – Dan Anghelescu, Imaginea
Bucureştiului în ultimele nuvele ale lui M. Eliade, de
Maria Alexe), II. Literatura/ Cultura exilului românesc
(Revistele literare ale exilului românesc – instituţii ale
memoriei şi identităţii, de Mihaela Albu, Paul Miron –
între document şi imaginaţie lirică, de Cornel
Ungureanu, Poezia de taină – poezia religioasă din
revistele exilului românesc, de Cornel Munteanu,
Transgresarea graniţelor culturale – Scriitoare din
tradiţia lirică românească, de Mirela Codruţa
Stânişoară, George Banu şi universalitatea teatrului,
Iolanda Mănescu, Contribuţia lui Gheorghe Săsărman
în presa românească din diaspora, de Gabriela Rusu
Păsărin, Presa românească din ţară şi din exilul
primului „val”, de Camelia Zăbavă), III. Literatura/
cultura română din afara graniţelor (Bucovina – un
model de multiculturalitate, de Vasile Tărâţeanu,
Aspecte ale receptării culturii române în Slovacia în
secolul XXI. Portrete de românişti. Exegeze dedicate
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fenomenului, de Daniela Sitar-Tăut, Unele viziuni
despre modernizarea valorilor culturale în Voivodina,
de Virginia Popović, Reforma manualelor de limba şi
literatura română în comunitatea românească din
Ungaria, de Ana Muntean).
Şi din consultarea sumarului se observă
complexitatea/ aria de cuprindere a temelor abordate, în
texte semnate de autori români din ţară, şi de peste
hotare, dar şi de autori străini, din spaţiile la care se face
referire. Am citit cu interes fiecare text în parte, fie că
era vorba despre autorii români traduşi într-un areal sau
altul în limba ţării respective, felul în care au fost
receptaţi de publicul cititor sau analizaţi de critica de
acolo, felul în care e vede cultura/ literatura română în
comunităţile româneşti din afara graniţelor şi cel fel de
manuale au la dispoziţie, revistele exilului (cu ajutorul
cărora a putut fi „menţinută identitatea de limbă şi d
neam”, căci „cu ajutorul lor mulţi autori de limbă
română nu au plecat din literatură” – M. Albu), revistele
din primul „val” al exilului nostru şi analiza Cameliei
Zăbavă ş.a.
Un volum interesant, bogat în informaţii, şi, aşa cum
au subliniat dintru început şi Nicu Panea şi Mihalea
Albu, un „demers necesar”. În loc de încheiere, cităm
din Eugen Ionescu (fragment redat pe coperta a patra a
cărţii): „în timp ce cultura română din România a fost
smulsă din rădăcinile ei spirituale, adevăratele rădăcini
au putut fi transplantate dincolo de frontiere şi se pot
întinde în lumea întreagă”.
Vasile Ghica, Aforismele mele, cuvînt înainte
(Vasile Ghica 40 x 2) de Dorel Vidraşcu, cuvinte pe
coperta a IV-a: Paul van Melle, Belgia, Naji Naaman,
Liban, Nicolas Catanoy, Germania, Daniel Aranjo,
Franţa, Teodor Parapiru, Ionel Necula, Editura Detectiv
literar, Bucureşti 2020, 146 p.
Vasile Ghica (care scrie la
începutul acestei cărţi: „Aforismul
este limba mea maternă” sau „Voi
iubi aforismul chiar şi după ce
moartea ne va despărţi”) este unul
dintre autorii de aforisme cunoscuţi
în ţară şi peste hotare; are câteva
cărţi de gen, bine primite, apărute
la edituri din afara ţării. Una dintre
acestea (Entre les griffes du rire, En
guise de preface (Vasile Ghica ou l’éloge du chaos):
Jean-Paul Gavard-Perret, traduit du roumain par
Constantin Frosin, Collection Littérature Roumaine,
Édition Le Brontosaure, Les Granges-Le Roi, France,
2014) am prezentat-o, tot în această rubrică, în
decembrie 2015. Pe de altă parte, dincolo de propria
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creaţie, este organizatorul (între organizatorii) unui
festival internaţional al aforismului, care, din 2017 are
loc la Tecuci, prilej cu care se editează de fiecare dată şi
o antologie de gen. Până acum am prezentat toate
acestea antologii.
Despre aforism, istoricul lui, răspândirea/
popularitatea pe care o are în unele ţări din jur, autorii
români care l-au abordat de-a lungul timpului sau/ şi azi
am mai amintit fie aici, fie în revista „Poezia”, unde,
începând cu numărul din toamna lui 2020, am publicat
şi o primă parte dintr-o microantologie de gen, şi din
dorinţa de a-l promova. La fel, şi despre Vasile Ghica
(prezent în numeroase antologii, autor al mai multor
volume, între care: Surâsuri migdalate, 1989, Cristale
de fum, 1991, S.O.S. Iubirea! 1995, apoi, în 2008, trei
titluri – Chef pe Titanic, La balamuc, birjar!, Nasc şi la
Tecuci oameni, apoi În ghearele râsului, 2011, Surâsul
lui Icar, 2017) am mai scris, cum am mai amintit, au
scris şi alte nume cunoscute de la noi sau de peste hotare
(Şerban Cioculescu, Teodor Codreanu ş.a.). Aşadar,
semnalăm această antologie de auto, şi încheiem, acum,
urându-i succes în activitatea sa, cu trei aforisme ale
sale: „Aforismul ar trebui să fie statuia unui gând.”;
„Dacă a creat o lume, înseamnă că şi Dumnezeu este
poet.”; „Şi în scenariile istoriei există popoare care duc
tava.”.
Ionel Pintilii, Foame emoţională, grafică şi copertă:
Florin Buciuleac, Editura 24: Ore, Iaşi, 2018, prefaţă
(Hrana poetului): Liviu Apetroaie, 128 p.; Arcul şi
arcuşul, prefaţă (Poemul, locul unde gravitaţia e 0):
Ioan Holban, Editura 24: Ore, Iaşi, 2019, 158 p.
După un început cu ecouri de
filiaţie brumariană, parcă, cu o
„bucătărie de poeme şi sonete”, în
care „partituri de arome”, cu „doi
frumoşi”, adică „leuştean în ciorbă
ţărănească/
cafea
proaspăt
măcinată”, o atmosferă care
conduce la... foame emoţională”,
Ionel Pintilii trece într-un alt fel de
registru, în două game (şi cu
elemente de întrepătrundere), pentru fiecare fiind câte
un ciclu al volumului: Foame emoţională şi Unghere
însetate. Pătrundem astfel, din acea „bucătărie” plină de
„arome” „pe treapta existenţei/ unde clipele plâng/
asfinţitul e roşu”, „cuvinte/ care nu au capăt/ calcă pe
îmbrăţişări” şi adesea, ca să poţi merge mai departe, ai
nevoie de „minunea pe care o face/ crucea în cerul
gurii” – „dimineaţa se deschide porţile/ pentru îngerii ce
îţi umplu casa”. Dincolo de diversele amintiri („cu
memoria vie/ până la curgerea/ ultimului bob de nisip/
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în clepsidra personală”) care poposesc în clipele în care
caută cumva să pună ordine în lumea sa (zilele când era
militar, nopţile de iarnă ş.a.), vin şi „alte suferinţi/ din
afară din lăuntru”. În Unghere însetate, din nou, plecăm
de la o „întâlnire simandicoasă”, ni se povesteşte despre
„avionul cu poeţi” şi autobuzul cu poezii” pentru ca
apoi, pas cu pas, între umor, ironie, amărăciune, autorul,
paradoxuri şi amuzamente (de la roboţii care stau la
taifas despre o greşeală omenească ori un buhai de baltă
despre care umbla zvonul că ar fi drogat) trecem şi la
istorii grave, ca ziua aceea de la Fântâna Albă, când „un
ocean de oameni”, „inimi încercate/ de durerea
înstrăinării” care credeau că pot trece graniţa spre
România „se îndreaptă fără veste/ spre gurile de foc/
lătrând a moarte”. Sau citim despre copii, părinţi şi
nepoţi, despre întâlniri în numele poeziei, despre „carne
osândită” sau... Una despre alta despre un drum făcut
din cuvinte aşezate de Ionel Pintilii pe calea pe care
doreşte să urce spre poezie, pe treptele pe care aşează
lumea din afara şi dinlăuntrul său într-o ordine pe care
pare că în lumea reală nu o regăseşte. Asta a fost în
Foame emoţional.
Cumva ca o „prelungire”, nu neapărat o continuare
cu totul, dar legat de felul în care gândeşte să scrie în
Foame emoţională, putem citi şi Arcul şi arcuşul, în
care în „realitatea zilei” trebuie să te îmbraci, căci
„sufletul îţi este şantier”. Un şantier în care, pe un drum
descris ca „alfa şi omega personal” ajungi să „joci
solipsismul” şi vezi „în lumea cuvintelor falsate cum
„păsările zboară cu eşarfe de mătase”. Sau ai câte o „zi
apăsător de neagră”, ori... dar, peste toate, înţelegi că, de
fapt, oricât am încerca să căutăm şi să aşezăm la locul
lor sensuri, gânduri, locuri unde gravitaţia e zero şi
putem să... să ne alcătuim un fel de linişte interioară,
măcar, de fapt „trăim în liniştea haosului”.
Ca scriitură, Ionel Pintilii are un număr semnificativ
de poeme rimate, care par pe alocuri să aibă o haină
constrângătoare pentru felul său de a se exprima, dar nu
lasă, totuşi, impresia că asta ar fi neapărat calea pe care
decide să meargă mai departe, încă pare a mai căuta o
formulă potrivită pentru ce vrea să spună. Pe de altă
parte, pare că are un fel al său de a scrie, pe care
marşează, cu nuanţe, dar şi evidente aspecte comune,
cumva şi ca mesaj, şi în ce priveşte modalităţile de
exprimare, în ambele volume. Şi faptul că două nume
cunoscute, am în vedere pe Liviu Apetroaie şi, mai ales,
Ioan Holban, scriu pentru el este un semn bun pentru
următorii săi paşi pe calea poeziei.
Marius CHELARU
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ELEGII PENTRU O PREZENŢĂ
PRIN ABSENŢĂ
Ioan HOLBAN
Miezul dramatic din cea mai recenta carte de poezie
a Elenei Mândru, Aproape de cer (Editura 24: ore,
2020), se află în poeme precum Promisiuni deșarte,
Amintiri, Prea devreme – înger, Și dusă ai fost, Unde
eşti, Unde-am ajuns, scrise în memoria celor care „au
fugit în altă lume, fără să-şi ia rămas bun!”, dedicate, în
primul rînd, fiicei Anda-Elena pe care o întîmplare
năprasnică a mutat-o la Domnul; poetei îi rămîn dorul,
determinarea de a respecta jurămintele făcute celor
plecaţi şi un acroşant sentiment al prezenţei prin absenţă
a acestora, neocolind discursivitatea, dar nici expresia
directă, nudă, a trăirilor de la marginea suportabilității,
cînd amintirile sînt umbre: „Mă cerne soarele de
oboseală/ şi vîntul îmi străpunge coastele/ să mă scoată
din amorţeală.../ eu, soldat al Universului,/ al iubirii de
viaţă şi frumos/ mi-am tulburat minţile/ de cînd ai plecat
spre ceruri.../ m-ai fericit zeci de decenii/ cît pentru
milioane de ani lumină/ cu gingaşa ta făptură/ zi de zi,
ceas de ceas/ îmbrăţişîndu-mă «te iubesc, mami»/ şi mai
cred că într-o bună zi/ îmi vei vedea sensul vieţii/ de
după înălţarea ta,/ venind de dincolo de moarte/ să mă
strîngi tare,/ rămînînd cu mine pînă la sfîrşitul meu.../
asta e ordinea firească a vieţii,/ tu, înger al iubirii mele,/
suflet neprihănit.../ ah, dacă aş fi ştiut că e ultima
îmbrăţişare!” (Prea devreme – înger). Poemele scrise în
memoria celei devenite, prea devreme, înger asumă
tonalitatea elegiei, în sensul originar al termenului; la
grecii de demult, elegeia însemna prohod, cîntec de
înmormîntare: „Afară-i soare dar cu dinţi/ Mă arde-n
suflet iar durerea,/ Mai cred că împrejur sunt sfinţi/ Ce
îmi păzesc în hău căderea./ Nicicînd nu voi mai fi ca
ieri/ Cu-atît amar şi supărare;/ Prin trup sunt negre
adieri/ Doar Domnul îmi mai dă-ndurare./ Și sper să nu
îmi ies din minţi,/ Plecat-ai unicu-mi vlăstar/ Și sfinţii
fără de arginţi/ Te-or ocroti ca pe-un lăstar” (Și dusă ai
fost); „Unde Cerul se termină/ Și Pămîntul este mic,/
Iară lumea e-n lumină,/ Timpul trece pic cu pic./ Unde
soarele răsare,/ Luna este sub un nor,/ Tu, mereu în
deplasare,/ Eu jelind de al tău dor./ Unde-a ta fiinţa nu e/
Lîngă mami şi tătic,/ Amintirile sunt umbre,/ Sufletul e
un NIMIC!” (Unde eşti).
