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UN SCRIITOR LIVRESC,
MIHAIL SADOVEANU (IV)
Cassian Maria SPIRIDON
Afirmația lui G. Călinescu din Istoria
literaturii române, asupra eroilor sadovenieni,
cum că toți sînt niște automați, trăind vegetativ,
fără reflecțiune este, prin generalizare, o
exagerare. O carte care prin eroii ei, spre
exemplu, nu se înscrie în această categorie
călinesciană este Creanga de aur, publicată în
1933 și difuzată în februarie 1934. De reținut,
Istoria… lui G. Călinescu apăruse la sfîrșitul lunii
iulie 1941. Tot aici citim: „…Literatura lui
Sadoveanu e cea mai înaltă expresie a instinctului
de sălbăticie”, observație corectă nu și
cuprinzătoare.
Despre Nunta Domniței Ruxanda (1932), dar
și despre Frații Jderi (primul volum 1935, al
doilea în 1936), Nopțile de sînziene (1934) scrie
pe larg, Creanga de aur (1933) nici nu este
menționată. Precum E. Lovinescu, nici G.
Călinescu nu consideră necesar în economia
paginilor dedicate prozatorului să cerceteze
Creanga de aur. Primul se ostenește totuși s-o
insereze între volumele publicate de Sadoveanu
pînă la editarea Istoriei literaturii române
contemporane (1937). G. Călinescu nici atît. O
posibilă cauză putem decela în riscul de a fi
obligat să-și modifice multe din aserțiunile, unele
de-a dreptul apodictice, asupra operei
sadoveniene. Același lucru putem spune și despre
criticul de la Sburătorul.
În articolul din 1944, Patru decenii de la
publicarea primei opere a d-lui Sadoveanu,
Tudor Vianu, succint, o nominalizează între
altele: „Lucrarea, scrisă în stilul curteniei și
umanismului oriental, folosit și în alte cîteva din
cărțile mai noi ale d-lui Sadoveanu, ca d.p. în
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romanul de inspirație bizantină al Crengei de aur,
este povestea lui Ferid, fiul împăratului persan
Kira”.
În „Mihail Sadoveanu la șaptezeci și cinci de
ani” (cuvîntare ținută cu prilejul sărbătoririi
maestrului, în ședința academică la 14 noiembrie
1955), Tudor Vianu îl citează pe G. Ibrăileanu (cu
o observație, care va da roade abia în deceniul
șapte al secolului trecut), cu adresare a acestuia
către cel care a scris Baltagul: „Aș fi curios să
știu ce vei mai da peste două decenii. Dumneata,
pe cît înțeleg, reiai în spațiul unei vieți evoluția
umanității: de la dezlănțuirile primare ajunge
treptat la reflexivitate”. Comentîndu-l pe criticul
de la Viața românească va fi mai generos cu
Creanga de aur, nominalizînd și eroul: „Oare
această profeție a lui Ibrăileanu l-a îndemnat mai
tîrziu pe maestru să creeze figura călugărului
Breb în Creanga de aur, a înțeleptului Sindipa în
Divanul persian, a prezviterei Olimbiada în
Nicoară Potcoavă?” Puțin probabil să-și fi aflat
îndemnul prozatorul în profeția lui Ibrăileanu,
vom vedea că altele au fost chemările către tema
din Creanga de aur. Abia criticii postbelici vor
estompa strălucit neglijența celor doi importanți
critici postmaiorescieni, G. Călinescu și E.
Lovinescu.
Afirmația citată de Tudor Vianu este susținută
și în ultimul articol pe care îl publica în Viața
românească (nr 10/1926) despre Mihail
Sadoveanu avînd ca temă Țara de dincolo de
negură (apărută în același an) un elogiu adus
naturii autohtone: „Am impresia că pe omul
acesta de complexiune atît de puternică, natura la făcut anume în proporții excepționale ca să aibă
1

în el un puternic și fin instrument de receptare,
care să prindă cu delicatele lui antene sufletești
tot ce cîntă în natură frumusețile creației”.
În 1929 criticul de la Iași își încheie
activitatea de diriguitor al revistei, publicația își
schimbă sediul la București. Mai tîrziu G.
Ibrăileanu, despre mutarea Vieții românești în
capitală, spune, nu o dată: Era mai bine să moară
la Iași!
Activitatea sa de critic se încheie practic
înainte de apariția operei de maturitate a
prozatorului, operă care dă măsura înălțimii sale
creatoare și pe care, după cum se observă,
Ibrăileanu a intuit-o, intuiție confirmată de
importanți critici și eseiști postbelici.
Creanga de aur debutează cu portretul
profesorului Stamatin, organizatorul caravanei
anuale în Carpații Orientali, cu aceiași oameni și
aceleași animale, care se prezenta ca un fel de
țîrcovnic firav, cu bărbuță rară și chelie precoce,
care se uita foarte de aproape și atent prin
ochelarii lui, disjungînd și reclădind elementele.
Un savant, cum concede naratorul, nu lipsit, cum
era de așteptat, de anumite ciudățenii împănate cu
efusiuni lirice. Încă din început aflăm cui
datorăm povestea care urmează, împlinirea ei
fiind o datorie de pietate, el sfîrșind într-o rîpă
într-o expediție din 1930, expediție la care
povestitorul nu l-a însoțit. Caravana la care-i
prezent este din august 1926 și deplasarea este
către Călimani, locuri de unde prin unele poieni
înalte se vedea Oltul, din altele am văzut
Mureșul; pe urmă am avut impresia că ne
desfacem total de vederea și sunetul lor; n-am
mai privit decît cerul și n-am mai auzit decît
șuietul Sihlei.
Mentorul îi conduce cu multă știință, nu fără o
amprentă orfică, în vremi imemoriale, în țara
necunoscută, în căutarea vechilor eresuri, însoțite
de prezențe animaliere, unele demult dispărute,
precum bison bonasus, dar prezente în aceste
singurătăți, unde stăruiesc și alte înfățișări de
demult: „Am credința că aici am să-mi isprăvesc
cariera. Oasele mele, desigur, trebuie să se adune
cu ale unor strămoși. De cîte ori pătrund în
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această regiune neviolată, mă simt emoționat ca
un primitiv. Să nu rîdeți de mine, nici să mă
judecați rău, dacă mă veți auzi descîntînd și
invocînd ceea ce, pentru dumneavoastră, e de
mult pierit, iar pentru mine e încă viu”.
Dezavuînd demersul folcloriștilor de a decela
anumite taine din cele adunate, apelează la
propriile metode în căutarea argumentului
acestor paleologii, datini și eresuri ale
populațiilor din Carpați. Am ajuns la niște
concluzii firești, care unora li s-ar părea totuși
surprinzătoare. Pentru Stamatin vechea credință
a dacilor încă se perpetuează, i-a aflat urmele și a
descoperit-o: „Am ajuns să prețuiesc și să iubesc
aceste alcătuiri vii ale religiei vechi a pămîntului
acestuia, găsind în ele însăși gîndirea strămoșilor
mei și însuși sufletul lor. Religia nouă, care n-are
decît zece veacuri, nu s-a putut substitui puterilor
trecutului decît în parte și superficial. Poporul
încă practică legea veche. De aceea, să nu vi se
pară de mirare dacă voi invoca umbra severă a
bătrînului preot păgîn care a sălășluit cîndva sub
bolta unei asemenea peșteri. Pentru
dumneavoastră poate fi o fantasmagorie; pentru
mine e o realitate. Duhul lui trăiește încă în mine,
cum a trăit în atîtea generații succesive; deci eu
văd și simt ființa lui în această regiune a lui
Dumnezeu.
Neapărat,
asemenea
ființă
misterioasă nu poate apărea decît credincioșilor
și poeților”.
Prima întîlnire cu magul, cu preotul lui
Zalmoxis are loc cu cîțiva ani în urmă, în martie,
la echinocțiul de primăvară, descrierea
momentului, împrejurările și atmosfera sînt
eminesciene: „Atunci m-am suit în muntele
ascuns pe care contimporanii mei nu-l cunosc.
Între vîrtejuri de zloată am ajuns pînă la lăcașul
său, într-un loc unde trei izvoare vii saltă de sub
piatră zbătîndu-se ca viperele înțelepciunii lui
celei fără de moarte și murmurîndu-i numele întro altă limbă decît cea schimbătoare a oamenilor.
Ascultați ce-am văzut. Cenușa veche sta încă în
vatra părăsită; lătra în adîncime cățelul
pămîntului; am intrat și l-am găsit palid și semeț
în jilțul dăltuit în stîncă. Cu dreapta ținea toiagul
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de fildeș. Avea mușchi în plete și pe sîn; îi
ajungea barba la pămînt și genele la piept;
deasupră-i fîlfîia, gonindu-se în roate,
Cu-aripele-ostenite, un alb ș-un negru
corb…”.
Ultimul vers e din Strigoii partea a II-a, din
care vom cita trei strofe, a căror atmosferă este
transpusă în proză de narator:
„Ajuns-a el la poala de codru-n munții vechi,
Izvoară vii murmură și saltă de sub piatră,
Acolo cenușa sură în părăsita vatră,
În codri-adînci cățelul pămîntului tot latră,
Lătrat cu glas de zimbru răsună în urechi.
Pe-un jilț tăiat în stîncă stă țapăn, palid, drept,
Cu cîrja lui în mînă, preotul cel păgîn;
De-un veac el șede astfel – de moarte-uitat,
bătrîn,
În plete-i crește mușchiul și mușchi pe al lui
sîn,
Barba-n pămînt i-ajunge și genele la piept…
Așa fel zi și noapte de veacuri el stă orb,
Picioarele lui vechie cu piatra-mpreunate,
El numără în gîndu-i zile nenumărate,
Și fîlfîie deasupra-i, gonindu-se în roate,
Cu-aripile-ostenite, un alb ș-un negru corb”.
De remarcat, nu lipsește nici trimiterea la
cățelul pămîntului, prezent și în moto-ul pus în
frunte la partea a doua din Strigoii lui Eminescu:
„În numele sfîntului/ Taci, s-auzi cum latră/
Cățelul pămîntului/ Sub crucea de piatră”. Magul
era orb, însă numerele de aur continuau să
clipească sub bolta frunții lui, scriind misterios
timpurile.
Trimiterile la Pitagora sînt firești, cît timp
Herodot, născut în 484 î.Ch., și care a ajuns și la
geți, în Istoriile sale, în Cartea a IV-a, în care este
descrisă expediția persană de sub comanda lui
Darius împotriva sciților din 514 î.Ch. face
trimiteri la Zalmoxis: „XCIII. Înainte de a ajunge
la Istru, [Darius] îi supune mai întîi pe geţii care
practică ritualuri de nemurire, căci tracii care au
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în stăpînirea lor Salmidessos şi care locuiesc la
miazănoapte de Apollonia şi de oraşul
Mesambria – numiți skyrmiazi și nipsei – i s-au
închinat lui Darius fără nici un fel de împotrivire.
Geții însă, care luaseră hotărîrea nesăbuită [de al înfrunta], au fost robiți pe data, măcar că ei sînt
cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci.
XCIV. Iată în ce chip se fac ei din muritori
nemuritori: ei consideră că nu mor, ci că cel care
piere se duce la Zalmoxis – divinitatea lor – pe
care unii îl cred același cu Gebeleizis. Tot în al
cincilea an aruncă sorții, și întotdeauna pe acel
dintre ei pe care cade sorțul îl trimit cu solie la
Zalmoxis, încredințîndu-i de fiecare dată toate
nevoile lor.
Trimiterea solului se face astfel: cîțiva dintre
ei, așezîndu-se la rînd, țin cu vîrful în sus trei
sulițe, iar alții, apucîndu-l de mîini și de picioare
pe cel trimis la Zalmoxis, îl leagănă de cîteva ori
și apoi, făcîndu-i vînt, îl aruncă în sus peste
vîrfurile sulițelor. Dacă, în cădere, omul moare
străpuns, rămîn încredințați că zeul le este
binevoitor; dacă nu moare, atunci îl învinuiesc pe
sol, hulindu-l că este un om rău; după ce aruncă
vina pe el, trimit pe un altul. Tot ce au de cerut îi
spun solului cît mai e în viață. Cînd tună și
fulgeră, tracii despre care este vorba trag cu
săgețile în sus, spre cer, și își amenință zeul, căci
ei nu recunosc vreun alt zeu afară de al lor.
[ZALMOXIS, SCLAVUL LUI PITAGORA]
XCV. După cîte am aflat de la elenii care
locuiesc în Hellespont și în Pont, acest Zalmoxis,
fiind om [ca toți oamenii], ar fi trăit în robie la
Samos ca sclav al lui Pitagora, fiul lui
Mnesarhos. Apoi, cîștigîndu-și libertatea, ar fi
dobîndit avuție multă și, dobîndind avere, s-a
întors bogat printre ai lui. Cum tracii duceau o
viață de sărăcie cruntă și erau lipsiți de
învățătură, Zalmoxis acesta, care cunoscuse felul
de viață ionian și moravuri mai alese decît cele
din Tracia, ca unul ce trăise printre eleni și mai
ales alături de omul cel mai înțelept al Elladei,
lîngă Pitagora, a pus să i se clădească o sală de
primire, unde-i găzduia și-i ospăta pe cetățenii de
frunte; în timpul ospețelor, îi învăța că nici el,

3

nici oaspeții lui și nici urmașii acestora în veac nu
vor muri, ci se vor muta numai într-un loc unde ,
trăind de-a pururi, vor avea parte de toate
bunătățile. În tot timpul cît își ospăta oaspeții și le
cuvînta astfel, pusese să i se facă o locuință sub
pămînt. Cînd locuința îi fu gata, se făcu nevăzut
din mijlocul tracilor, coborînd în adîncul
încăperilor subpămîntene, unde stătu ascuns
vreme de trei ani. Tracii fură cuprinși de părere
de rău după el și-l jeliră ca pe un mort. În al
patrulea an se ivi însă iarăși în fața tracilor și așa
îi făcu Zalmoxis să creadă în toate spusele lui.
Iată ce povestesc [elenii] c-ar fi făcut el.
XCVI. Cît despre mine, nici nu pun la
îndoială, nici nu cred pe deplin cîte se spun
despre el și locuința lui de sub pămînt; de altfel,
socot că acest Zalmoxis a trăit cu multă vreme
mai înaintea lui Pitagora. Fie că Zalmoxis n-a
fost decît un om, fie c-o fi fost [într-adevăr] vreun
zeu de prin părțile Geției, îl las cu bine. Așadar,
geții care duc astfel de viață, fiind supuși de
perși, urmară și ei grosul oștirii”.
Este citatul la care apelează și Vasile Pîrvan
(cel care, să ne amintim, prefața cu articolul său:
Romane istorice cu subiecte naționale, în ziarul
Voința națională din 2/15 decembrie 1903, Șoimii
publicat în foileton în aceeași foaie începînd cu
numărul din 6/29 decembrie 1903) lămuritor și
cu numeroase comentarii, din care unul este
edificator privind calitatea de sclav al zeului dac,
calitate respinsă, Pitagora fiind un imitator al
acestuia: „Cît privește dependența învățăturii
religioase getice de cea pythagoreică, un grec
sincer a răsturnat problema spunînd – prin a. 200
d.H., că Pythagoras a fost Θραϰϖν δόξας
μιμούμενος [cel care a imitat învățăturile tracilor]
(Hermippus Callimachius, FHG. III 41), – ceea
ce, iarăși nu e decît întru atîta adevărat, întrucît
Orphismul avea, firește, rădăcini thracice, iar
Pythagoreismul era adînc influențat de doctrina
orphică. Oriunde însă elenul vedea o prea mare
accentuare a vieții de după moarte, el dădea în
special Egiptului un rol de inspirator: egal dacă
pentru grecul Pythagoras, ori pentru barbarii
Zalmoxis și Decaeneus”.
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Getica, publicată în 1926, a fost, sigur, una
dintre sursele de documentare ale lui Sadoveanu,
și pe care Stamatin le pune în operă.
Gîndirea anticilor, a străbunilor mei, cum
subliniază Stamatin, de la Burebista și mai de
demult avea o altă cale de comunicare cu
divinitatea, diferită de cea din prezent: „Acolo
unde dumneavoastră raționați și încercați a trece
spre adevăr prin silogisme și ipoteze, înțeleptul
de demult avea o cale deschisă, o împărtășire
directă, o însușire de a pătrunde nesilit în miezul
lucrurilor. Aspectele lumii și fenomenele naturii
magul le prezenta în embleme; le punea deci o
cheie veșnică. După aceeași metodă, sub simbol,
adevărul cel mai abstract putea deveni sensibil; o
propoziție uscată se mișca în imagini; astfel
necunoscuturile se îmblînzeau, zidirile neanimate
și entitățile morale se poetizau; metafizica se
înfățișa într-o horă de zeițe”.
Acesta era universul în care se mișca mentorul
și în care încerca să-i atragă și pe discipoli.
Stamatin, recte Sadoveanu, dezvăluie și sursa
cunoștințelor magului: „Acest mag, în epoca
regilor daci, practica, după o rînduială antică de
la Memfis, grafia sacră a cunoașterilor spirituale.
Hieroglifele, cum știți, cuprindeau un principiu
de înțelegere universală a noțiunilor, înfrățind pe
inițiați într-o limbă mută. Alfabetul
dumneavoastră de astăzi, ca și limba vulgară, stă
mai mult în slujba instinctelor”.
Cosmologia, ordinea zodiacală, lunile,
anotimpurile, săptămînile, numele zilelor,
sistemul numeric erau stăpînite de magul
învățător al lui Stamatin: „Părinții noștri geți și
elini, domnilor, au învățat de la Egipet și de la
Babilon cele douăsprezece simboluri și cele șapte
simboluri, și pătrarele, și imaginile constelațiilor,
și toate cîte trebuie pentru a ceti în eternitate și în
clipa trecătoare. Numele zilelor săptămînii sînt
de-acolo. Nomenclatura religioasă a elinilor nu-i
decît o tălmăcire a străvechilor numiri egiptene.
Cele șapte planete care stăpînesc cerul și
pămîntul, precum și destinele muritorilor, își
aveau notația și numele de origine la Memfis:
Luna, Mercur, Venus, Soarele, Mart, Joie,
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Saturn”.
De observat, ordinea în care sînt consemnate
planetele este cea folosită de chaldeeni, prin
raportare la Pămînt ca centru al Universului.
Despre rapoartele numerice și secretele lor,
binecunoscute pitagoreicilor, profesorul nu crede
a mai fi necesar să le deslușească discipolilor.
Fiind documentat în mitologiile, eresurile și
misterele locului, le contextualizează și
sintetizează pentru discipoli, dar și pentru
muntenii care îi însoțesc, și care, deși nu foarte
înaintați în știință, se arată pătrunși de cele
comunicate: „În rînduielile lui de la Memfis se
găsesc și sărbătorile dumneavoastră de-acum.
Prăznuiau și oamenii timpului său Buna-Vestire a
soarelui nou, bucurie a păstorilor și plugarilor
trecutului, tot la aceeași dată de 25 martie. În
aceeași zi de aprilie cădea sărbătoarea plugarului
din părțile noastre de lume; căci Gheorghie
înseamnă, în elină, lucrător de pămînt; și
lucrătorul de pămînt, cu ajutorul suliții soarelui,
biruiește balaurul iernii și al inerției solului. Mai
mult: la aceleași epoci schimbătoare și
consacrate, se serba atunci, ca și acum, ziua
învierii lui Mitra, ori a lui Osiris, după ce omulDumnezeu stă în întunericul de mormînt al
peșterii trei zile. Era bucuria revenirii soarelui de
primăvară, manifestată prin muguri și flori, prin
daruri de miei și ouă roșii. Bătrînii mei care dorm
în țintirimul de la Hangu n-au știut niciodată că
acest ou semnifică soarele înoit și veșnicia vieții,
dar au repetat cu sfințenie gestul generațiilor. Ca
și atunci cînd soarele sta în mormîntul celor trei
luni de iarnă, oamenii de acum în straie albe se
întristează prin post și opresc nunțile înaintea
Învierii. Pe urmă se bucură cu adevărat; căci Iisus
e soarele inimii lor. În această inimă dorm
practicile vechi după comandamente care nu era
necesar să fie înțelese de mulțime”.
De remarcat, în contextul citatului de mai sus,
preocuparea lui Sadoveanu asupra acestor mituri
și în volumul Paștele blajinilor (1935); mitul
blajinilor este prezent în toate provinciile
românești, fiind niște ființe semidivine, bune la
inimă, foarte harnice, întru-totul drepte înaintea
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lui Dumnezeu, nespus de credincioase, trăind
departe de lume și ducînd o viață de pustnici.
Paștele blajinilor fiind sărbătorit, după credințele
românilor, la o săptămînă după Paștele celorlalți
creștini.
Blajinii sînt considerați de către Constantin
Daniel (Misteriile lui Zalmoxis, 2011) homines
religiosi și care urmau cu strictețe învățăturile lui
Zalmoxis.
Constantin Daniel argumentează: „Din faptul
că Paștele blajinilor se sărbătorește la o
săptămînă după Paștele creștin putem deduce că
în cultul lui Zalmoxis exista o sărbătoare
consacrată morților, care cădea primăvara.
Probabil că era o sărbătoare legată de pomenirea
morților, fiindcă în toate societățile tradiționale
cultul morților este foarte persistent iar
creștinismul nu a putut și nici nu a încercat să
suprime acest cult, prea bine inserat în
spiritualitatea popoarelor încă înainte de
creștinarea lor”.
Merită preluat și comentariul lui Alexandru
Paleologu (Treptele lumii…, 1995) la același citat
din Stamatin, alter ego al lui Sadoveanu: „Toate
cultele și simbolurile care s-au întîlnit în aceeași
temă a morții și regenerării precum și a unității
cosmosului (hén kai pàn, formula cheie în
repetate rînduri amintită de Sadoveanu, de obicei
pur și simplu tradusă în românește și astfel
trecînd fără a fi remarcată de «profani») erau
culte ale fecundității: Osiris, Mitra, Dionysos,
Orfeu, Demeter, Cybela, etc. Kesarion Breb, ca și
predecesorii săi, era deci un inițiat al acestor
«misterii», ca majoritatea intelectualilor
antichității îndepărtate sau tîrzii, nu mai puțin și
mulți ai timpurilor moderne, ca Goethe, de pildă,
sau Balzac (fără a mai vorbi de oamenii
Renașterii) care știau că dincolo de dogme și
biserici există un singur adevăr, al ființei și
devenirii universale“.
Către finalul perorației sale, indirect își anunță
cartea Creanga de aur care constituie
manuscrisul „găsit” de discipol printre hîrtiile
prozatorului după dramatica sa dispariție: „Miam închipuit că ficțiunea aceasta poetică, pe care
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v-o prezint, poate forma obiectul unei istorisiri cu
mult mai reale decît combinațiile de fapte diverse
ale cărților dumneavoastră obișnuite. Acelea sînt
într-adevăr ficțiuni, cu atît mai goale cu cît mai
mult pretind că se substituie studiului precis; pe
cînd sentimentul meu e o realitate care nu va pieri
odată cu mine” – spune Stamatin-Sadoveanu.
Încă din start, suntem avertizați de narator că
manuscrisul aflat între hîrtiile mentorului, și care
îi era adresat, e, în definitiv, o poveste de
dragoste.
Suntem în pragul echinocțiului de primăvară,
cînd natura renaște cu o înmulțită vigoare,
învăluiți în mitologia vechii Dacii, cînd de la
fericitul Zalmoxis ciclul vremii intră într-al
cincilea ciclu. Un ciclu era echivalat cu numărul
de zile dintr-un an, trei sute șaizeci și cinci.
Momentul acțiunii este, după calendarul vechilor
credincioși de la Carpați, în anul o sută douăzeci
din al cincilea ciclu, iar după legea nouă, de la
izbăvitorul Hristos, era anul 780. Dintr-un calcul
simplu rezultă că erau în anul 1945 de la
Zalmoxis, de unde rezultă făcînd diferența cu
anul de la Hristos, pentru Sadoveanu zeul dac își
are începutul la 1165 î.H. Prozatorul exclude
varianta lui Herodot în care zeul i-ar fi fost sclav
lui Pitagora, agreînd viziunea lui Vasile Pârvan
care-l citează, cum am precizat mai sus, pe
Hermippius Callimachius pentru care Pitagora
era cel care a imitat învățăturile Tracilor, mai
exact de la cîntărețul Orfeu, a cărui obîrșie foarte
îndepărtată în timp, citim în Nota introductivă
asupra poetului, din Filosofia greacă pînă la
Platon, vol. I Partea I (1979), precede cu cîteva
generații perioada homerică. Pitagora de
asemenea, aflăm din Nota introductivă ce-i este
dedicată în partea a II-a a volumului menționat, sar fi născut între anii 580-575 î.H., în insula
Samos, aflîndu-și sfîrșitul în Grecia Mare spre
ultimii ani de după 510 î.H. Era trecut de
cumpăna cînd zilele sînt egale în luna lui martie,
cînd în muntele cel ascuns care va rămînea
necunoscut pînă la sfîrșitul timpurilor, bătrînul
legii vechi privea din gura peșterii lui lucirea
nouă de primăvară. Magul slujit de cei doi
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ucenici asistă la pregătirile ceremonialului de
întîmpinare prin aducerea în altar a lumînărilor
de ceară, apoi se lasă pregătit de cei doi pentru
rugăciune: „Ucenicii ajutară bătrînului să se
coboare pe trepte și să se scufunde de trei ori. Îl
înfășurară apoi în poclăzi și sarici. Îi pieptănară
barba și-i împletiră coama. Îi puseră strai alb și
comanac. Îngenunchiară ca să primească
binecuvîntare și se retraseră fără de nici un
cuvînt, după ritual”.
După, au adunat în poiană vreascuri și cetini
înălțate după un anume meșteșug și cu focul
preluat de la vatra din peșteră, unde se păstra foc
fără moarte de la începutul ciclurilor, ridicînd
stîlp de fum în întîmpinarea celor cîțiva monahi
ai lui Zalmoxis, cărora li se îngăduise bucuria de
a veni să se plece subt ochii severi ai bătrînului
din peșteră. Sub măntălile de lînă sură purtau și
ei straie albe, semn al inițierii. În picioare opinci
de piele. Capetele le erau goale și pletoase.
Obrazurile cu bărbi castanii. Aveau ochi în
coloarea cerului și a apelor, fiind neamuri de
vechi pămînteni.
După cuvîntul înțelepților de demult, oamenii
din acest colț de lume sînt copii ai pămîntului lor
și ai cerului lor. Trupurile lor se alcătuiesc și
cresc din anume hrană pe care o au la îndemînă
în cîmpurile cu holde, în dumbrăvi și livezi și pe
plaiurile muntelui. Firea și sufletul lor au
blîndeța acelor țărmuri îmbielșugate unde i-a
așezat dintru începutul lumii Dumnezeu, fiind în
același timp schimbătoare și furtunoase,
nestatornice și viclene ca apele, ca vînturile și ca
tot văzduhul lor fără cumpănă, întru care se
îmbulzesc arșițile și gerurile.
Iată cum îi descrie pe daci Mircea Eliade în
volumul Meșterul Manole (2008), care include
studii de etnologie și mitologie într-o selecție
realizată de Magda Ursache și Petru Ursache,
capitolul: Românii. Breviar istoric: „Geto-dacii
erau blonzi și de statură mijlocie. Își lăsau să
crească barba și părul. Nobilii foloseau un fel de
bonetă; ceilalți purtau capul descoperit. Tipul lor
fizic și veșmintele lor caracteristice – cămașă
largă, care le ajungea pînă la genunchi, încinsă cu
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un brîu, mantie pe spate, legată cu o fibulă – s-au
păstrat pînă în zilele noastre în basoreliefurile de
pe faimoasa columnă a lui Traian, în Forul
Roman. Ba încă mai pot fi văzute și astăzi la
țăranii români, în special la cei ce trăiesc în
regiunile carpatice ale Transilvaniei.
Timp de aproape două mii de ani, dacii au
rămas legați de pămîntul patriei fără a migra
niciodată: s-ar putea spune că sînt un produs al
acestui sol care îi alimenta și pentru a cărui
apărare au fost întotdeauna gata să-și dea viața. Și
aceasta pentru că mereu alte și alte popoare,
lacome de bogățiile Daciei, îi invidiau teritoriul.
Mai întîi cimerienii la începutul primului mileniu
în. de H.; puțin mai tîrziu în secolul al VII-lea
citairanienii, care au adus influența binefăcătoare
a Orientului apropiat; prin anul 1000 în. de H.,
triburi aparținînd civilizației hallstato-ilirice și
italo-vilanoviene venite din Occident, au deschis
drumul romanității occidentale care urma să
sosească după cîteva secole. În sfîrșit, altă
influență occidentală foarte importantă a fost cea
exercitată de către celți și de civilizația lor, la
sfîrșitul secolului al IV-lea (La Têne).
Dar toate aceste popoare au sfîrșit prin a fi
asimilate de geto-daci. Cultura dacilor a cîștigat
din aceste contacte – la început de luptă, apoi
pașnice și fecunde”.
Drumul spre sălașul magului este unul al
pădurilor neumblate, în care păsări și animale nu
au spaimă, ci oarecare uimire la vederea celor
nouă tineri monahi, conduși de Kesarion, care
ascultînd vocile păsărilor își spune: „Și noi
suntem ca și acești hulubi sălbatici, cugeta în sine
Kesarion, monahul cel sprinten și nalt, care ținea
frunte șiragului. Știm cît de trecătoare sînt toate,
precum ne arată moartea de care ne întristăm și
învierea de care ne vom bucura în curînd; totuși,
suntem ca sălbăticiunile și ca pădurea”.
Muntele sfînt în care își afla adăpost magul
era oprit pînă la trei zile de umblet prin anumite
însemne respectate întocmai de locuitori. Urmînd
întocmai cele consemnate de Pârvan în Getica,
Sadoveanu pune în lumină afirmațiile din
vechime de la Herodot la Strabon sau Iulian
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Apostatul, Flavius Josephus și încă alții, asupra
zeului dac și preotului său Deceneu.
„Locul unde sălășluia prorocul lor cel bătrîn
nu trebuia să fie cunoscut și cercetat decît de unii
din învățăceii lui; și acei învățăcei, cînd coborau
între oamenii din lume, aveau limba legată pentru
orice nume și orice lămuriri; asupra muntelui
tainic putea privi numai Dumnezeu cu ochii lui
de stele și numai el putea glăsui cu tunetul său.
Cum îl părăseau, ucenicii urmau să fie ca și cum
n-ar fi văzut niciodată nimic, n-ar fi auzit nimic și
n-ar fi rostit niciodată cuvînt. Imaginea, semnele
și sunetele acelui loc ascuns aveau a le duce cu ei,
pe tărîmul celălalt, de unde nu se mai puteau
întoarce în lumea muritorilor.
Numai din cînd în cînd, la cinci ani o dată și
uneori la șapte ani, se vestea satelor, păstorilor și
tuturor neamurilor că prorocul se va arăta lumii.
Nimene nu știa cum și de unde ucenicii săi îl
aduceau în văi, într-un loc care se chema La
Prelunci, nu departe de două izvoare ale apelor
celor mari, și acolo, pe un tapșan, deasupra unei
cline domoale unde se aduna omenire de
pretutindeni, bătrînul din muntele ascuns se arăta
și înălța brațele, binecuvîntînd pe pămînteni și
jertfele lor depuse la altar. Asemenea mare
adunare avea loc numai într-o anume zi a anului,
cînd soarele stă pe cer la cea mai mare înălțime a
lui, după jumătatea lunii iunie, în zodia Racului.
De la ceasul amiezii acelei zile, soarele dă înapoi
ca și semnul zodiei. După ce binecuvînta
poporul, dînd unora învățături pentru pămînt și
vite, altora tălmăcindu-le vise înfricoșate, pe alții
vindecîndu-i de boli grele, bătrînul se retrăgea și
el odată cu asfințitul soarelui, și lumea rămînea la
focurile popasului vorbind de el cu uimire,
binecuvîntîndu-l și prăznuind. Poporului de rînd
îi plăcea foarte să vadă astfel pe prorocul său și să
se veselească, după aceea, cu mîncări și vinuri.
Neamurile acestui pămînt sînt cuviincioase, însă
și foarte iubețe pentru tot felul de desfătări, și
învățăturile sfinte ale bătrînului din munte le
ascultau cu evlavie, uitîndu-le după aceea destul
de ușor”.
Izvoarele apelor cele mari, se înțelege, erau
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ale Oltului și Mureșului. Prorocul în tot ce
înfăptuia se conforma misteriilor zalmoxiene
ținute la mare secret. Secret justificat, cum aflăm
de la Constantin Daniel (Misteriile lui Zalmoxis)
după enumerarea lui Victor Magnien, printr-o
serie de argumente: „1) Naturii îi place să se
ascundă; 2) Adevărul nu poate fi cunoscut fără
efort; 3) Adevărul conferă o mare putere celor ce
îl posedă și, de aceea, nu trebuie cunoscut de
către oameni josnici. Adevărul depășește puterea
de înțelegere a oamenilor obișnuiți; 4) Adevărul
nu trebuie comunicat decît oamenilor bine
pregătiți și probați; 5) Caracterul secret conferă o
valoare mai mare învățăturilor primite și face ca
inițiatul să li se atașeze în mai mare măsură; 6) La
multe popoare și civilizații au existat societăți
secrete, în cadrul cărora se transmiteau învățături
și practici. Acestea răspund unei tendințe
specifice a sufletului omenesc”.
Este descrisă o întreagă și misterioasă
ceremonie la întîlnirea marelui preot cu mai
tinerii săi discipoli, care, la sunetul foii de tablă
lovită cu ciocan de lemn, îi urmară chemarea:
„Monahii se ridicară din jurul focului și intrară în
locul sfînt. Se grăbiră să împresură jîlțul și-și
plecară genunchii. Învățăceii cei tineri își
coborîră frunțile închizînd ochii. Prorocul făcu
asupra capetelor închinate, pe rînd, semnul celor
patru puncte, care înseamnă nemărginirea în
spațiu, regenerarea necontenită a vieții, jertfa și
mîngîierea. Era vechiul semn al inițiaților, pe
care, în văile depărtate, unde se alină apele, la
același ceas, preoții legii nouă, a lui Iisus, îl
făceau asupra poporului, vestind Învierea.
Ceremonia tainică pe care au săvîrșit-o monahii
sub gestul și privirea bătrînului din muntele
ascuns nu era îngăduită a trece dincolo de umbra
de amurg a peșterii, la cunoștința mulțimii. Nu-i
îngăduit nici astăzi nimănui s-o divulge. Trebuie
să rămîie în trecut, ca o comoară în sînul
graniturilor”. Este respectată întocmai legea
secretului.
Viziunea lui Sadoveanu asupra formației
intelectuale a preoților zalmoxieni este una foarte
înaltă, în rezonanță cu cultura universală a
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timpului. Să ne amintim de dialogul lui Platon
Charmides (sau despre înțelepciune, gen
probatoriu), unde Socrate îi spune celui care dă
numele dialogului despre ce a învățat de la un
trac, unul dintre medicii lui Zalmoxis, despre care
se zice că stăpînesc meșteșugul de a te face
nemuritor. Și spunea tracul acesta, că medicii
greci pe bună dreptate iau seama la cele pe care
tocmei le pomeneam; numai că „Zalmoxis,
adăuga el, regele nostru, care e zeu, arată că,
după cum nu trebuie să încercăm a vindeca ochii
fără să vindecăm capul, ori capul fără să ținem
seama de trup, tot astfel nici trupul nu poate fi
însănătoșit fără suflet. Aceasta și e pricina
pentru care medicii greci nu izbutesc să vindece
cele mai multe boli: ei nu se ridică pînă la
întregul de care ar trebui să se îngrijească, iar
dacă acestuia nu-i merge bine, nici partea nu se
poate însănătoși. Și toate de aici pornesc, îmi
lămurea el, de la suflet: atît cele rele cît și cele
bune ale trupului ori ale făpturii noastre depline,
și de aici se revarsă ele, așa cum de la cap totul
se resfrînge asupra ochilor. Prin urmare, mai
ales sufletul se cade îngrijit, dacă avem de gînd
să aducem la o bună stare atît capul cît și restul
trupului. Iar sufletul, arăta el, dragul meu, se
îngrijește cu anume descîntece și descîntecele
acestea nu sînt altceva decît rostirile frumoase.
Din asemenea rostiri se iscă în suflete
înțelepciunea; iar odată ce aceasta iese la iveală
și stăruie în noi, îi e lesne să deschidă cale
sănătății și către cap și către trupul tot”.
Învățîndu-mă așadar asemenea leac și asemenea
descîntece, mă îndemna totodată să nu mă las
înduplecat de nimeni să-i îngrijesc capul cu
leacul acesta, pînă nu-mi va fi înfățișat mai întîi
sufletul spre a fi îngrijit prin descîntec. Și tocmai
aceasta e greșala pe care o fac astăzi oamenii,
urmă el, că încearcă să fie medici ai unei părți
numai, fără cealaltă; și mă îndemna cu toată
tăria să nu mă las înduplecat de nimeni să fac
astfel, fie el bogat, frumos, ori de neam ales. Eu,
așadar, am să-i dau ascultare, căci i-am jurat-o
și sînt dator să-i dau ascultare; iar ție, dacă vei
vrea, după îndemnurile străinului, să-ți înfățișezi
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întîi sufletul spre a fi descîntat cu acele
descîntece trace, îți voi da leacul pentru cap;
dacă nu, n-aș prea avea ce să fac pentru tine,
Charmides, dragule.
Viața ascetică e urmată de homines religiosi
daci fără abatere, cum precizează și Pârvan în
Getica: „Sufletul e nemuritor. Trupul e o
împiedecare pentru suflet de a se bucura de
nemuriri: de aceea el nu are nici un preț; poftele
lui nu trebuie ascultate; la război, el trebuie jertfit
fără părere de rău. Omul nu poate ajunge la
nemurire decît curățindu-se de orice fel de
patimă; carnea, vinul, femeile, sînt o murdărie a
sufletului. Mai ales vinul aduce ticăloșirea
omului: în numele divinității, marele preot al
națiunii cere distrugerea viței în întregul regat.
Nimic deci din nebunia dionysiacă thracophrygică nu e admis sau tolerat la geți. Oameni
sfinți vor fi la ei asceții, cari nu vor să mai știe de
lume, nici de femei, ci în renunțare la orice
bucurie a trupului, se devotează gîndului bun
despre nemurirea de dincolo de viața trupului.
Căci abia prin moarte omul înviază la viața cea
veșnică”.
Adunați într-o altă încăpere a peșterii
ospătează precum le cere datina străveche,
Sadoveanu respectînd întocmai cele aflate din
riguroasa sa documentare: „Copiii slujeau la
masa frățească, în talgere de argint, gustarea
ascetică poruncită tagmei lor. La legumele și
rădăcinile fierte nu adăogau decît puțin oleu
proaspăt de jir. Tot astfel la frunzele nouă de
grîușor culese de pe coastele însorite. Azima
coaptă de lespezi fierbinți, era făcută dintr-o făină
adusă în dar de departe de binecredincioși și
lăsată în văi, în loc anumit, hărăzit singuratecului
de pe obcină. Camara de sus mai cuprindea, în
hîrzoburi de scoarță, bureți uscați, pădurețe și
alune, afine acrișoare și căline amare. Acelor
slujitori ai lui Dumnezeu, închinați unei rînduieli
a spiritului, nu le era îngăduită nici mîncarea de
carne, nici băutură amețitoare. Într-adevăr, partea
cea mai plăcută a cinei lor era o lamură, care nu
se mestecă și nu se soarbe, necunoscută
oamenilor de rînd. Căci vorbele și gîndurile
CONVORBIRI LITERARE