Asociată dorului pentru cei plecaţi în alta lume este,
în Aproape de cer, ceea ce aş numi o poezie a elanului
ascensional, a zborului şi urcării pe scara lui Iacob, spre
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înalt, o năzuinţă tăiată, adesea, de „căderea stelelor“ şi
de o iarnă „dură”, de sub plopii-martori ai suferinţei
celor doi; luna nouă, plină, veghează şi condorul duce
fiinţa spre teritoriul fierbinte al regăsirii fiinţelor
pierdute: „De-ai apărea în viaţa mea o clipă/ Condor,
plecat de mult în veşnicie,/ M-ai ocroti, duios, cu-a ta
aripă/ Și eu să-ţi cînt, zîmbind, o melodie./ Nu am mai
fost demult pe colţ de stîncă,/ Un loc secret al întîlnirii
noastre;/ Îţi simt îmbrăţişarea caldă, încă,/ Din vremea
nopţilor senine-albastre./ Condor iubit, ţi-am fost o
porumbiţă/ În aşteptarea ta din zări înalte,/ Ambrozie ca
pentru o zeiță./ Îmi picurai, inima să-mi tresalte./ Deatunci, frumosul meu, te-aştept într-una/ Și poate îmi
vor creşte-aripi o dată,/ Să zbor pe cer, spre tine, ca
nebuna/ Iar viaţa s-o-mpletim cît mai brodată” (Dor de
condor). Deopotrivă, spaţiul din cer este şi al erosului,
tema-pivot a poemelor din cartea Elenei Mândru;
povestea de dragoste din Aproape de cer e, adesea, o
„hîrjoană”, cu un fel şăgalnic, cu „şotii şi glume”,
adoptînd tonalitatea romanţei clasicilor şi parnasienilor
din alt veac („Du-te-ncolo, vino-ncoace/ Lasă-mă, dar
nu-mi da pace!”): „Să-mi pun capul pe-a ta palmă/
Mîngîindu-mi uşor fruntea/ Să adorm încet şi calmă,/
Flori să-mi coloreze mintea./ Să-mi acoperi cu săruturi/
Buze moi şi ochi albaştri,/ Fie ca la începuturi/ Noaptea
numărînd mulţi aştri./ C-un mănunchi de garofiţe/ În
cunună împletite,/ Spune-i firavei zeiţe/ «Te iubesc» –
mai pe şoptite!” (Imaginară). Însoţit mereu de „o
lacrimă căzînd”, erosul izbucnește, adesea, în pasiune,
identificîndu-se cu o floare, macii sau magnolia,
sugerînd iubirea sălbatică, de primăvară („Mi-au
înflorit magnolii în suflet,/ negrul gîndurilor pierzînduse/ în depărtări şi s-a spulberat/ precum colbul depus peo ladă de zestre./ Bobocii coloraţi în mov şi alb/ stau săși impună existenţa/ în natura vieţii,/ razele de soare
mîngîindu-le/ cămaşa ce aşteaptă să se destrame/ în
petale pline de iubire./ Magnolia este magnifică,/ dar
parfumul e ca un diamant strălucitor/ cu cele mai multe
carate,/ ce dă o intimitate iubiţilor profunzi,/ Frumuseţe,
culoare, iubire sălbatică,/ captivantă, cînd o priveşti
parcă.../ ai avea nişte gînduri ascunse;/ să fie oare
iubirea de primăvară?!” – Darurile primăverii), dar şi
năruirea acesteia în „dorinţe şi gînduri ucise”, cum scrie
poeta în De ce-ai minţit, A fost cîndva, E timpul uitării,
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Un alt eu; imaginînd, într-un cadru bucolic, nunta „ca-n
poveşti”, refacerea lui Unu, ca în Numai al meu, poezia
erotică a Elenei Mândru intersectează orizontul mitopoetic românesc; astfel, în legenda pasiunii Soarelui
pentru o Sirenă, poeta transcrie povestea cicoarei, a
dragostei Soarelui pentru o pămînteancă, ca un simbol
al dragostei neîmpărtăşite, al visului neîmplinit, dar şi al
ataşamentului deplin: „Un Soare fierbinte se-ntinde pe
plajă,/ Pîndind cum înoată în larg o Sirenă/ Şi-ar vrea so seducă rapid printr-o vrajă/ Pe care-o rosteşte, mereu,
fără jenă./ Scriind pe nisip un răvaş cu o rază,/ Aşteaptă
răspunsul pe-un val înspumat,/ Vizînd o-ntîlnire cuamor, ce urmează/ A fi fără-ndoială, înflăcărat./ Geloasă
s-arată, privindu-i azi Luna;/ Trimite spioană o stea
căzătoare/ Spre-a şti ce se-ntîmplă, acolo,-n lagună/ Ceascunde iubirea cea prea arzătoare./ Dar norii cei negri
se-adună în zare,/ Un fulger anunţă o neagră furtună,/
Amorul, de-o noapte, se-neacă în mare,/ În timp ce pe
boltă se-aude cum tună” (Idilă estivală).
Tot astfel, în visurile „de fecioară” se adună
fantasmele iubirii cu Luceafărul, într-un vag orizont
eminescian („Pădure virgină cu verde crud,/ Mă-nchin
la tine ca la o icoană,/ Mă înfăşori cu frunze cînd asud,/
Plimbîndu-mă, furiş, ca o spioană./ Pînă-n adîncuri
chiar de mă pătrunzi,/ Găsindu-mi nesperate văgăuni/
Și-n hăurile negre să m-ascunzi/ De rînjetul hapsîn de
căpcăuni./ Iar din mănunchiul verde-al frunzelor/ Un
evantai sortit la zăpuşeală,/ Și-n coroniţă-n hora florilor/
Să mă trimită-n lumea ireală./ Să întîlnesc centaurii
frumoşi/ – Și de-a lor coamă să mă ţin legată;/ Săgeţi să

iau, s-alung pe ticăloşi/ Ce lasă o pădure devastată” –
Verde crud) şi ale dragostei porumbiţei cu condorul
„plecat demult în veşnicie” din Dor de condor. Lîngă un
pastel precum Viață trecătoare, „după Macedonski”, un
pamflet aspru şi caustic ca în Robe hămesite şi doina de
înstrăinare din Aş tot doini, majoritatea poemelor din
Aproape de cer pendulează între vîrsta de aur a iubirii
din visele unei “fetişcane cu părul blond şi ochi
albaştri”, care, îndrăgostită, “valsează sub aştri”
(Frumoasa nopţii , Înfiorată de cuvinte) şi vîrsta de fier
a surpării unei fiinţe „gîrbovite”, îndreptîndu-se, „cu
întristare”, spre asfinţit, trăgînd „perdeaua” la geamul
tuturor speranţelor, în gara vieţii rămasă pustie,
înmărmurită în bătaia vîntului care „parcă turbase”: ca
în acest poem, unul dintre cele mai frumoase ale cărţii
Elenei Mândru: „În astă dimineaţă mă-ndrept/ spre gară,
ca-n multe alte dăţi,/ nu-i prima oară./ e-atît de ger şi-s
zgribulită,/ singură-ntr-o pustietate-nmărmurită.../
îngîndurată, am tresărit/ de-un prelung sunet,/ crezînd
că este-al cerului tunet,/ părea că-i vocea ta din
depărtare/ cu-n răguşit strigăt de chemare./ am tresărit,
deja şi trenul meu plecase/ spre munţii ce te înconjoară/
scrîşnind răzbunător/ de mă-nfioară.../ rămîn în mica
gară/ cu şine-alunecoase unde şi/ timpul parcă turbase/
iar vîntul îmi intră în oase/ sfîşiindu-mi măduva ce se
prelinge/ prin cartilajele îmbătrînite/ de-o falsă
aşteptare...” (Pustie gară).
Elena Mândru e un nume de poet despre care, nu mă
îndoiesc, vom mai auzi.

SMERENIE ŞI ARTĂ POETICĂ
LA TEODOR DUME
Nicolae MAREŞ
Țin de ceva timp pe birou două florilegii a căror
lectură m-a încântat la prima lectură și asupra cărora
mi-am propus să revin. E vorba despre volumele
poetului Teodor Dume: Ferestre spre marginea lumii
și Când umbrele trec strada, ambele apărute la
editura Pim din Iași, în 2019. Am constatat că cel de
al doilea se bucură și de o versiune franceză,
publicată recent de editura Stellamaris din Franța,
demers ce asigură poetului român o cotație aparte
printre scriitorii noștri.
Personal, am cunoscut lirica acestui poet și
publicist bihorean mai mult din paginile presei
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literare românești, el debutând în revistele noastre de
câteva decenii bune. Mai mult, exegeți importanți sau aplecat asupra creației sale, iar aceștia au avut încă
de la debut cuvinte de binemeritată laudă cu privire la
poezia sa. „Naș” literar i-a fost distinsul critic român
– Gheorghe Grigurcu –, cel care i-a prefațat primele
volume tipărite în anii 80 ai secolului trecut. Actuală
a rămas și azi remarca exegetului din Tîrgu-Jiu, care
a afirmat că: „sufletul creatorului/ Teodor Dume/ se
descrie pe sine, se surprinde în note, nu de puține ori
acute, care ne obligă să ne oprim și să subliniem”,
despre ceea ce poetul a scris.
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Și alți exegeți importanți au subliniat cu multă
sinceritate, chiar pulsând valoarea liricii dumiene
prin afirmații de genul: „Teodor Dume este unul
dintre stâlpii poeziei contemporane, cu deschideri
largi înspre sufletele cititorilor, construindu-și cu
migală, iubire și credință propriul drum”. Am citat
din prefața la volumul menționat, făcută de scriitorul
Atila Racz din Dublin./ p. 2/, care îi prefațează cu
multă căldură florilegiul: „Ferestre spre marginea
lumii”, reținând dimensiunea metafizică a versurilor
lui Teodor Dume, subliniind latura meditativă și
filosofică. De asemenea, remarcă exegetul menționat
faptul că poetul nu doar că ne stârnește, ci „ne
cheamă într-un spațiu temeinic conturat, care nu
demolează ci clădește, vrea să rodească, nu caută, el
trăiește, nu închide, încifrează, descifrează și
dăruiește, într-o sublimă spunere rostul și rostuirea,
viața căutările din spatele umbrelor, și atâta timp cât
există umbre trăiește și făptura, obiectul material care
se supune existenței, viețuiește”.
Personal, remarc cum poetul Teodor Dume simte
nu doar propria-i umbră, ci și pe cea trecută, așa cum
se întâmplă cu „Umbra de sub cruce”, cea de sub
crucea părinților săi, când ...lângă mormânt un capăt
viu de rază/cu ancoră – o cruce părăsită –/ din când
în când în noapte luminează/ cărarea mea de azi cu
dor tivită/.
Umbra, teama, zborul, tăcerea, clipa/ cu zbaterea
ei/ capătă dimensiuni lirice viguroase în scriitura
poetului Teodor Dume. Timpul este un autovehicul
cu motor pe lacrimi. Nu lipsesc gânduri cu valoare
aforistică din poemele lui, încărcate de spirit
sapiențial. Fiecare /om/ are propria lui singurătate...
Teama este singura care/ îți condamnă ființa/ visul
este un univers paralel ceea ce face ca: Spațiul dintre
tine și Dumnezeu/ devine finit. Aceasta fiind „Ultima
șansă”.
Mirat constat că doar în lirica Papei Wojtyla am
întâlnit o smerenia atât de sinceră și de rară, atunci
când poetul de obârșie bihoreană spune:
înnod durerea de cer și
clipele una de alta
și aștept cu smerenie
până când
Dumnezeu
îmi va bate la fereastră

rugăciunea în sine este un vademecum pentru poet, o
forță deschizătoare de drumuri în viață:
prin rugă se deschide ziua
prin rugă se deschide noaptea
prin rugă se deschide cerul
prin rugă se deschide inima
prin rugă se deschide drumul
În poemul Lumina, singura sosie a lui Dumnezeu
găsim o constatare pe care miliarde de credincioși
timp de secole n-au formulat-o încă:
Dumnezeu este bucata de pâine
pe care religiile
și-o împart
în văzul luminii
Asupra celui de al doilea volum, în care
înstrăinarea este la ea acasă, în lirica poetului Teodor
Dume, voi reveni cu un alt prilej. Nu pierd însă
ocazie de a semnala un poem, care pe români ar
trebui să îi doară: Sat aproape gol.
limba de clopot
sprijinită-n păianjen
sat aproape gol
casa bunicii –
flori uscate în borcan
și nicio umbră
broasca la pândă
iazul a amuțit
pentru o clipă
pustietate –
iedera invadează
podul casei
Aici, strofele îmbracă forma unui haiku nipon.
Ceea ce dovedește din plin capacitatea creatorului
român de-a opera cu poetici de facturi dintre cele mai
diverse.

Ruga, care nu i-a fost străină nici Eminescului,
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Dan Drăgoi, Acasă aproape de cer, Editura Ecou
Transilvan, Cluj-Napoca, 2019, 1162 p. Prefață
semnată de Paul Aretzu. Cuvinte de însoțire semnate
de Arhiepiscopul Calinic Argeșeanul, Ștefan Popa și
Horia Bădescu.
Deși foarte uzitată afirmația:
Sunt ultimul poet satu-n glas, de
când a fost rostită aceasta de către
Esenin dar au tot apărut poeți cu
satu-n glas și nu chiar de neluat în
seamă. Unul dintre aceștia este și
poetul Dan Drăgoi, cel care nu
numai că este cu satul în glas, ba mai
mult, este cu toată existența sa în sat,
aproape de sacralitatea acestot locuri, de părinți , de
casa părintească și mai ales de copilărie. Satul este
utopic, spune Paul Aretzu, referindu-se la poezia lui
Dan Drăgoi, loc al concordiei, al bucuriei, al petrecerii
copilăriei, al întâlnirii, în memorie, cu viii și cu morții
dragi, un univers mitologic. Dan Drăgoi este un
autentic tradiționalist, cultivând elegia timpului,
evocând dispariția ființelor dragi și pierderea
paradisului copilărieii și al satului, recurgând, cu
insistență, la resursele uimitoare ale metaforei, la
reiterare, la mijloace ale acumulării, cu forță deosebit
de sugestivă. Și nu avem de ce să nu credem cele
spuse de Paul Aretzu pentru că întreaga sa carte,
poetul Dan Drăgoi o dedică părinților săi, Ion și Maria
iar motto-ul cărții este: Duhul Sfânt este la noi în casă.
Să nu vă temeți!
din Arhiepiscopul Calinic
Argeșeanul. Tristețea mea e o lumină lină,/ Care-n
mătasea lumii se alină.// Tristețea mea-i tristețea lui
Adam,/Este tristețea șoimului pe ram.// Este tristețea
Evei trezită între spini,/ Pierdută lângă zarea la care te
închini.// este tristețea visului pierdut,/ De când sunt
dat la vămi cu împrumut.// Tristețea mea s-a contopit
cu Tine,/
Ea-mi
plimbă
limba
printre
suspine.//Tristețea despărțirii m-a pătruns/ Și toamna
mea se zguduie de plâns. Deși vorbește despre
tiristețe, despre o anumită tristețe, acst poem este unul
de mare încărcătură spirituală în care se poate regăsi
lumina lină ce s-a contopit cu Tine,adică s-a contopit
cu Însuși Dumnezeu a toate țiitorul pe pământ și în
cer. Spre acest Unicat își îndreaptă poetul Dan Drăgoi
rostul întregii sale existențe. Părinții, și mai ales
mama, copilăria sunt factorii determinanți sub aura
cărora își întemeiază acasa lui aproape de cer, știind că
fiecare clipă care trece zidește, încă un pic, la puntea
spre cer. Labișian în modul de a simți tragismul dar și
foșnetul frunzelor în pădure, Dan Drăgoi încearcă să
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scrie un răspuns la Moartea căprioarei prin poemul
Iezii în care spune: Jupoaie tata iedul cu brișca
unsuroasă/Și-mparte carnea-n satul mușcat de ciuma
foamei.//...// tăișul său apasă/ În beregata lunii, în
pruni și-n iezii noi/ Și curge sângele pe ulița de-acasă/
Și țipete m-anunță că moartea e în noi.// Și ape
zgomotoase nu pot să mă mai cheme.../Împuținată,
noaptea mâncată e de vreme./Înfrigurată, mama
aleargă prin livezi/ Și spune-o rugăciune pe prundul
plin de iezi. Și deodată în tot acest spectacol grotesc
de mare tragism se revarsă peste lumea satului lui
lumina mamei care : din cerul nesfârșit în rază de
mătase/ Măicuța mea cămașa vieții-mi coase.// Lângă
icoana ei e astăzi mare larmă./Și amintirea ei nu poate
să adoarmă.// Mari păsări de lumină trec în
șirag,/Când lacrima mamei ne așteaptă-n prag.//
Lumina-i pierdută, răsfrântă în vânt./ Măicuța-i o
fărâmă din bătrânul pământ. Ce poate fi mai
îmbucurător, spune Arhiepiscopul Calinic Argeșeanul,
în binecuvântarea sa, decât faptele străbunilor
celebrate de geniul nepoților? Iubirea de părinți, de
glie și de neam să nu se uite de-a pururi! Prin versuri
precum acestea scrise, de-a lungul anilor de Dan
Drăgoi iubirea de părinți, de glie și de neam nu are
cum să se uite. Prin poezia sa Dan Drăgoi devedește
că poți fi și doctor în știința cultivării prunului, și
locuitor într-un sat de munte dar și un poet veritabil
fără a fi nevoie să fii în buricul târgului pentru toate
acestea. Ele vin spre noi, spune Horia Bădescu despre
poemele din această carte, în aura unei expresivități
luminoase, în plinătatea versului clasic, în metafore
care nu bulversează imaginarul, dar care servesc, cu o
poeticitate uneori tulburătoare, această nesfârșită
elegie a copilăriei.
Gheorghe Ungureanu, ...dincolo de tainele
nordului meu, Editura Plumb, Bacău, 2020, 221 p.
Prefață de Emilian Marcu.
Se spune, pe drept cuvânt, că
Gheorghe
buricul pământului este acolo unde Ungureanu
locuiesc eu, sau pe unde îmi place
mie să călătoresc, atunci când simt ...dincolo de
tainele
nevoia de a mă reface. Aşa poate
spune fiecare bucovinean despre nordului meu
centrul Universului şi cu siguranţă
Plumb
că nu greşește, că se află în
Bucovina. Poate că în una dintre
plimbările sale să fi fost iarna când zăpezile erau cât
un stat de om, primăvara când toate florile pământului
râdeau în lumina soarelui, vara sau toamna când
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roadele câmpului, răscoleau priviri şi pofte, de cele
mai multe ori nemărturisite, Dumnezeu, însoţit de
Sfântul Petru, sau poate de un alt sfânt, poate chiar de
un sfânt de pe aceste plaiuri, când a ajuns pe tărâmul
Bucovinei, s-a gândit ca aici să se ctitorească cele mai
frumoase mănăstiri ce vor dăinui peste veacuri, dar şi
cele mai multe de pe plaiurile româneşti, iar printre
obcinile drapate cu brazi şi păltinaşi să fie raiul de pe
pământ. Şi a dat Dumnezeu acestor locuri oameni
harnici şi mândri, înzestrându-i cu har divin de hâtri
povestitori, în care a turnat suflet sfinţit, care, cu
pasiune, dar şi cu temeinicie în ceea ce le-a fost
hărăzit să îndeplinească, au înălţat mândreţe de
lăcaşuri, fie de cult fie laice, cu care să se poată arăta
în faţa semenilor ce le trec pragul. Dincolo de talentul
incontestabil de prozator pe care îl manifestă
Gheorghe Ungureanu şi în această carte... dincolo de
tainele nordului meu, se poate remarca predispoziţia
pentru o adevărată sociologie culturală, dar şi pentru
hiperbolizare, pentru a îngroşa tuşele unei lumi
narative ce se derulează sub ochii noștri. Bun
cunoscător al lumii pe care o prezintă, la pas, pe
malurile atât de ispititoare ale Bistriței, mai ales,
autorul îşi întinde antenele pe un loc în care oamenii
reuşesc să fie mult altfel decât în realitate. Cu adevărat
despre tainele nordului ne povestește Gheorghe
Ungureanu, adică despre Valea Bistriței, croșetând
povești, povestiri, dezvăluind legende care arată
temeinicia și statornicia acestor oameni pe meleaguri
încărcate de legende. Această carte a sa este concepută
ca un altfel de han al Ancuței, acolo unde se derulau
povești, și unde legendele se rostogoleau unele după
altele. Tot așa și în cartea lui Gheorghe Ungureanu,
unde cei doi principali protagoniști: Ticuță și Lenuța,
își deslușesc, și ne deslușesc minunile de pe Valea
Bistriței, minuni care sunt transmise, fie din gură în
gură, încă din cele mai vechi timpuri, fie culese de
prin diferite hrisoave, făcând ca acele taine să devină
cunoscute cititorului spre a nu fi date uitării. Toate
aceste tablouri dintr-o lume aproape ireală construiesc
un univers misterios, mitic și mistic, numit Valea
Bistriței, pe care autorul îl străbate la pas, așa cum se
întâmplă și în Cântarea României, de Alecu Russo, și
în Cartea Oltului de Geo Bogza, unde frumusețea
fascinantă a unor locuri este cuceritoare. Tot așa se
întâmplă și în această carte a lui Gheorghe Ungureanu,
cel care surprinde în paginile sale frumuseți de
nebănuit și taine cu totul speciale legate de aceste
locuri.Ca și în paginile cele două cărți amintite, dar și
ale altora: România pitoreascã (Al. Vlahuță) sau Balta
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Albă de Vasile Alecsandri, acest film propus de
Gheorghe Ungureanu își are scenariul, de astă dată, pe
Bistrița în sus, spre izvoare. Asemeni înaintașului
nostru, humuleșteanul Ion Creangă, altădată,
Gheorghe Ungureanu își alege ca personaj principal
râul Bistrița, pe malurile căruia se prefiră imagini din
trecutul îndepărtat, imagini care sună cam așa: Mi-am
amintit, totodată, legenda unui izvor limpede, despre
a cărui naștere se povestește că demult, tare demult,
într-un regat oarecare... și tot așa pe firul învolburat al
amintirilor se construiesc paginile cărții în spirit
narator. Autorul, pentru a realiza această carte
apelează la un artificiu, și nume la un jurnal, din care
sunt citate diverse scene, legende, datini și obiceiuri
ale locului, cu oameni fabuloși și prezentate cu multă
abilitate și har de cei doi povestitori. Cele două figuri
emblematice: Costicuță și Lenuța se dovedesc a fi
etalonul țăranilor de pe Valea Bistriței, hâtri, sfătoși
dar și fini cunoscători a tot felul de snoave , care mai
de care, cu tâlcuri ascunse. Invitația lor la dialog este
făcută cu scopul de a se descoperi cât mai multe dintre
tainele locului ca în dialogul: – Costică, dacă, tu, ții
minte... și pe dată scornește o trimitere la Pietrosul
Bistriței. Sau: După cum ne-a fost prezentată de către
un localnic destoinic și binevoitor, stațiunea balneoclimaterică supranumită și Perla Bucovinei... etc.,
etc., etc. Despre această Vale a Bistriței.. pitorească
ne propune autorul să luăm aminte. Urmând calea
deschisă de marii înaintași în domeniu, Gheorghe
Ungureanu realizează o carte încărcată de povețe, de
descrieri ale unor legende și ale unor locuri de o
frumusețe desăvârșită.
Și cartea (jurnalul) se încheie cam așa: Astfel s-au
desfășurat ostilitățile de-a lungul perioadei petrecute
cuprinși de răcoarea, ozonul, frumusețile și tainele
munților, ale văilor și ținuturilor străbătute, acolo
unde abia aștept să mă-ntorc, ori de câte ori îmi va fi
dor de ele...
Această invitație la Hanul...cu povești trebuie
onorată ori de câte ori avem ocazia a ne cunoaște, pe
deplin, locurile dragi. La... pas pe Valea Bistriței sau
pe alte meleaguri ale patriei, trebuie să le străbatem cu
speranța că trăim într-o țară bine-cuvântată de
Dumnezeu. Asta ne reamintește, prin paginile sale,
prozatorul Gheorghe Ungureanu, drept semn al iubirii
față de aceste locuri mirifice.
Ion Muscalu, Năframa albă, Editura Danaster,
Iași, 2020, 260 p.
Romanul Năframa albă a lui Ion Muscalu este, am
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putea spune fără să greșim, un
roman cu cheie, un roman care ar
trebui citit de la capăt spre început
pentru a înțelege și mai bine
misterele ascunse între aceste pagini.
Și cum cheia se află chiar în finalul
cărții din care voi cita un scurt pasaj:
– Stai, stai! Nu pleca! Se
împotrivi turcul trecând grăbit în
odaia alăturată întorcându-se cu o năframă albă de
mătase, pe care i-o aruncă nonșalant, din mers,
voievodului pe umăr.
– Un mic cadou din partea celui mai puternic,
strălucitor în veac, precum soarele, măritul și
luminosul nostru sultan, trimis al lui Allah pe pământ.
– Primesc cu plecăciune acest sângeac alb, da pe
un semn de pace, pe care Măritul sultan se
milostivește să mi-l dăruiască.
– Nici vorbă de sângeac sau steag de pace cum zic
ghiaurii. E o simplă năframă albă pe care marele și
slăvitul meu stăpân v-o dăruiește ca să aveți în ce vă
duce capul, când o să plecați de aici, a rostit în
batjocură capugiul.