despre lucrurile hotărîte de Dumnezeu să rămîie
taină sînt, pentru cei nedeprinși cu ele, o
primejdioasă otravă”. Urmează instruirea și
îndrumarea lui Kesarion Breb de către bătrînul
mag și proroc al lui Zalmoxis: „Fiule, răspunse
bătrînul, am în mine și bucurie. Veștile pe care mi
le aduceți nu mă pot mîhni căci tot ce se întîmplă
e rînduială a Celui prea Înalt pe care noi îl
servim. Ne-ați vorbit demult de legea nouă cătră
care noroadele se îndreaptă; dar sub cuvintele ei
proaspete eu văd aceleași semne vechi, căci
Domnul Dumnezeu are o mie de nume și o mie
de forme. Poate ochii oamenilor de rînd au
nevoie de altceva și sufletul lor dorește alt joc de
colori, dar cel ales trebuie să rămîie într-același
loc al său, îndreptat cu toată puterea spiritului
spre înțelepciunea cea mai presus de toate. Cel pe
care îl servim e unul, născut din el însuși; și din
acest unul toate au ieșit și el e în toate și le
învăluie pe toate. Nimene dintre muritori nu l-a
văzut decît în valuri și vînturi și-n raza care
străpunge moartea trezind colțul grăuntelui.
Pentru oamenii de rînd e trebuință să se găsească
cea mai potrivită alcătuire ca să se teamă și să nu
se mînînce unii pe alții ca fiarele. Dar pentru noi
ceea ce e veșnic nu se poate clăti”.
La vestea că preoții noștri trebuie să deschidă
biserici, magul nu se arată împotrivă, dacă e de
folos sufletului fraților neluminați: „Dacă pot fi
astfel mai buni, să rostească numele lui Iisus.
Datina noastră e să nu coborîm cătră ei decît cînd
ne chiamă. Noi putem rămînea aici, pînă la
sfîrșitul timpului nostru; iar preoților cărora li se
cer alte vorbe pentru același lucru le dăm sfat să
se plece stăpînirii. Slujesc pe același Dumnezeu.
Să știți deasemeni că ce a fost rînduială a vieții și
a ființii noroadelor o mie de ani va rămînea încă
o mie. Căci o lege care pare nouă nu schimbă nici
frica, nici nădejdea, nici viața, nici moartea”.
Înțelegînd că această silă vine din partea
împărăției Bizanțului, este interesat să afle de
popoarele lor sînt mai fericite și de au sporit în
înțelepciune preoții legii noi.
Breb află că, ales fiind, a sosit pentru el ceasul
de a urma cele cerute de profet. Rămași numai ei
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doi, îl instruiește ce are de împlinit: „Trebuie să
te pregătești de cale lungă. Dintre toți frații tăi
care se află de față, copii ai sufletului meu, pe
tine te-am socotit mai vrednic ca să te jertfesc. Tu
ai mai multă putere și agerime în trup și poți
îndura mai bine asprimile vieții de rînd; am
cunoscut la tine și ascuțimea spiritului. Căci ai
fost în stare să te apropii încet-încet de adevăruri.
Ai învățat înfrînarea și te-ai deprins să stai
necontenit treaz cu spiritul. Ai început a ceti cu
destulă ușurință în oameni și în lucruri. Ești gata
să desfaci din tine și puterile cele tainice: dar
asemenea învățămînt primejdios nu se poate
cîștiga decît acolo unde este fîntîna fără fund,
prin care poți străbate pe tărîmul celălalt. Acolo
am fost și eu în tinerețile mele, după pilda tuturor
înaintașilor mei. Cînd am închis ochii bătrînului
meu, m-am așezat în locul lui, avînd același
nume, – al treizeci și doilea Decheneu.
Dumnezeu va binevoi să îngăduie ca tu să fii al
treizeci și treilea, atunci cînd cenușa oaselor mele
va trece la odihnă, în firida consacrată. Deci, fiule
al meu, va trebui să faci lungă călătorie la Egipet.
După ce vei cunoaște Nilul, care este tatăl și
hrănitorul țării, și al oamenilor de acolo, te vei
mira de toate zidirile împăraților de odinioară. Și
vei vedea și pe unii din acei împărați înfășurați în
scrisoarea vieții lor, dormind cu trupurile în
cripte, pe cînd sufletele lor așteaptă învierea pe
țărmul care se cheamă Amenti. Te vei opri la
columnele templelor, comunicînd prin semnele
lor și prin ochii tăi cu oamenii și cu faptele de
odinioară. Vei vedea piramidele cele mari, în care
se află însemnate timpurile și semnele
dumnezeirii. Vei sta cu mirare lîngă leul uriaș de
piatră, cu cap de muiere, care străjuiește cătră
hotarul pustiilor Libiei și, ca să-i afli taina, te vei
coborî cătră apa Nilului și vei bate la ușa
templului pe care ți-l voi numi și unde am bătut
și eu cînd eram ca tine. Vei spune cuvîntul și vei
face semnele pe care ți le voi împărtăși și,
îngenunchind în fața preotului celui mare deacolo, îi vei înfățișa inelul meu. Vei vorbi puțin și
vei răspunde în limba elină la întrebări. Și astfel
vei intra la învățătura ta cea din urmă și

desăvîrșită, sălășluind în acel templu șapte ani.
Nădăjduiesc să ieși de acolo viu și întărit cu
puteri pe care încă nu le cunoști”.
După descrierea căilor pe care trebuie să le
urmeze spre a accede la inițierea și însușirea
învățăturii din țara Egiptului, urmează din partea
magului a doua cerință de împlinit la trecerea
celor șapte ani, în drumul de întoarcere să
debarce la Propontida: „Te vei coborî la Bizanț,
făptuind astfel a doua poruncă a mea. Avînd
cunoștinți ale celor văzute și ale celor tainice,
îndrăznește a intra în lumea de-acolo, și între cei
umiliți și la curtea celor mari, pentru a cunoaște
așezările împărăției grecești și tocmeala
adevărată a legii lui Hristos, care se zice că răsare
asupra veacului nou ca un alt soare. Vreau să știu
care-i taina ei și dacă este o taină nouă. Vreau să
cunosc și bunurile și puterea pe care o aduce
împăraților. Astfel învățătura celor șapte ani se va
adăogi. Ca această nouă jertfă a ființii tale să fie
spornică, nu pregeta să dai dragoste și
înțelepciune semenilor tăi. Făcînd fapta bună
oriunde și oricînd, slujești pe Dumnezeu. Intrînd
în vălmășagul ei, astfel vei cunoaște acea lume
mai bine. Înainte de a trece cătră bătrînii mei,
vreau să cunosc cele bune și cele rele ale
oamenilor, ca să nu greșim față de popoarele pe
care Domnul Dumnezeu ni le-a rînduit să le
păstorim”.
Și primind și alte de folos îndrumări și aurul
necesar pentru plățile drumului, sfătuit să-și ia de
însoțitor un om ascultător și cu braț tare din
neamul dacilor, va purcede către Calatis, unde va
tocmi după sfatul magului un grec nu prea
viclean și va face legămînt cu el pentru plutirea
pe mare.
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IN MEMORIAM ALEXANDRU CIORĂNESCU

„NU AM CUNOSCUT UN OM CARE
SĂ FI IUBIT MAI MULT CARTEA
DECÂT
PROFESORUL CIORĂNESCU...”
CIORĂNESCU...
Dialog cu criticul literar MIRCEA ANGHELESCU

George Motroc: Domnule Profesor Mircea
Anghelescu, chiar dacă nu este încă 15
noiembrie, ziua sa de naştere, vă propun să
discutăm astăzi despre Alexandru Ciorănescu!
De asemenea, vă rog să acceptaţi să începem
acest interviu cu o evocare a Omului Alexandru
Ciorănescu, aşa cum l-aţi cunoscut de-a lungul
vizitelor reciproce, de după 1989...
Mircea Anghelescu: Pe profesorul
Ciorănescu l-am întîlnit în carne și oase abia în
primele zile din ianuarie 1990, când a venit la
București cu mașina prietenului său de o viață
Aurel Răuță, profesor la Universitatea din
Salamanca, nerăbdător să vadă țara după un lung
exil. Au tras la casa dnei Ecaterina Nenițescu,
sora lui Al. Ciorănescu, în mijlocul Bucureștilor
pe str. Școalelor, unde mai fusesem invitat de
mai multe ori ca să-mi dea vești despre fratele
său cu care tot dânsa mă pusese în relație după
ce publicasem două recenzii despre cărțile sale
(cred că în România literară). Au fost auspicii
favorabile, desigur, dar abia după aceea l-am
cunoscut cu adevărat. În 1992 sau 1993 cred, am
fost doi ani lector de limba și literatura română
la Institutul de limbi orientale din Paris și unul
din primele lucruri pe care le-am făcut a fost să
fac un drum în Canare, să stau o săptămână la
profesorul Ciorănescu care mă invitase: nu mă
,,așezasem” încă, nu luasem încă primul salariu
și m-am împrumutat de bani ca să fac acest drum
ireal pe care l-am povestit într-un volumaș din
1999, Paris. Oameni și locuri. Soția mea a aflat
unde sunt când doamna Galateea Ciorănescu,
soția fratelui, a lui George Ciorănescu, care
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fusese redactor la ,,Europa liberă” i-a dat un
telefon ca să întrebe cum mă poate găsi pentru
că profesorul Ciorănescu o chemase urgent să
vină ,,să-l plimbe pe Anghelescu prin insulă”.
De fapt, prin insulă, adică prin orașul Santa Cruz
unde se afla și Universitatea, și portul, m-a dus
el, și uneori am și intrat în câte o mică locandă,
să ne răcorim cu un pahar de bere.
G.M.: Vă rog să adăugaţi şi un portret al
Cărturarului Aexandru Ciorănescu, aşa cum laţi cunoscut întâi prin biblioteca şi apoi prin
lectura cărţilor sale...
M.A.: Aș spune că putea fi văzut ca o
încarnare a eroului lui Anatole France din Le
crime de Sylvestre Bonnard, dacă n-ar fi vorba
decât de un aspect al pasiunii sale, dar e mult
prea puțin. A fost nu numai un om foarte învățat,
dar și un om cu umor, care știa de glumă și
bucuros de diverse aspecte pe care ți le oferă
viața. M-a invitat la el, în Canare, unde am stat
o săptămână și am bătut străzile orașului pentru
a vizita Universitatea veche și a merge și pe
strada care-i purta numele, Calle Cioranesco, și
care nu avea case decât pe o parte: avea deja,
cred, 87 de ani, dar mergea ca un om în putere.
G.M.: Ce însemna pentru Alexandru
Ciorănescu, ceea ce dvs. numiţi ,,bucuria
cărţii”?
M.A.: Nu am cunoscut un om care să fi iubit
mai mult cartea decât profesorul Ciorănescu: nu
putea să vadă o carte și să nu pună mâna pe ea,
s-o răsfoiască. Episoadele legate de carte sunt
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nenumărate în amintirile sale, de la cele trei sau
patru biblioteci pe care și le-a făcut și le-a
pierdut despre care vorbea adesea, ca și despre
bucuria pe care i-o producea descoperirea câte
unei cărți sau serii de autor care i-au trezit
interesul. Era și un interes productiv pentru
carte, ca să zic așa, căci a intermediat cu
influența lui mai multe traduceri sau prefețe la
cărți românești apărute în Franța sau Spania, în
Canare, unde se stabilise.
G.M.: Faptul că această personalitate a
exilului cultural românesc este destul de puţin
cunoscută şi rar adusă în discuţie în peisajul
literar românesc actual reprezintă încă o
dovadă că exilul, în perioada regimului
comunist, înseamna punerea la index, dar şi
ceva mult mai grav: ştergerea din istoria
literară şi chiar din memoria culturală pe
termen lung? Cât de dramatică poate fi o astfel
de lecţie acceptată şi asumată de cei care au
ales exilul, îmi vine acum în minte un alt caz dea dreptul tulburător precum cel al lui Petru
Dumitriu, dar, la fel de bine, putea fi şi o lecţie
evitată de scriitorii români care au ales să
rămână în ţară, în frunte cu Marin Preda?
M.A.: Toate aceste evenimente dramatice au
fost în primul rând opțiuni ale scriitorilor înșiși:
dumneavoastră vorbiți de Petru Dumitriu ca
scriitor care a ales exilul iar eu nu pot uita că
înainte de a se exila (de fapt, de a rămâne în
străinătate, pentru că plecase cu pașaport în
bună regulă) a scris romanul Drum fără pulbere,
care este epopeea socialistă a canalului DunăreMarea Neagră, unde au murit mii de condamnați
politic.
Nu cred însă că toată această perioadă
teribilă, mai ales aceea dinainte de anii
șaptezeci, se poate discuta pe fugă, nu toți au
avut tăria de caracter arătată de un om fragil ca
Dinu Pillat, care n-a făcut nici o concesie, nici la
proces, nici înainte de proces. Multe dintre
biografiile scriitorilor au avut de suferit din
cauza ușurătății de a discuta orice fără toate
documentele. Iar despre Marin Preda nu trebuie
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să uităm că și moartea lui este neelucidată, că sa îmbătat până la sinucidere, ca să zic așa, sau a
fost împins să bea atunci când a murit, într-o
noapte de mai 1980, după ce scrisese Delirul și
după ce apăruse romanul său cel mai marcat de
probleme de conștiință: Cel mai iubit dintre
pământeni. De altfel, toate problemele legate de
această moarte au fost prezentate și discutate în
cartea Marianei Șipoș, Dosarul Marin Preda.
G.M.: În ceea ce vă priveşte, vă rog să-mi
permiteţi să-mi exprim o mirare: de ce un istoric
literar pasionat de literatura română a secolului
al XIX-lea, alege să devină editor pentru un
scriitor român exilat şi aproape necunoscut din
secolul XX? Cum se poate explica un asemenea
paradox literar?
M.A.: Nu cred că e vorba de un paradox. De
sec. XIX am rămas legat prin faptul că am
început să-l adâncesc pentru doctoratul de acum
cincizeci de ani iar editorul profesorului
Ciorănescu am ajuns datorită relațiilor speciale
care s-au dezvoltat între maestru și ucenic, ca să
zic așa; după propria lui mărturisire,
profesorului îi plăcea răbdarea mea
,,anghelicească” cum a spus-o și a scris-o de
atâtea ori.
G.M.: Vă rog să ne explicaţi şi structură a
primului volum, una formată din mai multe cărţi
reunite sub titlul ,,Amintiri fără memorie”...
M.A.: Volumul, în forma inițială, a fost scris
la cererea mea, când conduceam Editura
Fundației culturale române și a apărut în 1996,
ducând amintirile până în anul 1934. Pentru
ediția de opere de la Editura Spandugino – unde
a apărut ca primul volum din serie – d-sa și-a
revăzut și amplificat textul, ajungând până după
începutul anilor nouăzeci.
G.M.: La rândul său, titlul ,,Amintiri fără
memorie” anunţă un altfel de jurnal, unul
selectiv, pe sărite?
M.A.: Prin ,,amintiri fără memorie”
profesorul Ciorănescu înțelegea o suită de
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amintiri care nu se supun nici unei ordini gândite
dinainte, nici nu sunt produsul unei memorii
infailibile: era un fel de aventură în care
lucrurile se descoperă treptat, pentru autor și în
același timp pentru cititor.
G.M.: Însemnările sale despre Ion Barbu şi
contextul care a dus la despărţirea de lumea
Poeţilor sau despre Emil Cioran văzut ca
,,intelectualul fără strămoşi” ar merita, fiecare
în parte, o discuţie amplă, dar o să mă rezum să
vă întreb altceva: poate rămâne acest volum în
istoria literaturii universale chiar şi numai prin
faptul că se distruge aici un mit şi anume acela
al orbirii lui Borges?
M.A.: Episodul cu vizita la Borges trebuie
trecut prin filtrul cunoașterii profesorului
Ciorănescu, căruia îi displăceau și morga, și
simularea. Eu citesc acest episod ca o prezentare
a unui scriitor, deja celebru, grijuliu cu impresia
pe care o produce: este sigur că avea o vedere
slabă și o memorie extraordinară, care îi
permitea să reproducă texte pe care pretindea că
le citește. Dar – din relatarea profesorului
Ciorănescu – reiese și că avea o manieră ludică
de a se prezenta, că îi plăcea să-și impresioneze
vizitatorul sau, poate, chiar să-l ,,testeze”.
Oricum, este un episod care cred că ar interesa
pe specialiștii în opera și mai ales în
personalitatea lui Borges.
G.M.: Ce va urma după acest prim volum
apărut la Editura Spandugino şi care a dezvăluit
o primă ipostază eseistică, dar şi care face
parte, dacă am înţeles bine, dintr-o proiectată
serie de opere complete?
M.A.: Asta este intenția editurii și bineînțeles
a mea. Ar urma un al doilea volum sau alte două
(depinde de dimensiunile pe care le vor permite
împrejurările) cu texte de istorie a literaturii
române, de la istoria treatrului românesc în
versuri și studiul despre Al. Depărățeanu, care
este de fapt un fel de a vorbi despre primele
ecouri spaniole în poesia românească, la
monografia Ion Barbu și altul, sau alte două, cu
CONVORBIRI LITERARE

texte de literatură comparată și literaturi străine,
dintre care un volum trebuie să fie tradus: Le
masque et le visage, despre evoluția de la baroc
la clasicism în literaturile europene, spaniolă și
franceză în primul rând.
În funcție de posibilități, seria ar putea
cuprinde și câteva zeci de articole mai scurte,
publicate în revistele românești de la sfârșitul
anilor treizeci, Revista Fundațiilor regale, Viața
românească, Universul literar ș.a.; unele sunt
neașteptat de interesante.
George Motroc: În loc de final, fără a avea
iluzia că de mâine Alexandru Ciorănescu va
deveni un autor canonic pentru examenul de
bacalaureat, dar acceptând ideea mult mai
probabilă că, la un moment dat, vi se pot cere
câteva fragmente pentru un nou manual de
literatură română pentru liceu, care ar fi unul
dintre cele pe care le-aţi alege?
Mircea Anghelescu: Aș alege unul sau două
fragmente din studiile lui despre Eminescu, care
sunt de un mare interes pentru că își atacă
întotdeauna subiectul dintr-un unghi neașteptat.
Ciorănescu arată de pildă că celebra pretenție a
diverșilor împărați din Scrisoarea a III-a care
,,Au venit în țara noastră de-au cerut pământ și
apă”, este o formulă utilizată de vechii perși pe
care Eminescu, care avea cultură clasică mai
mult decât se știe, a găsit-o la Quintus Rufus.
Dar există și dimensiuni mai importante ale
acestor probleme filologice care nu se pot
explica în câteva propoziții.
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„PE NEOBSERVATE,
DIALOGUL CU CUVINTELE
ŞI CU LIMBA S-A ADÂNCIT”
ADÂNCIT
Dialog cu SANDA GOLOPENŢIA-ERETESCU
Pe doamna Sanda Golopenția am întâlnit-o întâia oară la Paris în 2013 la festivalul Din Dragoste pentru
Frumos organizat de Mitropolia Română a Europei Occidentale și Meridionale. Dânsa era invitată pentru a
deschide o expoziție dedicată crucii in memoriam Horia Bernea. Având în vedere că mama fusese printre
primii studenții pe care i-a avut la Universitatea din București la începutul anilor 1970, întâlnirea noastră a
fost ca o punte peste timp. Ulterior, doamna Golopenția a revenit la Paris în 2015 pentru a evoca, în cadrul
seriei Martor, memoria tatălui său, sociologul Anton Golopenția, colaborator al lui Dimitrie Gusti, unul dintre fondatorii geopoliticii românești, urmărit de securitate, arestat și mort în cele din urmă în închisoarea de
la Văcărești în 1951 pe când fiica sa avea doar unsprezece ani. Ne-am reîntâlnit apoi la Târgul de carte de la
București în 2017, unde își lansa cartea proaspăt apărută la Editura Spandugino, Fluviul Alfeu sau despre exil
și întoarceri. Încet-încet a copt în minte ideea unui interviu.
Despre Sanda Golopenția-Eretescu trebuie spus că este profesor emerit de studii franceze la Universitatea
Brown din SUA încă din anul 1981, unde a emigrat silită de împrejurări. A publicat 50 de cărți despre pragmatica literară (cele mai multe dintre ele analizează teatrul și romanul francez al secolului XX), semiotica culturală, antropologie și sociologie românească, dar și eseuri literare și proză scurtă.
Printre volumele publicate de Sanda Golopenția se numără: Mitul pagubei (1986); Les voies de la pragmatique (1988); Voir les didascalies (în colaborare, 1994); Cartea plecării (1995); America America (1996);
Desire Machines. A Romanian Love Charms Database (1998); Vămile grave (1999); Intermemoria — Studii
de pragmatică şi antropologie (2001); Chemarea mâinilor negative (2002); Learn To Sing, My Mother Said.
Songs of the Women of Breb/ Hori de femei din Breb (2004); Limba descântecelor româneşti (2007);
Emigranţii Carter (2008); Hacia una nueva Definición de las Didascalías (în colaborare, 2009).
De asemenea, câteva titluri de reținut dintre volumele editate de doamna Golopenția sunt: Current Trends
in Romanian Linguistics (cu Al. Rosetti, 1978); Les propos spectacle. Études de pragmatique théâtrale
(1996); volumele lui Anton Golopenția, Opere complete I-III și V, Ultima carte (2001), Românii de la est de
Bug I–II (2006), respectiv Rapsodia epistolară I–IV; și Ștefania Cristescu Golopenția, Descântatul în
Cornova–Basarabia (2003) şi Sporul vieţii (2007).
Ultima carte a doamnei Golopenția, publicată în 2019 în Marea Britanie, Surveillance and Memory: Our
Daily Lives, evocă perioada comunistă, portretul tatălui, reputatul sociolog Anton Golopenția și dispariția prematură a acestuia.
Ce amintiri aveți despre tatăl dvs? Și cum v-a
afectat absența lui, mai ales știind cauza ei?
Despre tatăl meu, am amintiri puține, dar precise.
Aveam 11 ani când tatăl meu a murit, în închisoare.
Înainte de asta, între anii 1941 și 1944, el a fost prins
în campania de identificare a românilor aflați în
spatele frontului, în Ucraina, conducând o echipă a
Institutului Central de Statistică trimisă pe teren în
acest scop, iar mai târziu ca membru într-o comisie
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de triere a celor dornici să vină în Basarabia sau
România. În timpul acesta, eu am fost trimisă la
Bozovici, în Caraș-Severin, la bunica, unde, după
nașterea fratelui meu, a venit după o vreme și mama
împreună cu el. La întoarcerea de pe teren, tatăl meu
a lucrat intens la Institutul de Statistică în care, între
1947 și 1948 a funcționat ca Director general delegat.
Venea să ia prânzul cu noi, dormea între 5 și 10
minute, pleca înapoi la birou și se întorcea seara târzCONVORBIRI LITERARE

iu. Între timp, în anul 1946, participase ca expert statistic la Conferința de pace de la Paris. Toate acestea
au însemnat că îl vedeam pe fugă, absorbit de muncă,
cu excepția momentelor în care ne lua la plimbare, pe
fratele meu și pe mine: în Grădina botanică, la șosea,
în pădurea Andronache, în sate din jurul Bucureștilor.
Plimbările s-au îndesit între septembrie 1948, când a
fost forțat să demisioneze și ianuarie 1950, tatăl meu
fiind șomer și lucrând cu bucata pentru Comisia de
Planificare. Ca momente în doi, îmi amintesc de drumul mai întâi către grădiniță și, ulterior, către școală,
pe jos, împreună, dimineața devreme, dând de mâncare castorilor în Cișmigiu, trecând prin dreptul
Palatului regal și ajungând la destinație, pe lângă
piața Amzei sau, mai târziu, în spatele Bisericii Albe.
Îmi dăruia cărți (de istorie, groase, fără dialoguri,
reflectam, cea pe care am citit-o întâi, la mai mulți
ani distanță, a fost Autobiografia lui Michelet). Îmi
plătea, cu bancnote noi-nouțe primite ca plată de la
Comisia de Stat a Planificării, compunerile pe care le
aprecia reușite despre plimbările împreună. Cu el
mersesem la Bozovici, într-un camion cu prelată, sub
ploaie.
Am știut când a murit, nici eu nu știu cum. Pe
măsură ce creșteam, dorul se adâncea. Îmi lipseau
tăcerile lui, zâmbetul palid, plăcerea lui de a face
provizii pentru casă sau de a inventa o cumpărătură
nemaipomenită în vremurile de război și lipsuri pe
care le apucasem alături de el. Descoperea câte o
glastră cu ghiocei la lacuri, sau raci, o dată un somn
uriaș nu știu de unde, procura magiun în vase de
pâmânt și, la fel untură, cumpăra cele mai frumoase
funii de ceapă și usturoi, un prieten i-a trimis o ladă
cu mere în chiar ziua arestării, cum am aflat citindui dosarul de la S.R.I. Când mergeam la el la birou, îmi
dădea să ronțăi biscuiți soldățești.
Cum ați ales meseria pe care o aveți?
La Bozovici am decoperit întâi vorbe diferite de
ce auzisem până atunci. Bunica și pietenele ei vorbeau în graiul locului sau în germană. Ca să înțeleg,
mă concentram lacom pe cuvintele necunoscute: hă,
pentru uite; șcătulă, pentru cutie; farbă pentru
vopsea; paradaise pentru roșii; și multe altele, de
care-mi amintesc mai rar acum, dar care au reprezentat atunci, la cei 3–4 ani ai mei, enigme sărbătorești.
Ascultam atent diminețile, să prind iaurgiul care trecea pe Dr. Lister, să cobor în fugă cele trei etaje și să
mă întorc acasă cu iaurtul în borcănele sinilii (am luat
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cu mine unul când am plecat „definitiv”). Strigătele
țigăncilor, pierdute melancolic — Haine veeeechi —
sau intonate ispititor — Vialiti, vialiti, cu parfum
vialiti, hrizanteme, hrizanta! — mă bucurau multă
vreme după ce nu se mai auzeau. La piață, îmi plăcea
să ascult cum își prezentau marfa vânzătorii: Alo, îi
menține tari, boabe de muștar, pentru gogoșari.
Mama a insistat să mă expună la limbi diferite, m-a
înscris la grădinița și școala franceză, mai târziu ne-a
plătit, dând ea însăși meditații, ore de germană, eu am
trecut fugar și pe lângă greacă, s-a înscris și ne-a
înscris la ore de esperanto la Clubul lucrătorilor în
învățământ (vorbeam în esperanto cu vizitatori
chinezi), între timp învățam la școală rusa. Când a
lucrat la manualele de gramatică pentru clasele
V–VII, a probat cu noi acasă exercițiile de sintaxă pe
care le alegea. Pe neobservate, dialogul cu cuvintele
și cu limba s-a adâncit. În facultate am fost pe teren
în Maramureș și în Oltenia și, pe de altă parte, am
venit în contact cu începuturile structuralismului, ale
poeticii, care m-au atras.
Cum de ați luat hotărârea să părăsiți țara și în
ce împrejurări s-a petrecut plecarea dvs.?
Mă obișnuisem din anii de școală cu nedreptatea.
O echilibrau iubirea cu care ne urmărea evoluția
mama noastră, bunul domn Ion Negru, unic prieten al
casei în anii negri, grija unor profesori de excepție,
cum au fost, la școală, doamna Kaetas sau dna
Georgeta Breazul, iar la facultate, mai târziu, luminos
afectuosul Alexandru Rosetti, sobrul dar caldul Iorgu
Iordan, mereu atentul Mihai Pop. Au venit și au trecut
repede niște ani ai deschiderilor, în care, sprijinită de
telefoanele pe care Al. Rosetti era oricând gata să le
dea întețit, am ajuns cu burse în Franța și în America.
Le-au urmat anii 1970, în care închiderile s-au ținut
lanț, dar mă bucuram încă de lucrul la Institut. Apoi
pe nesimțite totul s-a întunecat. Nu mai puteam pleca
nicăieri. Fratele meu, aflat la studii pentru doctorat, a
fost rechemat în țară în ajun de susținere a tezei, deși
avea actele în regulă. A refuzat, i s-a desfăcut
contractul de muncă și i s-a făcut un proces care a
durat zece minute și în urma căruia a fost condamnat.
Mama a făcut atunci o pareză la mâna stângă. La nu
multă vreme s-a îmbolnăvit și, după o internare grea,
a murit cerând să fie înmormântată la cimitirul din
satul Jilava, unde primisem veste (în anii 1960) și
apoi înștiințare (în 1968) că fusese îngropat tatăl
meu, mort în anul 1951. Sorin Alexandrescu organiza
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în Olanda o sesiune dedicată limbii române la care ma invitat. Am încercat să merg, am fost respinsă, cum
eram mereu în ultimii ani, și, când am mers să mă
interesez cu privire la motive, mi s-a propus să trimit
lucrarea. „Așa ajung oamenii să plece din țara lor”,
am spus atunci funcționarului de la Cadre. „Aveți
post, leafa curge, n-o să plecați niciodată”, mi-a
răspuns. A urmat un răstimp de reflecție. Fratele și
soțul meu optaseră demult pentru rămânere/plecare,
eu rezistasem din răsputeri. Am mers într-o zi la
Jilava, am recapitulat câte ceva din ce fusese și m-am
decis.
Cum s-a petrecut adaptarea la viața din
America? A fost greu să vă obișnuiți?
Aveam amândoi, soțul meu și cu mine, 40 de ani,
fratele meu era șomer, ne venea greu să cerem sprijin
celor puțini, pe care-i cunoșteam. Am început clasic,
prin slujbe de vânzători în prăvălii și apoi prin ore de
italiană la Cornell University (pe un post de student
doctorand), care să ne dea răgaz să depunem dosare
de candidatură oriunde ni se părea că am putea lucra.
Profesorul Sebeok, pe care-l țineam la curent cu ce
încercăm, mi-a propus să țin un seminar de
Literatură și semiotică la un Institut de vară organizat
la Vanderbilt University. Am împrumutat bani de
drum, am mers și studenții mei — profesori de limba
și literatura franceză — mi-au atras atenția asupra
unui post la Universitatea Brown. L-am obținut, prin
interviu telefonat, și am luat de la început uceniciile.
Am traversat în 10 ani etapele devenind profesor cu
drepturi depline în anul 1991. Adaptarea nu a fost
ușoară. M-au ajutat să înțeleg rosturile noii lumi, cel
mai mult sudenții. Am obținut definitivatul, în 1987,
am cumpărat o casă, și lucrul a marcat un început de
înpământenire, cu vecini inimoși. Viața în America e
lipsită de alintul devălmășiilor multe, fanteziste și
compensatorii cu care eram deprinsă de acasă.
Scrisul în română, colaborarea la o revistă ale cărei
pagini americane erau scoase de soțul meu la
Providence au fost îmbărbătări. Zona în care locuiam
nu avea mulți români. Când a apărut în viețile
noastre, computerul a fost salvator.
Care sunt lucrurile cele mai importante pentru
dvs. în viață?
Câțiva oameni dragi, amintirea acelor dintre ei
care nu mai sunt, prietenii, lucrul, atunci când iese,
foștii studenți care reapar după ani.

Ce vă place cel mai mult în America?
Spiritul de inițiativă al oamenilor.
Ce vă lipsește cel mai mult?
Prietenii din țară, studenții români, satele în care
am făcut cercetări de teren, Biblioteca Academiei în
care am trăit zile întregi bucuria descoperirilor,
cartierul Cotroceni din București, unde am copilărit.
Cum ați descrie pe scurt viața dvs.?
Singurătate. Tăcere. Răzbire. Bucuria de a întâlni
oameni. Dorința de a înțelege. Multe proiecte de trecut. La orizont, România.
Dintre persoanele pe care le-ați cunoscut de-a
lungul vieții, care întâlniri v-au marcat cel mai
mult?
La școală, doamna Kaetas. În facultate și în cercetare, Profesorul Alexandru Rosetti. În Statele Unite,
Profesorul Thomas A. Sebeok și Profesorul Einar
Haugen.
Ce mesaj ați vrea să transmiteți tinerilor din ziua
de astăzi?
Le doresc tinerilor din România să îndrăznească
larg, cu conștiința deplinei lor egalități cu oricine pe
lumea asta, în direcții care, de la un moment dat și
oriunde s-ar afla, să se orienteze fertil și rotund spre
punctul de pornire.
Ce ați dori să mai faceţi? Care sunt planurile
dvs. de viitor?
Aș dori să public carnetele de teren și cercetările
rămase în manuscris ale Ștefaniei Cristescu
Golopenția. Apoi, dacă e vreme, să public cercetările
mele în satul maramureșean Breb, căruia i le datorez.
Ar fi de scris și pagini ale odihnei, spre toate zările și
subiectele, mi-e dor s-o fac, fie și pe apucate. Am o
carte aproape gata despre echipele lui Dimitrie Gusti,
care se cere încheiată. Iar în ce privește proiectul de
recuperare a operei lui Anton Golopenția, lucrez
acum la vol. IV al Operelor (Sociologie. Postume) și
mă gândesc la cine mi-ar putea sta în ajutor cu
traduceri din germană, latină, greacă și maghiară
pentru proiectul lui: Populația României
(1700–1948).
Interviu realizat de Raluca PRELIPCEANU
I N T E R V I U
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ARTA
ÎN VREME DE RĂZBOI
Ion PAPUC
Muzele nu tac întotdeauna în vreme de război, după
cum afirmă adagiul antic: inter arma, silent musae, ci
își au și ele partea lor din nenorocirea generală la care
participă oamenii, chiar toți oamenii, chiar și artiștii. Iar
conflagrațiile nu se încheie îndată după proclamarea
încetării conflictului propriu zis ci continuă sub diverse
alte forme, unele chiar mai atroce, mai distrugătoare
decât cele din războiul calificat. Voi ilustra această
supoziție prin evocarea cântăreței de operă, în special
wagneriană, norvegianca Kirsten Flagstad, inegalabila
soprană – cum i s-a spus. În principal, mă voi baza în
cele ce urmează pe informațiile din cartea lui Louis
Leopold Biancolli, The Flagstad manuscript, An
autobiography, G.P. Putnam‘s Sons, New York, 1952,
Second Impression. Observ încă din titlu o insistentă
grijă de a garanta faptul că scriere aparține artistei, că
este un manuscris! al ei, o autobiografie!, în fapt: ceva
autentic, nu contrafăcut, cuprinzând un adevăr desprins
din cea mai autorizată sursă, aceea a protagonistei
exclusive. Când de fapt tocmai aceasta nu e
compunerea în cauză, pentru că ea este și totuși nu este
ceea ce se anunță a fi. Câteva formule verbale, risipite
prin carte de parcă ele i-ar fi scăpat ca din întâmplare
adevăratului autor, dezvăluie faptul că artista nu și-a
scris manuscrisul ci doar l-a vorbit, că el îi este doar o
operă orală. Sunt expresii de tipul: As I said (p. 44) care
sunt confirmate de recunoașterea expresă a
adevăratului autor care nu își declară decât calitatea de
secretar al divei: I was her amanuensis (p. XIX).
Oricâte precauții își iau cei doi coautori rămâne destul
de clar până la urmă că ei livrează posterității o imagine
aranjată, o pledoarie dintr-un război imagologic, o
dezvinovățire și o apologie în același timp. Născută în
Hamar, Norvegia, în casa bunicilor săi, fermieri dintr-o
genealogie de acest gen, urmașă de părinți muzicieni, la
12 iulie 1895, Kirsten Flagstad este considerată de
specialiști ca fiind cea mai mare soprană wagneriană
din secolul XX. Dintr-o enumerare sumară, îi pot fi
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recunoscute un enorm număr de spectacole, într-un
timp relativ scurt: Lohengrin – 40, Maeștrii cântăreți –
21, Tristan și Isolda – 182, Tannhäuser – 35, WalkiriA
– 78, Amurgul zeilor – 47, Parsifal – 39, Siegfried – 30,
Olandezul zburător – 11, altele ale aceluiași
compozitor, ale altora, concerte, recitaluri, înregistrări
radiofonice etc. (vz. p. 282-283). Apoi această minune
a muzicii wagneriene a fost strivită, distrusă,
desființată, anulată și totul ca o consecință a războiului.
Cartea la care mă refer are două părți: The Early
Manuscript, cuprinzând evocarea vieții artistei
începând de la naștere sa, primele succese în
domeniul operei, inclusiv scurta participare la
Festivalul de la Bayreuth, și apoi explozia de geniu
interpretativ pe scena de la Metropolitan Opera din
New York desigur; și The Later Manuscript cu
descrierea întoarcerii sale în Europa, tentativa de a
reveni la Metropolitan, atacurile pe care le-a avut de
îndurat ulterior. Și mai există în această carte și o
anexă în care sunt transcrise fragmente din cronicile
muzicale în care experții de la marile cotidiene,
îndeosebi în care cei de peste ocean, i-au descris
fulminantele apariții, mai ales pe scenele din New
York. Referindu-se la rolul Kundry, pe care aceasta lar fi deprins magistral în doar optsprezece zile, un
cronicar de la Herald Tribune observă că după numai
vreo duzină de săptămâni de la sosirea ei la
Metropolitan soprana norvegiană a învățat de novo,
cum ar veni: de la zero, patru dintre cele mai mari
roluri din lista wagneriană: cele trei Brünnhilde și
Kundry. Ea a avut aparții pe scena Metropolitanului în
rolurile Sieglinde, Isolda, Elizabeth, Elsa, Brünnhilde
din WalkiriA, Brünnhilde din Amurgul zeilor și apoi
Kundry. Astfel ea a restaurat o tradiție veche și în
același timp a creat una nouă. (p. 261). Și atunci ce
se petrecuse încât tot acest edificiu de grație și artă să
fie distrus? Pentru a schița un răspuns trebuie să luăm
în seamă ceea ce i se întâmplase cântăreței mult mai
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înainte în biografia sa, parcurgându-i astfel
rememorările din tinerețea norvegiană.
Iată detaliile: pe când tânărul ei soț, tată al fiicei
sale, era plecat din țară pentru un timp îndelungat,
Kirsten Flagstad își face debutul în Lohengrin la Oslo.
Cum se obișnuiește, premiera este urmată de o
petrecere la restaurant și de acolo, sponsorul
spectacolului îi invită pe unii dintre interpreți să
continue sărbătorirea la el acasă iar aici are loc un mic
incident, pe care ea ține să-l evoce în carte,
semnalându-i importanța în destinul propriu. Soprana,
adevărata eroină a acelei seri, se așează într-un fotoliu
despre care toți din jur știau că este rezervat gazdei.
Iar acesta, bogătașul Henry Johansen, mare negustor
îndeosebi de cherestea, nu protestează ca de obicei
când cineva îi uzurpa locul ci o curtează pe cântăreață
nu doar toată seara ci și în zilele următoare când
repede apoi se întâmplă divorțul artistei și cum
bogătașul era văduv are loc o nuntă rapidă urmată de
o viață comună până la moarte. Astfel și-a sigilat
destinul faimoasa interpretă a lui Wagner. Căci pe
când străbătea din succes în succes drumul ei la opera
newyorkeză, în lume începuse al doilea război
mondial iar soțul ei rămas în Norvegia îi cere insistent
să revină în patrie, de teamă că altfel nu se vor mai
revedea niciodată. Dar în America este sfătuită de cei
din jur să nu întreprindă acest demers atât de riscant.
Chiar un fost președinte al Statelor Unite îi face o
vizită și pledează ore întregi ca ea să renunțe la
întoarcerea în țara natală (p. 112). Încă pe drum,
extrem de dificil date fiind dificultățile provocate de
războiul mondial în desfășurare, este avertizată asupra
gravității situației în care se afla. Cel puțin aici, în
carte, nu este menționată vreo acțiune a sa prin care ar
fi prejudiciat țările aflate în război cu Germania, ci
doar cu imens sarcasm este relatată o denigrare cum
că pe aeroportul din Berlin utilizat de ea pentru a
ajunge acasă ar fi fost întâmpinată chiar de Hitler care
i-ar fi și înmânat un buchet de flori. Iar până la
sfârșitul războiului cântăreața nu își rememorează
decât unele activități în Norvegia și în Elveția neutră.
Însă odată cu încheierea războiului pentru Kirsten
Flagstad începe dezastrul definitiv. Nu dintr-o dată ci
insinuant, treptat, din ce în ce mai amenințător și tot
mai probabil că va fi unul total. Sunt episoade ale ceea
ce ea consideră că a fost un adevărat război civil în
Norvegia sa (p. 103). Mai întâi îi este arestat soțul
pentru vinovăția de a fi făcut parte, deși nu până la
capăt, din partidul naționalist al lui Quisling și de a fi
colaborat cu germanii în vreme de război livrându-le
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lemn. Este ridicat, cum se spunea, chiar de lângă soția
sa care nu îl va mai revedea niciodată, el sfârșind în
închisoare, de fapt în ultimele zile fiind transferat întrun spital unde ea refuză să-l viziteze pentru a nu-l
vedea în acel hal de degradare. S-a spus, dar aceasta
nu este consemnat în cartea la care mă refer, că marea
artistă, adevărată glorie a artei norvegiene, a fost atât
de impresionată îndeosebi de atacurile la care a fost
supusă după război de unii compatrioți ai săi încât a
pretins ca atunci când va muri să fie înmormântată
într-un loc secret încât nimeni dintre conaționalii ei
atât de lipsiți de respect să nu aibă posibilitatea să se
apropie de acel loc. Propaganda celor victorioși în
război o va urmări cu o furie rară în chiar patria sa, în
Europa și mai ales peste ocean atunci când va reveni
în America într-o disperată tentativă de a-și
reconstituit poziția și prestigiul artistic.
Până la urmă, dar cu pierderi incalculabile și
definitive, Kirsten Flagstad se va împăca cu lumea
care i-a fost atât de ostilă, iar împăcarea a fost posibilă
întrucât ea era nevinovată chiar și din perspectiva
învingătorilor în războiul care avusese loc. Un
reprezentat al comunității evreilor o caută la Londra
unde ea era cu ocazia vreunuia dintre concertele sale
și îi cere să participe la un spectacol de binefacere în
favoarea copiilor evrei orfani de război. Pentru
început cântăreața declină propunerea spunând că nu
vrea să-și cumpere în acest fel un certificat de
prietenie cu cei care au avut de suferit, dar acceptă din
moment ce emisarul respectiv îi dezvăluie că ai lui iau cercetat artistei întreaga activitate și au stabilit
completa ei nevinovăție. Dar răul fusese comis!
După interpreta lui Wagner rămâne pentru
posteritate legenda prezenței sale pe scenele pe care
se desfășurau operele compozitorului german,
îndeosebi de la Metropolitanul newyorkez, precum și
cele câteva înregistrări radiofonice, printre care:
Moartea Isoldei și imolarea Brünnhildei, cine știe cât
de distorsionate de precaritatea de atunci a
mijloacelor tehnice. În ele poate fi identificată
supranaturala forță a norvegiencei cu care glasul ei
făcea față concurenței instrumentelor care alcătuiau
orchestra, îndeosebi alămurilor. Ea își domina până
într-atât respirația încât sub acutele glasului ei auzi
continuitatea sonoră parcă a unei zeițe. Fiindcă
Dumnezeu există nu doar pretutindeni ci și în
narațiunile lirice ale lui Wagner și împrumută uneori,
extrem de rar, chiar chipul unei femei.
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„CITITORI PREFABRICAŢI”
Gheorghe GRIGURCU

Smerenia se situează dedesubtul credinței cum o
îngenunchiere, dar într-un fel e și o esență a credinței cum
o dăruire, o jertfă comportamentală. O postură care ar
putea include totul în raportul om-Dumnezeu.
*
A-ți invidia propriul trecut.
*
Din cînd în cînd iei sfînta împărtășanie a obiectivității
(mister laic).
*
„A dori ca lumea să nu fie înseamnă a dori ca eu, așa
cum sunt, să fiu totul” (Simone Weil).
*
A.E.: „Prudența ca o lașitate canonică, ireproșabilă”.
*
„Da, am citit ieri despre Marx al lui Engels… M-am
trezit azi din somn cu o negare a materialismului clară,
simplă, ușor de înțeles pentru toți. În stare de veghe nu mai
era la fel de limpede ca în vis, dar ceva tot a rămas. Și
anume că materialiștii trebuie să accepte că Ziditorul a
comis o eroare pentru a explica de ce materia s-a rînduit
astfel încît să formeze ființe separate, dintre care primul
sunt eu, și cu asemenea însușiri cum sunt simțurile și
mintea. Pentru nematerialist e limpede că tot ce numesc
lume materială este produsul «eului» meu. Pentru el taina
principală e separarea mea și a ființelor” (Tolstoi).
*
Miracol: suferința se transformă în Dumnezeu.
*
Comparînd muzica cu parfumul răspîndit dintr-o
batistă, Kant revela imponderabilul aflat într-o formă
estetică, presînd din interior în intenția de-a o înlătura, de
a se reîntoarce în fluxul primar al senzualității.
*
Căderea: mai întîi ca o dureroasă stupoare, apoi ca o
datorie.
*
„Chiar dacă a ajuns la o vîrstă înaintată, regina
Elisabeta a II-a a Marii Britanii este foarte puternică. La 93
de ani ea călărește și conduce și mașina. Regina a fost
criticată însă, recent, fiindcă a fost surprinsă la volan fără
să poarte centură de siguranță. S-a întîmplat la numai un an
după ce soțul său, Philip (98 de ani), a suferit un accident
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de circulație în timp ce se afla la volan și de asemenea nu
purta centură de siguranță” (Click, 2020).
*
La X înregistrăm un orgoliu chiar mai dilatat decît ar fi
necesar pentru a încăpea în el întreaga lume.
*
Să fie cu putință în creația actuală o criză a irealității
întrucît diminuează însăși factorul său contrastant,
realitatea? Aceasta ar scădea aidoma apei dintr-un
recipient prin evaporare. E concepția lui Jean François
Lyotard, care semnalează „un fel de evaziune a realității în
afara asigurărilor metafizice, religioase, politice pe care
spiritul credea a le deține în privința sa”, în consecință
semnalîndu-se „puținul real al realității”. Conceptul pe
care-l propune: „imprezentabilul”.
*
„Supraviețuirea este o nesupunere/ în ascultarea
disciplinată a lucrurilor” (Umberto Saba).
*
Îndeobște autorii mediocri beneficiază de o categorie
de cititori prefabricați. Marii creatori sunt nevoiți a-și
pregăti ei cititorii care să-i recepteze.
*
Scriptor. Lectura poate fi o analogie domptată cu
ființa, scrisul propriu, o analogie sălbatică.
*
„Potrivit topurilor realizate anul trecut, cel mai scump
restaurant dintre toate restaurantele lumii nu se află în
Paris sau Tokyo, descrise adesea drept capitale
gastronomice, ci pe o insulă spaniolă, cunoscută pentru
nesfîrșitele ei petreceri: Ibiza. Restaurantul de două stele
Michelin, fondat de celebrul bucătar Paco Roncero, expert
în gastronomie moleculară, se numește Sublimotion și are
o singură masă cu 12 locuri. (…) Meniul, care costă în
medie 1900 de euro, cuprinde 20 de feluri de mîncare, a
căror servire durează aproximativ trei ore. Dar ce
diferențiază cu adevărat Sublimotion de alte restaurante
scumpe este faptul că masa și încăperea în care se
desfășoară cina se metamorfozează într-o veritabilă scenă.
De pildă mesenii au parte de o pleiadă de mîncăruri de
excepție, servite în forme care mai de care mai
neobișnuite, cum ar fi niște superbe boluri tansparente,
care coboară din tavan. Întregul decor, futurist și interactiv,
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se schimbă odată cu felul de mîncare adus în fața
mesenilor. Iar pentru ca cina să se transforme într-un
adevărat regal al simțurilor, echipa însărcinată cu răsfățul
culinar al oaspeților este formată nu doar dintr-o armată de
bucătari Michelin, ci și din iluzioniști, designeri,
scenografi, compozitori și DJ. Stînd la masă, ba ai
impresia că te afli la bordul unui avion, zburînd printre
nori la înălțimi amețitoare, ba că te-ai scufundat în
străfundurile albastre ale unei mări ori că ai aterizat într-o
lume de foc înconjurată de măști fanteziste” (Formula As,
2020).
*
Nedreptatea n-are oare totdeauna un fond de
vulgaritate? Chiar în lipsa justiției s-ar cuveni respinsă de
bunul gust.
*
Transparența neîntîmplatului nu e totuși deplină. Îl
opacizează eposul, atît de lăuntric concret, al viselor
noastre.
*
„Frumusețea și parfumul unui trandafir, în ciuda
caracterului lor efemer, nu încetează să existe și acest tip
de existență «epiphanică» și «fulgurantă» uneori poate
schimba lumea” (Mircea Eliade).
*
Între Cuvînt și Imagine se întinde imperiul comun al
acțiunii lui Dumnezeu și a poetului.
*
„Dumnezeu nu pedepsește toată răutatea aici și
numaidecît; precum nici nu slăbește bunătatea tuturor aici
și numaidecît. Chiar dacă ar face așa, atunci și oamenii ar
face binele de frică; mîntuirea ar fi de silă, iar nu o faptă a
libertății și a dragostei” (Arsenie Boca).
*
Îndeobște o vîrstă odată începută nu se sfîrșește,
imbricîndu-și narațiunea în următoarea (următoarele),
punînd la încercare prin aventura sa intemporalitatea
reflexă a ființei.
*
Scriptor. Melancolie nutrită de ideea care nu se
articulează, de metafora care nu se desprinde din plasma
emoțională. Aidoma unui somn fără vise transpus
paradoxal în stare de veghe.
*
„Un nou studiu realizat la comanda lanțului de
supermarketuri Sainsbury’ a arătat că veganii sunt în
număr mai mare celibatari decît oamenii care mănîncă de
toate. Aceștia își găsesc mult mai greu un partener de viață.
Deși au început tot mai mulți oameni să devină vegani în
ultima vreme, aceștia trebuie să știe ce riscă. 6 din 10
persoane intervievate pentru studiu au declarat că nu sunt
atrași de cei care nu mănîncă lapte, carne și ouă” (Click,
2020).
*
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Vermina acestui trecut, tocmai pentru că a fost atît de
roditor.
*
Scriptor. Se îndepărtează de sine însuși ca de un
Celălalt dezagreabil. Apoi, privindu-se în oglindă, se
regăsește nu fără o anume jenă.
*
„Măștile devoratoare care mistuie, pervertesc,
nimicesc chipurile pe care le acoperă; iar atunci cînd sunt
scoase, chipurile care ies la iveală sunt de nerecunoscut;
ele ascund mult mai multe decît ascundea masca”
(Monseniorul Ghika).
*
„În Statele Unite ale Americii, piatra pe care s-a
odihnit generalul român George Pomuț, după o luptă
cîștigată împotriva sudiștilor în Războiul de Secesiune
(1861-1865), este vizitată de mii de turiști anual. O simplă
piatră! În aceeași ordine de idei, la Viena, în apropierea
Palatului Imperial, cîteva pietre dintr-un zid antic, al cetății
romane Vindobona, au fost dezgropate și sunt iluminate,
lustruite și mărginite de bare de inox, fiind vizitate de zeci
de autocare de turiști pe zi. Spunem acest lucru și cu gîndul
la fostul primar din București, Sorin Oprescu, demolatorul
incult al unor clădiri de patrimoniu, al bulevardelor de tip
parizian, pavate cu piatră cubică, al Halei Matache și al
multor altor monumente. Urmîndu-i mizerabilul exemplu,
actualul primar general, Gabriela Firea, și-a dat aprobarea
demolării unui palat istoric, aflat în stare bună de
conservare, pe strada Muzeul Zambaccian nr. 15, în
spatele Televiziunii Române. Aici a locuit marele scriitor
Mihail Sadoveanu” (Formula As, 2019).
*
A.E.: „Cine vorbește singur va putea să-i vorbească lui
Dumnezeu într-o zi” (Antonio Machado).
*
Nici o dorință majoră nu poate fi împlinită întocmai,
deoarece conturul ei face parte din ireductibila himeră.
*
Mangustele sunt imune la veninul șerpilor. Din acest
motiv au fost îmblînzite pentru a prinde șerpi veninoși.
Hrana preferată a mangustei vărgate sunt gîndacii și
larvele. Ea este extrem de gălăgioasă, producînd zece
tipuri diferite de sunete.
*
„Spirite care iluminează și spirite care fac ordine.
Heraclit și Aristotel, două cazuri extreme. Spiritul
aparținînd primului tip se aseamănă cu fulgerul, mișcînduse cu rapiditate peste porțiuni întinse. Lasă totul deoparte
și nu țintește decît spre un singur lucru, ce-i este lui însuși
necunoscut înainte de a-l fi iluminat. Eficiența sa începe
prin aceea că lovește ca trăsnetul. Fără un minimum de
distrugere, fără spaimă el nu poate prinde contur pentru
oameni. Lumina pe care o face este ea singură prea fără de
margini, lipsită de formă. Destinul noii cunoașteri depinde
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de locul în care a lovit trăsnetul. Pentru acest trăsnet omul
este în cea mai mare parte încă pămînt virgin. Cele ce au
fost luminate sunt acum lăsate în seama spiritelor
ordonatoare. Operațiile lor sunt tot atît de încete pe cît erau
de rapide cele ale primilor; sunt cartografii locului în care
a izbit trăsnetul în care nu se încred; prin amenajările
făcute, încearcă să prevină noi trăsnete” (Elias Canetti).
*
Pretutindeni minusculele semne active ale Providenței,
precum furnicile pe un asfalt încins de soare. Cei neatenți
le strivesc fără a-și da seama.
*
Vise ale noastre care au uitat de noi, care se împlinesc
undeva departe de conștiința noastră.
*
Senectute. Arghezi înduioșat de vizita unui grup de
elevi: „Nu vă voi uita toată viața”. Vîrsta sa în acel
moment: 85 de ani.
*
„Devenirea este un dor imanent firii, o dimensiune
ontologică a nostalgiei. Ea ne face inteligibil sensul unui
«suflet» al lumii. De ce, cînd ne adîncim în taina ei,
suntem prinși de un freamăt patetic și de o tulburare vecină
religiei? Să nu fie cumva Devenirea o fugă din Dumnezeu?
Și să nu fie mersul ei sfîșietor o întoarcere în El? Se prea
poate, din moment ce Timpul suspină, prin toate laturile
lui, după Absolut. Nostalgia exprimă mai direct și mai
dramatic imposibilitatea omului de a-și fixa o soartă”
(Cioran).
*
Iubirea și credința nu sunt negociabile. Le poți avea
doar ca un întreg.
*
Datele memoriei, democratice, interferîndu-se,
comasîndu-se, concurîndu-se, amintirile, elitare, imobile
aidoma unor titluri genealogice ale nobililor.
*
„În raportul său bianual, Facebook a anunțat că, de la
începutul anului, a șters 5,4 miliarde de conturi false. Asta
în vreme ce populația globului se apropie de 8 miliarde. Cu
alte cuvinte, pe Facebook există o lume paralelă
comparabilă ca mărime cu cea reală, care era nu doar
virtuală, ci și falsă. Cicikov ar fi invidios” (Dilema veche,
2020).
*
În Ramayana apare imaginea victimei care, în
momentul morții, se transformă în propriul său ucigaș ,
strigînd după ajutor cu vocea acesteia.
*
Incontestabila personalitate auctorială a lui X rezidă în
faptul că niciodată nu iese nici măcar cu o iotă din cuvîntul
patronului său. Un fel de-a zice astfel, deoarece
rafinamentul obedienței sale e nu o dată transverbal.
Pentru a afla cu orice preț dorința bossului, îi urmărește cu
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asiduitate nu doar fiecare mișcare a mîinii, dar și rictusul
gurii ca și privirea. Rezultatul e similielectronic.
*
„Un fel de goliciune care prin ea însăși lasă să se simtă
că totul începe treptat să renască, căci așa cum ne-am
născut goi, tot așa fără această goliciune nu e posibil să
renască ceva” (Maria Zambrano).
*
Prea multă moralizare divulgă frecvent mediocritatea.
A crea înseamnă a mînui datele naturale ca și cum n-ai
urmări nici un scop.
*
„Ca și lui Goethe, care mi se părea (în cap. I, pierdut,
din Anti-Goethe) că e extraordinar, dar că-i lipsește un
singur lucru: Dumnezeu, așa ar zice și de marxism. Ar
putea fi extraordinar, dar îi lipsește un zeu, un zeu oricît de
mic, dar proiectat înainte, nu în trecut. Un fel de punct Ώ,
ca în Teilhard de Chardin” (Noica).
*
La urma urmei depărtarea rămîne testul la care îți
supui iubirea pentru o ființă, depărtarea precum un
sacrificiu măcar simulat.
*
Visele intrate în malaxorul „inspirației”, riscînd a
deveni real textual.
*
Degradarea asumată ca o eliberare demonică, prin
suspendarea factorilor poziției care obligă: ideal,
răspundere, onorabilitate etc.
*
„Istoria este o minciună pe care nimeni nu o contestă”
(Napoleon).
*
Oare aburul ieșit din ceainic este identic cu cel care
compune norii?
*
„În privința rănilor și a pierderilor de orice tip, sufletul
inferior și grobian se descurcă mai bine decît un suflet mai
nobil: primejdiile care-l amenință pe acesta din urmă
trebuie să fie mai mari, probabilitatea ca el să sufere o
nenorocire și să piară este chiar imensă, dată fiind
complexitatea condițiilor în care trăiește. – Unei șopîrle îi
crește degetul pe care l-a pierdut, dar nu și omului”
(Nietzsche).
*
Momentele unor trăiri halucinante, cînd ai senzația că
însumezi în durata lor ani întregi (Baudelaire face o
asemenea mărturisire). Și totuși se concentrează spiritul,
nu timpul care-i devine indiferent acestuia.
*
Parfumul: o rugăciune a senzualității.
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AUTOPORTRET
CU LUMINI ŞI UMBRE
(VALENTIN TALPALARU)

Mihai CIMPOI
35 de poeme în căutarea unui titlu (Ed. Junimea,
2019) poate fi o sugestie, o paronomază (mai savant
zicând), care semnifică, în fond, o căutare a
propriului Eu – a celui adevărat, a celui pierdut, ca şi
timpul proustian –, şi a punctelor de reper,
referenţiale, acestea constituind chiar existenţa cu
toate aspectele sale. E şi o căutare, bineînţeles, a
semnelor, a figurilor simbolice care să-l rostească aşa
cum este, aşa cum se rosteşte el însuşi şi nu alţii.
Mărturisirea, aleasă şi pentru coperta IV, ne vorbeşte
anume despre această vrere identitară. E culeasă
tipografic sub formă de clepsidră, ceea ce ne
determină să o reproducem fidel:
„Da, aşa începea povestea aceea
un om avea o viaţă de trăit
pe care i-o povestea
ba unul
ba altul
iar el de la o vreme
s-a mulţumit să asculte
cum cădeau ostenite în jur
picături din sufletul lui,
din ce mai avea de trăit
din ce-i povestea
ba unul
ba altul”
Este finalul primului poem, intitulat cu primul
vers Sigur, povestea nu putea începe decât aşa...,
care ne trimite lesne la eminesciana Şi când mă
gândesc la viaţa-mi îmi pare că ea cură/ Încet
repovestită de o străină gură sau la rimbaldiana
expresie Je est un autre.
Cele treizeci şi cinci de poeme în căutare de titlu
se structurează stratiform într-un spectacol suigeneris al Eului care-şi face un autoportret „cu
lumânări în mână”, scufundându-se cu ele în
blagianul întuneric matern sau în acela arhetipal al
lunii. Iluminările şi stingerile se succed, purtând
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semnificaţia, ca atare, a unor revelaţii şi ocultări
sufleteşti, a unor chipuri diferite în care se împarte
Chipul poetului, cel unic şi dătător de identitate.
În sfera imaginarului, conceput ca un continuum
de reprezentări pornite dintr-un punct nuclear, apar
personaje reale, dar mai ales ireale, „chipuri secrete”,
siluete, fantasme, proiecţii obsesive de amintiri, de
sentimente încercate şi „neîncercate”, de care n-are
habar” (poemul 22), imagini antropomorfizate ale
drumului, străzii (Măicuţa), ale mişcărilor naturii.
Spectacolul e, în linii mari, a sciziunii Eului, a
împărţirii lui – spuneam – în mai multe chipuri, în
special într-o făptură care fiinţează propriu-zis şi a
alteia care îl urmăreşte, care îi analizează felul de a fi,
care delimitează un înăuntru şi un înafară, un aici şi
un dincolo şi face romantica separaţie între Cer
(Transcendent) – Pământ (contingent), între chipul
autentic şi altul oglindit a unei memorii de acum şi
„altei” memorii.
Ipostaza-cheie este, fireşte, cea a solitarului, care
îmbracă pelerina tristeţii, care are carapacea vieţii –
micşorată sau mărită – deasupra capului, care e
pătruns de dileme abisale (expresia poetului însuşi
din poemul 10, Stau nedumerit pe marginea patului),
care se închide în propria casă, unde îşi trăieşte viaţa
şi o trăieşte ca pe un ritual monoton, psalmodiat sau
scufundat în tăcere.
Tristeţea e imaginată ca o mască ce se micşorează
progresiv: „În casa mea, în propria casă/ nu mai am
loc de mine/ nu mă mai pot naşte, nu pot/ muri în
spitalul amorului,/ nu pot să am şi eu un monolog
convenabil/ fără să fiu întrerupt la câţiva luştri/ de un
amic decis să înoate/ în pârâul nopţii iar eu nu am
timp/ să caut în sertar/ tristeţea aia mică şi adevărată/
pe care o port ca pe o mască/ din ce în ce mai mică şi
sensibilă/ la ploaie ori vânt ca o măsea dureroasă/
încât nu mai are rost să o scot, să fac paradă cu ea/
apoi să mă ruşinez/ şi să mă ascund definitiv în
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dulapul copilăriei./ Dar de unde,/ nici acolo nu mai e
loc”.
Mărturisirile sunt făcute sub o formă combinată
de monolog şi dialog, primul fiind de fapt un soliloc,
căci totul se bazează pe o adresare sieşi, iar în ce-l deal doilea se prezintă ca un dialog intern, replicile fiind
de asemenea ale eului poetului, numai că în forma
expunerii deghizate, autoreferenţială a Celuilalt
(iubită, adică Ea, sau personaj rezoneur, confesor,
adică El, care nu-i decât un alter ego): „Ochii mi-au
cărat lumina dinlăuntru/ doar s-o vedea ceva./ Dar în
pâcla în care abia distingem/ indicatorul spre viaţă/
nu era altă lumină decât/ ceea ce duceam eu –precum
înăuntru aşa şi afară” –/ se auzea/ şi spre ea alergau
umbre/ fără deosebire între ele/ (ca umbrele)/ „Aşa ai
fost şi tu la început –/ nimeni şi nimic nu te-a ştiut:/
tu erai în spatele luminii şi/ lumina a curs din tine/
până la ultimul strop./ Acestea sunt umbrele tale/
curat mirositoare/ de care te-ai lepădat/ ca de fratele
Iov/ dar înmiit au crescut./ Te-au golit de lumină/ şi
înlăuntrul tău/ au lăsat întunericul în care să te naşti,/
moarte după moarte,/ nimeni după mine,/ pribeag
adormit într-o scoică/ şi care curând va întreba de
mine...” (Poemul 21 Ochii mi-au cărat lumina
dinlăuntru). Sunt versuri care ne trimit la acel
Celălalt, cu care conversează Zarathustra – pomenit
într-un poem.
În contrapunct se întâlnesc o privire îndreptată
înlăuntrul sinelui şi o altă privire dinafară, extranee,
pe care eul liric o bănuieşte. „Noi suntem ochelarii/
prin care cineva priveşte mai departe/ decât vă
imaginaţi/ şi mai adânc./ Din spate, cineva de pildă,/
ne fixează dioptriile pentru moarte/ şi atunci/ toată
lumea intră în panică” – astfel începe Poemul 25, care
configurează o imagine a lumii ca o joacă de-a baba
oarba a copiilor („ala bala tu eşti mort/ ala bala tu eşti
nu/ restul nu vă mai jucaţi – cei morţi bineînţeles
învie/ şi fac în ciuda celor vii/ care nu mai pot învia,/
timp în care ceilalţi/ se plictisesc de moarte” şi ca un
teatru existenţial regizat – blagian – de Marele Orb
care acţionează şi el din voinţa altcuiva aflat în
spatele lui şi dărâmă, se spune memorabil, „toţi orbii
din care ne tragem privirile”: „Atunci, Marele Orb/
plictisit/ de un joc pe care/ îl joacă din voinţa/ celui
din spatele lui,/ sătul de hărmălaie,/ face un pas în
spate/ dărâmând ca într-un joc de domino/ toţi orbii/
din care ne tragem privirile”.
Schimbând, astfel, perspectivele privirii –
înlăuntru, din înlăuntru afară şi din afară înlăuntru –,
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proiectând cortegiul de chipuri aliterative şi de
personaje de pe strada Măicuţa de la marginea
existenţei, asociind într-un nod contrapunctic
luminile şi umbrele, poetul ne vorbeşte atât despre
lucrarea voinţei în fiinţa sa scufundată în propria
casă, cât şi despre lucrarea timpului, pe care o găseşte
atunci când iese afară: „Trebuia să ies din casă/
pentru că dedesubt se auzea/ lucrarea timpului/ (...)/
Acum trebuie să închei/ armistiţiul cu ceva sau mă
rog/ cu cineva care ar putea decide/ în numele meu
iar/ eu sunt atât de nepregătit şi/ nu am putere să mă
plâng/ să mă înduioşez însumi/ dar mite să-mi
imaginez/ golul pe care/ îl împlu cu spaima/ că ar
putea fi adevărat,/ golul pe care o să-l înlocuiesc/ şi
va trebui să ies/ din casa din care/ nu am ieşit
niciodată/ şi în care/ cântecul de sirenă se ascunde
până la capăt”.
Nu putem fi, în final, decât de acord cu
prefaţatorul Ioan Holban că odată cu această carte
cota lui Valentin Talpalaru la bursa valorilor estetice
ale liricii de azi a crescut.
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4. Consideraţii metodologice
Încă de la formularea sa, principiul bootstrapului a avut detractori înverşunaţi şi apărători
pasionaţi.
Astfel, trei fizicieni japonezi, aparţinând şcolii
materialist-dialectice de la Nagoya (constituită în
jurul lui Sakata şi Taketani), scriau în 1965:
„Asemenea încercări [...] ne vor conduce la
filosofia lui Leibniz, care concepe universul ca
având armonie prestabilită. Acest punct de vedere
va introduce elemente religioase în ştiinţă şi va opri
la acest nivel gândirea ştiinţifică”1. Nedând câştig
de cauză nici ideilor şcolii din Nagoya, nici ideii de
bootstrap, fizicianul israelian Yuval Ne’eman scria
în 1975 : „vedem actualmente, la Berkeley şi în alte
părţi, o altă încercare de descriere a materiei
hadronice, urmărită cu o îngustime dogmatică
aproape egală şi în care motivaţia fundamentală
reiese din credinţa că noi am ajuns la capătul
drumului. Este curentul «bootstrap-ului»...”2. Ca un
ecou la aceste cuvinte, jurnalistul Nigel Calder scria
în 1977: „Bootstrap-ul [...] implică o respingere
conştientă a obiectivului tradiţional al fizicii care
este explicarea evenimentelor în termenii forţelor
ce acţionează între particule bine definite...
Particulele înseşi încetează să fie obiect de analiză;
ele sunt mai curând relaţii între evenimente. Dacă
Chew avea dreptate, aceasta ar însemna noutăţi
foarte proaste pentru filosofia şi ştiinţa occidentale,
cu obiectivul lor de a izgoni misterul superfluu al
universului, descoperindu-i entităţile şi legile
fundamentale”3. O polemică asemănătoare s-ar
putea produce, foarte plauzibil, şi în legătură cu
supercorzile.
Prima noutate a principiului bootstrap-ului este,
cum observa pe bună dreptate fizicianul James
Cushing, de ordin metodologic4. Metoda ipoteticodeductivă a devenit din ce în ce mai predominantă
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în fizică, de-a lungul ultimelor trei veacuri: se
presupune existenţa anumitor legi fundamentale,
ridicate la rangul de axiome, şi se deduc toate
consecinţele lor. O explicaţie ştiinţifică trebuie să
urmeze acest drum. În general, se mai emite şi
ipoteza că aceste legi se exercită între anumite
entităţi fundamentale, contingente şi independente,
dar în interacţiune.
Prin proclamarea absenţei legilor şi a entităţilor
fundamentale, principiul bootstrap-ului introduce
în ştiinţă o metodologie radical nouă. Este adevărat
că în practică este limitat la un bootstrap parţial,
care tolerează câteva axiome ca punct de plecare, şi
deci există o anumită asemănare cu metodologia
standard, ipotetico-deductivă. Dar refuzul de a
introduce entităţi fundamentale şi ecuaţii ale
mişcării, ce le sunt asociate, persistă în diferitele
scheme ale bootstrap-ului parţial. Bootstrap-ul, aşa
cum e aplicat în fizică, reprezintă aşadar o
metodologie deviantă, care nu este acceptată decât
atunci când intră în criză metodologia standard.
Tocmai astfel s-a întâmplat cu bootstrap-ul
hadronic, formulat într-o epocă în care avea loc o
proliferare extraordinară a diferiţilor hadroni: în
asemenea condiţii, era imposibil de menţinut
ipoteza existenţei unor entităţi fundamentale printre
aceşti hadroni. Mai mult, dacă ideea entităţilor
fundamentale este veche, anterioară veacului
nostru, ideea că particulele pot fi concomitent
elementare şi compuse nu putea să aibă un sens,
cum observa fizicianul Heinz Pagels, fără aporturile
teoriei cuantice şi ale teoriei relativităţii5. De altfel,
acest aspect se regăseşte în anumite dezvoltări
importante ale cromodinamicii cuantice, mai ales în
lucrările fizicienilor ruşi.
Atracţia estetică a abordării bootstrap-ului,
asociată succeselor sale incontestabile pe plan
experimental, a făcut ca o asemenea metodologie
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deviantă să poată deveni totuşi dominantă în fizica
interacţiunilor tari în deceniul 1960-1970. Între
timp, metodologia standard a cunoscut un
reviriment spectaculos prin inventarea modelului
quarcurilor şi prin dezvoltarea teoriilor de calibrare.
Murray Gell-Mann scria în 1974 : „Există două
abordări principale în teoria hadronilor şi a
interacţiunilor tari. Una dintre ele, numită
abordarea dualităţii [...], este un rezultat al
programului bootstrap... Nu am nici o îndoială că e
vorba de o abordare adecvată a teoriei hadronilor;
[...] nu cred să existe în mod necesar o contradicţie
între cele două abordări, îndeosebi dacă gluonii şi
quarcurile sunt confinate în mod permanent”6. Şi
David Gross, unul dintre liderii cromodinamicii
cuantice, scria: „Chiar dacă acest drum m-a dus
într-o direcţie diferită de aceea a lui Chew, scopul
era comun – căutarea unei teorii unice a structurii
hadronice, un scop pe care am fost condus să-l
urmez ca student al lui Chew la Berkeley”7.
Dincolo de fizică şi de metodologia sa,
principiul bootstrap-ului a atras şi atenţia
filosofilor. O tentaţie nemijlocită este aceea de a
apropia bootstrap-ul de monadologia lui Leibniz.
Studii savante au fost publicate în această direcţie
de către George Gale8. După opinia noastră, este
totuşi greu să avansăm altceva decât câteva
analogii. Ca substanţă simplă, fără părţi
componente, monada, chiar dacă este o oglindă a
Totului, mi se pare foarte diferită de o particulă,
care este compusă din toate celelalte particule.
Relaţia între monade este statică, în timp ce aceea
dintre particule este dinamică, bazată pe un schimb
permanent de informaţii. În plus, lumea bootstrapului nu este „cea mai bună dintre lumile posibile”,
nu este nici cea mai rea, nici cea mai bună, este pur
şi simplu singura care poate exista prin
autoconsistenţă. Principiul bootstrap-ului mi se
pare, în acest sens, mai aproape de Anaxagoras (cca
500-cca 428 î.Hr.), care proclama că Totul este în
tot şi că un obiect este ceea ce este pentru că toate
celelalte obiecte există în acelaşi timp (un obiect
corespunde pur şi simplu componentei sale
predominante): „În realitate nimic nu este nici
făcut, nici distrus, ci se află făcut şi disociat plecând
de la fiinţele care există”9. Doctrina sa despre
homeomerii nu este străină de noţiunea
subconstituenţilor inobservabili. Alte idei ale lui
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Anaxagoras, ca unitatea contradictoriilor (Zăpada
este albă, dar apa este neagră), unitatea materiilor
în univers, finalitatea care se creează prin progresul
raţionalităţii, merită, de asemenea, să fie menţionate
în acest context10.
O altă tentaţie este aceea de a apropia bootstrapul şi taoismul11. „Faptul că ipoteza bootstrap-ului
nu acceptă nici o entitate fundamentală – scrie
Fritjof Capra – e de fapt, după opinia mea, unul
dintre modurile de gândire cele mai profunde în
Occident, ridicându-l la nivelul filosofiilor budhistă
şi taoistă”12. După opinia noastră, bootstrap-ul este
mai aproape de Anaxagoras, Böhme, Peirce sau de
gândirea sistemică actuală, decât de Leibniz sau de
filosofia orientală.
În sfârşit, o ultimă încercare este aceea de a
vedea principiul bootstrap-ului ca pe o ilustrare a
dialecticii hegeliene13. Dar felul în care bootstrapul realizează unitatea contradictoriilor îl apropie
mai mult de Lupaşcu decât de Hegel.
Oricare ar fi fascinaţia exercitată de principiul
bootstrap-ului pe plan filosofic, interesul său rezidă
în altceva. Mai mult decât de o nouă thęma în fizică,
e vorba mai curând de un simbol, determinând
apariţia unei viziuni asupra unităţii lumii. Acest
simbol este inepuizabil, rămânând mereu acelaşi.
Bogăţia sa include manifestarea în domeniul
sistemelor naturale. Cu siguranţă, există un
bootstrap total care este o viziune asupra lumii şi un
bootstrap parţial care corespunde unei teorii
ştiinţifice. Unul fără celălalt este sărac şi, în ultimă
instanţă, steril. Viziunea asupra lumii se hrăneşte şi
se îmbogăţeşte cu informaţia provenită din lumea
naturală şi, la rândul ei, teoria ştiinţifică dobândeşte
o dimensiune umană prin existenţa unei viziuni.
Cred că interesul major al principiului bootstrapului constă în reuşita lui de a reuni viziunea asupra
lumii şi cea asupra teoriei ştiinţifice într-o singură şi
aceeaşi abordare.
Să lăsăm ultimul cuvânt lui Steven Weinberg,
care nu este cu siguranţă un entuziast al principiului
bootstrap-ului: „...este posibil ca adevărata teorie
fundamentală care va descrie întreaga fizică,
inclusiv gravitaţia, să nu aibă nimic comun cu
câmpurile; este chiar posibil să nici nu existe o
teorie cuantică a câmpurilor. După opinia mea,
trebuie să lăsăm deschisă posibilitatea că o
asemenea teorie va fi asemănătoare cu teoria
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matricei S”14.
Amintiri personale
L-am cunoscut pe Geoffrey Chew grație colegei
mele Denyse, fizician experimentator la
Universitatea Paris 6, care s-a cǎsǎtorit cu Geoff în
1972.
În septembrie 1972, Geoff a fǎcut parte din
juriul meu de doctorat (Doctorat d’État) la
Universitatea din Paris.