Înainte de a prinde tâlcul vorbelor, vodă a simțit în
spate apropierea gâdelui…
Acesta este sfârșitul lumesc al celui care a fost
unul dintre domnitorii martiri, unul dintre doritorii de
pace și de Moldovă întreagă, așa cum a lăsat-o
Alexandru cel Bun și mai ales Ștefan cel Mare și
Sfânt. Acesta este și sfârșitul romanului de la care ar
trebui, după părerea mea începută lectura acestei cărți.
Fiecare roman publicat de Ion Muscalu este mai mult
decât o carte frumoasă, și la propriu și la figurat.. Este
o adevărată și sinceră lecție de istorie, pe care el o
predă cu toată dragostea și pasiunea, făcându-ne pe
noi, cititorii lui, părtași la o pagină de istorie a
neamului, o lecție de istorie adevărată și nu trucată așa
cum se scrie și cum s-a scris în repetate rânduri. De
aceea fiecare generație are o istorie a sa, o istorie în
care de multe ori nici numele eroilor nu mai sunt cele
adevărate, dară-mi-te faptele lor. Eu ca și Ion
Muscalu, pentru că facem parte din aceeași generație
am prins cel puțin trei sau patru modele de manuale de
istorie, încât nici nu mai știm ce să le povestim
nepoților noștri să înțeleagă, cumva adevărul
adevărat. Nu cred că există o palmă de pământ din
Moldova de la dreapta sau din stânga Prutului, despre
care Ion Muscalu să nu vorbească, așezat, calm și
oarecum tainic, afișând un mister cu totul special, ca
în basmele orientale, ascuns după basmaua cealaltă,
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dar cu toată pasiunea de care poate da dovadă. L-am
cunoscut pe Ion Muscalu din vremuri străvechi. Să fi
fost prin anii 1975-1976. N-aș spune ne-a legat o
prietenie specială de adunci, și poate că e bine. S-ar fi
spulberat atât de repede, precum zăpada mieilor în
aprilie. Exista în relația noastră ceva care ne atrăgea
dar și ceva care se pulveriza. Ceva ce nu cred că aș
găsi termeni să definesc. Știu că avea oarece prețuire
față de ce scriam eu și eram gata gată să-l cred prieten.
Dar a fost doar iluzia mea. În superbele tabere de
creație de la Poiana cu Schit au fost invitați, mereu alți
și alți scriitori, mai puțin eu și asta mi-a produs o
anume suferință, de ce să nu recunosc. Apoi, nici nu
știam că scrie, și că scrie atâta de bine. Dacă aș fi știut
asta poate că îl înțelegeam de ce nu m-a invitat. Dar
asta este o etapă pe care am dat-o uitării. După 1990,
cam prin 1992-1993 am aflat că scrie proză, ba că a și
publicat una sau două cărți. Și m-am bucurat că îl
cunosc. Hulpav de lectură cum sunt, am citit cartea sa
și m-am bucurat. Descopeream un adevărat prozator,
un prozator venind pe urmele lui Sadoaveanu, cu
povești fermecătoare despre locuri pe care abia după
lectura cărților sale le dădeam importanța cuvenită.
Așteptam demult să apară un astfel de scriitor, care să
dea viață atât oamenilor care au fost, cât și locurilor pe
care le avem. El a readus în lumea contemporană
multe dintre marile personaje istorice, personaje care
au contribuit la integritatea Moldovei, știind că pentru
aceasta vor îmbrăca, cu teamă, cămașa de rouă a
morții. Sunt convins că și domnitorul-martir Miron
Barnovschi, ca și Grigore Ghica al III-lea, Vodă, au
știut încă de la început, că s-au logodit cu moartea
pentru că depindeau de voința unuia sau altuia dintre
mai marii lumii. Și asta nu e o noutate pentru că tot așa
se întâmplă și în zilele noastre. Cu o bogată cultură
laică, dar și religioasă aceștia pomeniți mai sus, au
zidit în Moldova adevărate temple de cultură și
învățământ, de sănătate, de strategie militară, au
încercat și chiar au realizat modernizarea unei
Moldove care trăia până atunci într-o epocă neagră, în
care boierimea găsea fel de fel metode de exploatare
și de ținere în frâul ignoranței pe supuși. Romanul
Năframa albă a lui Ion Muscalu chiar despre purtarea
pe trup a cămășii de rouă a morții dar și despre efortul
Domnitorului Grigore Ghica al III-lea să modernizeze
Moldova, imediat după înscăunarea sa pe tronul
Moldovei în septembrie 1774. deși domnia sa nu a
fost una îndelungată faptele acestei domnii pe care o
descrie Ion Muscalu în acest roman, au avut urmări
uriașe, ne vorbește, în paginile încărcate de sens și
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mustind de informații deosebite. Cititorul acestui nou
roman publicat de Ion Muscalu va descoperi și un alt
personaj, la fel de fascinant ca Domnitorul, un
personaj pe care îl vedem zi de zi, dar pe care nu-l
cunoaștem. Este vorba de Orașul Iași. Poate că acesta
este unul dintre marile merite dar și realizări ale
prozatorului Ion Muscalu, că reușește să aducă în prim
plan un oraș cu ulițe și case pe care le vedem dar
despre care se pare că nu știm mai nimic. Cartea
aceasta excelează prin ceea ce am putea numi astăzi
anchetă sociologică, venind cu date despre etniile
care locuiau în capitala Moldovei la acea dată, despre
inceputurile industriei, despre starea drumurilor, a
armatei și modalitățile cum se puteau construi relațiile
diplomatice când Moldova era înlănțuită, cu sârma
ghimpată a intereselor marilor puteri: Imperiu
habsburgic, Rusia și Turcia, fiecare dintre ele cu
dorințe de a acapara ceea ce se putea și mai mult decât
atât. În asemenea condiții istorice trebuia să-și
ghideze domnia Grigore Ghica al III-lea, știind că
iataganul este mereu deasupra capului iar Năframa
albă de mătase nu este niciodată steag de pace,ci un
ambalaj pentru ducerea capului prin moarte. Având în
vedere toate cele citite din acest roman, mi-am dat
seama că este un roman trist și nedrept. Trist pentru
sfârșitul nemeritat al unui domnitor care a avut
încredere în cuvântul unor soli și s-a dus de bună voie
la moarte și nedrept pentru că la modul cum începuse
să pună bazele unei construcții numite Moldova a fost
oprit brusc. Poate și de aceasta a fost decapitat, pentru
că Moldova ar fi devenit un stat mult prea puternic și
greu de strunit, dar mai ales, prea greu de exploatat.
Ion Muscalu își continuă aventura de prozator prin
lumile pe are nici cu gândul nu le gândim, nici cu visul
nu le visăm, pentru că imaginația lui este atât de
bogată. După cartea sa despre domnitorul-martir
Miron Barnovschi,v el aduce pentru cititorul doritor
de a-și cunoaște pământurile patriei dar și cei care sau sacrificat să-i apere integritatea, chiar cu prețul
vieții, pe domnitorul-martir Grigore Ghica Vodă, al
III-lea prin această Năframă albă.
Maria Apetroaiei, În culisele vieții, Editura
Vasiliana 98, Iași, 2020, 346 p. Prefață semnată de
Nicolae Mătcaș.
Romanul În culisele vieții de Maria Apetroaiei,
pare mai mult un manual de pedagogie, în care
autoarea, prin rememorarea amintirilor unui copil,
transmite cititorului un model de comportament, un
model de educație. Personajul principal Ilinca, este un
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copil care nu a cunoscut, la începutul
existenței sale, îmbrățișările mamei
naturale, fiind dusă, împreună cu
frățiorul său, cu puțin mai mare decât
ea, la un cămin de copii abandonați,
spre a fi îngrijiți de stat. În anul cât
au fost împreună în acel cămin ea nu
prea a simțit absența mângâierilor
mamei, dar rămânând singură, fratele
fiind mutat în alt loc, totul a devenit un adevărat calvar.
Apoi a fost adoptată de cei care urma să-i devină
adevărații părinți și pentru ea totul intră în normal.
Părinții adoptivi se poartă cu multă afecțiune cu ea,
oferindu-i o educație frumoasă și o viață pe măsură,
lipsită de griji și i se oferă și multă afecțiune. Făcând o
adevărată radiografie a anilor de școală: primară,
generală și de liceu, autoarea trece în revistă
învățătorii, profesorii, cu meritele dar și cu unele
defecte. Totul este privit cu o anume melancolie, așa
cum li se întâmplă tuturor oamenilor care ajung la
maturitate. Cu această ocazie se realizează o
comparație între sistemul educațional de dinainte de
1989 și cel actual, de felul de comportare al elevilor,
despre rolul și însemnătatea uniformei și a matricolei
etc. Romanul este conceput ca o privire într-o oglindă
a timpului, o oglindă din care din care se poate ieși dar
și în care se poate intra, dar ducând povara anilor pe
umeri. Autoarea are capacitatea de a trece, prin nararea
evenimentelor, peste barierele impuse de timp, și
astfel, derularea acțiunii devine una firească, păstrând
detaliile, dar și noianul de emoții care se degajă din
paginile cărții. În culisele vieții este, în fond, un
roman...pedagogic, un roman în care autoarea apelează
la un adevărat arsenal de aforisme, citate celebre sau
vorbe de duh, legate de viață, de evoluția omului, în
general, dar și în particular, de implicarea sa ca trestie
gânditoare, ca ființă rațională și nu de o resemnare
apatică așa cum se sugerează, fără însă a se milita
neapărat pentru asta. Mesajele trimise de un adult către
adolescenți, datorită trăirilor personale capătă valențe
de lecții de viață, demne de urmat pentru a nu se repeta
inutil ceea ce a fost trăit odată. Așa cum spuneam mai
sus, Maria Apetroaiei, face și o comparație între
învățământul de până în 1989 și cel de astăzi, cu toate
cele rele dar și cele bune, care au fost pe nedrept
abandonate considerându-se a fi de... natură
comunistă. uitându-se că ele veneau tocmai de pe la
1904, din timpul lui Spiru Haret, cel care a pus bazele
învățământului românesc modern. Laitmotivul
romanului În culisele vieții pare a fi ideea că fiecare
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din noi are un destin dirijat din culise ce amestecă
așadar, divinul cu factorul uman (Ion Berghia în
prefața la prima ediție a acestui roman). Autoarea știe
să valorifice, cu acuratețe, scenele tragice, tragicomice, dar mai ales cele umoristice, făcând în așa fel,
încât lectura să fie cursivă și coerentă, să delecteze și
să te facă părtaș la multe dintre pățaniile autoarei fără
a se simți neapărat că personajul feminin este chiar
autoarea. În culisele vieții este un roman necesar și cu
multiple sensuri de educație pentru noua generație, cu
o singură condiție, ca această generație să mai și
citească. Este un roman cu de toate și pentru toți
cititorii, scris cu lejeritatea povestitorului-narator,
sincer și mai ales cu miez. Fiecare din cele 23 de
capitole ale romanului are, în locul titlului pe care îl
practică unii autori câte un motto care relevă ideea
fundamentală din secvența respectivă. Așadar mottourile antamează și însumează într-un mod concis și
aforistic chintesența capitolului dar subliniază, în
prefața sa Nicolae Mătcaș, cel care face o adevărată
radiografie a scrisului Mariei Apetroaiei, evidențiind,
în primul rând latura educativ-pedagogică.
C.H. Covatariu, Misterul din adânc, Editura Stef,
Iași, 2019, 284 p. Prefață semnată de scriitorul
Valentin Talpalaru.
Cele 18 romane publicate până acum de Constantin
Haralambie Covatariu îl recomandă
drept un prozator tenace, un prozator
care știe foarte bine să construiască
un roman în așa fel încât să nu fie
plictisitor și fără apetit pentru
lectură, un prozator prolific și demn
de urmărit. Despre unele din
romanele sale anterioare am scris și
trebuie să remarc faptul că am
descoperit o literatură bine susținută narativ, cu scene
demne de un prozator autentic, un prozator preocupat
de varii domenii, plecând de la realitatea imediată cum
ar fi romanele: Virginia sau Culorile vieții, până la cele
de literatură științifico-fantastică cum ar fi Zaedy sau
Glasul străbunilor, romane care îl pot alipi, fără să
greșim, de romanele, atât de savurate în adolescență de
noi, ale lui Jules Verne. În romanele lui C.H. Covatariu
întâlnim multe personaje care te captivează, și care te
rețin, încă mult timp după terminarea lecturii. C.H.
Covatariu provenind dintr-un sat din Nordul Moldovei
își alege drept personaje, de cele mai multe ori, copiii
de țărani, cei care prin muncă asiduă, reușesc să-și
contureze o stare socială demnă de toată lauda, dar cu
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care Dumnezeu are și alte planuri și le aduce, fel de fel
de încercări pe care să le rezolve. Autorul transformă
aproape toate finalurile în melodrame, dar de fiecare
dată cu un sfârșit fericit, împăcând pe toată lumea, iar
răul de fiecare dată să fie învins. Romanul Misterul din
adânc începe, ca și celelalte romane ale sale, tot ca un
roman terestru, cu un grup de studenți la o facultate de
chimie din București. Părinții lui Eduard, de obârșie
din Belgia se stabilesc în timpul comunismului în
România și, adaptându-se la condițiile climaterice se
stabilesc definitiv aici, la Borzești, ca tineri chimiști, la
combinatul din localitate, unde se va naște Eduard.
Acesta, deși terminase facultatea de ziaristică, se
înscrie și la o facultate specială, o facultate care se
ocupa de pregătirea studenților în domeniul roboticii.
Student în ultimul an al acestei facultăți speciale,
Eduard reușește să realizeze un aparat cu caracteristici
deosebite, demn de lumea viitorului, aparat cu care se
putea deplasa, cum s-ar spune ca vântul și ca gândul în
diferite locuri, străbătând, mai ales adâncurile mărilor
împreună cu colegul și prietenul lui Mătieș Bogdana.
Chiar dacă în acest roman este vorba despre realizări
aflate la limita dintre real și științifico-fantastic, își
face simțită prezența și o colegă de facultate, realizând
astfel șansa prin care personajele au comportament
uman, cu afecțiuni și grăiri speciale, specifice vârstei
pe care o au. La final este un adevărat corolar al
misterioaselor dorințe de evadare în lumi, cu viteze pe
care doar imaginația autorului dar și a cititorilor, de la
capătul lumii le poate etala. Ceea ce face remarcabilă
lucrarea lui C.H. Covatariu este narațiunea alertă și
convingătoare, chiar dacă doza de ficțiune este
substanțială și obligă la escale descriptive. Nu știu
dacă va mai fi o urmare, pentru că autorul are
atitudinea unui scriitor la final de proiect, iar cartea
este rotundă. Romanul este încă o pledoarie pentru
nevoie noastră de mitologie contemporană, de ficțiune
pozitivă, pentru o abluțiune spirituală necesară, scrie
în prefața la această carte, cu multă competență,
scriitorul Valentin Talpalaru. Romanul Misterul din
adânc este o carte destinată unei adolescențe prelungite
către alte vârste, ca o invitație la recuperarea unei
Atlantide ascunse în fiecare dintre noi. Misterul din
adânc este un roman care provoacă la lectură și
imaginație și prin modul alert în care este scris dar și
prin prin sumedenia de mistere ce fac un decor cu torul
special. C.H. Covatariu reușește să ne pună imaginația
la muncă spre a putea pătrunde cu adevărat în odăile
misterioase în care trăiesc personajele romanului.
Emilian MARCU
PANORAMIC EDITORIAL
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
Ana PARTENI
Comitetul de Conducere al Filialei Iași a Uniunii
Scriitorilor din România a decis componența juriului
pentru Premiile USR Filiala Iași pentru cărțile publicate
în 2109. Astfel, juriul este format din: Dragoș Cojocaru,
Constantin Parascan și Liviu Papuc.
În fiecare an, la data de 31 August, se celebrează
„Ziua Limbii Române”. „Ziua Limbii Române se
sărbătorește în România la data de 31 august ca urmare a
unei inițiative legislative din 2011, votată de Parlamentul
României prin Legea nr. 53/2013. Ziua Limbii Române a
fost stabilită, în mod simbolic, la aceeași dată cu
sărbătoarea similară instituită în anul 1990 în Republica
Moldova sub numele „Limba Noastră“ pentru a transmite
mesajul că limba română este limba vorbită nu numai
între granițele țării, ci și dincolo de fruntarii. Cu această
ocazie, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului
Iaşi, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România –
Filiala Iași, a organizat luni, 31 August, un spectacol de
muzică şi poezie în faţa Teiului lui Eminescu din Parcul
Copou. La manifestare au participat scriitorii: Gabriela
Chiran, Daniel Corbu, Nichita Danilov, Doina Guriţă,
Ioan Holban, Ion Hadârcă, Emilian Marcu, Emilia
Nedelcoff, Nicolae Panaite, Valeriu Stancu, Alexandra
Ţabără, Horia Zilieru şi cantautorii folk Adi Beznă şi
Cezar Popescu.
După o perioadă în care scriitorii Reprezentanței
Botoșani ai Filialei Iași a USR au combătut Covid-ul prin
lectura la domiciliu, la sfârșitul lunii august a fost
prezentată la sediul Reprezentanței cartea lui Ovidiu
Petcu, Ecuația Faust. Din 10 septembrie, Reprezentanța
Botoșani ai Filialei Iași a USR și-a reluat activitatea.
În perioada 17-18 septembrie 2020, Uniunea
Scriitorilor din România Filiala Iaşi în parteneriat cu
ASOCIAŢIA REVISTA CONVORBIRI LITERARE au
organizat a XXIV-a ediţie a Zilelor Revistei „Convorbiri
literare”.
Dată fiind evoluția pandemiei Covid 19, pentru
respectarea măsurilor impuse de autorități și protejarea
participanților, s-a decis ca modul de desfășurare a celei
de-a XXIV-a ediţii a Zilelor Revistei „Convorbiri
literare” să fie online.
Manifestările au debutat joi, 17 septembrie 2020, cu
Simpozionul Centenar A.D. XENOPOL și lansarea
manualelor de Istorie a românilor, de A.D. Xenopol. La
această primă parte au participat: Cassian Maria
Spiridon, Florentin Palaghia (Franța), Christian Schenk
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(Germania), Nicolae Constantinescu, Ioana Diaconescu,
Mircea Platon și Marius Chelaru.
Vineri, 18 septembrie 2020, manifestările au debutat
cu colocviul Al.I. Cuza și oamenii Măriei Sale, Mihail
Kogălniceanu și dorinţile Partidei naţionale în Moldova,
şi cu lansarea volumului Dorințile Partidei Naționale în
Moldova, de Mihail Kogălniceanu, cu prefață de A.D.
Xenopol. A urmat festivitatea de acordare a Premiilor
Anuale ale revistei Convorbiri literare, a Premiului
Naţional pentru Reviste Literare „Iacob Negruzzi” şi
a Premiului Naţional pentru Critică „Titu Maiorescu”.
Premiile revistei „Convorbiri literare”, ediţia a
XXIV-a, Iaşi, 17-18 septembrie 2020
Premiul pentru Debut:
Vlad SIBECHI pentru Meditațiile bătrânului despre
libertate, Tracus Arte
Premiul pentru Poezie: Constantin HREHOR
Premiul pentru Proză: Nicolae ILIESCU
Premiul „Alexandru Tzigara-Samurcaş” pentru
istoria mentalităților: Mihai GHEORGHIU
Premiul „I.E. Torouțiu” pentru studii culturale:
George ACHIM
Premiul „A.D. Xenopol” pentru istorie: Mihai
Dimitrie STURDZA
Premiul „Al. Philippide” pentru contribuții la
lingvistica românească: Alexandru GAFTON
Premiul de Excelență: Ioan-Aurel POP
Premiul Opera omnia: Mihai ZAMFIR
Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru cea mai
bună revistă literară: Memoria (director Nicolae
Constantinescu)
Premiul
Naţional
pentru
Critică
„Titu
Maiorescu”: Ion POP.
Puteți urmări evenimentul accesând:
https://www.youtube.com/results?search_query=zilel
e+revistei+convorbiri+literare+2020
*
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi a
organizat, în data de 19 septembrie 2020, colocviul: LA
CENTENAR: O privire asupra prozei române, una dintre
cele mai importante acţiuni culturale de promovare a
prozei române. Dată fiind evoluția pandemiei COVID 19,
pentru respectarea măsurilor impuse de autorități și
protejarea participanților, colocviul LA CENTENAR: O
privire asupra prozei române s-a desfășurat on line.
Despre situația prozei române au vorbit: Cassian Maria
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Spiridon, Marius Chelaru, Dragoș Cojocaru, Ioana
Diaconescu, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian, Ioan
Holban, Emanuela Ilie, Cristian Livescu, Emilian Marcu,
Marius Manta, Alexandra Olteanu, Liviu Papuc, Antonio
Patraș, Mircea Platon, Adrian Dinu Rachieru, Nicolae
Sava, Vasile Spiridon.
*
În zilele de 21 și 22 septembrie 2020 a avut loc la
IAȘI cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de
Poezie „Grigore Vieru”. Devenit tradițional prin
organizarea ASOCIAȚIEI CULTURALE ,,FEED
BACK”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași,
Ateneul Național din Iași, Consulatul General al
Republicii Moldova la Iași, I.C.R. ,,Mihai Eminescu”
Chișinău, Casa de Cultură ,,Mihai Ursachi” a
Municipiului Iași și Uniunea Scriitorilor din România –
Filiala Iași, festivalul a fost conceput în acest an
respectând legile perioadei pandemice, inclusiv
distanțarea fizică. În acest an, Premiul pentru poezie a
fost acordat poeților Gellu Dorian și Valeriu Matei.
Premiul pentru exegeză și critică literară i-a revenit
criticului Ioan Holban iar premiul pentru atitudine civică
i-a fost acordat doamnei Areta Moșu. Au fost acordate
două premii speciale scriitorilor Marioara Vișan și Vasile
Fluturel.
*
La Piatra Neamț, între 17-20 septembrie 2020, s-a
desfăşurat ediţia jubiliară, a X-a, a Târgului de carte
„Libris”, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie
Neamţ, Reprezentanţa Neamţ a Filialei Iaşi a USR şi
Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ. Anul acesta
manifestarea a stat sub semnul aniversării celor 170 de
ani de la naşterea marelui nostru poet Mihai Eminescu. În
pofida pandemiei, au fost prezenți cu noi volume şi
lansări editoriale: Cristian Bădiliţă, Radu Boroianu,
Alexandru Mironov, Aurel I. Rogojan, Constantin Dram,
Silviu B. Moldovan, Emilian Marcu, Dumitru Brăneanu,
Christian Crăciun, Valentin Ajder, Vianu Mureşan, Dan
Iacob, Mihai Hanganu, Nicolae Muscalu, Cornel Paiu,
Ioan Roman Suseni, Mihai Capşa Togan, Ana Bondar,
Gheorghe Bondar, Emil Bucureşteanu, Alessia Maria
Agherasimoae (mezina Târgului, cu volum de versuri la
16 ani!), Raluca Furcoiu, Petruţ Pârvescu, Lucian
Strochi, Cristina Ştefan, Th. George Calcan, Ştefan
Munteanu, Petre Isachi, Neculai Tăicuţu, Valeria Manta
Tăicuţu, Tincuţa Horonceanu Bernevic, Viorel Savin,
Doru Ciucescu, Liviu Chiscop, Marius Manta, Petruş
Andrei, Grigore Codrescu, Al. Mihăilă, Cristian Harnău,
Ion Culiţă Uşurelu, Mircea Rusu, Daniel Diaconu,
Romeo Stoica, Gh. Cuciureanu ş. a. Coordonatori de
proiect: Cristian Livescu şi Răzvan Manea.
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DIN VIAȚA FILIALEI
„Peste 200 de scriitori redactori ai revistelor
Convorbiri Literare şi Cronica, ai Editurii Junimea, actori,
cercetători şi cadre didactice universitare au contribuit la
reuşita deplină, în judeţul Iaşi, împreună cu membrii
cenaclurilor literare din localităţi, în faţa a mii de săteni, a
celei de-a 28 a ediţii a lunii cărţii la sate”. (1988)
În aprilie 1988, este organizată o seară pentru studenţii
străini care învaţă la Iaşi. Horia Zilieru, Nichita Danilov,
Grigore Ilisei, Valeriu Stancu, Dorina Obreja le recită
poezii studenţilor străini. În mai 1988, la sediul Asociaţiei
Scriitorilor are loc o dezbatere pe marginea expunerii tov.
Nicolae Ceauşescu cu privire la unele probleme ale
conducerii activităţii economico-sociale, ale muncii
ideologice şi politico-educative precum şi ale situaţiei
internaţionale, la care au a participat Al. Andriescu, Andi
Andrieş, Paul Balahur, Al. Călinescu, Daniel Dimitru,
Vicenţiu Donose, Grigore Ilisei, Ştefan Oprea, Ion Ţăranu,
Corneliu Sturzu, Mircea Radu Iacoban.
În ianuarie 1989, membri ai Asociaţiilor Scriitorilor
din Iaşi, Bucureşti, Sibiu şi Timişoara au efectuat o vizită
de documentare la CUG Iaşi. În aceeași lună, la Asociaţia
Scriitorilor Iaşi au avut loc o serie de manifestări omagiale
dedicate „evenimentelor aniversate în decursul lunii
ianuarie”.