Recepție dupǎ teza de doctorat
a lui Basarab Nicolescu , Universitatea din Paris, 29
septembrie 1972. De la stânga la dreapta:
Denyse Chew, Basarab Nicolescu, Geoffrey Chew,
Elliot Leader

În 1976-1977 am petrecut un an de stagiu postdoctoral la Lawrence Berkeley Laboratory cu titlul
de „Guest scientist”. Aceastǎ perioadǎ a fost o
fabuloasǎ oportunitate de a începe colaborarea mea
cu Geoffrey Chew în noul domeniu al „bootstrapului topologic”. Dupǎ aceea, Geoff a venit de mai
multe ori la Paris (Orsay), la Institutul de Fizicǎ
Nuclearǎ, iar au am fǎcut în mod regulat vizite de o
lunǎ pe an la Berkeley.
Am publicat împreunǎ mai multe lucrǎri în
perioada 1979-1984(15,16,17).
În 1984, am avut bucuria sǎ particip la
celebrarea a 60 de ani de la naşterea lui Geoff, care
a avut loc la Berkeley şi la care am prezentat o
comunicare (bazatǎ pe un text scris în colaborare cu
Valentin Poenaru), prezentând o trecere în revistǎ
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asupra bootstrap-ului topologic, pe plan teoretic şi
fenomenologic(18).
Interacțiunea mea cu Geoffrey Chew şi cu
marele topolog francez de originǎ românǎ Valentin
Poenaru a fost una dintre cele mai interesante
perioade ale vieții mele ca fizician. Noi eram toți
convinşi cǎ topologia dǎ un suflu nou teoriei
bootstrap-ului. În perioada 1979-1985, ne-am scris
un numǎr necrezut de mare de lungi scrisori
(câteodatǎ de douǎ ori pe zi).
Momentele
cele
mai
impresionante, pentru mine, au
fost cele trǎite la aşa-numitul
„seminar secret”, care avea loc
în fiecare vineri în biroul lui
Geoff şi la care erau invitați doar
puține persoane (ca Henry Stapp,
Jerry Finkelstein şi Fritjof
Capra). Am fost fascinat sǎ
observ, în cursul acestui
„seminar
secret”,
cum
funcționeazǎ mintea lui Geoff
Chew. Geoff era traversat în mod
continuu de noi idei şi putea
vorbi ore întregi. Când observa
existența unei contradicții, el
abandona totul şi reîncepea şirul ideilor. În
întâlnirile noastre intime, îl chestionam asupra
aspectelor filosofice ale bootstrap-ului. Era evident
pentru mine cǎ Geoff nu avea o culturǎ filosoficǎ şi
cǎ nici un filosof important nu a influențat gândirea
lui. Geoff avea însǎ o foarte profundǎ intuiție pe
plan filosofic.
În 1981, cunoscutul scriitor francez Michel
Random (1933-2008) a avut ideea sǎ înregistreze
câteva interviuri cu Geoff în cursul sejurului sǎu la
Paris, în vederea publicǎrii unei cǎrți. Din
nefericire, când manuscrisul a fost terminat, Geoff a
considerat cǎ nivelul textului, pe planul fizicii, nu
era satisfǎcǎtor şi proiectul a fost abandonat.
Cea mai importantǎ mǎrturie asupra aspectelor
filosofice a fost cea a lui Geoff Chew el însuşi când
l-am solicitat sǎ accepte sǎ fie membru fondator al
Centrului Internațional de Studii şi Cercetǎri
Transdisciplinare (CIRET)(19). În scrisoarea de
acord pe care mi-a adresat-o la data de 24 noiembrie
1986, Geoff scrie: „Îmi face plǎcere creația CIRETului şi sunt onorat sǎ fiu membru fondator. Propria
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mea activitate recentǎ de cercetare nu poate fi
etichetatǎ ca fiind «fizicǎ» în sensul traditional al
cuvântului şi ea a fost stimulată de persoane din alte
discipline, precum filosofia, lingvistica şi
informatica”(20).
Ultima scrisoare pe care am primit-o de la Geoff
a fost cea datatǎ 9 februarie 2019, puținǎ vreme
înainte de a deceda. Cu puțin înainte de aceastǎ
datǎ, William Stranger, Rector al Institutului Noua
Paradigmǎ (Lake County, California) i-a menționat
lui Geoff cât a fost de plǎcut surprins când a
descoperit cǎ teoria bootstrap-ului are o prezențǎ
proeminentǎ în cartea mea De la modernitate la
cosmodernitate – ştiințǎ, societate şi spiritualitate
(21). În rǎspunsul sǎu, adresat lui William Stranger şi
mie, Geoff scrie: „Tu şi Basarab puteți fi interesați
de articolul meu ataşat (22), care nu a fost încǎ
publicat. Termenul bootstrap este prezent, dar eu
disting «fizica» de «cosmologia cuanticǎ»” (23).
Geoffrey Chew era dominat de o pasiune
devoratoare fațǎ de fizicǎ. El a lucrat pânǎ în
ultimele momente ale vieții sale.
El este viu pentru totdeauna în mințile şi
sufletele noastre.
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POEZIA DASCĂLULUI
ION CREANGĂ
Constantin CUBLEŞAN
Încă de pe vremea când citea povești în
„cenaclul Junimii”, scrierile lui Ion Creangă s-au
dovedit a fi dificil de caracterizat, de încadrat întro categorie literară anume, greu de interpretat
critic. Așa încât, iluștri intelectuali ai Iașului de la
acea vreme au convenit să-l considere ca scriitor
popular, cea ce, oricum, era o recunoaștere
superioară (acceptată tacit, neacademică și
oarecum condescendentă) a condiției sale
intelectuale: era scriitor. Eticheta aceasta a prins
și așa a rămas până în zilele noastre, el
reprezentând de-acum, fără tăgadă, în cultura
română, duhul țăranului neaoș, autentic, venind pe
un filon de apartenență etnică, dintr-o mitologie
națională, prin totul, cultivând cu distincție limba,
pe care au distilat-o în timp atât oamenii simpli cât
și cărturarii epocilor revolute, el venind să-i dea
acea aleasă măreție simplă despre care vorbea
Mihail Sadoveanu, ca beneficiar deplin al
mlădierilor melodioase și dramatice, în același
timp, ale acesteia:„Amintirile și poveștile lui
Creangă sunt însăși limba vie a poporului, fixată ca
o misterioasă mutație biologică. Cu cât pregătirea
lectorului e mai bună, cu atât muzica ei (subl. n.,
Ct. C.) e mai înțeleasă și sentimentul ei mai
pătrunzător” (Comemorarea lui Creangă în
Analele Academiei Române, 1958). Există, așadar,
în toate scrierile acestea o muzicalitate profundă,
de interior, ce fascinează tocmai pentru că este
elemntul definitoriu care-i califică astfel
originalitatea:„Este un talent rafinat, un mare
artist”, spunea fără rezerve Tudor Vianu (în studiul
monografic Ion Creangă). Acest rafinament îl
recunoștea și G. Călinescu numai că el era de
părere că humuleșteanul scria „după o impulsiune
cu totul empirică” (Viața lui Ion Creangă),
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trebuind a înțelege de aici reproșul de a nu fi
parcurs etapele unei școlarizări superioare. Dar,
tocmai aici este cheia cu care trebuie intrat în
universul intim al scriitorului. „Scriitor senzațional
prin excelență – zice N. Iorga – Și dacă pe de o
parte e regretabil că el n-a cunoscut izvoarele de
frumuseți estetice ale Apusului, pe de alta, tocmai
acestei izolări a lui trebuie să-i mulțumim pentru
caracterul original al operelor sale” (Schițe din
literatura română, vol. II). Educația estetică și-o
făcea însă în cadrul discuțiilor și lecturilor oferite
de personalitățile junimiste, în anturajul cărora se
simțea bine, chiar dacă lăsa impresia de stângăcie
țărănească alături de atâția mari profersori, pe care
însă îi distra cu pitoreștile sale… compuneri. Tot
ce citea el acolo (și publica în „Convorbiri
literere”) era literatură cultă de cea mai bună
calitate, căci nu s-au putut dovedi/identifica
niciodată, în ciuda strădaniilor folcloriștilor erudiți
de mai târziu, acele texte folclorice pe care le-ar fi
putut prelucra. Pentru că el n-a fost, categoric, un
culegător și prelucrător de folclor (ca Ion Pop
Reteganul, bunăoară, luat la-ntâmplare), ci a scris
în spiritul, în maniera, în canonul (cum ar fi să se
zică astăzi) creației populare, după modelul căruia
și-a dezvoltat subiectele proprii. Dar, el trebuie
înțeles și în duplicitatea (termenul nu este cel mai
bun) personalității sale. Pe de-o parte cu obârșia
țărănească iar pe de alta cu prezența sa,
aclimatizată, în oraș: diacon bisericesc la Iași,
dascăl/insitutor în aceeași capitală a Moldovei,
locuitor asumat al mahalalei de la Țicău, unde
locuia, trăia și scria în bojdeuca sa, frecventând, ca
orice om al locului (dar cel mai adesea în faimoasa
întovărășire a lui Mihai Eminescu), cârciumele,
locantele, tavernele cu mâncare specifică
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asezonată cu vinuri din întinderile podgorene ale
ținutului (la Bucium, la Trei sarmale, la Trei
salcâmi, la Aroneanu, la Crâșma lui Țâru, la
Hanul lui Topor și la cea mai selectă cramă: Bolta
rece, etc) fără îndoială, cu lăutarii al căror
repertoriu îl asculta cu încântare. „Te-am așteptat
de Crăciun – îi scria, în 1877, poetului aflat la
București – să vii, dar… beșteleu, feșteleu, că nu
pot striga valeu, și cuvântul s-a dus, ca fumul în
sus, și de venit n-ai mai venit… Aferim… Dar noi,
adică Ienăchescu, Răceanu și alți mușterii pentru
mâncărică și băuturică bună, am tras un bairam de
cel turcesc, cu vin grecesc de la Amira”. Sau
altădată, în 1885, de pildă, scriindu-i lui A. C.
Cuza, aflat la Bruxelles, pe care îl aștepta,
invitându-l pentru când s-o întorce printre prieteni:
„Ș-atunci vom face un berian ca acela, de s-a duce
vestea!”
Orășanul Creangă era un „mahalagiu”, e de
părere G. Ibrăileanu care și amendează scrierile cei ilustrează această condiție socială: „Tot ce este
orășenesc în Creangă e inferior. Mai întâi, pentru
că este ceva eterogen concepției și expresiei
generale a operei” (I. Creangă. Țăranul și
târgovețul, în „Viața românească”, 1924). Avea și
nu avea dreptate exegetul. Întrucât, dascălul, în
compania prietenilor, asculta cu deplin interes, de
ce nu?, fascinat, cântecele de of și dor ale lăutarilor
locului: „Frunzuleaua, micșunele,/ Ia vezi,
lacrimile mele/ Cum se varsă cu durere,/ Fără nici
o mângâiere!/ Și se varsă pe-ntr-un pui,/ De l-oi
spune, l-oi răpune;/ De-oi tăcea, l-oi mai avé/
Sărmană inima mea”. (O amplă antologie din
creațiile poetice ale lui Ion Creangă, atâtea câte sau păstrat, dimpreună cu mica sa culegere de…
folclor, a realizat Mircea Coloșenco în O sută și
una de poezii. Antologie, prefață și selecția
reperelor critice de Mircea Coloșenco. Editura
Academiei Române, București, 2017 – punctând
critic „locul de Cenușăreasă” pe care i l-au acordat
comentatorii, din toate timpurile, acestei producții
lirice.) Textele selectate din repertoriul unor
asemenea cântăreți, nu reprezintă, desigur,
folclorul cunoscut în tradiția populară de la sate. El
este maneaua promovată la acea vreme, cu
pitorescul ei de joasă condiție artistică, un Kitsch
la drept vorbind, pe care orășeanul de-acum, Ion
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Creangă, cu umorul ce-l caracteriza, nu putea să
nu-l rețină. Mica sa antologie de asemenea texte
trebuie pusă neaparat în vecinătatea unei alte
colecții de asemenea manele, alcătuită la București
de un alt ilustru cântăreț în spirit folcloric național:
Anton Pann, care publica la 1850, cu o reeditare
imediată, în 1852, antologia Spitalul amorului, cu
subtitlul Cântătorul dorului, după ce în 1831
dăduse o altă culegere de Poezii deosebite sau
Cântece de lume pe care institutorul ieșean,
desigur, nu le cunoștea. E, fără îndoială, o altă
fațetă a creației artistice populare, de data aceasta
datorată rapsozilor orășenești, atmosfera căreia o
regăsim ilustrată fabulos în factologia nuvelelor
Povestea poveștilor și Povestea lui Ionică cel
prost, unde lumea satului este conturată în linii
parodice, burlești, cu totul diferită de concepția
epopeică, ce vizează tragismul existențial, din
Povestea lui Harap Alb.
Aceste poezii de mahala, reținute de Ion
Creangă, trebuie reținute și de cititorii lui, de
comentatorii operei sale cu osebire, întrucât ele
dau seama despre apetitul poetic/liric al
povestitorului. Nici aici nu făcea muncă de
folclorist. În culegerea textelor acestora el își
regăsea opulența libertății de a savura o literatură
creată și spusă pe ulița mică, dincolo de atmosfera
academică din Cenaclul Junimii, unde se producea
însuși, adesea, cu povestiri (cu snoave) ce aveau
darul de a-i amuza pe distinșii participanți, radical
alții decât cei ce se puteau afla în tavernele
mahalaleor ieșene. Și, important fapt: atunci când,
în elaborarea manualelor școlare, activitate extrem
de serioasă, în care își punea la lucru talentul,
cunoștințele și experiența de insitutor, având
nevoie de texte literare educative și instructive
deopotrivă, se apuca însuși să compună poezii,
după cum înțelegea că se exprimau în versuri culte,
poeții contemporani lui, dar din opera cărora nu
avea ce alege pentru scopul său didactic, lirica
acestora (nu puțini) fiind, în bună parte și într-un
alt fel, desigur, doar expresia unei aroganțe
stilistice, pe care însuși Maiorescu o sancționa, și
la care Ion Creangă nu adera, în intimitatea
afectivă a cititorului simplu ce era. Versuri de
felul: „Mă duc, te las, iubită, și gemete, suspine,/
Vor răsuna de-acum în calea-mi nencetat,/ Mă duc,
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te las, iubită, și simt că fără tine,/ Nu am în astă
lume nimica de sperat” (Mă duc, te las… de N.
Scheletti, cunoscutul junimist, pe care l-am
nominalizat la voia întâmplării), sunt la fel de
kicioase ca și cele cântate de lăutarul anonim (citat
mai înainte) în nu știu care tavernă ieșeană.
Ion Creangă avea o înțelegere pură a actului
literar, lipsit fiind de instrumentele unei
instrucțiuni estetice înalte, dar exprimând o stare
ideală de receptacul al realului și de restituire a
acestuia cu viziunea adevărului prim al acestuia,
punând în arta sa (căci de artă este vorba,
neîndoios) o viziune insolită, naivă, izvorâtă din
prospețimea trăirii actului creator în sine. Toată
opera lui Ion Creangă se încadrează perfect stilului
artei naive, ce se impunea, revoluționar,
cristalizată în operele picturale ale unor Henri
Rousseau le Dounaier (Vameșul) sau Jan Miró ș.a.,
la Paris, mișcarea fiindu-i contemporană, fără ca el
să fi avut cunoștință de stilul ca atare. Arta naivă o
concepea și o practica intuitiv. În asta și constă, la
drept vorbind, originalitatea și genialitatea sa.
Păsărica în timpul iernii, prima creație lirică,
destinată manualului Scriere și cetire…, din 1868
(cu alte ediții până la a XIX-a în 1886), este de o
simplitate desăvârșită, emoționant-afectivă,
dincolo de caracterul educativ pe care îl conținea
programat: „Iarna ninge și îngheață,/ Frigul crește
tot mereu,/ Păsărica cea isteață/ Nu mai zice cântul
său.// Când afară viscolește,/ Ea s-ascunde
tremurând/ Într-un dos, unde găsește,/ Nu ca vara,
ciripind.// Ci, zburlită și-ntristată,/ Flămândă ca vai
de ea,/ Pe la drum mâncarea-și cată,/ Sărmănica
păsărea.// Dumenzeu care-a făcut-o/ Pe dânsa, ca și
pe noi,/ O nutrește ș-o-ncălzește,/ El o scapă de
nevoi!”. Nu e vorba aici de amatorism, de o
încercare diletantă. Eliberat de standardurile
folclorice, poetul își comunica, fără vreo
prejudecată de limbaj, mesajul simplu și direct. E
o imagine poetică frustă, un portret inocent al
delicatei păsărici îniernate, ce prinde accente/
culori emoționale dincolo de rigorile unei științe a
compunerii după canoane estetice învățate din
cărți, o compoziție aidoma picturilor după natură
ale lui Rousseau Vameșul. Aceeași ilustrare a unei
emoții poetice naive, produsă de atitudinea omului
leneș în viață, aflăm în moralizatoarea poezie Nu
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lucrezi, n-ai ce mânca, corespunzătoare, pe alt
plan, Poveștii unui om leneș, narațiune accentuat
satirică. În versuri spontane, într-o exprimare
directă, autorul crează, de asemenea, un portret
după natură, a realității în reprezentare proprie:
„Dacă lenea-l stăpânește/ Singur este vinovat./
Cine ziua nu muncește,/ Doarme noaptea
nemâncat.// Bine-a zis biata furnică/ Greierului
calicind:/ Ai petrecut astă-vară?.../ Joac-acum de-i
fi putând…/ Iar la iarna viitoare,/ Măi jupâne
greieruș,/ Fii ca mine strângătoare,/ Nu tot trage
din arcuș”. E o fabulă ce poate sta confortabil în
sumarul oricărei colecții semnată de autori
cunoscuți ai speciei.
Umoristul din el nu se dezminte, receptând, în
versuri săltărețe (după modelul atâtor monoloage
satirice asumate literaturii culte), noutarea
invenției tehnice a trenului, căruia peste ani îi va
acorda o tratare oarecum similară, și G.
Topârceanu: „Clopoțelul de la gară,/ Dând
semnalul de pornire,/ Toți în grabă alergară,/ Toți
cu toți într-o uimire.// Rar rămâne un drumeț/ Surd
la astă deșteptare;/ Somnorosul e isteț,/ Când e ora
de plecare.// Suie iute în trăsură/ Călătorul îngrijit./
Trenu-n grabă se smucește,/ Trenu-iată-l a pornit!//
Fumul iese, trenul zboară,/ Călătorii liniștiți,/
Orice vreme-a fi afară,/ Au pornit, îs buni porniți.//
Animalul ce odată/ Sub jug greu se chinuia,/ În
trăsură, astă-dată,/ Parte dreaptă și el ia.//
Mașinistu-i surugiu,/ Țipătoarea, biciul său,/ Iar
vaporii, cai fugari,/ Îmboldiți de foc mereu!”
Cele câteva poezii originale, scrise mai degrabă
ocazional („după o impulsiune cu totul empirică”,
spune G. Călinescu), nu fac, desigur, din Ion
Creangă un poet remarcabil. Dar, dincolo de aceste
versificații naive, e de necontestat faptul că
întreraga sa operă are un pregnant substrat poetic,
are vibrație lirică evidentă, fiind un stilist
desăvârșit, calitate recunoscută încă din vremea sa
(v. d. ex. Eduard Gruber, Stil și gândire, la 1888),
elaborând, într-o stare de grație, vorba lui Eugen
Simion (Cruzimile unui moralist jovial),
parabole… copiate după natură, cu anume
inocență, ce trebuie înțelese și judecate nu atât în
rigorile canoanelor estetice ale litraturii culte cât în
spiritul artei naive, pe care o reprezintă, în
literatura noastră, cu desăvârșire.
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UN CONTINENT NECUNOSCUT:
ARHIVA DUGAN-OPAIŢ (I)
Mircea A. DIACONU
În 1961, Ilie Dugan-Opaiț (1886-1962) donează
Arhivelor Statului din Iași „«arhiva» fostelor și
vechilor societăți academice române «Arboroasa»
(1875-1877) și «Junimea» (1877-1938) de la fosta
Universitate austriacă, apoi română, din Cernăuți”,
realizată de fratele său, Arcadie Dugan-Opaiț (18781951). „Fapta Dumneavoastră, spune Gh.
Ungureanu, directorul arhivelor, rămâne înscrisă
definitiv în analele culturii românești”. Aprecierea nu
este exagerată, chiar dacă peste donație s-a așezat
neantul. Fondul conține câteva mii de biografii, peste
2000 de fotografii, corespondență etc., etc.
În 2015, la Editura Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava, s-a publicat un prim volum din
ceea ce autorul a numit „Albumul Mare” al celor
două societăți invocate anterior, o infimă parte din
donația făcută Arhivelor Statului din Iași. Studiul de
față explorează acest volum, propunându-și să
reconstituie prin intermediul lui diferite aspect
relevante deopotrivă pentru autor (el și-a creat
deopotrivă metoda de lucru, instrumentele, a gândit
detaliile și ansamblul), cât și pentru atmosfera creată
în interiorul celor două societăți (conflicte interne,
dispute, disidențe, anecdotică, observații referitoare
la imigrări, la numele neromânești ale românilor, la
căsătorii mixte etc.).
Prin urmare, rezultă o imagine complexă a vieții
românilor din Bucovina austriacă, volumul fiind un
eficient instrument de lucru, dar și un fascinant
labirint, relevant în sine. În același timp, studiul este
în mod implicit un omagiu adus Bucovinei și celor
doi frați, dar și o pledoarie pentru publicarea
integrală, prin scanare, a întregii donații.
A vorbi despre Arhiva Dugan-Opaiț înseamnă a
deschide o paranteză – echivalentă descoperirii unui
continent neexplorat, aproape labirintic, o pânză de
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păianjen fascinantă și devoratoare.
Despre ce este vorba? În 1961, Ilie Dugan-Opaiț
(1886-1962) trimite o scrisoare directorului
Arhivelor Statului din Iași, Gh. Ungureanu,
spunându-i „Sunt păstrătorul «arhivei» fostelor și
vechilor societăți academice române «Arboroasa»
(1875-1877) și «Junimea» (1877-1938) de la fosta
Universitate austriacă, apoi română, din Cernăuți”
(Apud Olaru, Bodale, 2015: X). Cel care avuse
inițiativa creării ei fusese fratele său, Arcadie DuganOpaiț (1878-1951), care luase hotărârea realizării
„Albumului Mare” al celor două societăți în 1913.
Peste ani, în 1927 (după ce se derulase jubileul de 50
de ani de la apariția Societății Academice
„Arboroasa”), pentru că lucrurile stagnaseră,
conducerea «Junimii» „a luat inițiativa de a-i invita,
în scris, pe toți membrii aflați în viață sau pe
moștenitorii acestora de a trimite un curriculum
vitae” (Olaru, Bodale, 2015: VII). În invitație se
preciza că ar urma să fie elaborate „cinci volume, cu
dimensiunea de 55 x 33 cm, care ar trebui să cuprindă
1324 de biografii”. De realizat s-ar fi realizat doar
patru, dintre care s-au păstrat trei, cu 1200 de
biografii, un volum pierzându-se în timpul refugiului
din 1940. În fondul «Ilie Dugan-Opaiț» se mai
păstrează un registru care cuprinde numele a 467 de
membri, fără a avea alte informații” (Olaru, Bodale,
2015: VII). În prima scrisoare trimisă lui Gh.
Ungureanu, se mai precizează: „În afară de așa-zisă
«Cronică», mai sunt șapte volume – albume –, toate
format 55x35 cm, fiecare cu 400 de foi, toate scrise
de același autor și care cuprind biografiile tuturor
membrilor ambelor societăți prevăzute cu fotografii
personale și comemorative, apoi autobiografii cu
spița neamului, documente inedite, hărți diferite,
numeroase cărți, colecții de reviste literare și
beletristice vechi, cărți, manuscrise cu litere chirilice
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etc., etc.” (Olaru, Bodale, 2015: XI). Precizarea din
final e dezarmantă: „Să binevoiți a trimite de urgență
un delegat autorizat, care, cu inventar și proces
verbal, să ridice acest material de la mine. Pentru
ușurarea transportului, pun la dispoziție o ladă solidă,
care să suporte o greutate de câteva sute de kg.”
(Olaru, Bodale, 2015: XII).
Materialele au fost ridicate pe 18 iunie (la trei zile
după ce scrisoarea fusese primită) și, după trei luni
(pe 18 septembrie), cum nu primise încă actele de
predare-primire, Ilie Dugan-Opaiț solicită clarificări.
Răspunsul primit acum (în care se precizează: „Fapta
Dumneavoastră rămâne înscrisă definitiv în analele
culturii românești”, Olaru, Arcadie 2015: XIII),
conține un exemplar din sumarul arhivei, care, în
ediția pe care o folosim, format din 29 de poziții,
ocupă nu mai puțin de 4 pagini. Să detaliem puțin.
Primele trei volume (intitulate „Albumul mare”, vol.
I, 380 de pagini; vol. II 480 de pagini; vol. III, 480 de
pagini) erau însoțite de încă un volum, nenumerotat,
care cuprindea „întreaga activitate cultural-artistică,
economică, socială și națională a societăților,
rapoartele anuale, desființarea «Arboroasei» în 1877,
înființarea «Junimii» în 1878, alte societăți
(«Bucovina», «Armonia», «Dacia», «Moldova» și
alele)” (Olaru, Bodale, 2015: XV). Anterior, referitor
la conținutul acestor volume, se preciza: „Datele
despre fiecare membru formează, în aceste volume, o
fișă unitară (de una sau mai multe pagini), însoțită
fiecare – afară de rari excepții – de una sau mai multe
fotografii (unele interesante și pentru studiul portului
popular din Bucovina). Din acestea, câteva sunt vechi
de o sută de ani și au alături semnătura originală a
persoanelor pe care le reprezintă. Datele istorice
asupra oamenilor și evenimentelor și valoroasele
fotografii fac din aceste volume o adevărată cronică
ilustrată” (Olaru, Bodale, 2015: XIV). După aceste
trei (în fapt, cum am văzut, patru) volume, urmează
(la poziția 4) „Condica «Arboroasei» – «Junimea»,
istoricul
societăților studențești
până
la
«Arboroasa»” (volum, de asemenea, de 480 de pagini
cu numeroase fotografii), „Albumul verde” al celor
două societăți, care cuprinde 432 nume de membri
„onorari, fundători, sprijinitori”, „Albumul
portocaliu – Profucșii”, apoi volume numite
„Enciclopedia «Junimii»”, volume despre căminul
studenților, despre donații și „jertfe” etc., etc. De la
pozițiile 14 la 29, sunt mape care cuprind
corespondență, registre, presă litografiată, hărți,
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fotografii, extrase din ziare etc. Când Serviciul
Județean Iași al Arhivelor Statului propunea suma de
30.000 de lei (pentru anul 1961, suma e uriașă),
preciza că fondul cuprinde „peste 2000 de fotografii,
din care unele poartă autografe” (Olaru, Bodale,
2015: XVII). Nu peste mult, la 26 septembrie1961,
Ilie Dugan-Opaiț revine cu o scrisoare în care
vorbește despre completarea donației cu „o
importantă corespondență rămasă la subsemnatul
neobservată în un cufăr, deoparte” (cf. Olaru, Bodale,
2015: XVIII); în decembrie, același an, importanta
corespondență va ajunge lângă celelalte documente.
Singură apariție editorială din Arhiva DuganOpaiț, volumul publicat în 2015 – Albumul Mare al
Societăților «Arboroasa» și «Junimea» din Cernăuți
– este primul din cele trei numite „Albumul Mare” și
conține 4001 din cele 1200 de biografii realizate2. Și
aici, pentru a încerca să înțelegem ceva din felul cum
va fi lucrat autorul, sunt necesare câteva investigații.
Să precizăm, înainte de toate, că deasupra titlului
scris cu majuscule (ALBUMUL MARE), autorul a
scris „CRONICARUL”. Să se refere, oare, acest
cuvânt la autor? Să se refere la dosarul numit
„Cronica I, sau Șematismul societății academice
române «Junimea» din Cernăuți, încheiat pe data de
20 iulie 1929. Dosar”3, cu atât mai mult cu cât
comentariul din răspunsul semnat de Gh. Ungureanu
preciza „Materialul de aici a servit la alcătuirea
albumelor enumerate mai sus”? În același timp, după
biografii, de obicei se precizează o dată (Va fi fiind
data finalizării fișei? Data prelucrării informațiilor?),
urmată de prescurtarea „Cron”, pe care editorii
volumului, bănuind că e vorba de autor, o
completează Cron˂icarul˃. Totuși, când precizarea
lipsește, editorii notează: „Lipsește trimiterea la
Cronicar”. N-ar fi putut fi Cron˂ica˃ și trimiterea
lipsă să fi fost la „Cronică”?! Așa încât, mi se pare că
indecizia rămâne. Important (nu și în totul
clarificator) este că aflăm, de la realizatorii
sumarului, că „Sunt în acest volum (e vorba de
„Cronica I”) lămuriri diferite cu privire la
constituirea și conținutul materialelor documentare
de până acum, făcute prin compilarea datelor din
arhiva care nu mai este azi: «Albumul portocaliu»,
«Albumul vechi» care a fost înlocuit ulterior cu
«Albumul verde», despre «Matricole» etc. (...). În
scurt, «Cronica» conține, în mod cronologic, cele mai
însemnate întâmplări din istoria societăților
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academice «Arboroasa» și «Junimea». Arhiva s-a
pierdut în timpul războiului și «Cronica» a fost
reconstituită după aceea de Comitetul «Junimii»”
(apud Olaru, Bodale, 2015: XVI). De altfel, toată
partea a II-a a donației, de la poziția 14 la 29, e
precedată de următoarea explicație: „Materiale
documentare sub formă de dosare, foi volante, lucrări
științifice, scrisori, tăieturi din ziare și reviste, hărți,
fotografii de mărimi diferite (...), așezate în mape”
(apud Olaru, Bodale, 2015: XVI).
Așadar, după ce în 1913 are inițiativa realizării
unei „Enciclopedii” numite „Albumul Mare”, în
1927, din cauza stagnării lucrurilor, Arcadie DuganOpaiț reia acțiunea, solicitând informații de la
membrii încă în viață, de la urmași, cunoștințe,
prieteni etc. A primit, cu siguranță, o corespondență
bogată, după care a urmat munca lui: de organizare,
selecție, suprapunere a informațiilor, comparare a
datelor etc. Am selectat mai jos câteva exemple
elocvente. Într-un loc (Dugan-Opaiț 2015: 103), el
are rezerve în legătură cu o informație primită de la
Eugen Tarangul; se întâmplă același lucru când
invocă părerea lui Victor Olinescu, conform căruia,
de exemplu, Ion Nastasi s-ar fi născut la 1863
(Dugan-Opaiț 2015: 104), iar Dorimedont
Nichitovici ar fi fost călugăr. Altundeva, se
precizează că, după dosarul nr. 203, datorat lui
Dimitrie Țopa, Ioan Cernevschi nu poate fi ușor
identificat (Olaru Dugan-Opaiț 2015: 137). Despre
cineva numit Badea Cireșanu, după ce aflăm câteva
date elementare oferite de Eulampie Procopovici,
Cronicarul (sau Arcadie Dugan-Opaiț?) precizează:
„Societatea stud. de Teologie, București, str. RaduVodă, nr. 25, ar putea da toate instrucțiunile” (DuganOpaiț 2015: 148). Într-un loc aflăm că „în ultima
pagină a Dosarului raționează cu privire la viața
academică din Cernăuți. Iterum legas!” (DuganOpaiț 2015: 174). Arcadie Dugan își sugera lui însuși
să citească din nou textul cu pricina. Cum de câteva
ori, după texte puse între ghilimele, apare notația
„m.p” (să însemne, poate, manu propria?), putem
deduce că se face trimiterea la texte olografe, venite
de la o anumită sursă. Elocvent e și faptul că, din
când în când, sub inițialele „N.C.” (adică „Nota
Cronicarului”), apar comentariile lui Arcadie DuganOpaiț. Dăm aici un singur exemplu, referitoare
tocmai la Modest Avram, despre care nu există decât
informația că a fost activ în „Arboroasa” 1876/1877
și că ar fi murit „ca paroh în Solca”. Apoi, fără să știm
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sursa informațiilor și interpretărilor, citim: „Originea
familie Avram, care ramificându-se formează astăzi o
mare parte din comuna Todirești, jud Suceava, își are
obârșia sa în leagănul românismului, în Transilvania.
Cam pe la 1703, fiind prin împrejurimea Năsăudului
o mare foamete, mai multe familii de plugari, între
aceștia și un anume Avram cu mai mulți feciori, din
comuna Miutin, lângă Năsăud, au luat lumea în cap și
trecând munții s-au așezat pe moșia moldoveanului
Teodor Carp, întemeindu-se astfel mai târziu comuna
Todirești” (Dugan-Opaiț 2015:: 38). Și aici urmează
în paranteză precizarea făcută de N.C.: „Azi
posesorul acestei moșii «moldovenești» este un fiu al
lui Mochi Fischer”. Iar la nota de subsol editorii
precizează: „Cândva între 1926, când Arcadie
Dugan-Opaiț își face însemnările (v. supra, nr. 84), și
1930, anul întocmirii Cronicarului”. Într-o notă
anterioară, la nr. 43, care se referă la Zaharie
Voronca, citim, „Probabil, la reconstituirea
Albumului din datele aflate în dosarele membrilor
Societății «Arboroasa», Arcadie Dugan-Opaiț a citit
«cu» în loc de «la»” (Dugan-Opaiț 2015: 31). În
cazul lui George Toma, fișa începe cu precizarea
„Dosarul 307, scurtat” (Dugan-Opaiț 2015: 216).
Cum sunt și multe spații rămase libere (lipsind detalii
de tot felul) care, deducem, ar fi trebuit completate
(pentru care nu existau încă informații în dosare sau
în „Cronică”), bănuim că totul era în permanentă
elaborare. Un hățiș în care Arcadie Dugan-Opaiț,
construindu-și el însuși, pe urmele enciclopediștilor,
poate, și instrumentele, și metoda de lucru, face
lumină. Dar petele albe nu lipsesc. Sunt câteva
exemple elocvente pentru felul cum a lucrat Arcadie
Dugan-Opaiț. Să mai citim, totuși, un caz de
„intervenție” a „cronicarului”: În cazul lui Aurel cav.
de Onciu, citim: „În 14 martie 1885, se afla în cassa
un deficit de 402 fl. – prețul unei părechi de boi mari,
N.C. – și anume: 127 fl. s-au dat din casă fără
aprobarea Plenului, iar 275 fl. s-au dat la diferiți
membri fără autorizare (Deci un jaf întreg! De ce
atunci Aurel Onciul i-a dat urmașului său Eus.
Popovici porecla «Sebi Deficitu», când doară el
trebuia așa să se cheme? – Cronicarul) (Dugan-Opaiț
2015:: 77-78)”.
Vorbim, în fond, despre felul cum a lucrat Arcadie
Dugan-Opaiț și cum putem noi descifra acest lucru.
Fără doar și poate, lui Arcadie Duga-Opaiț, care s-a
dedicat acestui proiect, îi va fi fost dificil să găsească
o ieșire din labirint. Să pună ordine în haos. Poate de
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aceea (sau și de aceea), în 1928, când avusese „un rol
deosebit în pregătirea serbărilor dedicate aniversării
celor 50 de ani de activitate ai «Junimii»” din 25-28
oct., Arcadie Dugan-Opaiț a fost aspru criticat în
raportul Comisiei revizuitoare (Olaru, Bodale, 2015:
VII). În tot cazul, și-a dedicat întreaga viață acestui
proiect. Îl împinseseră spre acest fapt întâmplări de
viață nefericite, căci aflăm din prefața volumului: „În
partea finală a parcursului său de la Suceava, Arcadie
Dugan a suferit o mare dramă pentru că i-a murit
socrul – Ioan Ferlievici, fost director școlar la
Costâna –, la scurt timp i-a murit soția sa Olga
Bărbuță – și la numai două săptămâni după aceea,
Despina, fiica sa. Apoi, a pierdut în flăcări casa
moștenită la Costâna” (Olaru, Bodale, 2015: V). Or,
în momentul acesta se mută la Cernăuți și începe
munca la acest șantier aflat mereu în construcție, cu
statut de work in progress. În fapt, îl văd pe Arcadie
Dugan-Opaiț ca pe un păianjen, adunând în timp
fărâme de materiale din care să-și țeasă pânza, stând
în mijlocul acestor mii de documente, pe care
încearcă să le organizeze, devorat de ele, capabil să-i
devoreze pe ceilalți. Nu întâmplător între pânza de
păianjen și labirint există similarități de substanță.
Cert este că avem în față, în aceeași măsură, o lume
prezentă și absentă, datele acestea fiind simultan
forță și fragilitate. Și poate că n-ar fi lipsit de interes
să coborâm această alternanță, cu datele prezentate
ceva mai devreme, la nivel biografic. După ce a
pierdut tot, Arcadie Dugan-Opaiț se dedică acestei
lumi, a scrisorilor, dosarelor, fotografiilor,
reconstituirilor de tot felul, conexiunilor posibile – ca
într-o veritabilă enciclopedie, lume devenită azi
iluzorie. Satisfacții? Aflat în refugiu, mutându-se
dintr-un loc în altul, reușește, după ce o adăpostise o
vreme în subsolul beciului, să salveze aproape totul.
Ce va fi gândit, însă, despre toate acestea în 1951,
înainte de a muri, nu e greu de spus. Probabil nu-și
făcea nici o speranță, deși, evident, văzuse multe. Cât
de greu se va fi decis fratele lui, Ilie Dugan-Opaiț, să
trimită scrisoarea din 1961, căci, deși relațiile cu
U.R.S.S.-ul se mai relaxaseră, riscul ca totul să fie
aruncat în gura leului exista. Dar vremea,
neiertătoare, are totuși tainele ei: trecută prin tot felul
de pericole, în vreme ce cataclisme, intemperii,
politici etc. făceau ca memoria să se șteargă, Arhiva
Dugan-Opaiț a fost protejată. Nu-i vorbă, un prim
volum s-a publicat abia în 2015, și el, greu accesibil.
Poate soluția cea mai bună ar fi a scanării tuturor
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documentelor și punerii lor, astfel, în circulație. E
important să intri în acest labirint, să faci propriile
conexiuni; autorul însuși sugerează așa ceva, când
spune: „Acesta (e vorba despre Ilarie Seretean) s-a
născut în 1820 și a fost primul român din Siret care a
cercetat școala. Cum s-a decis să fie dat la școală,
citește numaidecât Dosarul, pag. 2” (Dugan-Opaiț
2015: 25).
Să trecem, însă, peste Arcadie Dugan-Opaiț (Ce
implică metoda lui de lucru? Cum se construiesc
rezultatele oferite în „Albumul Mare”? etc.) pentru a
intra cumva în miezul problemei. Miezul problemei?!
Ar însemna poate să ne referim la datele cu adevărat
importante ale celor două societăți academice: istoria
lor, modalitățile de organizare, activitățile sociale,
culturale, politice – în fond, societățile acesta angajau
total. Și angajau în direcție națională. Firește, pentru
a înțelege ceva din Cernăuții acelor vremuri, ar trebui
să explorăm și celelalte societăți academice ale
studenților de la Universitatea „Franz Iosif”, fie ele
naționale sau „internaționale”. Și nu numai despre
„societăți academice” e vorba, deși lumea
românească se articulează aproape exclusiv prin ele.
E suficient să vedem lista fondatorilor „Arboroasei”5
sau să vedem pozițiile ocupate în viața politică,
culturală, administrativă a Bucovinei, înainte și după
Unirea din 1918, de membrii „Junimii”. Să mai
precizăm că, dacă Universitatea n-ar fi fost
întemeiată aici, toate lucrurile acestea ar fi lipsit? Sau
ar fi avut alte coordonate?
Așadar, nu despre sensul tare al celor două
Societăți vom vorbi, nu despre jalonul trasat de ele în
istoria Bucovinei de dinainte și de după 19186.
Intrând în acest fragment de labirint pe care ni-l pune
la dispoziție ediția din 2015 a „Albumului Mare”, am
preferat să reconstituim altceva: întâmplări mai
degrabă secundare, în măsură să releve ceva din
atmosfera existentă, cu atât mai interesante cu cât
reies din suprapunerea unor surse diferite, sau
concluzii implicite, la care ajungi prin parcurgerea
informațiilor risipite în multe din biografiile
existente.
Una dintre întâmplări se referă la „un moment de
cumpănă pentru existența «Junimii»”, când unul
dintre vicepreședinți este pe punctul să dea ceea ce sar putea numi o lovitură de palat: încearcă pur și
simplu desființarea „Junimii” și substituirea ei cu
„Bucovina”. Citim în fișa despre Teodor Bujor (n.
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15.02.1855), care fusese ales președinte al „Junimii”
în 1878-1879, unul dintre cei care asistase la procesul
„Arboroasei”. În „biografia” lui, ni se spune că el ar
cunoaște „și povestea înființării «Bucovinei»”: „La
începutul «Junimii» se iscase între membrii ei o
dezbinare din cauza dorului unora după chipiul
burșilor germani. Între ei erau mai cu seamă Ștefan
Cocinschi, un nepot al episcopului Teoctist Blajevici
(și) Alexandru Popovici, fiul unui învățător din
Suceava. În vacanța Crăciunului 1879-1880, deciseră
«aderenții chipiului» fără știrea celorlalți membri să
înainteze Guvernului statutele noii Societăți
«Bucovina», cu motivul că «Junimea» e „dizolvată” și
trece la «Bucovina»”. / Spre norocul «Junimii», se
aflau pe atunci Metodie Luția, tata lui Orest, și
Amfilochie Turturean în Cernăuți. Auzind aceștia doi
despre isprava «bucheșilor», îl trimit la Berhomet,
unde petrecea Teodor Bujor vacanțele, o telegramă,
citându-l la Cernăuți. Sosind Teodor Bujor, se duseră
toți trei la Guvern și aflară de la consilierul Wazl «că
într-adevăr statutele bucovinenilor sunt înaintate cu
referatul sus indicat». Wazl dădu ascultare protestului
celor trei în numele «Junimii» și sfatul de a înainta
imediat Guvernului acest recurs, fiind termenul cel
mai suprem pentru afacerea numită. Așa a scăpat
«Junimea» în ultimul moment de dizolvare,
intenționată de samavolnicia nemaipomenită a fraților
rătăciți! / Partea aceasta a dosarului se finește cu
recunoașterea «Junimii» ca Societate admisibilă și
model în toată privința și cu cuvintele: Vivat, creascat,
floreat Junimea” (Dugan-Opaiț 2015: 39-40).
Lucrurile se reiau în fișa despre Ștefan Cocinschi
– activ în «Arboroasa» și în «Junimea» (1878/1879,
1879/80) – primul vicepreședinte la «Junimii»: „De
acest junimean este legată unul dintre cele mai
dureroase episoade din istoria Societății noastre.
Ademenit de forma și fondul societăților academice
germane și internaționale, care nu se pot lipsi
nicicând de sufletul românului, ademenit de flans
(flaus?) (forma corectă era probabil flax – precizat în
prefață7), chipiu etc., el face o conspirație, strânge în
jurul său pe cei de un gând cu dânsul, ține, fără știrea
celorlalți membri, ședință – sigur secretă –, unde
declară că «Junimea» este desolvată și că averea ei
trece la nou înființata Întrunire academică
«Bucovina». Aceasta s-a întâmplat în ianuarie 1880.
/ El este primul senior al «Bucovinei»” (Dugan-Opaiț
2015: 41). În paranteză fie zis, nu știm dacă vor fi
existând grade de rudenie între Ștefan Cocinschi și
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alți doi Cocinschi, Iosif și Iancu. Dar la primul citim:
„Activ (în «Junimea» nu!) în «Arboroasa» 1876/77”
(Dugan-Opaiț 2015: 40). În cazul lui Iancu, care
fusese președinte al «Arboroasei» în 1876/77, detalii
poate nesemnificative: că „era, prin 1899, secretar de
tribunal în Cernăuți; locuia în casa proprie, vis-a-vis
de «Narodni Dym» și biserica armeano-catolică, în
str. Mircea-Vodă”, că era „om foarte elegant, căs. cu
o germană. Avea doi copii: Alecu și Niță; pe acesta
din urmă l-au meditat Gh. Băncescu și Arc. Dugan”
(Dugan-Opaiț 2015: 41).
Să revenim, însă. La Metodie Luția (al cărui tată
ar fi fost căsătorit cu Ecaterina, sora lui I.G.Sbiera),
aflăm că „în ianuarie 1880 salvează, împreună cu
Teodor Bujor, «Junimea» de la pieire sigură.
«Junimea» fusese dizolvată de acei membri care
înființează în același an «Bucovina»” (Dugan-Opaiț
2015: 52). Același lucru, reluat la Amfilochi
Turturean (Dugan-Opaiț 2015: 58). Când e prezentat
Severin Procopovici (n. 8.09. 1856), aflăm că „După
apunerea «Arboroasei», urmă un timp mai îndelungat
de stagnare, de dezorientare în cercurile studențești;
în fine, se înființează și «Junimea». / Înființarea
«Bucovinei» e numită «un eveniment regretabil ce sa petrecut nu mult după ieșirea lui Dimitrie Onciul
din Societatea «Junimea». Un timp Onciul fu înlocuit
de un membru, de care este legată o mare pată: Ștefan
Cocinschi. Acest individ, fiind vicepreședinte,
împreună cu cei dedați lui (ceilalți nu știau nici cu
spatele de intențiile lui), dizolvă «Junimea» și
înființează în locul ei întrunirea «Bucovina». / Între
tinerii care au dizolvat «Junimea» au fost: Popovici
Alexandru, frate cu actualul consilier de tribunal
Cornel Popovici, Partenie Siretean, Ștefan Ilasievici
etc. Ceilalți au sărit, s-au ridicat și la protestul lor,
consilierul gubernial de pe atunci, Wazl, a recunoscut
dreptul de a reînființa la loc «Junimea», desființată
prin viclenie și șarlatanie. / De atunci «Junimea» și
«Bucovina» n-au dus nicicând casă bună întreolaltă”
(Dugan-Opaiț 2015: 54).
De asemenea, la Alexandru Popovici aflăm că „a
ieșit din «Junimea» în ianuarie 1880, înființând
Întrunirea Academică «Bucovina. Era mare aderent
al «Bucovinei»” (Dugan-Opaiț 2015: 59), cum ar fi
făcut și un Osias Kahne („a ieșit din «Junimea» și a
intrat în «Bucovina»” – Dugan-Opaiț 2015: 59) sau
un Eugen Simighinovici. S-a întâmplat, însă, și
invers: Epifanie Popescu, primit în «Junimea» în
1881, „a fost întâiu membru în «Bucovina».