24 decembrie 1989: Întruniţi astăzi, 24 decembrie
1989, la sediul revistei Cronica, scriitorii din Iaşi, în
deplină unitate, aderă cu întreaga lor fiinţă la Programul
Consiliului Frontului Salvării Naţionale. În consens cu
întreaga ţară, scriitorii prezenţi incriminează dictatura
care a adus atâtea suferințe poporului român iar nouă,
oamenilor de condei, ne-a impus odioasa cenzură
răspunzătoare de imposibilitatea exprimării libere a
adevărului şi crezului nostru artistic. Ne alăturăm
eforturilor Comitetului din Iași al FSN, punându-ne acum
întreaga energie intelectuală şi talentul în slujba marilor
idei ale înnoirii patriei, în spiritul adevăratei democrații şi
al propășirii literaturii naționale. În numele scriitorilor din
Iaşi semnează: Ştefan Avădanei, Alexandru Călinescu,
Alexandru Dobrescu, Mihai Drăgan, Ioan Holban,
Corneliu Ştefanache, Lucian Vasiliu.
La data de 3 ianuarie 1990, Filiala Iași a Uniunii
Scriitorilor din România trimite o adresă către Consiliul
Municipal al Frontului Salvării Naționale prin care
propune ca „tov. GRIGORE ILISEI redactor de rubrică la
revista noastră (n.r. Revista Convorbiri literare) să facă
parte din CONSILIUL MUNICIPAL IAȘI AL
FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE. Documentul
este semnat de Comitetul FSN din cadrul redacției revistei
Convorbiri Literare format din: Horia Zilieru, Emil
Brumaru, Daniel Dimitriu și Georgeta Iacobitz.
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Întrucât se constată că revista Convorbiri Literare nu
avea cele necesare desfășurării activității, la data de 20
ianuarie 1990 se solicită cinci mașini de scris, două
reportofoane, un xerox, un computer, o mașină de tipărit
offset, hârtie.
Totodată, la 20 ianuarie 1990, Asociația Scriitorilor din
Iași, Filiala din Iași a Uniunii Artiștilor Plastici și Filiala
din Iași a Uniunii Compozitorilor solicită Consiliului
Frontului Salvării Naționale ca fostul Hotel al partidului și
Casa de oaspeți a PCR de la Bucium să treacă în folosința
acestor asociații ca locuri de odihnă și creație.
La data de 10 mai 1990 are loc Adunarea Generală a
Asociației Iași, în urma căreia Alexandru Călinescu devine
președinte al Asociației Iași, Ioan Holban deținând funcția
de vicepreședinte.
Viața asociației scriitorilor ieșeni reintră pe drumul
normal, iar la data de 18 mai 1990, Comitetul Asociației
Scriitorilor Iași discută dosare de primire în uniune si
decide trimiterea către Comisia de validare a USR a
următoarelor dosare: Dorin Popa, Natalia Dănăilă,

Eugenia Popa Cohuț, Emilian Marcu, Octavian Nicolae,
Constantin Iliescu, Maria Carpov.
Anul 1991 debutează cu noi inițiative ale scriitorilor
ieșeni. Astfel, în 10 ianuarie 1991, Uniunea Scriitorilor –
Redacția revistei Convorbiri literare solicită Primăriei Iași
eliberarea unei autorizații în vederea deschiderii unei
cinemateci la sediul redacției, Casa cu absidă – Centrul
Civic Iași. „Scopul acestei cinemateci este proiectarea unor
filme vechi și de artă în cadrul unor manifestări culturale
de mai mare amploare menite a contribui la educația
cinematografică a publicului ieșean”.
La 15 ianuarie 1991 se solicită acordul și pentru
deschiderea unui bar anexă în cadrul cinematecii.
12.03.1991: Uniunea Scriitorilor din România solicită
fișele de creație ale fiecărui membru al filialei în vederea
întocmirii unui dicționar enciclopedic al scriitorilor
români, membri ai USR.
În perioada 26-27 iunie 1991 este organizat „Colocviul
internațional al traducătorilor din românește”.

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2019
Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019, alcătuit din: Mihai Zamfir
(Preşedinte), Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican, Cornel Ungureanu și Răzvan Voncu
(membri), luând în considerare cărţile nominalizate pentru anul 2019, a stabilit următoarele:
Premiul Național pentru Literatură i-a fost acordat lui Dan Cristea;
Autorii care au obținut Premiul Național pentru Literatură nu mai sunt nominalizați la Premiile U.S.R.
Premiul Special: Mircea Mihăieş, O noapte cu Molly Bloom, Editura Polirom;
Premiul pentru Cartea de Poezie: Ioan Moldovan, Multe ar mai fi de spus, Editura Cartea Românească;
Premiul pentru Cartea de Proză: Nu se acordă, Premiul pentru Cartea de Teatru: Nu se acordă;
Premiul pentru Cartea de Critică, Eseu şi Istorie literară:
Daniel Cristea-Enache, Linia de contur, Editura Spandugino;
Premiul pentru Cartea de Debut: Cosmin Andrei Tudor, Ochilor verzi, Editura Cartea Românească
Premiul pentru Cartea pentru copii şi tineret: Liviu Capșa, Animale-fantezii adunate-n poezii, Editura Neuma;
Premiul pentru Cartea de Traduceri: Marius Tabacu, pentru traducerea din limba maghiară a volumelor I-III
din Trilogia transilvană de Miklós Bánffy, Editura Institutului Cultural Român;
Cărți în limbile minorităților naționale:
Comisia pentru Minorităţi, compusă din Markó Béla (președinte), Dagmar Maria Anoca, Slavomir Gvozdenovici, Ivan
Kovaci, Karácsonyi Zsolt (membri), a acordat Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2019 – cărți în
limbile minorităților naționale:
În limba maghiară: Hajdú Farkas-Zoltán, Csonkamagyar (Ciuntiții), roman, Editura Bookart;
Premiul de Debut pentru o Carte în limba maghiară: Borcsa Imola, Magnebéhat (Magnebeșase), nuvele,
Editura Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca;
În limba ucraineană: Mihailo Voloșciuc, Duși mojei oberih (Pavăza sufletului meu), poezii, Editura R.C.R. Editorial.

Premiile Asociației Revistelor, Imprimeriilor și Editurilor Literare (A.R.I.E.L.)
pentru anul 2019
Juriul pentru decernarea Premiilor A.R.I.E.L. pe anul 2019, alcătuit din: Nicolae Manolescu (Preşedinte), Dan Cristea,
Nicolae Prelipceanu (membri), a stabilit următoarele:
Cartea anului: Vasile Igna, Periscop, Editura Cartea Românească;
Revista anului: „Mișcarea literară”, Bistrița;
Editura anului: Editura Junimea, Iași.
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ZILELE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE
ediţia a XXIV-a, Iaşi, 17-18 septembrie 2020

PREMIILE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE
Premiul pentru Debut: Vlad SIBECHI
pentru Meditațiile bătrânului despre libertate, Tracus Arte

Premiul pentru Poezie: Constantin HREHOR
Premiul pentru Proză: Nicolae ILIESCU
Premiul „Alexandru Tzigara-Samurcaş” pentru
istoria mentalităților:
Mihai GHEORGHIU
Premiul „I.E. Torouțiu” pentru studii culturale:
George ACHIM
Premiul „A.D. Xenopol” pentru Istorie:
Mihai Dimitrie STURDZA
Premiul „Al. Philippide”
pentru contribuții la lingvistica românească:
Alexandru GAFTON
Premiul de Excelență: Ioan-Aurel POP
Premiul Opera omnia: Mihai ZAMFIR
Premiul Naţional „Iacob Negruzzi”
pentru cea mai bună revistă literară: Memoria
(director Nicolae CONSTANTINESCU)
Premiul Naţional pentru Critică „Titu
Maiorescu”: Ion POP
2
UN SPEECH LA PREMIERE
Se spune că veștile proaste circulă foarte repede,
că ele se propagă în viteză, pe când celelalte... Un
exemplu că adagiile de uz curent nu sunt totdeauna
adevărate îl reprezintă chiar aceste câteva rânduri pe
care le rostesc acum în fața unui public ieșean.
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Intenția juriului revistei „Convorbiri literare” de a-mi
oferi un premiu a ajuns și la urechile mele, obligându-mă astfel să reacționez.
Sunt legat de Iași prin mii de fire, unele vizibile,
altele ascunse: cum se înnoadă relația dintre un om și
un oraș? Întâmplarea joacă, firește, un mare rol (nu
decidem noi unde și când ne naștem, ci o cu totul altă
instană), dar întâmplarea nu-i până la urmă decisivă:
relația cu un oraș înseamnă relația cu oamenii lui, cu
instituțiile proprii locului, cu monumentele arhitecturale și cu clădirile specifice, ba chiar și cu peisajul
strict geografic, cu aerul pe care îl respiri în acea
urbe. Din toate aceste puncte de vedere iubirea mea
pentru Iași a însemnat clasicul coup de foudre urmat
de un incendiu devastator și prelungit.
Soția mea este ieșeancă; prin ea m-am îmbogățit
cu o întreagă familie ieșeană adoptivă, care a contat
mai mult decât familia de sânge. Am publicat la
Convorbiri literare încă de acum aproape o jumătate
de secol, iar cea mai recentă contribuție a mea se
găsește în numărul 4 pe acest an al revistei. Am avut
onoarea de a fi fost invitat, timp de mai mulți ani, să
țin cursuri la Facultatea de Litere a Universității
„Al.I. Cuza”, după cum mă pot șăuda că nu am ratat
aproape nici o Sesiune Eminescu din cele care, în fiecare lună mai, puneau Iașul în sărbătoare. Cel mai
frumos teatru românesc în care am pășit rămâne
Teatrul Național „Vasile Alecsandri”; iar privilegiul
de a ține o prelegere în formă junimistă la Casa Pogor
îl consider până astăzi drept una dintre marile ocazii
de care am beneficiat. Editura de care mi-am legat
numele în ultimele trei decenii (sau care și-a legat
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numele de al meu, nu se știe niciodată) este o editură
ieșeană, minunata Polirom, așa încât volumele-semnal ale cărților mele apar de fiecare dată în același
oraș.
E oare destul? Aș putea adăuga și alte argumente
de iubire, dar ar însemna să cobor prea adânc în propria mea intimitate. Nu încape îndoială că, în aceste
condiții, oricare semn de apreciere venit de la Iași
pentru modesta mea activitate devine mult mai
prețios decât unele din altă parte a țării. Iar faptul că
ar urma să primesc un prețios semnal de la literații
ieșeni, adică de la oamenii care au aceeași îndeletnicire cu mine și trăiesc în orașul pe care eu îl iubesc
transformă o zi obișnuită într-una festivă, însemnată
cu roșu în calendar.
Cum anul 2020 s-a ilustrat până acum mai ales
prin zile de mare tristețe, să ne bucurăm de fiecare
lumină care apare!
Mihai ZAMFIR
2
Distinşi membri ai juriului, stimaţi confraţi,
Faptul că mi se acordă acum Premiul Naţional
pentru Critică „Titu Maiorescu” este o mare onoare
pentru mine, şi mă simt dator să mulţumesc
membrilor juriului care au avut această opţiune. Ea
are o rezonanţă în plus, fiindcă se manifestă într-un
moment special, când se aniversează 180 de ani de la
naşterea marelui mentor junimist şi sub egida unei
reviste precum „Convorbiri literare”, publicaţie de
înalt prestigiu, cu un trecut impunător şi cu o acţiune
fertilă exemplară până astăzi, când oameni de talent
şi luminoasă formaţie intelectuală îi continuă
înaintarea în timp, cu o exigenţă exemplară şi o mare
responsabilitate pentru sporirea valorilor culturii
româneşti.
A ţi se înscrie numele sub cel al lui Maioarescu nu
e puţin lucru, şi tocmai de aceea e îndeajuns de
intimidant. Actul obligă la reflecţie şi la întrebări
despre ce ai făcut în calitate de cititor oarecum
specializat al literaturii şi la ceea ai fi putut face sau
ar mai fi de făcut. O întoarcere spre străduinţele tale
personale obligă la raportarea la emblema sub care
eşti aşezat acum – şi ea este în mai multe privinţe
pilduitoare. Personal, am avut foarte mult de învăţat
de la marele înaintaş, încă de la începutul studiilor
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mele universitare, când se ducea lupta pentru
„reabilitarea” („reconsiderarea”) sa, într-o epocă de
constrângeri şi de cenzură ideologică brutală. Am
urmărit atunci cu pasiune dezbaterile îngăduite întrun tîrziu despre personalitatea şi opera sa, în anii
când începuse să se afirme şi generaţia ’60, care e şi
a mea, într-o solidaritate foarte încurajatoare cu
ideile maioresciene. Era bătălia pentru estetic, pentru
recuperarea specificului limbajului literar, în opoziţie
cu falsa literatură scrisă la comandă socială realistsocialistă, subordonată catastrofal sloganurilor
ideologice. Or, exemplul maiorescian a fost un
argument important în această bătălie, căci principiul
autonomiei esteticului a avut în el un prim mare
susţinător, calificat şi călit în arena în care combătea
literatura cu multe scăderi a epocii, încercând să
impună o „direcţie nouă”, sănătoasă şi productivă. I
s-a spus, de către rivalul său, Dobrogeanu-Gherea,
„critică judecătorească”, dar ea era necesară în epocă,
chiar dacă i se poate reproşa absenţa analizei
formale.