35

Neplăcându-i însă această întrunire, a încercat de a
propaga între membrii ei simțămintele pentru unirea
cu Societatea Academică «Junimea», care a arătat
mai multă activitate. Nesuccezându-i unirea «in
corpore», roagă ca onoratul comitet să-l primească în
sântul societății și dorește ca și ceilalți foști membri
ai «Bucovine» să-i urmeze a petiționa la «Junimea» –
în binele națiunii”, și suntem trimiși la „actul intrat”
din 4/7 1881 (Dugan-Opaiț 2015: 76). Ceva
asemănător în cazul lui Partenie Siretean (n. 1860),
care, elev încă, părăsește școala, trece frontiera
clandestin și se înrolează cu alți patru liceeni, în
armata română, pe frontul dunărean. A intrat, însă, în
„Junimea” în 1881, dezertând din «Bucovina». În
treacăt fie zis, ar fi redactat foaia umoristică Urzica
(1881/2), fiind unul dintre cei mai veseli și meșteri în
«ciubote la quadrat» , cu care înveselea pe colegi și
oaspeți la diferite ocaziuni. Avea și o poreclă: general
Pafnuti Partenie Siretean (Dugan-Opaiț 2015: 71).
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Note:
1. Puțin mai multe, totuși, din moment ce la anumite
poziții, inexplicabil, se dublează. De exemplu, după poziția
68 (Eugen Comoroșan), apare 68 a (Eugen Simighinovici).
Un alt exemplu: 72 (Ioan Fleișer) e dublat de 72 a (Emanuil
Procopovici).
2. Un nume din „spița neamului” făcută lui Vasile
Mironovici are numărul 1.304, fapt care relevă că, evident,
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există și alte „dosare” în afara „Albumului Mare” (cf.
Dugan-Opaiț 2015: 123).
3. Aflat la poziția 14 în sumarul Arhivei. Se precizează
aici: „Sunt în acest volum lămuriri diferite cu privire la
constituirea și conținutul materialelor documentare de până
acum, făcute prin compilarea datelor din arhiva care nu mai
este azi: «Albumul portocaliu», «Albumul vechi» care a fost
înlocuit ulterior prin «Albumul verde», despre «Matricole
etc. De asemenea, sunt știri istorice despre societatea
«Junimea» și despre diverse alte societăți concomitente cu
ea, știri despre bibliotecă, cabinete de lectură, congrese
studențești etc. În scurt «Cronica» conține, în mod
cronologic, cele mai însemnate întâmplări din istoria
societăților academice «Arboroasa» și «Junimea». Arhiva sa pierdut în timpul războiului și «Cronica» a fost
reconstituită după aceea de Comitetul «Junimii». Tot aici se
dau și unele explicații: «flax» – uniforma studenților
conservatori, «șol» – Arcadie Dugan, «șematism» – lista
alfabetică, anuar; apoi se face istoricul unor publicații
(litografie, tipărite), se dă lista președinților, se arată
atributele secțiilor societății etc.” (Olaru, Bodale, 2015:
XVI).
4. Din nefericire, la nr. 8 (și în toate fișele anterioare), nu
există precizări de felul acesta.
5. Pe lângă membrii propriu-ziși, Ștefanelli a încercat
introducerea membrilor extraordinari (ca îndrumători:
Teodor V. Ștefanelli, Vasile Morariu, Emiliu Isopescu și
Petru Piteiu, toți magistrați în Cernăuți). Cum legislația
imperială nu a permis această includere, a apărut ideea
membrilor „fondatori”, „sprijinitori” sau „de onoare”, care
includea personalitățile care susțineau societatea, fără a fi
membri propriu-ziși. Pe baza informațiilor preluate din Ilie
Dugan-Opaiț (Istoricul Societății academice „Junimea” din
Cernăuți, partea întâia, „Arboroasa” (1875-1878),
București, 1930), dar și ”Albumul Verde al Societăților
academice «Arboroasa» și «Junimea» (cf. Popa 2008: 69), ar
fi existat 26 de „membri fondatori” (dintre cei enumerați, aș
reține aici numele prof. Mihai Călinescu și arhimandritului
Arcadie Ciupercovici și al câtorva proprietari, printre care
Gheorghe cavaler von Niculiță-Popovici) și 17 „membri
sprijinitori” (îi reținem pe: prof. univ. Emanuil Ciuntuleac,
prof. Ilie Luția, prof. univ. dr. Isidor cavaler von Onciul,
prof. univ. Eusebiu Popovici, preotul Iraclie Porumbescu),
Printre „membrii de onoare”, se aflau Vasile Alecsandri,
Timotei Cipariu, medicul Ioan cavaler de Volcinski și
magistratul aromân Dimitrie Bendella (apud Popa 2008: 41).
Atrag atenția mai ales Arcadie Ciupercovici, Iraclie
Porumbescu, Dimitrie Bendella, dar și Gheorghe cavaler von
Niculiță-Popovici.
6. Dovadă a semnificației avute este și faptul că, odată
cu intrarea României în Primul Război Mondial, steagul
„Junimii” a fost depus la Academia Română (cf. Olaru,
Bodale, 2015: VI).
7. Flax însemna „uniformă studențească conservatoare”
(cf. Olaru, Bodale, 2015: XVI).
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MITUL DESPRE „LIMBA
MOLDOVENEASCĂ”, DEOSEBITĂ
DE LIMBA ROMÂNĂ,
PROMOVAT ÎN CONTINUARE
ÎN REGIUNEA ODESA, UCRAINA

Vadim BACINSKI

1. O „REZERVAȚIE LINGVISTICĂ“ DE
SORGINTE BOLȘEVICĂ, ASTĂZI, NU CÂNDVA
Domeniul la care mă voi referi în continuare este
de-a dreptul halucinant. Halucinant din motivul că nuți vine să crezi că după 30 de ani de la ruinarea imperiului sovietic, după schimbările înnoitoare (spunem noi)
ce au avut loc în spațiul european, inclusiv în cel românesc, în Ucraina, în regiunea Odesa luată aparte, continuă să fie cultivat mitul sovietic despre așa-numita
limbă moldovenească, diferită, chipurile, de limba
română. Acest mit, cu titlu de ideologie oficială, a fost
lansat de comisarii bolșevici în anii ‘20 ai secolului trecut, când, în 1924, în stânga Nistrului, cu capitala la
Balta, a fost creată autonomia sovietică moldovenească
– precursoarea republicii sovietice socialiste
moldovenești. Și cum nou-apărutul atunci popor sovietic moldovenesc nu putea nicicum vorbi limba
romană (că de asta și fusese creat, ca să fie „diferit” de
români), i-a fost dată, spre folosință, „limba moldovenească“.
Astăzi în toate instituțiile de învățământ, de toate
nivelurile, din Republica Moldova (cu excepția regiunii sepratiste transnistrene) se studiază doar limba
română. La acest capitol este sfidată chiar Constituția
acestei țări, adoptată cândva de deputații-agrarieni
majoritari în Parlamentul țării vecine, în care se spune
că limba oficială a R. Moldova este „limba moldovenească în baza grafiei latine”. Prin hotărârea din 5
decembrie 2013, Curtea Constituțională de la Chișinău
a decis că limba oficială a R. Moldova este limba
română, așa cum este scris în Declarația de
Independență a țării. Declarația de Independență are
valoare de text constituțional și este textul primar al
blocului de constituționalitate.
Am putea să amintim aici și nenumăratele forumuri
științifice de anvergură din anii ‘90 ai secolului trecut,
din R. Moldova și România. La ele filologi de talie
europeană au spus clar și, parcă, pe înțelesul tuturor că
există o limbă română, iar „moldoveneasca” este un
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dialect al ei. În acest sens au fost adoptate și făcute
publice hotărâri, declarații etc.
Adică a trecut timp destul, s-au întâmplat multe și
de toate, pentru a înțelege în Ucraina, inclusiv, în
regiunea Odesa, că așa-numita limbă moldovenească,
de fapt, nu există, că, în cazul ei, avem a face cu un truc
ideologic adus în scena istoriei de către bolșevici, pentru a „fundamenta” cu el apariția poporului moldovenesc. A poporului moldovenesc, cu limba, istoria, cultura sa – toate, chipurile, diferite de limba, istoria și
cultura poporului român.
De mai mulți ani, în Ucraina, în regiunile Cernăuți
și Transcarpatica, la Kiev, acolo unde în instituțiile de
învățământ școlar și superior este studiată limba noastră maternă, ea este studiată ca limba română. Tot așa
stau lucrurile, la acest capitol, la Universitatea
Umanistă de Stat din Ismail. Acolo limba română este
studiată restrâns, în doar câteva cursuri, de un număr
mic de studenți, dar ca limbă romană, nu „moldovenească“. Ce-i drept, în toamna anului trecut, la acest
capitol, Kievul a intervenit cu unele schimbări, vizând
învățământul superior, la care mă voi referi în continuare.
... Mai departe începe o adevărată fantasmagorie
sau (dacă doriți) un soi de marasm postsovietic La câteva zeci de kilometri depărtare de orașul Ismail, în școlile medii generale rurale, din raioanele Ismail, Reni,
Chilia, Sărata, Tatarbunar, unde mai este studiată limba
lui Eminescu, ea este studiată cu statut oficial de
„limbă moldovenească“. După programe speciale, de
„limba și literatura moldovenească“, elaborate la
Odesa (ele sunt utilizate doar în regiunea Odesa).
Elevilor li se cere să semneze caietele „caiet de limba
moldovenească“. Mai este permisă îmbinarea de
cuvinte „limba maternă“, pe care o poţi vedea pe uşile
respectivelor cabinete în şcoli. Numai să nu figureze
nicăieri glotonimul „limba română“. De asta au grijă
conducerile şcolilor. În centrele raionale şi la Odesa au
loc, anual, olimpiade raionale şi regionale la „limba şi
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literatura moldovenească“. La aceste olimpiade elevii
vin cu dascălii lor care, în bună parte, au participat la
cursuri de reciclare şi şcoli de vară în România, în special la Galaţi. Pentru participare la olimpiade, li se
înmânează diplome (pe care dânşii le acceptă) în care
ei figurează drept profesori de „limba şi literatura
moldovenească“.
Toate acestea culmitează prin faptul că absolvenţilor, în documentele despre studii medii, li se scrie
ca au studiat la şcoală în „limba moldovenească“,
creându-le mari dificultăţi atunci când ei doresc să
meargă la studii în România. Aşa a fost în anii trecuţi,
aşa a fost şi anul acesta. În anul curent, decidenţii de la
Bucureşti au cerut ca absolvenţii/abiturienţii din
regiunea Odesa (sudul Basarabiei) să treacă „supratestarea cunoştintelor de limba maternă după absolvirea
şcolii”. Ceva imposibil de realizat, din mai multe considerente. Disensiunea se pare că a fost aplanată, în cele
din urmă.
2. STATUL UCRAINEAN ARE NEVOIE DE
ETNICI MOLDOVENI, NU ROMÂNI....
Argumentele oficialilor ucraineni pornesc de la
totalurile recensământului populației Ucrainei, care a
avut loc pe 5 decembrie 2001, fiind primul și, deocamdată, ultimul în statul ucrainean independent de după
1991. În cadrul lui, în regiunea Odesa (sudul Basarabiei
și Transnistria istorică), dintre conaționalii noștri, 123,8
mii s-au declarat moldoveni de etnie și au spus, în
majoritate absolută, că limbă lor maternă este „limba
moldovenească”. Numărul celor care s-au autoidentificat drept etnici români, afirmă statistica oficială, în
regiunea Odesa a fost efemer – 724 de personae – astfel încât ei n-au atins nici măcar cotă minimă, care permitea să fie trecuți în tabelurile cu bilanțurile oficiale
ale recensământului pe țară.
În regiunea Cernăuți s-a stabilit că locuiau, la acea
perioadă de timp, 114,5 mii de români și 67,2 mii de
persoane declarate moldoveni (în raioanele învecinate
cu Republică Moldova).
Totalurile oficiale ale recensământului din 2001,
sunt, de fapt, principalul document la care apelează
autoritățile ucrainene, argumentând existența „limbii
moldovenești” în regiunea Odesa. Raționamentul lor
este simplu: la recensământ, cei care s-au declarat
moldoveni de etnie au constituit o majoritate absolută
și deci ei, considerându-se moldoveni, au dreptul la
„limba moldovenească”. Se mai apelează la niște clasificări lingvistice din perioada sovietică și la Carta europeană a limbilor regionale și ale minorităților naţionale,
în care este trecută „limba moldovenească”. Se pune
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accentul pe aceea că recensământul a constituit,
chipurile, o procedură profund democratică, în cadrul
căreia cetățenii și-au expus opiniile liberi și neintimidaţi de nimeni. Dacă ei se consideră moldoveni și consideră că vorbesc „limba moldovenească”, nu pot fi lipsiți de acest drept.
Chiar dacă admitem că datele recensământului, ce
țin de conaționalii noștri, n-au fost falsificate, există o
împrejurare peste care nu putem trece. Cele declarate la
recensământul din 2001 de cei care se consideră
moldoveni, sunt, de fapt, opiniile individuale ale unor
persoane, luate în parte, oameni simpli, în marea lor
majoritate. Persoane descendente din fostul imperiu
sovietic, crescute și educate cu dogmele comuniste de
care pomeneam mai sus: românii – diferiți de
moldoveni, limbă română – diferită de „limba
moldovenească”. Convingerile lor despe apartenență
etnică și limbă maternă de acolo veneau. Și iată că,
după recensământ, din opiniile lor subiective „a fost
construită” o realitate pe care ni se cere să o credem că
ar fi obectivă.
De fapt, după 1991, Ucraina a preluat de la comisarii bolșevici dihotomia români/ moldoveni, că pe o
unealtă ideologică foarte comodă, de scindare în două
a reprezentanților aceluiași neam. I-a convenit s-o
preia. Luați împreună, românii și moldovenii, în 2001,
erau în total 400.000 și formau, numeric, a treia etnie
din Ucraina, după ucraineni și ruși. Rupți în două,
moldovenii (258,6 mii, în ansamblu pe țară) erau a
patra etnie, după ucraineni, ruși, belaruşi. Românii
(150,9 mii) erau a opta etnie, cedând încă tătarilor din
Krimeea, bulgarilor și ungurilor.
În mod normal, după ce în Ucraina a intrat în
vigoare Legea decomunizării, Kievul ar fi trebuit să se
autosesize și să renunțe la utilizarea, sub orice formă, a
dihotomiei români/ moldoveni, ca parte a ideologiei
comuniste, pe care spune că o condamnă cu vehemenţă.
Aceasta nu s-a întâmplat și cred că nu se va întâmpla într-un viitor previzibil. Explicația, în opinia mea,
este foarte importantă. Vorba e că în Ucraina, cum
spune statistica oficială, numărul celor ce se declară
moldoveni e în scădere dramatică – de la 324,5 mii
(recensământul din 1989, încă din URSS) la 258,6 mii
(recensământul din 2001) – cu 65,9 mii de persoane. Pe
când numărul celor autoidentificati drept români e în
creștere: de la 134,8 mii (în 1989) la 150,9 mii (în
2001).
Consolidarea elementului etnic românesc – vorbitor
de limbă română – sigur că este în favoarea României,
lărgind, formal, platforma/ pretextul în baza căreia și-ar
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putea manifesta prezența, pe multiple planuri, în
Ucraina. Iată de ce Kievul oficial este cointeresat să
sprijine tot ce este legat de moldoveni – „limbă
moldovenească” – moldovenism. Ca o ripostă dată
României, iar dacă vobim de sudul Basarabiei – pentru
a-și securiza, într-un fel, aceste teritorii pe care le-a
moștenit de la URSS, prin pactul Ribbentrop-Molotov.
Dacă în sudul Basarabiei locuiesc nu români, ci
moldoveni, înseamnă că prezența României aici nu are
temei, fiindcă patria istorică a moldovenilor este nu
România, ci actuala R. Moldova. România n-are ce
căuta aici cu tot felul de ajutoare, colaborări etc. Acesta
este raționamentul autorităților ucrainene, chiar dacă el
rămâne nedeclarat. Anume în virtutea lui, până astăzi
cooperarea ucraineano-română în sudul Basarabiei, la
Dunărea de Jos, este la un nivel minim, incipientă, în
raport cu ceea ce s-ar putea face...
3. LEGI CE CONTRAVIN PREVEDERILOR
CONSTITUŢIEI UCRAINEI
Ce va fi mai departe? Mai departe va fi mai rău. Cu
certitudine. În Ucraina au intrat deja în vigoare Legea
Educației și Legea Învățământului Secundar. Ele prevăd ucrainizarea treptată a procesului de învățământ în
școlile frecventate de copii etnici neucraineni. Ei vor
studia în limbă maternă doar în clasele primare. Mai
departe, începând cu clasă a 5-a, sunt introduse așanumitele cote lingvistice în limbă ucraineană, în proporție de 40-60-80 la sută din materia de studiu, în
creștere, în dependență de clasă. Astfel încât, la
absolvirea școlii, elevul să studieze în limba ucraineană
80 % din volumul total al materiilor școlare. Aceasta se
referă nu numai la copii românilor, dar și la cei de alte
etnii. Pe români și pe ruși, însă, îi privește în primul
rând, fiindcă ei au avut până în prezent școli naționale
medii generale cu predarea integrală în limbile lor
materne.. De acum înainte nu le vor mai avea.
Noile legi nu fac o deosebire principială între
limbă română și „limba moldovenească”. Ele garantează dispariția, ca școli naționale, și a celor cu
predarea în limba română (din regiunile Cernăuți și
Transcarpatica) și a celor (din sudul Basarabiei) cu
predarea în „limba moldovenească”. O deosebire,
totuși, este. Limbă română, fiind limbă a Uniunii
Europene, are un privilegiu: o perioadă de tranziție
până în 2023. Școlile „moldoveneşti” („moldoveneasca“, ca și rusa, nu este limbă a Uniunii Europene) vor
trebui să treacă la limbă ucraineană deja în toamna
aceasta. Se zvonește că, în proporție de 80 la sută,
materiile de studiu vor fi predate în ucraineşte.
Hotărârile nominalizate mai sus restrag, în mod
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evident, dreptul la învățământul în limba maternă,
garantat etnicilor români de Constituția Ucrainei.
Legea Fundamentală spune că asemenea restrângere
este inadmisibilă. Iată ce prevede articolul 22 (alineat
3) al ei: „În cazul adoptării unor noi legi sau al introducerii modificărilor în legile în vigoare, nu se permite
restrângerea conținutului și a volumului drepturilor
existente”. Este tocmai ceea ce s-a întâmplat odată cu
adoptarea Legii Educației și a Legii învăţământului
secundar.
4. CONFORMISM, MANIPULĂRI ŞI ALTELE...
Se fac simțite unele procese pe care nu le sesizam
mai înainte. Bunăoară, în școlile rurale din sudul
Basarabiei, profesorii care ani la rând n-au pledat
deschis pentru limba română, promovând „modoveneasca” și ridicându-și, ascultători, salariile, s-au
„deşteptat” brusc. S-au trezit și au cerut scoaterea din
uz a îmbinării de cuvinte „limba moldovenească”,
înlocuirea ei cu glotonimul „limba română”. Au făcuto, firește, „strânşi cu ușa“ de pericolul ucrainizării. În
acest sens, vreo 10 școli au trimis scrisori cu semnături
la ministerul de profil de la Kiev, de unde li s-a răspuns
că asemenea schimbare e imposibilă. La Dumitreşti,
raionul Chilia, în luna iunie, la o adunare a cadrelor
didactice, s-a hotărât ca în noul an de studii, în școală,
predarea se va face în limbă română, nu în cea
„moldovenească“, precum a fost până acum.
La sfârșit de iulie, în cadrul unei ședințe a
Consiliului Raional Ismail, primarul localității HagiCurda/ Camisovca s-a pronunțat pentru aceea ca în
școala din sat predarea să se facă în limbă română, nu
în „moldovenească“. Declarația a fost făcută cu o lună
înainte de la începerea noului an școlar. De ce nu mai
înainte? De dragul adevărului, trebuie spus că școala
din Hagi-Curda a fost deja ucrainizată, adică transformată în școală mixtă, în care funcționează și clase
ucrainene. Ca și majoritatea absolută a școlilor noastre
din sudul Basarabiei. Unde au fost mai înainte directorii de școli, primarii?
Au apărut disensiuni între două organizații
românești panucrainene, ambele cu sediul la Cernăuți:
Consiliul Național al Românilor din Ucraina și Alianța
Societăților Național-Culturale a Românilor din
Ucraina. Consiliul Național consideră inadmisibilă
introducerea cotelor lingvistice și ucrainizarea treptată
a școlilor, calificându-le ca încălcări flagrante ale drepturilor (școlarizare deplină în limbă maternă) garantate
de Constituția Ucrainei minorității naționale românești
în sfera învățământului secundar. Alianța Societăților
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Național-Culturale consideră oportună introducerea
cotelor lingvistice, pledând doar pentru reducerea volumului lor şi si se pronunţă pentru elaborarea unui unui
program-model unificat, pentru fostele şcoli naţionale,
în noile condiţii. Între cele două organizaţii a apărut, se
pare, un conflict ce ar putea să aibă continuare. Putem
fi siguri că de aceasta vor avea grijă autorităţile de la
Cernăuţi, implicit serviciile speciale…
Continuă şi manipulările Kevului, legate de așa
legate de aşa-numita limbă moldovenească. Relativ nu
demult a devenit cunoscut că pe 17 septembrie 2019,
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei a emis
ordinul nr. 1201, prin care a aprobat Lista specializărilor pentru pregătirea posesorilor de studii superioare de licenţă şi master la specialitatea 01402
„Învăţământul secundar. Limbă şi literatură“ (cu
menţionarea limbii). În baza acestei Liste este formată
şi plasată comanda de stat pentru pregătirea specialiştilor respectivi în instituţiile superioare de învăţământ
din Ucraina. În ordinul ministerial, acolo unde până
acum era vorba de specializarea 014027 „Limbă şi literatură română“, s-a mai adăugat un cuvânt, /
„moldovenească“. Adică specializarea acum e „Limba
şi literatura română/ moldovenească“. A apărut, deci,
un document oficial care, de fapt, legiferează pregătirea
în instituţiile superioare de învăţământ din Ucraina a
învăţătorilor de „limba şi literatura moldovenească“.
5. ETNICII ROMÂNI – JERTFE ALE
REFORMELOR
...Iar peste toată această stare de haos şi veritabil
marasm, se suprapun reforma în învăţământul secundar
şi reforma teritorial-administrativă din Ucraina, care
sunt în plină desfăşurare, după mai multe discuţii şi
tărăgănări. Se prevede ca, din anul 2024, şcoli medii
generale, în formula lor actuală, nu vor mai exista. În
sate, inclusiv în cele cu populaţie preponderent
românească din sudul Basarabiei, vor rămâne şcolile
primare, plus clasele până la a 9-a. Să-şi definitiveze
studiile medii complete (clasele a 10-a – a 12-a) copiii
vor putea doar în liceele de profil ce se vor afla în
actualele centre raionale. Bunăoara, cei din 7 sate ale
actualului raion Reni (inclusiv 5 sate cu populaţie preponderent românească) o vor putea face la Reni, sau în
oricare altă instituţie de învăţământ similară. În rezultatul reformei teritorial-administrative toate aceste 7
sate vor crea o singură comunitate teritorială unificată
cu centrul în oraşul Reni, iar raionul Reni, propriu-zis,
nu va mai exista. El va forma, împreună cu actualele
raioane Ismail şi Chilia un nou raion, comasat – Ismail,
cu centrul în oraşul Ismail. În sudul Basarabiei vor mai
40

fi create două noi raioane comasate – Bolgrad, cu centrul în oraşul Bolgrad (din actualele raioane Boldrad,
Arciz, Tarutino) şi Begorod-Dnestrovskii (Cetatea
Albă), cu centrul în Belgorod-Dnestrovskii, din
actualele raioane Belgorod-Dnestrovskii, Sărata şi
Tatarbunar. Hotărârea respectivă Parlamentul Ucrainei
a adoptat-o pe 17 iulie. Alegerile locale vor avea loc pe
25 octombrie a.c.
În sudul Basarabiei niciuna dintre localităţile cu
populaţie românească majoritară nu a ajuns să fie centru al vreunei comunităţi teritoriale unificate. În urma
reformei, aprobate deja la Kiev, toate s-au pomenit dispersate în comunităţi cu centre în sate fie ucraineşti, fie
bulgăresti. Nu s-a ajuns nici la formarea unui raion
românesc, motivându-se prin amalgamul etnic din zona
Bugeacului. Dar iată că în acelaşi amalgam din Bugeac
s-a găsit de cuviinţă crearea noului raion Bolgrad, cu
centrul în capitala neoficială a bulgarilor din Ucraina.
...Pe românii din sudul Basarabiei îi aşteaptă, din
câte se vede, timpuri de mare dramatism şi incertitudine. Aşa cum sunt acum puse la cale lucrurile de către
conducerea ţării, se va ajunge, cu siguranţă, la asimilarea lor şi la schimbarea componenţei etnice a teritoriilor pe care ei le populează, fiind băştinaşi. Nu există
niciun semn (dar niciunul), că poziţiile pierdute ale
limbii române ar putea fi recuperate. Autorităţile de la
Kiev rămân surde la toate demersurile făcute de către
organizaţiile ce reprezintă comunitatea romanească.
Cea mai recentă, în acest sens, este adresarea din 29
iulie a.c. a Consiliului Naţional al Românilor către
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei. În ea
se cere renunţarea la falsul glotonim „limba moldovenească“ în şcolile din regiunea Odesa. Dacă, la nivel
oficial, aceste şcoli, ar fi considerate cu predarea în
limba română (limbă a Uniunii Europene), ele ar beneficia, precum spuneam mai sus, de perioada de tranziîie
până în 2023.
Este greu de presupus că în Legea Educaţiei şi în
Legea Învăţământului Secundar vor fi introduse modificări esenţiale. Pentru că o cedare, de obicei, implică
după sine alte cedări. Kievul ar putea prefera să mizeze
de acum înainte pe disensiunile existente între
Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina şi Alianţa
Societăţilor-Naţional Culturale a Românilor din
Ucraina în politica sa de ucrainizare a învăţământului
în limba română. Preşedintele Alianţei Societăţilor
Naţional-Culturale, Dumitru Caulea, într-o postare din
25 iulie, pe pagina sa de Facebook, declara că îi va
acţiona în judecată pe cei din Consiliul Naţional, pentru „calomnie, minciună şi defăimare”. Sloganul
„Divide et impera” a fost actual în toate timpurile...
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PROZA
LUI MIRCEA NEDELCIU
Ioan HOLBAN
„O descriere nu-mi foloseşte nici măcar ca semn
pentru o construcţie de semne, dacă pentru această
copie există un original, ea-l serveşte pe acela, nu
pe mine, cel care vorbesc. Aşadar, a scrie nu e
totuna cu a descrie un şir de fapte, ci cu a făptui un
enunţ. Acesta poate să pară şi el a fi o descriere de
fapte, dar, în măsura în care aceste fapte n-au
existat, acest enunţ este un fapt al meu independent
şi tu, ascultând, te afli făptuind independent“. Nu
este vorba, aşadar, doar despre „manieră“ – cum sa spus adesea –, ci despre o concepţie asupra
scrisului şi, totodată, despre o perspectivă asupra
relaţiei autor-text-cititor, care înnoiesc substanţial
mijloacele specifice de exprimare ale epicii noastre
actuale. Pentru mulţi, caracteristicile acestei
concepţii au constituit tot atâtea paradoxuri; faptul
poate părea surprinzător, cu atât mai mult cu cât
există destule temeiuri – dacă ar fi să invoc doar
cărţile lui Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu
şi Costache Olăreanu – pentru ca „noutatea“ pe care
au adus-o volumele tinerilor prozatori să nu fie
chiar o „noutate“ şi, mai cu seamă, o sumă de
paradoxuri: cât priveşte modul acestei reacţii, nu o
dată inhibitorie, o explicaţie ar putea-o furniza
sociologul literaturii.
„Breşa“ pe care a produs-o primul volum al lui
Mircea Nedelciu şi „pârtia“ pe care a creat-o anunţă
nu numai o împrospătare a „atmosferei“ din spaţiul
epicii contemporane, saturată de psihologism, de
„raporturile de putere“ şi de contextul socio-politic
al „obsedantului deceniu“, dar face posibil un nou
mod de a citi proza, tinerii scriitori selectându-şi
publicul dintre oamenii dispuşi „să lucreze“ în
timpul lecturii, „să făptuiască“ independent un alt
enunţ, complementar celui dintre copertele cărţii.
Primul „paradox“ sau, altfel, prima condiţie a
făptuirii textului se cuprinde în deprinderea de a
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folosi „impersonalul“ ca modalitate de rost(u)ire a
subiectivităţii: nuvelele din Aventuri într-o curte
interioară (1979) desemnează un cadru impersonal
în esenţa sa (fiecare element al său este în chip
deliberat lipsit de personalitate), în interiorul căruia
se defineşte poziţia fiinţei faţă de lume şi se
constituie unghiurile de vedere ale abordării
acesteia în naraţiune: a spune totul despre sine
folosind persoana a treia, acesta este unul dintre
paradoxurile noii proze. Textele simulează perfect
atmosfera specifică unui „şantier“: aici, personajele
sunt încă persoane (numite, din discreţie, cu
porecle sau iniţiale), semnificaţia se află în stadiul
„blocurilor de sens“ (toate prozele cărţii sunt nişte
texte-mozaic alcătuite din „fragmente de
intensitate“ diferită), mesajul nu s-a constituit încă
pentru că, iată, cititorul trebuie să aleagă „mize“,
piste convenabile, deznodăminte verosimile:
aşadar, elementele textului epic „tradiţional“ –
personaj, semnificaţie, mesaj – se găsesc în cartea
lui Mircea Nedelciu la nivelul unor „instrumente de
lucru“, alcătuind cel mult „fundaţia“ zidurilor care
împrejmuiesc curtea sa interioară. Cititorul unor
asemenea proze este conectat direct la fluxul
narativ, fiind obligat să caute alt „orizont de
aşteptare“ decât cel cu care l-au obişnuit romanele
promoţiilor precedente: „Voi încă mai căutaţi în
fiece poveste – spune niţel supărat Mircea Nedelciu
– un singur om pe care să mizaţi. V-aţi obişnuit să
ascultaţi în felul acesta o poveste: cine pierde şi
cine câştigă? Nu cred că e cel mai fericit mod de a
asculta o poveste“.
Dar cititorul Aventurilor într-o curte interioară
va mai întâmpina şi alte „obstacole“ pe care noua
„poetică“ narativă le creează lecturii „obişnuite“;
calitatea esenţială a prozei – spune Mircea Nedelciu
– este reflexivitatea; textul este înţeles ca un
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organism al cărui metabolism se conduce după legi
proprii, străine „convenţiei“ lecturii, dar cât se
poate de familiare realităţii trăirii: între altele,
textul este „conştient de împrejurările propriei
elaborări“, nu poate fi „captat“ decât de un ochi
„alertat“, istoria sa legându-se de forma paginii, a
locului destinat (importanţa aspectului formal, a
„aranjării în pagină“ cum se spune, va fi pusă în
evidenţă de aproape toate cărţile nucleului
textualist, ca şi de ultimele două volume ale lui
Vasile Andru, de exemplu). Mircea Nedelciu face,
apoi, o distincţie tranşantă între a descrie şi a scrie,
între a reproduce şi a spune cuvintele. A descrie
presupune un „instrument“, în timp ce a scrie (a
făptui un enunţ) necesită prezenţa unui „agent“:
între aceste două verbe se constituie, în fapt,
condiţia naratorului din textele lui Mircea
Nedelciu. Mai mult decât atât, momentele acţiunii
şi „textuării“, succesive în povestirea „tradiţională“
(în sensul în care povestirea este posterioară
evenimentului, are adică un caracter istoric marcat),
sunt în proza „textualiştilor“ coincidente: iar modul
suprapunerii lor este experimentat de caporalul G.P.
zis Bobocică într-un jurnal de front intitulat Istoria
brutăriei nr. 4, unde nu se descrie istoria acelei
brutării şi acelui brutar, ci se scrie prezentul lor
acolo, în istorie. Semnificativă este, apoi, prezenţa
activă a naratorului, eficient fie şi prin simple
întrebări plasate în paranteze, secţionând o
povestire precum Călătorie în vederea negaţiei;
referinţa din titlu este dublă: priveşte adică
„intriga“ propriu-zisă – un absolvent merge la
postul repartizat pentru a obţine negaţia –, dar şi un
context mai larg, acela al dinamicii modalităţilor de
creaţie: tânărul prozator „călă toreşte“ în stil
tradiţional tocmai pentru a-l nega prin parodie sau
observaţie critică. Autorul, „persoana“ şi cititorul
din cărţile lui Mircea Nedelciu au o neostoită „sete
de naraţiune“ (ei trăiesc în grupuri de indivizi, unde
„dacă povesteai un roman, îţi făceau patul, îţi
dădeau din ţigările lor, din pâinea lor de dimineaţă,
măturau în locul tău şi, mai ales, te ascultau cu
mare atenţie“), prozele marcând în chip definitiv
ceea ce se numeşte „socializarea textului“,
fenomen complex care, aşteptându-şi încă
abordarea critică, este analizat epic în următoarele
trei cărţi ale tânărului prozator.
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Subtitlul „transmisiune directă“ al multora
dintre naraţiunile cuprinse în cel de-al doilea
volum, Efectul de ecou controlat (1981), ar putea
certifica realizarea intenţiei anunţate epigramatic
dacă raportul dintre ficţiune şi realitate şi-ar
schimba cu adevărat sensul; numai că Mircea
Nedelciu plasează aici o capcană, îi arată cititorului
o cărare bătută care pleacă din faţa porţii curţii
interioare dar care nu duce nicăieri. Şi aceasta
pentru că, iată, totul este mai întâi imaginat şi apoi
transmis direct. Totul pleacă şi se întoarce la masa
de scris: privirea (cuvântul) celui care scrie purcede
din faţa paginii, trece prin fereastra „pe al cărei
pervaz se află o pereche de ochelari cu dioptrii
mari, un pahar de vişinată – o, ce culoare – şi cele
câteva foiţe subţiri, roz, abia scrise“, ecoul său se
îndepărtează în linii succesive spre exteriorul
bănuit doar, iar controlul efectului de ecou se
realizează tot prin cuvânt; obiectele aflate pe
pervazul ferestrei (ochelarii, paharul cu lichid
vişiniu, foiţele roz) transformă realitatea, o
colorează după dorinţa celui care priveşte: proza lui
Mircea Nedelciu se constituie astfel ca un cuvânt
despre cuvânt, răs-foind viaţa, în fapt, iluzia ei,
organizând-o prin intermediul unor montaje
cinematografice, dând nenumărate indicaţii de
regie, tăind fragmente din fluxul existenţei cu
bisturiul ficţiunii. Scrisul său transmite direct faptul
imaginat („direct“ se referă aici la modalitatea
narativă şi nu la calitatea evenimentului relatat)
prin apelul permanent la memoria involuntară,
„timpul acela al imaginării unei persoane“
adunând, e adevărat, date ale unor elemente
exterioare, adică reale (filmul de capă şi spadă
vizionat într-o după-amiază, camera de hotel,
străzile oraşului, relaţia încordată cu şeful, eşecul
unei echipe de fotbal); în Mesaje, de pildă, textul nu
îşi propune să povestească despre persoana cu care
naratorul a vorbit la telefon, nici despre întâlnirea
stabilită pe această cale, ci despre ceea ce „va fi
făcut ea (persoana – n.n.), între cele două
telefoane“: răs-foirea vieţii se petrece în litera, nu
în spiritul său, traducând existenţa a ceea ce aş
numi realitatea ca ficţiune.
„Socializarea“ textului, despre care a fost vorba
în primele două cărţi, se identifică în următoarele
două – Amendament la instinctul proprietăţii
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(1983) şi Zmeura de câmpie (1984) – în ceea ce sa numit „dezgolirea“ procedeelor; Mircea
Nedelciu, ca şi alţi prozatori tineri, îşi stabileşte
(defineşte) „din mers“ tehnica narativă, o pune la
dispoziţia cititorului, îi arată cum se scrie şi cum
trebuie citit textul; producerea, ca şi receptarea
literaturii, nu mai au nimic „secret“, epoca
socializării extreme a oricărui tip de informaţie
fiind, în aceeaşi măsură, epoca unei comunicări pe
alte temeiuri între autorul şi cititorul textului:
„arătând“ procedeul scrierii, autorul îşi provoacă
interlocutorii, le cere participarea la construcţia
edificiului epic, îi invită să producă literatură: tot el
defineşte apoi textul drept o reţea de poveşti,
vorbeşte despre „relansatori textuali“, despre
efectele folosirii intertextualităţii, despre felul cum
trebuie făcut un decupaj în realitate şi cum se cere
proiectat „filmul“ astfel produs pe „ecranul“ paginii
sau despre rolul de ghid al naratorului: făcând
explicită tehnica epică, discutând-o mereu şi
elaborând-o pe măsură ce naraţiunea se desfăşoară
în spaţiul cărţii, textul se prezintă ca un mecanism
bine pus la punct, cu toate resorturile acţionând
ireproşabil şi, în acelaşi timp, permite cititorului
accesul direct la realitatea „vieţii“ (substanţa epică
propriu-zisă) şi la cealaltă realitate, a „literaturii“ ca
expunere romanescă a existenţei. Rezultă de aici o
relatare dinamică (pusă în valoare şi prin aranjarea
în pagină) şi constituirea sub ochii şi cu participarea
deplină a cititorului a reţelei de poveşti, textul
devenind un mod de a organiza lumea, depăşind
astfel concepţia tradiţională conform căreia
literatura ne „înfăţişează“ o „felie“ din viaţă. Sigur
că în Amendament la instinctul proprietăţii se află
tot ceea ce ne-am obişnuit să căutăm în proză:
fapte, fir epic, personaje, situaţii „complexe“,
„transfigurarea“ realităţii, poveşti triste şi vesele,
drumuri, chipuri şi limbaj „artistic“. Noutatea
constă însă nu în ceea ce ni se spune, ci cum ni se
relatează şi, mai ales, performanţa lui Mircea
Nedelciu este aici conturarea în termeni exacţi a
unui nou mod de organizare a substanţei narative pe
care realitatea o oferă prozatorului: ochiul priveşte,
iar povestirea se produce, perspectiva subiectivă
asupra realului fiind dublată de aceea a poveştii
„socializate“.
Mai cu seamă ultimele cărţi ale lui Mircea
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Nedelciu împlinesc profilul unuia dintre cei mai
importanţi prozatori ai generaţiei ’80: după debutul
din 1979, Mircea Nedelciu a reuşit să-şi precizeze,
într-un interval de timp relativ scurt, un spaţiu epic
propriu şi, în primul rând, o „poetică“ a povestirii
despre care se poate spune că reprezintă, în datele
sale principale, „poetica“ epicii nucleului textualist
al generaţiei literare amintite: şi aceasta pentru că
Mircea Nedelciu scrie texte, el povesteşte şi
„teoretizează“, încercând să ofere un model de
„textualizare“ a lumii, în fond, reorganizând-o prin
intermediul unui dispozitiv complex ale cărui
resorturi esenţiale sunt privirea şi povestea. Aceşti
doi pivoţi ai textului constituie, în fapt, un alt fel de
a fi al relaţiei dintre subiectivitatea perspectivei
celui care produce naraţiunea şi obiectivitatea spre
care tinde acesta; privirea este modul subiectiv
absolut, aş spune, prin care se manifestă un sistem
de percepere a realităţii, iar povestea este modul
obiectiv sub care se prezintă faptele lumii:
dinamica evoluţiei celor două elemente conduce
spre zona unui raport tensional pentru că, iată, dacă
ochiul prozatorului selectează din realitate în chip
cu totul particular detalii pe care ochiul „comun“ nu
le vede, performanţele privirii condiţionând astfel
performanţele naratorului, povestea, aflată aparent
doar în deplina proprietate a celui care o produce,
„se socializează“, iar această socializare este
împinsă – cum spune G. Călinescu – „până la
desfiinţarea modului însuşi de expresie a
personalităţii“.
Mircea Nedelciu a fost, probabil, între
prozatorii noului val din anii ’80 ai secolului trecut,
cel mai consecvent cu propriul său program,
conturat încă de la volumul de debut, Aventuri întro curte interioară; privirea mereu ironică,
fragmentarea perspectivei, cultivarea contrastului
cu deschidere spre comic, uneori, spre tragic, cel
mai adesea, povestirea pură şi simplă, ale cărei
puritate şi simplitate realizează, în fapt,
complexitatea unor texte pe care fratele cititor
trebuie să le citească „subversiv“, în conexiunile lor
interioare, developarea decorului prin plimbarea
obiectivului, încet, urmând o logică a încadrării
peisajului în ceea ce aş numi câmp de vedere –
acestea sunt câteva dintre caracteristicile prozei lui
Mircea Nedelciu din Efectul de ecou controlat,
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Amendament la instinctul proprietăţii, Zmeura de
câmpie, Tratament fabulatoriu, Şi ieri va fi o zi.
Numele său este citat, alături de cel al altor
„desantişti“ (autori antologaţi în celebra cartemanifest Desant ’83), la capitolul „textualism“ şi,
mai nou, „postmodernism“. Sintagmele acestea
sunt nu o dată înţelese greşit, minimalizate sau
supralicitate, lăudate sau aspru criticate, în funcţie
de gusturile şi cultura celor care scriu despre ele; şi
nu rareori „textualismul“ a fost judecat ca o „formă
fără fond“, ca o „manieră“ şi chiar ca un abil mod
de a disimula lipsa de talent. Nu ne mai aflăm în
1980, numărul volumelor apărute şi, mai cu seamă,
calitatea lor impunând, măcar, seriozitate şi dorinţa
de înţelegere a faptelor literare ce ţin de proza
generaţiei ’80 în general, de „textualism“ şi
„postmodernism“, în special. Prefaţa care deschide
romanul Tratament fabulatoriu e în multe privinţe
lămuritoare şi argumentează, în chip decisiv, asupra
programului estetic al noii proze; acest text critic a
fost scris de Mircea Nedelciu nu atât din dorinţa de
a explica, cât din aceea de a „controla“ efectele
textului narativ propriu-zis, de a dialoga cu cititorul
cărţii în orizontul raportului ce se stabilea atunci
între artă şi societate. Esenţa celor spuse în această
prefaţă o reprezintă câteva disocieri utile între
literatura ca „intervenţie constructivă“ şi aceea ca
„textualitate opusă lumii“, în care Mircea Nedelciu
vede „două aspecte ale aceluiaşi moment de
dezvoltare a literaturii moderne“ şi care se
deosebesc prin „luarea de poziţie tocmai pentru că
au a reflecta poziţii diferite ale societăţii faţă de
artă, în cele două sisteme sociale (socialism şi
capitalism – n.n.)“. Dacă acesta este cadrul, să-i
spun, general, literatura, în perspectiva lui Mircea
Nedelciu (şi a „desantiştilor“) încearcă „integrarea
socialului prin textualizare“, dar nu în felul
„utopiei“ textualismului de tip Tel Quel, ci într-un
mod activ, care presupune rezistenţa la fenomenele
specifice epocii contemporane, la ceea ce se
cheamă „integrarea în sistemul pieţei“. Relaţia
mereu denunţată de Mircea Nedelciu în Prefaţa sa
este aceea dintre „comercializarea“ cărţii şi
„moartea“ artei. Textul său critic este explicit
polemic cu o serie întreagă de „industriaşi“ ai
prozei (observaţii asemănătoare făcea Norman
Manea în Anii de ucenicie ai lui August Prostul), pe
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care îl interesează, în primul rând, profitul, succesul
de pe piaţa de desfacere, oricâte riscuri „estetice“ ar
comporta aceste eforturi: cartea nu trebuie să fie
considerată o „marfă“ – şi, aici, intră în polemică,
să zicem, cu Pierre Bourdieu –, pentru că, iată,
„odată intrată în circuitul mărfurilor, opera literară
îşi vede valoarea estetică pusă între paranteze, iar
eficienţa sa pentru om – în pericol de a fi sacrificată
în favoarea creşterii eficienţei economice“. Sunt şi
alte aspecte interesante în această Prefaţă care
dovedeşte faptul că un bun prozator trebuie să fie,
înainte de toate, un critic inteligent şi un sociolog
competent.
Cititorul – spune Mircea Nedelciu – are
libertatea de a citi numai romanul sau numai prefaţa
„sau nici una nici alta“; sigur că Prefaţa nu este un
text neapărat introductiv al acestui roman, ci unul
teoretic privind proza şi, încă mai larg, arta
contemporană. Dacă prima calitate a prefeţei este
exactitatea observaţiilor, bine alimentate dintr-o
bibliografie asumată, romanul Tratament
fabulatoriu este un bun exemplu pentru
posibilităţile pe care le-a deschis însăşi concepţia
dezvăluită în textul critic. Integrarea socialului are
loc în roman prin textualizarea existenţei
protagonistului, meteorolog la staţia de lângă
Fitotronul din Fuica, şi prin aceea a structurii
sociale în care evoluează Luca (un cerc de
intelectuali, colectivitatea unui sat, o instituţie de
cercetare şi un „falanster“ organizat după toate
legile „utopiei“ acestuia). Mecanismul textualizării
socialului este osmoza dintre individ şi
colectivitate; în textul romanului, în existenţa
protagonistului ca şi în structura socială, totul stă
sub semnul dublului, mai exact, al genezei
reciproce: dubla subordonare a Fitotronului cere şi
insului ce lucrează acolo „hârtii“ care să-i confere,
şi lui, statutul instituţiei, există un dublu calendar
(in vivo şi in vitro), meteorologul se înfăţişează
viitorului socru, avocatul Mierean, într-o dublă
ipostază (ca „un cioban de la stână“, apoi, spilcuit
şi „înţolit“) şi apare în roman ca un personaj care
trăieşte atât realitatea prezentului („omul la timpul
prezent“ este obsesia sa), cât şi halucinaţiile
singurătăţii şi himerele utopiei, pe el îl
caracterizează luciditatea şi „aberaţiile“, iluziile şi
cunoştinţele temeinice, deplasarea în sens
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psihanalitic de la „femeia fantasmatică“ (NuşaPăpuşa) la aceea din „realitate“ (Gina-Felina), ca şi
cercetarea propriului destin şi a structurilor de
referinţă („mezalianţa ca formă specifică a mutaţiei
sociale“, de pildă) în „sincronia“ existenţei şi în
„diacronia“ unor norme: dubla determinare a
socialului construieşte „abstracţiunile“ din psihicul
lui Luca pe care îl individualizează ceea ce aş numi
gândirea critică a realului: aceasta este, în fond,
condiţia lui a fi prezent şi a se afla în posesia
cuvintelor, modul asumării ambivalenţei semnului,
a scrisului ca „tăinuire“ a existenţei şi socialului.
Dublul registru al prezenţei personajului şi al
constituirii textului este pus în evidenţă, de altfel, şi
prin titlul cărţii: tratamentul este fabulatoriu,
scrisul fiind un „exerciţiu de semnificare“ a cărui
finalitate este prezentificarea unui vis, descoperirea
„ecuaţiei“, a abstracţiunii sale în limitele realului:
„Chiar aşa visasem în tren în cele câteva minute cât
aţipisem cu capul proptit în căuşul palmei şi cu
dosul mâinii lipit de geamul rece: un fel de aparat
cu pendul şi cu un vârf de ac lăsând pe o hârtie de
calc o urmă de cerneală roşie; trebuia să aduc vârful
acului într-un punct din centrul hârtiei şi nu
reuşeam; liniile roşii de pe hârtie se tot aglomerau
şi începeau să figureze peşti, şerpi, dragoni, cai
bălţaţi“. Fapt semnificativ, nu psihanalistul
specialist (doctorul Abraş) va dezlega enigma
acestui vis, ci experimentul protagonistului, care îl
repetă pe cel al anticarului Gheorghe (din „istoria“
romanului lui Mircea Nedelciu) şi care, într-o altă
ordine, îl reface pe cel al lui Dionis din cunoscuta
nuvelă eminesciană: meteorologul şi anticarul din
Tratament fabulatoriu, ca şi celebrul lor
predecesor, experimentează „mutarea centrului
personal de timp în altă parte decât în cotidian“.
Sigur că resorturile sunt diferite; dar repetarea
acestei experienţe dovedeşte încă o dată faptul că
neoromantismul este o realitate incontestabilă a
prozei contemporane care deplasează subiecte ce
păreau uzate. Se poate prevedea o restructurare
masivă a materialului şi materiei literare prin
această deplasare a subiectelor şi temelor, care nu
presupune doar o simplă reconsiderare ci, în primul
rând, interpretarea lor (în nici un caz prelucrarea
sau preluarea, ca în epocile anterioare); în aproape
fiecare prozator din generaţia ’80 – şi, în această
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privinţă, Mircea Nedelciu este un înaintemergător –
se află şi un eseist care dublează textul „artistic“ cu
cel „critic“, mizând în creaţie pe sensul nou
descoperit prin analiză. Deplasarea acestui subiect,
notoriu în epoca romantică, dar şi intenţia declarată
a exprimării inexprimabilului, căutarea contextului
„neutru“ pentru rescrierea textului, povestea de
dragoste dintre Luca şi Ula, care este emoţionantă
şi în relatarea căreia nu este nimic ironic (aşa cum
ne-a obişnuit „sensibilitatea modernă“), povestirea
care metamorfozează, încercarea de a găsi spaţiul
utopic, „insular“, ca şi însuşi „fenomenul“ Luca
(adică „infuzia de laşitate“) – toate acestea
reprezintă elementele structurii romanului
Tratament fabulatoriu, caracterizând direcţia
neoromantică a noii proze. Iar încercarea de a
integra socialul şi existenţa insului prin textualizare
implică funcţia activă a scrisului şi scriitorului
generaţiei ’80; atitudinea acestuia faţă de real este
sensibil diferită de aceea a promoţiilor anterioare:
„scriitorul trebuie să-şi iubească poporul în primul
rând sub aspectul lui contemporan şi, dacă poate, să
încerce să schimbe ceva în aspectul lui viitor, să-l
determine. El trebuie să cerceteze mai ales modul
de percepţie al contemporanilor şi conaţionalilor săi
şi abia după aceea să emită judecăţi asupra faptelor
lor“.
Toate naraţiunile din volumul Şi ieri va fi o zi au
câte un subtitlu sau pornesc de la o notă plasată în
subsolul paginii indicând poziţia declanşatorilor
textuali şi jalonând, totodată, amintita lectură
subversivă pe care trebuie să o practice cititorul;
precizări de tipul „transmisiune directă“ sau
„variaţiuni în căutarea temei“ sau „transmisiune
indirectă“, ca şi o notă precum aceea de la textul
Probleme cu identitatea („O a treia variantă a
succesiunii de întâmplări relatate aici, probabil
mult mai apropiată de «realitate», poate fi obţinută
uşor de la cetăţeanul Vasile Mureşan, originar din
judeţul Bistriţa“) indică formula scrierii şi registrul
corespunzător al lecturii; un experiment cu întreg
mecanismul epic aflat la vedere, developat în
scopul constituirii unui „manual al autorului“ de pe
care trebuie să înveţe cititorul „mon semblable,
mon frère“ practica receptării literaturii: dar se
învaţă aceasta? Din observarea „pe viu“ (pe textul
în „transmisiune directă“, adică) a modului în care
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glisează viaţa spre literatură, până la deplina
confundare a faptului existenţial cu spaţiul cultural.
S-a spus că proza genera ţiei ’80 (dincolo de
eticheta vagă şi greşit pusă, adesea, de
„textualism“) cultivă realismul; un realism, însă,
aflat la polul opus celui „socialist“ şi, mai mult
încă, dinamitând modalităţile prozei realiste de tip
tradiţional unde autorul „cobora“ în realitate pentru
a o organiza şi a o stăpâni cu puterea demiurgului:
creatorul era stăpânul personajelor, evenimentelor,
istoriei, socialului, vieţii intime a celor pe care i-a
scris în cartea sa. Noua proză – şi Mircea Nedelciu
este unul dintre exponenţii ei, poate cel mai
marcant în această direcţie – inversează raporturile
„clasice“, le contestă şi, implicit, creează o altă
figură a „spiritului creator“: pe scurt, coborârea se
petrece în literatură, unde autorul vine însoţit de un
număr de persoane care, singure, vor decide dacă
şi, mai ales, cum vor deveni personaje: e o
„coborâre care nu se mai termină“ a vieţii în
literatură în volumele lui Mircea Nedelciu, ca şi în
cărţile altor colegi de generaţie, dintre cei care au
realizat „desantul“ prin anii ’80, în plină epocă
(neo)dogmatică. Autorul e acum un flux de
scriitură, creatorul unor experimente care, tocmai
prin dogmatismul lor… antidogmatic, au dat mult
de furcă cenzurii: iată cum arată lumea
(anti)utopică, ale cărei eşantioane au pus la grea
încercare inteligenţa „profesioniştilor“ din
cabinetele unde se decidea dacă „merge“ sau „nu
merge“ cartea la tipografie: „Ideal ar fi ca lumea să
fie fundamental rea. În felul acesta nu am mai avea
niciodată penibila senzaţie că asistăm la un proces
de degradare, iar faptele noastre, oricare ar fi ele,
vor fi mereu considerate bune sau, mai bine zis,
eterne pietre de temelie ale unui progres continuu.
Simplul fapt de a te naşte ar fi un act de eroism de
pe urma căruia ai putea trăi în admiraţia
concetăţeanului până la moarte. Eroism ar fi şi să
mori după ce ai trecut printr-o lume fundamental
rea“. Cine e eroul lumii „fundamental rea“ din
proza Dex 305? Omul invizibil, insul căruia nu i se
dă nici o atenţie, individul depersonalizat până la
neantizare – realitatea crudă a anilor când şi-a scris
Mircea Nedelciu cărţile; omul nevăzut de nimeni;
nici de directorul la care merge în audienţă, nici de
colegii de serviciu, nici la coada de la alimentară,
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nici acasă, niciunde. Aceasta era condiţia, pe de o
parte; pe de altă parte, aceasta devenea strategia de
viaţă: să nu te vadă nimeni, să nu ieşi în faţă, să nu
ţipi căci, dacă o faci, „nu mai eşti omu’ invizibil şi
atunci nu te alegi decât cu mai nimic“.
Majoritatea prozelor experimentale din Şi ieri
va fi o zi au o tăietură cinematografică, sunt foarte
aproape de scenariu; semnificativă în acest sens
este naraţiunea Probleme cu identitatea, unde
autorul „implicat“, narativizat, pulverizat printre
celelalte elemente ale discursului său, abordează
nivele culturale diferite prin aceeaşi poveste,
realizând un ingenios eseu de sociologia literaturii;
tema e cum interpretează omul „obişnuit“ un fapt
de istorie literară (moartea lui Nichita Stănescu):
sergentul Rădoi şi inginerul Sache, muncitorul
Murivale şi soldatul cu acelaşi nume participă cu
variaţiuni aproape insesizabile (unul e „beţiv“,
altul, în acelaşi punct al povestirii, e doar
„bolnav“), la un eveniment care le marchează viaţa:
trăindu-l, însă, pe acesta, interpretează fără să ştie
poezia lui Nichita Stănescu. Personajul lui Mircea
Nedelciu nu e, deci, omul care face proză fără să
ştie, ci acela care comentează (păstrând „ignoranţa“
molierescă, fără glazura textului clasic, însă) un
fapt din câmpul literar, situat, în aparenţă, dincolo
de orizontul existenţei sale „pragmatice“. Depăşind
experimentul interesant în sine (Crizantemele din
tundră, de pildă, se află „pe urmele“ lui Michel
Butor), Mircea Nedelciu scrie o proză de observaţie
socială, cu secvenţe din (i)realitatea imediată:
cuvântul listă şi inerţiile specifice trădând
şabloanele gândirii (Fahrenheit 91,4), o percheziţie
în atelierul unui artist (Împrejurarea iunie sau
„Fabula rasa“), înstrăinarea insului în lumea în
care trăieşte (Şi ieri va fi o zi) – acestea sunt câteva
din temele care susţin un stil şi un orizont de
abordare a realului, „fragmentarismul“ de care s-a
făcut atâta caz şi care e un mod particular (citeşte:
„subversiv“) de decriptare a unei lumi greu de
înţeles. Iar propoziţia care anunţă triumful omului
„invizibil“, al celui nevăzut de nimeni, semnificând
gestul de rezistenţă, micul, ascunsul gest de
rezistenţă al autorului şi personajelor-persoane cu
care străbate lumea „fundamental rea“, este
aceasta: „Noi suntem născuţi învingători!“.
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MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