Respingerea politicului din aria literaturii era şi ea
reactulizată, prin el, tocmai la timp, căci noua
generaţie de scriitori şi critici care o susţineau nu se
atrăta mai îngăduitoare cu aceste intruziuni exterioare
care deformaseră grav creaţia după instaurarea
regimului comunist. S-au adăugat, fertil, în anii
imediat următori şi voci ca ale lui E. Lovinescu – el
însuşi un urmaş şi un discipol al Magistrului –, şi a
lui G. Călinescu, care au sporit instrumentarul critic,
au lărgit viziunea asupra faptului literar propusă de
el, cel încrezător în sensibilzarea ideilor generale,pe
urme filosofice cunoscute, însă Modelul a rămas ca
o piatră de hotar în istoria criticii româneşti.
Nu e locul să dezvoltăm acum reflecţiile pe seama
operei maioresciene, dar vreau să reafirm, totuşi, că,
la fel cu reprezentanţii însemnaţi ai criticii
interbelice, noua generaţie în care cutez să mă includ
şi eu, a avut în primul rând un înalt şi exigent crez
estetic. Pe spaţii mai mici şi mai modeste, desigur,
scrisul meu de istoric şi critic literar a avut întipărit în
memoria culturală tot reperul Maiorescu. Mi s-a
părut dintotdeauna şi mi se pare că, oricâte
interferenţe cu factori extraestetici ar putea înregistra
o operă, ea trebuie să aibă întâi de toate consistenţă
artistică, fie şi supusă inevitabilelor interogaţii legate
de raportul cu lumea dată, concretă, cu istoria şi cu
problemele ei grave şi, deopotrivă, cu convenţiile
moştenite, osificate, sterile. În evaluarea acestei
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consistenţe, instrumentarul critic maiorescian a putut
fi calificat drept deficitar, aşa-numitul „eleatism” al
personalităţii sale nu mai poate fi şi al citiorului de
astăzi, dar principiul cu majusculă a rămas în esenţă
valabil.
Aş adăuga că o învăţătură
maioresciană
însemnată pe care mi-am însuşit-o personal a fost
aceea de a critica opera şi nu autorul, – şi ea este, din
păcate prea adesea contrazisă şi în zilele noastre.
Critica a evoluat, desigur, de la Maiorescu
încoace, s-au înmulţit metodele de abordare a textului
literar, a stilurilor şi universurilor imaginare specifice
fiecărui scriitor, iar de această diversificare a profitat
fiecare dintre interpreţii de mai târziu ai fenomenului
literar. Am încercat să proft şi eu, după puterile mele,
de aceste progrese.
Nu mai putem fi, desigur, astăzi critici de direcţie
– direcţiile s-au înmulţit – şi nici judecători infailibili,
în numele unor adevăruri absolute. Opinii cât mai
bine întemeiate pe argumentele oferite de concretul
operei citite putem avea, însă, cu responabilitatea
unui spirit de veghe, atent la valori dar şi la
velettarismele rămase, multe, nu doar în vremuri
junimiste. În ce măsură am reuşit, noi, cei din
generaţia mea, să ne însuşim căt de cât creator noile
căi de apropiere faţă de operă va decide, cum se zice,
timpul. Deocamdată, un slujitor ca mine, pasionat de
ani buni de scrisul literar (cu toate metamorfozele
sale moderne şi actuale) se poate bucura, iată, de o
judecată de etapă, foarte generoasă, cum a fost aceea
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care a decis distincţia care mă onorează acum. Ea
cere, încă o dată, mărturia mea de recunoştinţă.
Ion POP
2
CONFITEOR
Dragii mei sau dragii moșului,
Cum vă place, adică As you like it, de la like.
Trăim niște vremuri de pandemie, de izolare
posomorâtă, de indiferență activă și obraznică, de
nepăsare violentă.
În jurul nostru se legiferează banalitatea.
Singularul și singurătatea devin extrem de insistente.
Nu mai avem extremități, ieșiri din casă, ieșire la
mare, ne pregătim pentru tipizate ieșiri din minți.
După unul, Euclid, punctul este ceea ce nu are
parte iar linia este o lungime fără lățime.
Suntem linii și puncte ale Destinului (Destinul
este și ăsta, se zice, o invenție foarte folositoare
pentru grecii ăi vechi. El face bine la corul antic, care
ne reamintește la fiecare antistrofă că natura-mumă
începe să-și ia revanșa.).
În această extrem de interesantă vreme de
retragere și de singurătate am primit o veste
neașteptată: mi s-a fost acordat Premiul de Proză al
revistei Convorbiri literare.
A mai prestigioasă revistă din cultura română.
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Păi, să nu sari în sus de bucurie? Cu atât mai mult
cu cât știi că acolo ai o grămadă deschisă de prieteni
adevărați și cu atât mai mult cu cât literatura română
purcede din acea Florență a noastră, IAȘUL, prima
capitală spirituală a neamului nostru.
Sunt extrem de mândru că vă sunt contemporan și
vă mulțumesc din suflet pentru această neobișnuit de
imensă și intensă onoare.
Am spus-o și mi-aș dori a se înfăptui: mi-aș lua a
doua reședință, al doilea domițil la Convorbiri
literare.
Ca orice meridional de vorbă lungă, nu
intenționez să sugerez, ci chiar vă mulțumesc din
suflet!
Nicolae ILIESCU
2
Onorat Juriu al Revistei Convorbiri Literare,
Stimate domnule Director Cassian Maria
Spiridon
Premiul Național „Iacob Negruzi” acordat anul
acesta revistei Memoria, considerată de domniile
voastre drept cea mai bună revistă de cultură, mă
onorează în calitate de președinte al Fundației
Memoria și al revistei cu același nume, dar este
totodată o răsplată postumă pentru Banu Rădulescu și
Micaela Ghițescu, predecesorii mei.
Faptul că juriul revistei Convorbiri literare, veche
de 153 de ani, cu rădăcini adânci în istoria culturii
noastre începând cu 1 martie 1867, a decis să acorde
revistei noastre, premiul care poartă numele unuia
dintre întemeietorii și conducătorii revistei ieșene,
deși noi nu avem decât 30 de ani de la apariție,
constituie pentru conducerea revistei Memoria o
inestimabilă recunoaștere a unei munci grele,
dureroase pe alocuri, nerecunoscută și – în consecință
– nesusținută de autoritățile, care s-au perindat la
conducerea țării din 1990 încoace.
Aș vrea să fac o paralelă între vorbele pe care leam auzit în 1959 în Amfiteatrul Facultății de
Medicină din București și situația actuală a
cunoașterii și mai ales recunoașterii crimelor făcute
de conducătorii comuniști asupra poporului român.
Atunci l-am auzit pe Willem Kolff, unul dintre
inventatorii rinichiului artificial, pentru care a și
primit Premiul Nobel, spunând că în 1935, când și-a
început cercetările pentru dializa extrarenală și-a
amintit de cuvintele scrise pe cortul lui Wilhelm de
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Orania conducătorul revoltei olandezilor contra
spaniolilor: „nu este nevoie de speranță ca să lucrezi
și nici de succes ca să perseverezi”. Și după 80 de ani
– în 1648 – Olanda și-a căpătat independența!
Fiindcă de fapt speranța s-a transformat în credință,
în dârzenie, în perseverență.
Revista Memoria este o tribună a celor
nedreptățiți în perioada comunistă și odată cu
creșterea numărului celor care vor arăta suferințele
îndurate, va crește și se va dezvolta la generația
tânără rezistența la comunism, rezistența la dictatură,
rezistența la corupție și imoralitate, rezistența la
acceptarea unor inculți în posturi de decizie sau a
unor neaveniți puși „în capul trebii”.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Nicolae M. CONSTANTINESCU

PARTENERII ZILELOR REVISTEI,
ediția a XXIV-a 2020, on line
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI
ASOCIAȚIA REVISTA
CONVORBIRI LITERARE
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
SPONSORI
SC COTNARI SA
UNIVERSITATEA APOLLONIA IAȘI
EDITURA DOXOLOGIA
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Toamnă și atît. În natură coabitează și ……
roșie și ….. galbenă prin frunzișul tot mai rar al
copacilor apolitici, încă o dovadă despre
înțelepciunea ei de la care nu tragem
învățăminte, neam. Dar despre asta mai multe la
o viitoare, fundamentală, cogitație. Pînă atunci,
să intrăm în miezul României literare de unde
ne face cu ochiul editorialul lui Nicolae
Manolescu la mare cu mic cu mare. E un soi de
„la bulivar”, în care, onestele personaje
caragialiene au fost înlocuite cu altele, care nici
măcar sursă de umor nu pot fi! Dixit magister:
„Am fost șocat, pur și simplu, de spectacolul
oferit de tineri și de mai puțin tineri, de familii
cu o droaie de copii, unii sugari, pe scurt, de
turiști de toate vârstele și categoriile socioprofesionale, pe plajă, pe terase, în cluburi, pe
promenadele comerciale, umăr la umăr, cearșaf
lângă cearșaf, fără măști, cântând și dansând pe
cea mai proastă muzică din câte am ascultat
vreodată, manele incluse, cuprinși de o frenezie
iresponsabilă precum aceea din vechile ritualuri
bachice.” Imaginea este cît se poate de plastică
și corectă. Și, la polul opus, tihna și povestea
Casei Scriitorilor de la Neptun. Ne aruncăm o
privire și la nominalizările pentru premiile USR
și ne regalăm cu Țiganiada sau parodia epopeei
literare ca specie literară, semnată de Răzvan
Voncu, la 200 de ani după despărțirea de noi a
lui I. Budai Deleanu. „Rămâne să ne mai
întrebăm numai cum ar fi arătat limba poeziei
românești, dacă la temelia ei ar fi stat nu creația
lui Eminescu, ci savurosul idiom ardelenesc al
lui I. Budai Deleanu”. Și un popas liric marca
Aurel Rău: „Am mâncat/ din prima
zmeură./Luând fructul/direct din rug./ Care
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ardea/ de bucuria mea./ Eu mulțumindu-i/ cuaceastă/ rugă” (Post-scriptum) – Groasă în talie
și gravă în conținut, revista Prutul, tipărită la
Huși sub conducerea lui Costin Clit, redactor
șef, sprijinit de un colegiu științific alcătuit din
Silviu Văcaru și Theodor Codreanu. Tematica
este preponderent istorică de la Lumea
cucuteniană între aparențe și „realități” prin
artefactele de tip binoclu la Iacob C. Negruzzi –
Fondator, stâlp și gazdă al „Junimii”. Prin
bunăvoința lui Ștefan S. Gorovei avem acces și
la cîteva scrisori ale lui Artur Gorovei către G.T.