JURNAL (XXIV)
1899

Mercuri 20 octomvrie / 1 noemvrie. Timp
frumos, primăvăratic, dimineața la 7 ore, numai R
+4°, dar peste zi până la R +27° în soare. Aseară
sosit Carp de la Țibănești cu familia.
Sunt deprimat de nepilduita slăbiciune și
mârșăvie a guvernului actual și nu mă mângâie
decât speranța că va cădea în decursul acestei
ierni. (A căzut la iulie 1900) Căci, dacă după
moartea celor de la 1857 (Brătienii, C. A. Rosetti,
Lascăr Catargi) și după înlăturarea lui D. A.
Sturdza, când a fost vorba să se formeze un
minister din urmașii lor, regele nu găsește mai
nemerit decât să-și aleagă și să menție la
prezidența ministerului pe un gheșeftar teritorial
ca G. Gr. Cantcuzino, politicește absolut incapabil
și leneș, să-și puie la Finanțe, în această vreme de
criză, pe un neofit fără pricepere ca generalul
Manu, la Externe pe un confuz îngâmfat ca Jean
Lahovari, la Domenii pe un hoț svânturat ca Fleva
și, ca reprezentant al moldovenilor, pe ridicolul
spiritist Istrati, inspirați toți aceștia prin cinismul
la colivă al lui Tache Ionescu și prin Nicu
Filipescu și să-i fie înlăturați, în asemenea
momente, oameni ca P. Carp, N. Germani și T.
Rosetti, atunci toată acțiunea politică a
junimiștilor a fost, cât pentru sfârșitul vieții
noastre și pentru sfârșitul domniei lui Carol I,
zadarnică și în anul 1899 suntem moralicește mai
decăzuți ca la 1866. Numai năruirea cu rușine a
guvernului de astăzi și înlocuirea lui grabnică cu
junimiștii poate îndrepta și readuce încrederea în
progresul țării.
Carp însă zice că acest guvern va mai sta, eu
sper că va cădea până la ianuarie, Anicutza e
sigură că va cădea în această iarnă. (A căzut la
iulie.)
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26 octomvrie / 7 noemvrie. Sf. Dumitru. Ceva
ceață dimineața 7½ ore, +2° R. Acum pare a ieși
soarele.
Ieri, prânz de 12 persoane la noi, cu șampanie,
flori, 2 servitori. Mama, Juca cu Mimi (pentru
prima oară în rochie lungă), 2 Negruzzești, 2
Sideri, 2 Crupenschi – Cleo, Mitică. Nu era
agreabil1, Sideri tăcut, Cleo ca o țigancă, Marie și
Jacques spinoși la lectura a vro 6 poezii ale lui
Radu Rosetti etc. S-au dus la 10½ sara și noi am
scăpat sufletește.
Telegramă
Furculescu
Văcărești.
Regret nu pot veni fiind prea ocupat.
Maiorescu
Telegramă
Prinț Dimitrie Sturdza
Rue François premier 50
Paris
Rog acceptați felicitările și urările sincere de
restabilire a sănătății.
Maiorescu2
Joi 28 oictombrie / 9 noemvrie. Timp de
toamnă, termometrul ceva peste zero, dar nu ploă,
nu ninge.
Domnului Președinte al Sindicatului
Ziariștilor din București.
Domnule Președinte
Vă rog să binevoiți a primi și a transmite și
celorlalți membri ai sindicatului ziariștilor din
București viile mele mulțumiri pentru deosebita
onoare ce mi-ați făcut și care este pentru omul
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public o resplată din cele mai măgulitoare. Sunt
convins împreună cu d-voastră de marea și mereu
crescânda importanță a presei române și am
încrederea în sporirea elementelor necesare
pentru îmbunătățirea ei treptată.
Mulțumindu-vă încă o dată domnule
Președinte vă rog să primiți încredințarea
deosebitei mele stime.
T. M.
Duminecă 31 octomvrie / 12 noemvrie. După
36 ore, ploae binevenită pentru agricultori, ieri și
azi timp mai frumos. Dimineața 8 ore, +5° R.
Ocupat cu examene, teze, începerea cursurilor
mele la universitate. De la 10¾ – 11¾, profesorii
universitari I. Bogdan și D. Onciul la mine, pentru
a ne înțelege asupra intrării lor în redacția
„Convorbirilor” de la ianuarie înainte.
Pe la 3 ore, ne aduce Jacques Negruzzi știrea
că astăzi la 9¾ dimineața bietul general Berindei,
după o agonie de vro 22 ore, a încetat din viață. –
Mă duc la 5¾ la casa mortului, asist la punerea lui
în coșciug și însoțesc carul funebru pe jos, între 6
și 6½ ore, până la Biserica Sf. Gheorghe, unde va
rămâne corpul până poimâine, marți, la 2 ore,
când va fi dus de acolo cu ceremonia cuvenită la
cimitirul Bellu. Marie Berindei și Irinița în
demnitatea adâncei lor dureri acasă și la biserică.
Marie Berindei sărutând mortul în coșciug,
pierdută și făcând cruci peste tot obrazul lui. –
Toată familia era în casa mortuară și venise și la
biserică; numai Zoe3 Linche remăsese la maică-sa
octogenară, care e și ea bolnavă și lăsată în neștire
de moartea întâmplată.
La 7½, la masă la noi maman, Alexandrina
(întoarsă de 3 zile de la fiul său din Dijon) și
Mitică.

R. 5½ – 7½ la universitate. Primele 3 teze în scris
(cetite de mine cu Dimitrescu, azi și Crăciunescu)
ale candidatului de licență în filozofie Popescu,
după noul regulament.
Mercuri 3 / 15 noemvrie. Cer senin, dimineața
la 8 ore, R +2°.
Telegramă
Adjutant de serviciu
Castel Peleș
Rugăm prezentați majestăților lor omagiile
respectuoase și felicitările noastre pentru
aniversarea de astăzi.
Maiorescu
Ieri, de la 2 ore până la 5, urmat cortegiul
funebru al generalului Berendey de la Biserica Sf.
Gheorghe până la cimitirul Bellu.
Azi 5¼ – 6½, prima lecțiune asupra Filosofiei
contimporane germane în noul an școlar.
Auditoriul înghesuit și pe estrada catedrei.
Luni 8 / 20 noemvrie. Dimineața, R +13°. –
Alaltăieri, sâmbătă, dejun de bărbați la mine
pentru „Convorbiri”. Eram zece: Jacques
Negruzzi, profesori universitari Bogdan, Onciul,
P. Negulescu de la Iași, profesorul Floru,
Basilescu, Evolceanu, Dragomirescu Lizica. S-a
hotărât ca toți aceștia, precum și Philippide de la
Iași, Petre Missir și Orășanu să fie în redacție de
la 1 ianuarie 1900. Dragomirescu insista pentru
introducerea lui Caragiale în Comitet, dar nu s-a
primit.
Alaltăieri, sâmbătă seara, ședința Senatului
universitar. Încercarea lui Gr. Tocilescu de a
provoca o măsură disciplinară în contra
articolelor și broșurei lui N. Iorga, Opinions
sincères.

Noemvrie 1899
Luni 1 / 13 noemvrie 1899. Sculat la 6 ore
dimineața, ceai; preparat cursul de Istoria
Filozofiei contimporane germane, care începe la
universitate poimâine, Mercuri, 5 – 6½ ore sara.
La 8 ore dimineață, cer senin, termometrul +2°
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Joi 18 / 30 noemvrie 99. De atunci, cam
aceeași vreme. Ieri, chiar primăvăratic cald la
soare. În chestia Tocilescu – Iorga nu s-a convocat
de rector niciun Consiliu profesoral întreg, iar la o
convocare a Facultății de Litetre nu a venit
Tocilescu. S-au adunat numai vro 27 profesori
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între ei, neoficial, la universitate și au vorbit în
contra lui Iorga, mai ales Daniileanu, i-au dat un
blam, dar n-au îndrăznit să provoace un consiliu
regulat. – Marți 9 noemvrie, de la 4 la 7° 5’, Nicu
Filipescu la mine. Iar la început, și Jacques
Negruzzi la mine, apoi singuri. I-am vorbit cu
energie contra guvernului, i-am spus că mi-a
părut rău că acum el – Filipescu – a contribuit a
anihila partidul conservator înaintea regelui
(trimiterea lui I. Kalindero, și nu a Ministrului de
Finanțe, ca să facă împrumutul de 175 milioane
bonuri de tezaur pe 5 ani la Berlin). La 15
noemvrie, deschiderea Parlamentului. La 16,
aceeași prezidenți aleși (C. Olănescu,
Cămărășescu, C. Boerescu Senat).
Marți 23 noemvrie / 5 decemvrie. Ieri a nins
pentru prima oară în această toamnă, astăzi la 8
dimineața, R -6°, însă peste zi soare. Multă
ocupare de advocat, altele nici nu mai fac, fiindcă
îmi cruț mâna, toate mi le scrie Anicuța.
La o consultație făcută – acum zece zile, la dr
Neagoe, după analiza urinei, în care nu s-au găsit
nici urme de boală de rinichi, nici de diabet,
Neagoe presupune numai malaria la slăbiciunea
mânei drepte și mi-a prescris chinina muriatica
(nu sulfat) cu ceva beladona și nox vomica, și
fricțiuni, o minută seara, cu apă treptat mai puțin
călduță, cu mânuși aspră, în partea superioară a
corpului, ceea ce și urmez, fiind în orice caz
inofensiv, poate și folositor.
Duminiecă 14 / 26 noemvrie. Ora 4, la mine
politică: T. Rosetti, Carp, Marghiloman, C. C.
Arion și Laurian; Germani e la Râmnic. Astăzi iar
vin la ora 4; e vorba despre participarea noastră la
discuția adresei în Senat și Cameră.
Vineri 26 noemvrie / 8 decemvrie. Iar ninge
subțire, dar nu a fost încă zăpadă pe acoperișuri,
termometrul dimineața, R -2°.
Domnule Președinte (al Academiei Române)
La adresa dvs. No II 1783 din 19 noemvrie
a.c., am onoare a răspunde că nu pot primi
însărcinarea de a face raport asupra publicațiunii

d-lui I. Găvănescu, Curs de Pedagogie și înapoiez
cartea în alăturare.
Am îndeplinit în anii precedenți de câteva ori
asemenea însărcinări incidentale, deși nu făceam
parte din Comisiunea premiilor; dar acum mi se
pare că însărcinările de raporturi încredințate altor
membri decât celor aleși în Comisiunile speciale
tind a deveni o procedură permanentă, și aceasta
nu o pot admite ca regulă generală.
Dacă unii dintre membri comisiilor alese de
Academie nu se văd în stare de a-și îndeplini
misiunea pentru care au fost aleși, să nu
primească alegerea și să puie Academia în situația
de a-și forma comisiile de premii, așa încât să fie
îndeplinită sarcina de chiar aceia cărora li s-a
încredințat. Căci premiile nu se pot propune de
comisie decât prin comparare între raporturile
asupra cărților similare și la discutarea acestor
comparări, membri4[...] se cuvine să [...] prin
urmare să [...] chiar în sânul comisiilor alese.
Primiți, vă rog, domnule președinte,
încredințarea înaltei mele stime.
T.M.5
Note:
1. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
2. Urmează anulat: prost.
3. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul
continuă în limba română.
4. Urmează trei rânduri din care se mai poate descifra
doar: Anicuța [...] a fost îndemnată de mine să stea acasă,
și.
5. Aici începe ultima pagină a caietului Jurnal 20, al
cărei colț drept superior este rupt. Astfel, finalul primelor
patru rânduri lipsește. Redăm în continuare textul marcând
în paranteze drepte absența acestor cuvinte datorate
deteriorării caietului.

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.

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
CONVORBIRI LITERARE

49

RESTITUIRI

CÂTEVA EPISTOLE INEDITE
ALE LUI GEORGE MUNTEANU
Nicolae SCURTU
Biografia profesorului, istoricului și criticului literar George Munteanu (14 aprilie 1924 – 8 noiembrie 2001) se
impune a fi cercetată și atent studiată, apelându-se la epistolele și, mai ales, la Jurnalul său, care, deocamdată, sunt parțial
inedite.
Paraliteratura lui George Munteanu conține o sumă însemnată de știri, note, informații, date de istorie literară, precum
și acolade critice de o reală valoare.
Epistolele ce se publică acum sunt trimise confratelui său, Pompiliu Marcea (20 octombrie 1928 – 27 martie 1985),
profesor și critic literar, autorul unor contribuții prețioase privitoare la Ioan Slavici și la alți junimiști.
Aflați la lectorate de limbă, literatură și civilizație românească în Franța și Germania, cei doi intelectuali și excelenți
dascăli dialoghează și se confesează.
Apar, frecvent, nume de cărți, reviste, autori, polemici și discuții referitoare la teza de doctorat a lui George Munteanu
despre viața lui Eminescu1, aflată în pregătire de mai mult timp.
Referirile la Al. Piru, Al. Dima, Ion Negoițescu, Valeriu Cristea, Cornel Regman, Ion Rotaru, George Ivaşcu, Vladimir
Streinu, Perpessicius și Brâncuși sunt pertinente, deși, uneori, există și unele ironii inadecvate.

*
Montpellier, 15 martie 1970
Dragă Pompiliu Marcea,
Prevenit de amicul nostru comun, Eugen
Simion, îți așteptam scrisoarea încă de acum vreo
două–trei săptămâni. Ea mi-a venit ieri, sub
înfățișarea parcimonioasă a unei ilustrate, dar tot e
bine – și-ți mulțumesc.
Îți știu acum și eu adresa, pe cea primită de la
Simion nu știu cum am rătăcit-o prin Paris, îți scriu
mai pe larg și sper că vei face la fel, mai cu seamă
că mai ai o lună de vacanță, dacă am înțeles bine.
Noi vom intra în vacanță de-abia pe 3 aprilie, și
din nefericire, numai pentru două săptămâni.
„Noi“ – adică madame Platon2, ieșeanca, și cu
mine.
Avem multă bătaie de cap căci, nu știu cum s-a
făcut, dar în acest an avem dublul studenților de
anul trecut: 214. De aici, ore suplimentare, din
rațiuni de mai bună organizare a muncii, neplătite,
firește, programe culturale, hamalâc administrativ
(secretarei noastre tocmai acum i-a venit chef să
nască), ore de bibliotecă, de consultații etc.
Iar eu, care-s ales și în consiliul catedrelor de
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limbi romanice, mai am și ședințe destul de dese
și... prelungite după modul galic de a tăia firul în
patru. Cartezianism, ce să-i faci! Și, în ce mă
privește, ghinion ca și acasă, să nu am și eu un an
mai liber. (E drept că mai liber am fost, aici, anul
trecut, dar nu aveam bani destui, condiții bune de
locuit, încât, tot un drac!). În fine, trec peste asta,
căci, în definitiv, nu e totuși sufocant, exceptând
examenele parțiale (3) și cu cel final.
Dumneata ai avut două orașe, iar după aprilie
patru? Cu ce orar? Dar program? Dar număr de
studenți? Asta trebuie să fie greu al naibii. Și când
se încheie totul? Dar acasă, când te întorci? (Eu
rămân, la cererea profesorului, până spre toamnă).
Și zici că e atât de afurisită clima? Pe la noi, așa
a fost anul trecut, anul acesta, o minune! Un cer, o
lumină ca în pânzele lui Van Gogh, Mistral puțin,
cald. Veritabil „Midi“.
Anul trecut plouase toată vremea, cu excepția a
vreo 16 zile. Acum, de ieri, văd că a început să
plouă, dar nu cred că ține mult, după toate
calendarele frâncești primăvara începe la 22
martie, așa că nu disperăm. Mai ales că pomii sunt
aici de mult înfloriți.
Cum vezi, mai mult monologhez, dar ți-am pus
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o ploaie de întrebări deja, pregătind terenul pentru
dialog. Și ca, eventual, să-ți muști mâna care mi-a
scris (nu cred, glumesc), hai să te bombardez cu alt
rând de întrebări, mai gospodărești, dictate de
nevastă-mea (Oh! Mulieres!): 1. cam cât costă
trenul, un hotel mijlociu, un prânz în VestGermania?, 2. dar un magnetofon „Grundig“ și,
respectiv, unul „Phillips“, mari, ultimul tip, cu
patru piste?, dar un televizor (aceleași două mărci),
în alb-negru?
S-ar putea să venim prin Germania prin vară,
târziu, în drum spre casă, și vrem să știm dacă
merită să ne rezervăm bani pentru a cumpăra ceva
de acolo.
Întrebarea cea mare, în ordinea aceasta de idei,
tot a mea rămâne însă (am năpăstuit-o degeaba pe
nevastă-mea); ești om versat, sfătuiește-mă ce
mașină să-mi iau (strâng acum bani pentru una, în
fine)? Franceză? Nemțească?
Toți amicii ingineri de acasă pledau pentru
„Volkswagwen“, îmi amintesc, într-o discuție mai
veche; la plecare, care a fost val-vârtej ca de
obicei, am uitat să-i mai întreb dacă pentru astă
marcă sunt piese de schimb în țară.
Bănuiesc că nu. Dumneata ce zici? Și apoi,
costul? Reducerile pentru străini? Se fac în
Germania? Te rog să mă îndatorezi cu informațiile
și cu priceperea dumneatale în această materie, în
care eu abia încep să mă alfabetizez.
Și scuză ținuta acestei scrisori, care pare scrisă
de la un loc încolo mai degrabă de un comisvoiajor decât de un „emigrant“ ce se respectă.
Ce să fac însă? Anul trecut n-am cumpărat
nimic, cu greutățile de atunci. La anul am și
declarat că nu mai vin (îmi fac casă, teza, etc., etc.)
Deci poate că în acest an să iau și eu o mașină
și un magnetofon din alea strașnice, iubitor de
muzică fiind. Cărți mi-am luat deja ceva și-mi voi
mai lua; așa, cu țârâita, dar s-au adunat vreo câteva
zeci una și una. (À propos, de vin și pe acolo, ia-ți
Starobinski, La relation critique, apărută recent; e
un critic subțire, iar ăst op e o sinteză foarte
personală a datelor noii critici).
Dacă ai de gând să vii în Franța, spune-mi când
și pe unde? Poate ne întâlnim cumva. Poate
mergem împreună în Italia, mai pe la mijlocul
verii, de pildă. Poate în Anglia?
CONVORBIRI LITERARE

Cred că ți-am făcut capul calendar, dar mă scuz
cu circumstanța începutului, când am deșertat tot
sacul cu chestiuni presante.
Data viitoare, ca să mă reabilitez, îți voi scrie
despre ce citesc pe aici. (Și, bineînțeles, voi
răspunde la ce mă vei întreba).
Nevastă-mea, Doina, îți trimite gânduri bune;
cu o strângere de mână prietenească și aștept
răspuns.
George Munteanu
*
Montpellier, 18 aprilie 1971
Dragă Pompiliu,
Au trecut aproape două săptămâni din ziua
când am primit cea de a doua scrisoare de la tine și,
iată, de data asta nu m-am învrednicit să-ți răspund
cu promptitudine. Luând faptul în sine, al
întârzierii, poți să mă cerți, considerând
circumstanțele mele sufletești, cred că o să mă
scuzi.
Vezi tu, tot ce mi-ai scris la ce te-am întrebat,
cu franchețea pe care o speram și mi-ai oferit-o
(pentru asta îți mulțumesc cel mai mult), mi-a dat
de gândit.
Tu ai dreptate. Și cu teza și lucrurile se leagă al
dracului! – cu rămânerea mea încă un an aici,
modalitatea de a-i face Doinei suportabilă șederea,
chipul de a mă ajuta pe mine însumi în a-mi face
casă. Cu tot, adică.
Într-un anume chip, toată lumea care mă știe
mai îndeaproape și mă apreciază un pic are
dreptate împotriva mea. Inclusiv, pe un anumit
plan, eu însumi, când mă ridic împotriva mea.
Nu mi-aș fi închipuit însă că pot să acționez
împotriva tuturor evidențelor, așa cum fac de o
vreme. Asta în primul rând cu teza (ori cartea,
pentru mine-s tot una), de la care pornesc toate.
Tu zici că mi-ai citit o versiune cu ani în urmă
și că nu numai mergea, dar chiar întrecea atâtea
alte teze. Se poate. Voi toți, atunci, cei cu
referatele, ați fost buni cu mine. Poate că erați pur
și simplu obiectivi, raportând ce făcusem eu la ce
știați că au făcut în cazuri similare alții.
Eu n-am putut nici atunci și nu pot nici acum să
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cred bun ce-ați citit voi. Mă întrebi dacă nu am
complexe. N-am. Dar tocmai pentru că n-am, simt
cu o forță care mă depășește că trebuie să zic (în ce
scriu) tot ce știu despre el (calitativ, evident, nu
scriind zece tomuri).
Iată ce voi zice acum, să nu crezi că trec în
extrema cealaltă, a infatuării, dar eu simt că știu
despre el lucruri pe care dacă nu le voi spune până
la capăt înainte de a muri, după aceea nu va mai
putea reface nimeni drumul pe care l-am făcut eu.
Și va fi o pierdere, pentru că despre Eminescu
se scrie mereu enorm, dar puțini au când și când
realmente ceva de spus despre el. Pe de altă parte,
cine știe?... generațiile mai noi pierd cu totul
simțul lui Eminescu, începând cu a mea, sau cu cea
puțin înainte de a mea: vezi ce a făcut Negoițescu!
O carte aproape neînchipuit de frumos scrisă.
Dar: încă două ori trei ca dânsa, și Eminescu nu va
mai fi ce încă este. Lumea, sau mai degrabă lumea
literară, se satură, începe a-l confrunta cu Blaga,
Barbu etc. și îl pierde.
Poate că merită, vei zice. Nu. Eminescu e ca
Dante ori Shakespeare, ori Leonardo da Vinci.
Adică dintre cei pe care nu merită și nu pot fi
confruntați. Dintre cei pe care dacă o generație –
două încearcă a-i confrunta cu orice preț, pălește
ea, generația, nu el.
Trebuie după aceea să treacă vreme până un
asemenea scriitor e redescoperit cum trebuie. Ori
noi nu suntem nici italienii încă, nici englezii, în
literatură, ca să ne permitem luxul de a pierde, fie
și temporar, un scriitor ca Eminescu.
Adică, mai precis, de a crede că am „rezolvat“
cazul lui și a ne vedea de alte treburi, cum începe
să se întâmple azi în psihologia literatului român.
Negoițescu (înaintea lui, și Călinescu, dar în
măsură mai mică) a închis cazul Eminescu. Adică
l-a obturat. Ori el trebuie să rămână deschis,
«nerezolvat», cum și este pentru cititorul
nesofisticat de prea multă cultură.
Iar dacă cineva a scris o carte care a închis
problema (în accepția de mai sus), trebuie o carte
care s-o deschidă. Fără orgolii, fără polemici,
numai prin felul cum e făcută.
E, cred, o lege dintre cele fundamentale în
dialectica oricărei culturi și, poate întâmplarea a
făcut, mie mi-a trăsnit prin cap că văd cum poate fi
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scrisă o asemenea carte.
Ziceai că „ai o bănuială“ în legătură cu soarta
tezei mele. Ți-o confirm acum. Când mi-ați citit
voi capitolele alea stenografiate pentru analiză, eu
de-abia descoperisem ce am cu adevărat de zis.
De atunci, tot pun pe hârtie, înfiorător de lent,
ceea ce în cap e absolut limpede. Tu ziceai atunci
că eu sunt un om care scrie greu. Depinde ce.
Când eram numai „bine instruit“ asupra lui
Eminescu și mi-a dat Ivașcu să țiu cursul acela
special, am scris în două luni 600 de pagini, căci
țineam să am în față la curs, pentru siguranță, și
text scris.
Din acelea ați citit voi cam jumătate. Le-am dat
la analiză constrâns de răposatul G[eorge]
C[ălinescu]. Dar între timp se petrecuse un fel de
luminare a mea, care m-a făcut să nu mai dau
nimic din ele.
De-atunci nu s-a mai schimbat și, simt, nu se va
mai schimba nimic în cap. Greu = inert. Scriu
dintr-odată pagina, dar, trăgând atâtea fire, o scriu
uneori o zi întreagă. Îi martirizez pe toți din jurul
meu cu asta. Iar eu, culmea inconștienței, nici nu
simt cum trece vremea.
Bineînțeles că un lucru tot am reținut din, hai
să-i zic „experiența“ asta. Că, așa cum ziceai și tu
în scrisoare, «teza» nu e neapărat „cartea“. Deci
„teză“ voi susține oricum, că am cu ce, la
întoarcerea mea, păcat că nu e totuși „cartea“, nu
pentru un prost orgoliu, ci pentru satisfacția
lucrului întreg.
E posibil ca în toamnă, la susținere, să fie și
„cartea“ gata, dar, nemaiculcându-mă pe nici un
„probabil“, teza o voi trimite de pe acum. De aceea
n-am plecat nicăieri în vacanță și două săptămâni
m-am ținut numai de asta.
Acum, de mâine îmi încep iar cursul, iar pe la
20 mai încheiem. (Două-trei zile de examene în
iunie nu mai contează).
Pe urmă, poate mai umblăm încoace – încolo
(prin Italia oricum), apoi acasă și... nu mai vin
încoace. Propunerile din partea profesorului am
primit, Doina vrea să-și reia ocupațiile de
profesoară și nu pot să nu-i dau dreptate.
Cât privește chestiunile tehnice de care
vorbirăm în scrisorile trecute, mă documentez în
continuare, printre picături. Tot nu-i grabă. Când
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va fi să optez, bani numai să am. Am întrebat și pe
șeful Agenției Economice din Paris despre ce miai zis. Să văd dacă și ce îmi răspunde.
Rotaru, pe care îl întrebasem mai de mult, mi-a
scris deunăzi că, imaginează-ți!, în țară se găsesc
piese de tot felul pentru „Fiat“ (știi că e și o rețea
de ateliere „Fiat“), chiar de „Volkswagen“, dar
pentru „Dacia“ nu, să tragi cu pușca, deoarece ai
noștri fabrică ce montează „întreg“ pe bandă
rulantă, strict planificat, și altceva nu.
De-aia zic să mai vedem cum e chestia cu
mașina și toate celelalte până în ajunul plecării.
Dragă Pompiliu, mă vei ierta că ți-am scris
numai despre ce am în cap. (Un cap foarte...
îngust, la ora actuală în ce privește noutățile. Un
singur lucru am auzit, neconfirmat încă: anume că
Piru i-ar fi luat locul lui Dima la conducerea
Institutului „Călinescu“; așa să se fi încheiat
dușmănia, aș fi înclinat să zic „multiseculare“
dintre cei doi?).
Și, la extrema absolut opusă a capitolului, numi mai vine acum să-i zic „noutăți“: moartea lui
Perpessicius, despre care am auzit ceva la Radio și
dintr-o scrisoare; la Facultate n-am mai fost de
două săptămâni, ca să citesc presa din țară, deci
ceea ce tu ai avut timp să știi în amănunt.
Iată un om care, de pe teritoriul lui, n-a „închis“
opera lui Eminescu, dar, paradox, începând a o
edita în felul lui exhaustiv, le-a dat altora gustul de
a încerca s-o „închidă“, acum că, vorba lui
Călinescu, aveau cumva „sentimentul ei
geografic“ + nefecunda lipsă a „temerilor de
necunoscut“.
Aș încheia cu rugămintea să-mi răspunzi mai
repede decât am făcut-o eu de astă dată (dacă te
iartă timpul, bineînțeles), și cu gândul meu
despre... olteni. Asta, à propos de ce spuneai tu
despre tine.
Dragul meu, eu, ca născut mai la marginea
împărăției, cum s-ar zice, am fost totdeauna
extrem de sensibil la variațiile după regiuni ale
celorlalți românași și am, cred, foarte multe
impresii vii, dar nici o teorie, necum aceea a lui
Ibrăileanu (Faptul că un Eminescu e moldovean,
asta, și pentru el, și pentru noi, mi se pare curată
întâmplare și, pe deasupra, fără nici o semnificație,
absolut nici una).

Îți voi spune ceva însă pe baza acestor impresii
vii. Ai văzut cum se mușcă, la orice prilej, Valeriu
Cristea cu Regman? Ei bine, primul e basarabean,
al doilea ardelean, cum știi.
Ți-am dat nume cunoscute, eu știu zeci altele,
anonime, inclusiv pe mine: cei care nu se sufăr la
extrem între români, sunt basarabenii (întrucât mai
există ei ca entitate distinctă) cu ardelenii.
De ce, încă n-am înțeles prea bine, dar am
constatat că în ce mă privește, nu fac excepție de la
regulă, și nici ardelenii, în atitudinile lor față de
mine.
A doua observație pe viu e că basarabenii se
simt cel mai bine cu oltenii și muntenii. De ce?
Iarăși greu de spus. Un lucru știu, și totuși că
povestea cu „spiritul practic“ oltenesc e, de nu o
„prostie teoretică“, atunci ceva întristător de
unilateral.
Știi ce admiră un basarabean la voi (regăsind
ceva care e, sau, la unii, a fost cândva al său)
Candoarea. De aia l-ați dat pe al doilea Român
absolut: Brâncuși. Primul, mai bine zis celălalt
este, firește, Eminescu.
Vezi acum de ce-am ținut mult la tine? Te
îmbrățișez prietenește,
G. Munteanu
Note:
Originalele celor două epistole necunoscute se află în
biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. George Munteanu – Hyperion. (Viața lui Eminescu).
Conducător științific prof. dr. doc. Șerban Cioculescu.
București, 1972/1973, 588 pagini + Bibliografie, p. 477583.
2. Maria Platon, profesoară și istoric literar. Autoare a
unei monografii despre revista Dacia literară.
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AL. VASILIU-TĂTĂRUŞI,
ÎNVĂŢĂTORUL FOLCLORIST MEREU
ÎNCHINĂTOR LUI G.T. KIRILEANU (III)

Binemeritatul mărțișor/1909 îi revine lui Al.
Vasiliu cu arome de tipografie, sub forma edită (XX
+ 208 + XXXVIII p) a prețioasei sale colecții de
Cântece, urături și bocete de-ale poporului [...]1. Și,
cum „dar din dar se face rai”, iată una din mărturiile
avântatelor sentimente trăite în acea primăvară de
vrednicul și mult cuviinciosul autor:
1909, martie 28
Stimate Domnule [Simion] Mehedinți,
În viața mea, de om trăitor singur, nu m-am
gândit că va veni vremea să am norocitul prilej de a
vă scrie.
Volumașul meu de material folkloric este acela
care m-a făcut ca ieri, 27 martie, să vă trimet un
exemplar, ca un mic prinos din partea mea, precum și
o carte poștală, în care am adăugat la sfârșit, cu
sfială îndreptățită, că, de socotiți, să ziceți ceva
despre el în „Convorbirile Literare”.
N-am cutezat a vă scrie acele vorbe din dorința
hodorogitoare a unora, de a-și videa numele purtat
prin gurile oamenilor; ci pentru că am gândit în
mintea mea că n-ar fi rău să văd în ce feliu este
primită de cunoscători muncușoara care mi-a fost
tovarăș nedespărțit tocmai de prin ianuarie 1895.
Spre marea mea mulțămire și bucurie, am primit
ieri nr. 3 al revistei de supt direcția D[umnea]voastră
și cetind-o, numai ce dau pe la sfârșit că d[omnu]l S.
vorbește de mine, cu cuvintele cele mai înălțătoare ce
am auzit vreodată spuindu-mi-să. Eu cred că d-l S.
trebuie să fie d-l Mehedinți, și deci domnia voastră.
[...]
Vă făgăduiesc, că de-a fi să mai vin prin
București, apoi voi îndrăzni să viu a vă mulțămi și
din grai de chipul cum faceți știut lumii munca mea
în cea mai bătrână și cea mai bună revistă din țara
noastră.
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Să trăiți mulți ani cu bine și cu deplină
sănătate,
Al. Vasiliu
Învățător, comuna Tătăruși, jud. Suceava2.