Kirileanu. Pentru ieșenii pătimași, Mircea
Ciubotaru continuă serialul său apetisant:
„Misterele” onomastice ale Iașilor, preluat din
paginile revistei Expres cultural, deslușind
cimiliturile străzilor și clădirilor din partea de
vest a Iașului. O ochire colegială și către Oltart
de unde aflăm date despre recolta premiaților de
la Festivalul „Zilelor poeziei în Olt” și, spre
stîmpărarea curiozității domniilor voastre,
aceștia au fost George Vulturescu, Ioan Radu
Văcărescu, Aurel Pantea și tinerii Șimo Liviu
Mihai, Alexandra Cheroiu, Emilia Bucur și
Andreea Mihaela Dimitriu. De altfel, spațiul
dedicat poeziei este suficient de generos, spațiu
în care îl regăsim și pe Sterian Vicol din care ne
grăbim să cităm: „Cea mai lungă beție e cu ea/
Care-i umbra ta, e o șoaptă,/ Are ceva inedit,
țărâna cea grea,/ Ea, la beția cea lungă, e aptă–//
N-are cum să fie pentru toți la fel,/ Cu cei cu sau
fără icoană în sânge,/ Ea-l caută pe cel sfânt sau
rebel/ Și-l strânge la sânu-i, tot strânge” (Țărâna
cea grea). Feed back-ul pe ultimele două luni,
începe cu catilinara lui Daniel Corbu care
concluzionează: „Lumea de azi (ziceți-i, de
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vreți, postmodernă!) a distrus sunetul divin,
primordial, mângâietor de ființă”. Un sumar
provocator, cu colaboratori unul și unul, de la
Matei Vișniec la Basarab Nicolescu ori Florin
Dochia sau Ognean Stamboliev, bogat ilustrată
și un „dosar” al revistei cu Bacilul lui Koch al lui
G. Topîrceanu. Sigur, este o enumerare din
zborul ochiului, pentru că revista merită mai
multe popasuri atente de lectură. Bunăoară în
grupajul liric al lui Mohamed Salmawy, unul
dintre scriitorii de prim rang ai Egiptului, grupaj
din care vă oferim o mostră: „Rău n-am făcut
niciodată/ Oameni n-am năpăstuit/ Nu l-am
blestemat pe Dumnezeu/ N-am furat bunurile
unui sărman/ Nimănui nu i-am cauzat suferință/
Nimeni n-a murit de foame din cauza mea (…)”
(Doisprezece palmieri de aur). Interesat și bine
argumentat eseul lui Virgil Diaconu despre
Critica de poezie în concepția lui T.S. Eliot. Și,
pentru final, o amintire de la Miron Kiropol: „În
clipa asta/ Nu mai sunt./ Mai exist totuși/ Ca
piatra-n străfund./ Ca nevăzutul” (Ultimul
poem). Un nou număr din Poezia, la fel de
generos în conținut, propunînd o temă
barbiliană: Poezie și matematică. Dar sforul
tematic duce evident, mult mai adînc, la vremea
pitagoreicilor, numărul de aur – de pildă – fiind
la mare preț. Ca de obicei, sumarul este o
secvență a poeziei contemporane, lunga listă a
celor publicați fiind elocventă. Nu lipsesc nici
poemele cenaclului lui Schenk. Din lunga și
impresionanta listă a poeților, ne oprim, cu
reverență postumă, la poezia Clarei Mărgineanu:
„Sângele își caută inima prin tot ce doare și
acuză/ Sufletul, zmeu de hârtie pe cerul lumii,/
Inima – busolă, rana – călăuză,/ Sunt aproape
întreagă după agonie,/ Nici moartea nu face
chiar ce vrea ea/ Din șansă în transă, zâmbetul
spune o întreagă poveste/ În umbra de alb m-aș
putea îneca,/ Oricum, atunci, așa mi se părea”
(Prin coaste mi se vedea inima). Adăugăm
invitația de a trece și prin poemele traduse de
Gabriela Pachia, Dagmar Maria Anoca, Olimpia
Iacob, Jim Kacian, Mircea M. Pop, Ela Iakab,
George Volceanov, Daniel Onaca. Ne oprim și la
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Luceafărul de dimineață din care vom afla cîte
ceva despre Cărțile răsfoite într-un pat medical
de Alex Ștefănescu, ajuns la al treilea episod. De
data aceasta sunt schițate profilurile unor cărți
scrise sau vorbite de Constantin Chiriță, Petre
Țuțea, Ioan Groșan, Cezar Petrescu, Petru
Dumitriu și Tudor Arghezi. Cu șarmul bine
cunoscut al criticului. Despre D.R. Popescu
scriu Mircea Platon și Marius Miheț, cu
azimuturi diferite. Pagina de poezie îi este
consacrată lui Andrei Novac: „eu/ capătul unui
sfârșit absolut/ prin carnea lui umblu/ dezbrăcat
și viu// oasele mi se colorează de la soare/
fiecare umbră desprinsă din mine/are mai mult
timp și mai multă viață// cred în tot ce mi se
întâmplă/respir prin gurile altora/ aproape de
lacrimi/mestec noaptea secundă cu secundă//
apoi fug/toate încep/ de la nesiguranța noastră/o
moarte contemporană” (restul). Și ultima escală
la Viața Românească. Nicolae Prelipceanu,
bîntuit de amintirea celebrei piese a lui Eugène
Ionesco, Rinocerii, face o interesantă și inedită
asociere cu fenomene contemporane care ar
sugera o nouă rinocerită. Lecturați-l, vă invit!
Iată începutul incitant la articolului lui Olimpiu
Nușfelean, Literatură fără consolare: „Scriitorii
pot fi oare salvați de ceea ce admiră? Doar de
ceea ce admiră? De o calitate a atitudinii lor,
dovedită dincolo de operă și în care opera nu e
implicată? Cu ce gând se împacă aceștia pentru
a-și valida demersul sau condiția, de multe ori
precare?”. Facem și un popas liric în versurile
lui Gabriel Chifu: „Am plecat de undeva și am
ajuns în altă parte./ Am crezut că merg pe
drumuri sigure, bătătorite/ și m-am pomenit
pășind/ pe sârma aceea subțire, care mă
obsedează,/ întinsă deasupra prăpastiei,/ în
vreme ce bătea un vânt năprasnic” (Locul cu
intrare și fără ieșire). Dar și în cele ale lui
Alexandru Cazacu: „Să nu pleci nicăieri poate fi
o mare aventură/ când nopțile tale albe au ceva
din afacerile coloniale/ ale unui teritoriu latin/iar
girofarul salvării peste/ cartoanele magherniței
unde stă/bătrânul cu muzicuță” (Aventura).
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CURIER DE AMBE SEXE
„Poezia a fost pentru mine cel mai bun prieten
încă din copilărie. Am citit toate cărţile de poezie
scrise de cei mai mari poeţi români, de la Eminescu
până la Nichita Stănescu şi, treptat-treptat, am
început şi eu să scriu poezie” – ne declară Mimi
Stroescu din Piteşti. „Din cînd în când citesc revista
„Convorbiri literare” pe internet, pentru că la
chioşcurile de ziare nu apare. Eu nu am găsit-o, deşi
am întrebat de ea. Văd că uneori publicaţi la rubrica
aceasta versuri ale unor începători. Aş dori să mă aflu
printre cei care se bucură să îşi vadă poeziile lor în
revistă. Poeziile pe care vi le trimit fac parte dintrun
viitor volum de versuri pe care vreu să îl public în
această vară. Aştept cu emoţie răspunsul dvs. Vă
mulţumesc” – Mimi, dacă ai fi avut puţin talent
pentru poezie ţi-aş fi sugerat să-mi schimbi măcar
prenumele. Dar nu e cazul. Versurile trimise (un
volum întreg probabil) nu ne-au convins. Înţelegem
că eşti la început de drum, dar nu se întrezăresc
semne de talent poetic, deşi unele versuri par a avea
o oarecare coerenţă: „În tăcuta-ţi nemişcare / mă
alinţi şi-mi spui poveşti / şi cu umbra-ţi înmiresmată
/ mă iubeşti şi mă ocroteşti / aud în freamătul de
frunze / glasul ei mîngîietor / văd în floarea-ţi
surîzîndă / zîmbetul ameţitor” („Stejarul”).
„Aş dori, dacă se poate, să-mi daţi o adresă a unei
edituri, pentru că doresc să-mi tipăresc un volum de
versuri. Volumul se numeşte „Triumf” şi are trei
capitole. Vă mulţumesc, Corneliu Mandi, Galaţi” –
Domnule Mandi, ne pare rău că nu vă putem fi de
folos la acest capitol. Noi nu ne ocupăm cu astfel de
intermedieri. Sunt, probabil, în Galaţi, zeci de edituri
dornice să vă tipărească producţiile literare. Dacă
sunt literare. Şi dacă aveţi şi banii necesari tipăririi.
„Stimate Domn/ Doamnă, Vă scriu acest email
pentru a vă cere opinia asupra poeziei mele, lucru
foarte important pentru mine, reprezentând atât
psihologul cât şi preotul meu, deoarece de-a lungul
timpului a fost o formă de exprimare sufletească fără
a rămâne vulnerabil. Anul acesta mi-am asumat riscul
de a fi vulnerabil şi am dăruit-o şi unor persoane pe
care le încred cu zbuciumul meu, la sfatul lor vă scriu
acest email. Vă rog dacă credeţi de cuviinţă să-mi
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Nicolae SAVA

oferiţi părerea voastră legat de valoarea şi potenţialul
poeziei mele. Vă aştept cu nerăbdare răspunsul! Până
atunci vă urez multă sănătate şi toate cele bune. Cu
deosebită stimă, Sebastian David” – Sebastian, din
scrisoarea ta trag concluzia că nu prea stăpâneşti
limba română, iar cele două „forme de exprimare
sufletească” nu au, din păcate, nici o valoare poetică:
„O cât de mult mi-ar placea / să am şi eu alegerea / de
aţi (!) săruta sau sfâşia / Tendonul lui Ahile. / Căci
după ce m-aş bucura / de o lungă frământare / ca un
laş ce sunt, / ţi-aş da o sărutare...” Şi în al doilea text
baţi câmpii (fără graţie): „Şi de nebun mi-am rupt
inima-n două, / jumate ţie că pofta tare te mai chinuia
/ jumate unor potăi ce foamea le-nebunea, (!) / urletul
lor se preschimbase-n plouă. (!) / Cu urletul lor
mortul l-au îmbăiat,/ cu urletul lor au îmbătat
gropaşii / care i-au facut groapa şi slujba, / şi repede
, să-şi ia şi ei colacii! / Aşa fusese îngropat nebunul /
ce n-a murit de nebunie / cât de a inimii prostie / de
aşi (!) da dragostea din gură / unei femei ce le adună.”
Am subliniat cu semnul „(!)” cuvintele scrise greşit
din punct de vedere gramatical. Din nefericire pentru
tine, nici talent poetic nu ai.
De la poetul Ovidiu Dinică primim: „Domnule
Sava, poeziile din această selecţie aparţin poetului
Dragoş Teodorescu din Râmnicu Vâlcea, le propun
lecturii şi analizei dvs. cu acceptul său şi doresc să fie
de bun augur. Intenţia mea este să-l recomand şi să vă
încredinţez spre lectură texte de calitate. Mulţumesc”
– Da, Ovidiu Dinică, ai mînă bună şi fler (în acest
caz), textele sînt, cum spui tu, de calitate. Dragoş
Teodorescu (de unde o fi? nu mi-ai spus) este poet
adevărat. Nu ştiu dacă a mai trimis versuri la Curier
(cred că nu, altfel l-aş fi remarcat mai demult), dar
cele trimise m-au încîntat în mod deosebit. Am ales
pentru antologia din octombrie cîteva poeme din cele
trimise. Cititorii vor avea, sigur, o surpriză plăcută.

ANTOLOGIA CURIERULUI:
Alexandru CAZACU
Corabia albastră
Muzicuţa cu schimbător cumpărată
din talciocul unde se tranzacţionează
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ziua lumină cu tot cu nestatornicia ei
şi covoare orientale peste care
se întinde o atavică renunţare
printre bucăţi de mozaic reprezentând
captura animalelor pentru circ
printre frize si basoreliefuri zoomorfe
când amiaza înnorată
pare reflectoriu mănăstirilor romanice
unde se cinează
funambulesc şi arhaic
spate în spate
cu aceste primăveri acuzate de eugenism
iar cuvintele sunt doar ecoul
zgomotului din sala maşinilor
unei corăbii albastre
ce va face înconjurul lumii
va descoperii continente
se va pierde în furtuni
sau la marginea insulelor misterioase
va apărea când nu te aştepţi
pe o stradă mică
a teritoriului acesta sudic
Stop cadru
Să vrei zadarnic
să opreşti seara de Iulie
să ridici mâna
aidoma condamnatului în cămaşă albă
în faţa plutonului de execuţie
din tabloul lui Goya
când amintirea îţi este redată
din ce în ce mai lent
până când se opreşte si rămâne
doar un stop-cadru şi nimic altceva
in jur restul fiind topit şi uitat
şi rămâne o fotogramă
reprezentativă sau nu
pentru întâmplările care au fost
parte a altor evenimente
de care nu se mai ştie
aşa cum din maidane şi curţi dosnice
la flăcările cauciucurilor aprinse
se arde învelişul conductorilor electrici
pentru a rămâne din ele aluminiu sau cuprul
valorificat la punctele de recoltare

a metalelor
Insomnie de iarnă
Amintiri luminau violent nesomnul
precum un pâlc de sonde incendiate
deasupra unei câmpii întinse când istoria se răzbună
chiar şi prea târziu
pe statui şi universităţi
la sosirea iernii
ca o bizară prevestire împlinită
sub albastru beligerant al nopţii
unde câteva întrebări vizitează
un muzeu imaginar care îşi relevă
sălile puţin câte puţin
înaintea travellingul camerelor de filmat interioare
şi ai vrea să ceri cuiva
scuze sau socoteală
pentru cruzimea emoţiilor
ce descoperă târziu
condurul câtorva cenuşărese
Septembrie la marginea oraşului
O răstălmăcire a liniştii
ce se destramă şi se regăseşte fâşie cu fâşie
în risipa de trandafiri sălbatici
cu parfumul strâns în neştiute potire
la marginea de tot a oraşului
unde doar trenurile personal
mai fac o mică haltă
şi câmpul se revarsă cu ierburi
şi bălţi ce adună stoluri de păsări urbane
până departe
lângă şantierul prăfos al unei autostrăzi
unde zona metropolitană se termină
odată cu multe iluzii
despre dragoste si avatarurile ei
iar birturile cu umbrela şi frigider primate
de companiile de băuturi răcoritoare
par un fel de fruct al rădăcinilor câmpiei
pe care o priveşti iar ea te priveşte
cu cerul şi pământul unei amiezi neiertătoare
cu un ochi galben sălbăticit
asemenea păpădiilor înflorite
printre mărăcini

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!) şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.
Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.
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