ARHIVE LITERARE

Constantin BOSTAN

Firește, emitentul era deplin conștient de
noul și importantul serviciu pe care i-l făcuse
devotatul prieten, pe atunci secretar al
Serviciului de Petiții către Regele Carol I, iar
din luna următoare și bibliotecar al Palatului.
De altfel, G.T. Kirileanu era și unul din
apropiații lui S. Mehedinți, căruia Titu
Maiorescu îi recomandase, la numirea ca
director al Convorbirilor literare (dec. 1906),
să apeleze pentru munca de secretariat de
redacție și la destoinicul junimist, ce era nu
doar colaborator al revistei, ci și prob editor al
scrierilor lui Creangă, după chiar îndemnul marelui
critic.
La fel de limpede i-a fost lui Al. Vasiliu că și
extrem de generoasa primire făcută curând colecției
sale de N. Iorga în Neamul Românesc Literar (an I,
nr. 5, mai, 1909, pp. 340-361) se datora nu numai
valorii acesteia, ci și bunei relații statornicite încă de
prin 1903 între reputatul istoric și G.T. Kirileanu. În
egală măsură, o nouă epistolă din colecțiile Muzeului
Național al Literaturii Române Iași ni-l arată pe
învățătorul din Tătăruși deplin edificat și asupra
„tradiționalelor” maliții iorghiste la adresa lui
Maiorescu, prilej și de anume săgetări înspre
„ucenicul” acestuia, G.T.K.:
Tătăruși, 15 mai 1909
Domnule Kirileanu,
Marți, la 28 aprilie, am primit scrisoarea
D[umnea]v[oa]stră închisă; iar sâmbătă, la 2 mai,
am primit și cartea poștală. Sânteți deprins cu firea
mea, și de aceea nu veți lua în nume de rău faptul că
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și acum (și ori de câte ori mi să va ivi prilejul) vin să
vă mulțămesc nu de prieteneasca ori de frățasca, ci
de părinteasca purtare de grijă ce o aveți asupra
mea. Constat și acum aceasta, din îndemnul ce-mi
faceți de a mă înscrie la hop pe loc3.
Strășnicie, văd eu că n-ar fi, Domnule Kirileanu;
dar sânt tare îngrozit de oameni și concursuri. Și
dacă ar fi numai acestea, n-aș zice aproape nici
legănat cuvânt; mai sânt încă la mijloc o sumă de
marafeturi, împotriva cărora eu n-am puterea și
bărbăția de a ținea pieptul. De-acolo, mai trebuie o
leacă de încordare și eu, în starea mea de acum, nu
mă cred tocmai zdravăn. Simțesc un feliu de
osteneală, lucru ce are să mă facă să vin numaidecât
în București, cam pe la începutul lui iunie, după cum
voi putea scapa cu școlarii absolvenți. Poate atunci
vă voi ruga să întrebați pe Dr. Toma Ionescu4, de-i
acasă și de l-aș putea găsi, și în ce timp l-aș găsi și
ce sfaturi mi-ar da; pentru ca, urmându-le, să mă
mai pot înzdrăveni; și (de-ar fi chip) și întovărăși cu
cineva, că m-am hrănit până în gât de-atâta
singurătate și trai ca vai de lume.
Vă rog că aceste să le țineți în inima D[umnea]v[oa]s[tră], căci vi le spun întocmai ca la un
adevarat duhovnic.
Iar cu hopul pe loc, întrebuințez aici vorba lui
Miron Costin – că mă voi înscrie în altă vreme între
concurenți –: „De voi avea zile și nu va hi pus prea
vecinicul și atotputernicul Dumnezeu țării acesteia
țeanchiu5 și soroc de săvârșire”.
Într-adevăr, că nu s-a adeverit zvonul de la Iași,
în privința culegerii mele.
Numărul 5 din „N[eamul] R[omânesc] literar” lam primit odată cu poștala Dvs. și tare m-am bucurat
de câtă cinstitoare dare de samă a făcut d[omnul]
Iorga volumului meu de cântece. Îi mare lucru să să
scrie 10 file dintr-o revistă despre munca unui
învățător. Însă, aici d. Iorga a vrut să arate că sânt
învățători „cari cetesc și cer sfaturi oamenilor
învățați și în convorbiri particulare, formându-și
astfeliu un spirit științific, râvniri (dacă nu ambiții)
de culegător după normele cele mai moderne”. Și-i o
mare mângâiere pentru mine, când lucrul acesta mil recunoaște și un om ca d. Iorga, care însemnează
ceva în mișcarea culturală a întregului neam
românesc.
Pe asta să cunoaște că d[omnia] sa nu-i suflet
rău, că viind vorba de cartea mea, nu s-a mulțămit so facă știută lumii în 40 de cuvinte (și acele cam cu
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răutate), ca Ovidiu Densusianu; ci a vrut într-adevăr
ca „macar aici trebuie să i să recunoască și
statornicească însemnătatea”. –
V-am ascultat sfatul și i-am scris mulțămindu-i. Și
între altele am luat vorba și de comând, arătând că-i
„un străvechi element latin” (cum mi-ați spus Dvs.)
și i-am scris că și în scrierile lui Creangă să găsește
cuvântul, cu tălmăcirea lui; lui i-am mai scris că
răposatul membru al Academiei, preotul S[imion]
Fl[orea] Marian a scris în cartea „Înmormântarea la
români” un întreg capitol despre comândare și
comând (p. 361).
Am văzut, Domnule Kirileanu, și ibrișinul ce vi la dat [ironia făcută] cu „ucenicia Dvs.
maioresciană”; dar vă spun că n-are dreptate și că a
făcut o judecată prea din fugă. Am mai constatat
aceasta și când au ieșit scrierile lui Creangă în ediția
a II-a a Minervei, cu glosariul alcătuit de noi, că dsa, fiind director la „Semănătorul”, n-a zis macar un
cuvânt de această muncă6. Cu dreptate ziceți că
„ședeți deoparte și vă siliți a vă adapa cu tot ce-i bun
și frumos și cinstit, fie de unde-a fi”. –
Am scris d-lui Bianu, rugându-l frumos (după
cum mi-ați spus Dvs.) să-mi mai dăruiască un număr
de exemplare din culegerea mea, câte a vrea.
Scrisoarea-i trimeasă de azi o săptămână și până
acum nu mi-a venit nimic. De cumva s-a fi mâniet
pentru aceasta, și de vă mai întâlniți cu d[omnia] sa,
vă rog să-mi luați apararea.
Revizorii de cl. I au găsit că nu prea facem treabă
cu examenele absolvenților și am văzut prin ziare
Ordin ministerial că iarăși ne dă supt Epitropie. – Am
primit și chitanța de abonament la „Conv[orbiri]
lite[rare]” și vă mărturisesc că nu-mi pare rău că mam abonat la cea mai bătrână revistă din țara
noastră.
Vă rog, de aveți vreme, scrieți-mi dacă s-a găsit
bună de publicat în revistă povestea lui „Nu știu” [nu
s-a publicat]. –
Iertați-mă că v-am scris cam multe și vă rog să
primiți cele mai respectuoase închinăciuni de
sanatate. –
Devotatul D[umnea]v[oa]stră,
Al. Vasiliu.
Să deslușim cititorului și-acele „neînțelese pline
de înțelesuri” vizând anume dedesubturi ale recenziei
lui Iorga (O nouă culegere de poezii poporale din
Moldova), citând din textul marelui istoric:
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„Un învățător din Tătărușii Sucevei, d. Al.
Vasiliu, rudă cu Creangă însuși, ni spune d. Gh. T.
Kirileanu, într-o scrisoare pe care d. Maiorescu o
califică de «frumoasă», și îndrăznim a crede că, de
data aceasta, are dreptate – dar această rudenie n-are
a face –, dă Academiei Române, colecției sale de
folclor, pe care d. Bianu, factotumul de acolo, o
numește «Din viața poporului român», un bogat
volum de «Cântece, urături și bocete de-ale
poporului».
D[omnul] Vasiliu e un tânăr – așa pare să fie –
care a cetit și a cerut sfaturi oamenilor învățați și în
convorbiri particulare. Și-a format astfel un spirit
științific, râvniri, dacă nu ambiții, de culegător după
normele cele mai moderne”.
Urmează „ibrișinul” atât de lesne sesizat și de
învățătorul folclorist:
„Dar, oricum, acest volum e o comoară, și, dacă
nu prin deosebitele cenacule ale maeștrilor și
respectivilor ucenici, ori prin deosebitele tejghele ale
președinților, directorilor, chestorilor, cenzorilor,
acționarilor și scriitorilor, măcar aici trebuie să i se
recunoască și statornicească însemnătatea”.
În finalul cronicii sale, N. Iorga – fiindu-i
necunoscut termenul comând, comândà – făcea,
scriind despre limba textelor din culegerea lui Al.
Vasiliu, jenanta eroare de a-l insera între exemplele
de „urâte cuvinte nouă, de târg”. E de la sine înțeles,
știindu-i exacerbatul orgoliu, cât de greu i-a venit lui
Iorga să primească, la rândul său, un lămuritor
„ibrișin”, venit de la un tânăr învățător de țară,
prompt îndemnat și sfătuit de condescendentul G.T.
Kirileanu:
Iubite Alexandre,
Ceea ce-am bănuit văd că s-a îndeplinit. Dl.
Iorga face în Neamul Românesc Literar, nr. 5, dare
de samă tare cinstitoare pentru cartea ta de cântece.
Dar zvonul ce ț-a venit de la Iași nu se adeverește.
Prin urmare, cred c-ar fi nimerit să-i mulțămești
pentru cinstea ce ț-a făcut și să-i spui – așa, în
treacăt – că cuvântul comândă n-are a face deloc cu
neologismul a comanda, ci e un străvechi element
latin păstrat în obiceiurile de la înmormântări [cu
înțelesul de ofrandă, praznic].
Să-i mai spui că ai avut cinstea a-i vorbi în casa
D[omniei] sale, în 1906. În sfârșit, ti-i pricepe tu ce
să-i spui. Mie mi-a tras două șfichiuri, întăi cu
„frumoasa” mea scrisoare, ș-al doilea cu
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„respectivul ucenic” al „deosebitelor cenacule ale
maeștrilor”. E vorba adică de ucenicia mea
maioresciană. Dă, așa-s șefii de școli și curente; ar
voi să te adăpi numai de la izvorul și lumina
cutăruia. Eu însă stau deoparte și mă silesc a mă
adăpa cu tot ce-i bun și frumos și cinstit, fie de undea fi.
Al tău bun prieten,
Gh. T. Kirileanu7.
Și, de îndată ce-ați observat dezamăgirea
învățătorului din Tătăruși față de mult prea
expeditiva semnalare, de către Ovid Densusianu, a
importantei culegeri căreia el îi jertfise vacanțele a 15
ani de dăscălie, iată și cele „40 de cuvinte” (mai
exact: 49!) dedicate de glacialul filolog, lingvist,
istoric literar și folclorist în revista pe care o ctitorise
în iarna lui 1905 (Vieața nouă):
„E o culegere mai bună decât altele publicate de
Academie. Textele, cele mai multe doine, sânt redate
în fonetismul dialectal al regiunei (jud. Suceava); în
unele părți se vede însă un amestec strein, nu sânt
totdeauna expresiuni curat românești. O idee bună e
că s-a dat și notațiunea muzicală” [vezi publ. cit., an
V, 1909, nr. 3, 15 mart., p. 60].
*
Noi frământări și împliniri (între acestea, și un
volum cu o gestație de 20 de ani: Povești și legende,
1927) i-au reunit adesea pe G.T. Kirileanu (n. 1872)
și Al. Vasiliu (n. 1876) până în aspra primăvară a lui
1945, când firul vieții vrednicului învățător și
folclorist din Tătăruși-Suceva s-a curmat (23 mart.)
într-un îndepărtat sat argeșean (Drăghici), spre care îl
purtaseră ororile războiului.
„Locul este să mulțămesc cu adâncă recunoștință
d-lui Gh. T. Kirileanu, care a purtat multă și
părintească grijă de muncușoara mea” – scria Al.
Vasiliu, în prefața noii culegeri de folclor din satul
său natal. Omagiem icoana pilduitoarei lor prietenii
sub semnul luminoasei veșnicii ce „s-a născut la sat”,
lăsând să curgă în final de pagină și-aceste rânduri
adânc tremurătoare-n suflet:
Tătăruși, 30 ianuarie 1911
Scumpe Domnule Ghiță,
Heei, Doamne, amar îi paharul morții pentru cel
ce-l bea și multă jale lasă celor ce rămân în viață. –
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Pare că v-am mai scris că D[umnea]v[oa]s[tră],
Domnule Ghiță, fiindu-vă rânduit de soartă să trăiți
departe de părinți, nu cred că simțiți așa de amarnic
golul pricinuit de durerea celei ce v-a îngrijit cu
îngrijire de mamă. Așa socot eu, dar în inima omului
nu-s, ca să pot ști de-i dreaptă judecata mea. Însă
pentru mine, de când s-a dus tata, pare că toată
lumea mă privește cu dușmănie, pentru că întradevăr am rămas drept străin, neavând aici alt
prieten, decât doară munca mea, pe care a venit
vremea să mă sprijin de acum înainte. –
Era aspru și nedrept câteodată moșneagul; dar
acum aș vrea ca, așa aspru, să-l știu că-i trăitoriu în
sat. Și nu-i, Domnule Ghiță. N-am cu cine să mă
sfătuiesc așa, de cu toată inima, precum mă sfătuiam
cu dânsul. Rudeniile lui sânt tocmai în județul Brăila.
– Rudeniile de pe mama – adică cele din Tătăruși –,
afară de preotul local, sânt toate niște adevărate
scorpii, care m-ar mânca fript în tot ceasul. Și n-aș
face judecata asta așa de amară, dacă n-aș ști bine
în ce amară străinătate am ramas. – Am moștenit de
la tata firea blajină și bună ce o avea în unele
momente; dar firea bărbătească și cerbicia cu care a
înfruntat toate furtunile vieții – n-am moștenit-o. –
Când mă duceam în casa lui, ales în lunile
dinaintea morții, nu mai gătea sfatul cu mine; iar
când vinea vorba de anii lui din tinereță, plângea și
povestea ce viață frumoasă a dus și ce amaruri sufere
acum de pe urma autorității comunale și de pe urma
feciorului cel mai mic – frate vitreg cu mine. –
Își aducea aminte că și el a fost un străin pe lume
și zicea că numai datorită slujbei făcută cu credință
a putut trece peste orice piedică și a putut să-și
câștige și el un nume între mai marii săi – căci
aproape toată viața a fost slujbaș. – Iată însă că
acum a venit vremea să vorbesc de el ca de cineva
care a fost, nu ca de cineva care este. – Când mă duc
în casa unde a trăit aproape 37 de ani și văd că nu-i,
odată pare că mi se întunecă înaintea ochilor; glasul
amuțește, jalea mă stăpânește și, de multe ori,
lacrămile curg pe obraz la vale. Zice că morții se
uită. Poate a fi și așa; însă eu nu cred că-mi va ieși
din minte pre cât voi mai calca iarbă verde. –
Nu vă era în pagubă de-l cunoșteați. Aveați
prilejul de a constata că în lumea asta au trăit
oameni cu vlagă, oameni ce au știut să înfrunte
primejdia, oricât de cumplită ar fi fost. Și mai
cunoșteați pe un om care era aproape de apusul
vieții. –

Vă mulțămesc de cuvintele bune ce mi le trimiteți
la asemenea amare momente. Și vă făgăduiesc că în
toată viața am să vă privesc ca și până acum: ca pe
cel mai priitor prieten și bun sfătuitor; numai tată nu
vă pot zice. –
În ce privește cu frământările electorale, vă rog
să fiți pe pace despre mine. Eu acum am de jălit pe
cel dus; nu pot să mă avânt în lupte de asemenea
feliu. Drept îi că nici un război nu se câștigă fără
jertfe; dar nu voiesc să fiu eu victima, ales acum,
când obrazul încă nu mi s-a zbicit de lacrămi. –
Nu știu a fi în Folticeni volumul lui Lungianu8.
L-aș ceti, de l-aș găsi. –
Tare-mi pare – acum – pustiu satul!
Cu totul al D[umnea]v[oa]s[tră],
Al. Vasiliu9.

Note:
1. Era (după Hora din Cartal de Pompiliu Pârvescu,
Cimilituri românești de Tudor Pamfile și Poezii populare
din Maramureș de Tit Bud) al IV-lea tom apărut sub egida
Academiei Române și coordonarea lui Ion Bianu în seria
Din viața poporului român. Culegeri și studii, de el inițiată
și îngrijită începând din anul precedent.
2. Apud I.E. Torouțiu. Studii și documente literare, vol.
XI, București, Institutul de Arte Grafice „Bucovina”, 1940,
pp. 504-505.
3. E vorba de așa-numitul examen de „înaintare pe
loc”, pe care-l va susține însă mult mai târziu (1916), când
va deveni institutor.
4. Thoma Ionescu (1860-1926) – medic chirurg și
anatomist de elită, profesor universitar și academician;
frate al binecunoscutului orator și om politic Take Ionescu.
5. Țenchi – semn, hotar.
6. Motivul „tăcerii” nu fusese însă G.T. Kirileanu, ci
aversiunea lui Iorga față de Ilarie Chendi, cel care, din
bunăvoința lui G.T.K., figura încă drept co-editor și în anul
1906.
7. Apud Al. Vasiliu, Literatură populară din Moldova,
ediție critică și studiu introductiv de Petru Ursachi,
București, Minerva, 1984, p. 781.
8. Mihail Lungianu (1979-1966) – scriitor
sămănătorist; volumul căutat: Icoane din popor (București,
1910).
9. Epistolă păstrată în colecțiile Muzeului Național al
Literaturii Române Iași.
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TEXTE DE IERI PENTRU AZI

PĂRINTELE LUCACI
ŞI SOCIALIŞTII NOŞTRI
Al. VLAHUŢĂ
Sunt oameni mari, oameni sfinţi prin entuziasmul şi devotamentul pe care’1 pun în apărarea unei cauze, prin eroismul lor, şi prin suferinţile pe cari le îndură ca nişte adevăraţi martiri;
nimic nu-i poate intimida şi abate din cale; aceştia sunt apostoli inspiraţi cari merg în fruntea
neamurilor apăsate, ducînd cu dînşii dorul şi
aspiraţiile a milioane de suflete, hotărîţi să lupte
pînă la cea din urmă suflare, convinşi de dreptatea cauzei, pentru al cărei triumf sunt gata să’ şi
dea vieaţa. Dintre aceşti oameni e părintele
Lucaci. Nu e aci locul să vorbim despre meritele
valorosului conducător al mişcări naţionale de
peste Carpaţi. Faptele lui sunt cunoscute şi numele lui e rostit cu pietate şi cu admiraţie de toţi
romînii.
Acum trei săptămînî ilustrul preot, liberat din
închisoare, a venit pentru cîte-va zile în
Bucureşti, unde, natural, a fost primit cu toată
dragostea şi entuziasmul ce se cădea pentru un
asemenea oaspete. I s’a oferit un banchet, şi mulţi
s’au dus să vadă figura vigurosului luptător, să
audă glasul cald, convingător, profetic al marelui
tribun.
A treia zi Lucaci pleca înapoi; printr’o scrisoare adresată ziarelor din capitală îşi lua rămas
bun de la noi şi mulţumia de primirea entuziastă
ce i se făcuse.
De sigur, Ungurii îi urzesc o nouă intrigă, un
nou proces, şi nu e de mirare ca mîine să auzim
că iar l’au aruncat în temniţă1. Mulţi aveau lacrimile ‘n ochi cînd s’au despărţit de părintele
Lucaci. Privirea lui hotărîtă părea a spune: „nu
plîngeţi, ideile mari au nevoie de jertfe”.
Vreţi acum să ştiţi ce zic socialiştii noştri de
aceste idei mari, şi cum ştiu ei să vorbească desp58

re eroul şi martirul care s’a devotat unei cauze
atît de sfinte?
Ascultaţi:
„Se dau la brazdă?
Prietenul nostru Mumel a scris mai deunăzi
un articol în Munca arătînd că naţionaliştii noştri
şi, în special, părintele Lucaci se cam dă la brazdă. Aşa credeam şi eu cînd am văzut convorbirea
ce-a avut’o cu un redactor al Adevărului.
Cînd colo, ce să vezi ? Popa Lucaci publică o
scrisoare în gazetele cari o primesc, scrisoare de
adio, în care zice: „a venit vremea cînd… trebuie
să părăsească această (ţineţi-vă plînsul, cititori şi
cititoare) scumpă ţară, patria dulce a libertăţilcr
noastre naţionalei”. Mai la vale zice: „duc cu
mine un suvenir dulce, dragostea, entuziasmul fiilor şi fiicelor Romîniei libere”. Prea te’ntreci,
taică părinte! Cum adicătelea, m’neata n’aî văzut
răscoalele ţărăneşti, n’ai auzit de bătaia în școală,
de bătaia în armată, n’ai văzut că se opresc întrunirile mai dihai de cît la Braşov? La Dracu! Atît
de miop nu cred să te fi făcut temniţele ungureşti!
Acesta e marele naţionalist care vine la noi şi
nu bagă’n seamă infamiile celor puternici, şi nu
vede jalea şi plînsul celor mai asupriţi de cît la
Braşov ? Şi mai are curajul să zică că se duce să
lupte pentru o cauză sfîntă! Aceşti naţionalişti
banchetofagî și atîta tot nu merită nici măcar
dispreţul muncitorilor, care le-ar face poate cinste!
Să-i lăsăm pe dînşii să-şi ia lefuri şi de la romîni şi de la Papa, căci menirea lor este asta; iar
muncitorii să treacă înainte fără a se opri măcar
niţel ca să privească pe asemenea stimabili!”.
Munca, organ social-democrat.
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(Duminică 13 Martie 1894).
Cer ertare părintelui Lucaci c’am reprodus aci
acest... incalificabil articol. Nu’l comentez. Îmi
rezerv pentru altă dată această penibilă sarcină.
L’am arătat unui prieten socialist şi i-am spus:
„Bine, frate, cum aruncaţi voi ast-fel de insulte
unui om pe care nu-l cunoaşteţi? Pentru noi
Lucaci e un om sfint; înţeleg ca vouă să nu vă fie
drag pentru că nu-i socialist, dar să’l batjocoriţi!...”.
Prietenul nu ştia nimic de acest articol. S’a
dus la „Munca” ş’a făcut să se publice următoarea
Rectificare
„În numărul trecut al Muncei s’a strecurat un
articol intitulat «Se dau la brazdă» conţinînd termeni injurioşi la adresa părintelui doctor Lucaci.
Cititorii noştri au putut de sigur deja vedea că
nici în fond nici în formă acest articolaş nu exprima părerea cunoscută a partidului socialist asupra mişcărei naţionaliste de peste munţi şi asupra
oamenilor cari sincer luptă pentru o idee, chiar
cînd modul lor d’a vedea în anumite cestiuni nu
ar fi al nostru. — Facem deci cuvenita rectificare”.
(Munca de Duminică 20 Martie, 1894).
Vai, scumpul meu prieten, prin ce nenorocită
întîmplare s’a făcut ca, tocmai în numărul în care
tu te-ai grăbit să faci această rectificare, să se
găsească un alt articol, pe pagina a doua, intitulat
„Munca şi Vieaţa”, unde confratele V.F., răspunzîndu’mi mie, arată că şi „fondul” şi „forma” rectificatului articol „exprima părerea cunoscută a
partidului socialist asupra mişcării naţionaliste de
peste munţî”! Eată în ce termeni duioşi mă
deplînge confratele V.F., despre care D-ta ziceai
că m’a păcălit, prin faptul că eu i-am răspuns ca
unui „confrate” pe cînd el nu e decît „un biet
muncitor strungar”, ascultă aici, iubite prietene,
ascultă pe confratele V.F. şi vezi cine e „păcălitul”!
„Dar, cînd am văzut că, citînd pe Eminescu,

bate’n struna naţionalistă, mi-am zis: ce păcat că
un aşa talentat scriitor (îţi mulţumesc, confrate)
să apuce o cale care-a fost atît de bătătorită de
banchetofagi şi alte soiuri de oameni”.
Ce zici de asta, prietine? Cum rămîne cu
„Banchetofagii”? Mai facem o rectificare, ori o
lăsăm încurcată?...
Hei, iubiţi confraţi, lesne’i să faci pe grozavul
şi pe bătăiosul într’o ţară în care nimeni nu’ţi ia
socoteală de ce spui, în care poți să scrii ori ce,
poți să insulţi pe cine pofteşti... eşti sigur că diseară ai să dormî liniştit, şi mîine ‘ţi vei reîncepe
macaronadele cu aceeaşi seninătate şi siguranţă
cu care ni le-ai debitat ieri. Lesne’i să te baţi cu
pumnul în piept şi să strigi că numai ţie ţi-e rnilă
de bietul ţăran care sufere, că numai tu eşti „salvatorul” bietului muncitor asuprit şi reformatorul
lumei, şi că toţi acei cari nu declamă ca tine sunt
nişte mizerabili banchetofagi !
Ţăranii noştri sufăr? Ştiu, şi mă doare şi pe
mine, căci nu de la voi am învăţat mila. Dar în
Transilvania sunt ani de puşcărie pentr’un strigăt
de libertate. Lucacii, Albinii, Șirienii n’au furat,
n’au lovit, n’au făcut nici un rău nimăruia, – au
spus c’ar vrea să’şi vadă neamul liber, au pledat
cauza poporului prigonit şi l’au arătat lumei nu
ca pe o turmă de sclavi şi de cuceriţi, ci ca pe o
naţiune care, cu preţul vieţii, vrea să’şi apere
drepturile şi limba... înţelegeţi voi ce vor să zică
vorbele astea: naţiune, limbă? – ei bine, pentru
vorbele astea au fost aruncaţi în temniţă apostolii
acestui popor. Acolo nu’i tocmai comod să spui
ce gîndeşti, acolo trebue curaj civic ca să aperi
drepturile neamului tău în potriva asupritorilor.
Şi voi îi numiţi banchetofagi pe aceşti martiri şi
vă bateţi joc de idealul lor şi de suferinţile lor?
Fiţi mai omenoşi, Domnilor Socialişti! În
interesul cauzei pe care o susţineţi, fiţi mai blînzi, fiţi mai cumpătaţi în insulte: prezintaţi-ne cu
mai multă demnitate imagina lumei viitoare!

Notă:
1. Din nefericire lucrul s’a adeverit mai curînd de cum
credeam.
TEXTE DE IERI PENTRU AZI
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P O E Z I E
Treimea-ncheie mântuirea-i
De tainice sonetizări
Pre limba-i sacră, nelumească,
Nimeni, nicicând să nu-l rostească…

Ion HADÂRCĂ

PROTOSONETUL
când după soneantul exploziei big-bangulare
frații Centauri nechezară bej Tritonul-bleau iar
Scorpionul mov țintise rachetar
spre gâtul Ledei lung-prelung prevestitor de epos
nibelung –
atunci vâna cristalului dintâi zvâcni răsfrântă-n codri de
fractalii;
dedusa flamă din incipit vita nova înlesni Pleiadelor
urcuș
spre noua axiomă tutelară asupra refulării freudiene și
dăltui din alba Arcă
a Muntelui bun de tipar Canțonierele lui Dante și
Petrarca
de sunet pur: A ciascun`alma presa e gentil core1;
dar cifrul cosmic – numărul cabalei – curând strat după
strat
se-năbuși sub foi de shaorma sau de napoleon dulceag
sub roțile
tramvaiului lui Labiș și-n larma fabricii rulmenți bârlad
și astfel umbrele Beatei Laurei Veronei încet și fără glas
dispar
refugiate-n Scoica Lunii Valva Rozei sau Cochilia
Melcului pornit
pe urma magilor Melhi… Balta… Gaspar…
CEL MAI FRUMOS SONET DIN LUME
Cel mai frumos sonet din lume
Pe lângă vii și morți trecea
Către Fecioara fără nume
Cu trup de vânt, pe câmp de nea
Venea.
Viind cântări postume,
Când se-ntrupa ca nimeni
Prin Dulcinei și Ulalume,
Propria moarte-și primenea.
Mut și perfect ca Mănăstirea
Ori Piramida-n patru zări –
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SONETUL ALBULUI IMPUR
De ziua nașterii lui
François Villon, Des Logos
Villon, din altedățile zăpezii
Resuscitat, în Era Răspândirii,
Își răspândește-n patru zări emirii
Troienelor din laptele amiezii.
Rege-chefliu pe beciul Mănăstirii
Fecioarelor vândute pe trapeze –
Tot globu-n urma lui, nu doar francezii,
Villonizează azi pre legea firii.
Poetul, însă, și-o redus sejurul
Și nu mai vrea, sub pandemii să riște
De funii zvelte să-și agațe turul,
Căci s-o plodit în lume pupcuriștii.
Oh, messir François, tragi iar în salbe
De Logos spânzurate zile albe…
SONE(T)`STUROIUL
Nimic mai de folos ca usturoiul
Alb și intens, pe timp de pandemie –
Parfum regal, domnind peste o mie
De Saint-Lauranți, Chaneli pierzând războiul
Co-Vidului.
Azi moda se rescrie
Cu dinți mășcați, usturoiați, de soiul
Neprețuit, cât ține tărăboiul
Noului val de veche perplexie.
Frăție-n veacuri binecuvântată
De țuico-slană-n foc de barabule –
Fastfoozii și hotdogii after schoolei
Nu fac nici cât o ceapă degerată!
Deci, smulge-mi leacul, dragă, și haidém
Să ne plantăm scheleții prin Eden …
Din ciclul Vita (coro)nova
1 „Oricărui suflet cărui domn e dorul/ și nobilelor inimi…”
– începutul primului sonet din 1283, dedicat de junele
Dante Beatricei, în volumul: Dante Alighieri, Opere
minore. Vita nuova, București, Ed. Univers, 1971, p. 8.
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Spiridon POPESCU

MI-E VIAȚA UN OCEAN DE GRI
Mi-e viața un ocean de gri,
Un anotimp mereu ploios,
M-aș duce mâine dac-aș ști
Că-mi faceți necrolog frumos.
Nu-i o scofală a trăi,
Acum când toate sunt pe dos,
M-aș duce mâine dac-aș ști
Că-mi faceți necrolog frumos.
Deci, hai să punem punct pe i:
De vreți să-mi fiți de vreun folos
Vă rog, urgent, a mă minți
Că-mi faceți necrolog frumos.
O CĂLĂTORIE ÎN ZORI
Vom poposi în altă viață
Cu sângele întors pe dos,
Când trenul, șuierând nervos,
Va cere,-n loc de abur, gheață.
Vor bate clopote perfide
În turle pline de păcate,
Noi, în morminte profanate,
Ne vom visa sub piramide.
BALADĂ
Vai, Doamne, ce urâtă mi se pare
Pasărea asta care-mi dă târcoale –
Nu știe nici să cânte, nici să zboare,
E neagră-tuci și,-n loc de aripi, are
Ceva ce seamănă mai mult a gheare.
Cum a putut (mă-ntreb, fără-ncetare)
Un Dumnezeu atât de bun și mare
Să plămădeasc-astfel de arătare?

SOMN AGITAT
Nici nu-nchid bine ochii, că-ndată și tresar:
Visez că te voi pierde. Ce coșmar!… –
Mi se transformă sângele în var
Și-mi bate inima, de parcă
Mi-ar fi sărit un crocodil în barcă.
INUNDAȚII
Acheronul și-a ieșit din maluri
Și-i mai furios ca niciodată –
Barca-n întregime-i sfărâmată,
Barcagiul, înghițit de valuri.
Cei care veniseră să-l treacă
Stau și-așteaptă-un semn dumnezeiesc
Și, pe zi ce trece, se-nmulțesc
Și, nici gând s-apară altă barcă.
– Doamne, ia aminte: nu cumva
Să mă faci să mă întorc acum,
C-altădată nu mai plec la drum
Nici dacă-mi trimiți gondola ta.
SCRISOARE CĂTRE CRISTIANA
Iubito, nu știu dacă știi:
Pe mine Dumnezeu m-a pedepsit
Să plec, numai atunci, dintre cei vii
Când iarba ochilor tăi verzi
Va fi de-acord să crească peste mine.
REVEDERE
Îmi întâlnii tristețea
După mulți ani de zile
Și mă-ntristai amarnic,
Căci nu credeam, copile,
S-o văd în halul ăsta:
Mai tristă decât mine.
(Deși, mereu, în presă
Poza într-o prințesă
Ce-o duce foarte bine).
UNOR DETRACTORI
Voi, cei ce azi vă comportați cu mine
Precum un Grama, ieri, cu Eminescu,
Gândiți-vă că poate într-o zi
Urmașii voștri dragi vor locui
Pe Bulevardul „Spiridon Popescu”.
Nu-i faceți, deci, să moară de rușine.
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Cercam să scap de foame
cu sete de păcat,
nu bănuiam că-n iriși
încape-un cer surpat.

Nicolae
PETRESCU REDI

Străinul, ciuta și zîna pădurii
Din arc pornind nebună
prin codrul înverzit,
de fapta-i necreștină,
săgeata s-a-nroșit.
Părea o zburătoare
ce aripe nu are,
părea un colț de lup,
ajuns în fraged trup.
Izvoarele umplură,
izvoarele secară
doi ochi de căprioară.
– Regreți vînatul,
parcă,
voinice „vînător”,
o lacrimă te-ncearcă...
amurgurile dor?
– Mărturisescu-ți, zână,
parcă-s căzut în hău,
privind în ochii ciutei,
zărit-am un om rău.

Dar...
ce minune văd!
Săgeata-nfiptă-n ciută,
atinsă de-a ta mînă,
îndată se preschimbă
într-o baghetă, zână!
Și ciuta se trezește,
vederea-i se alintă
cu-al razelor blond cor,
urechea se privește
în susur de izvor,
pădurea iar foșnește!...
Încep să cat ecoul
prin irișii cei blînzi.
Văd urme de iertare,
văd semne
de-ntrebare...
și parcă-un sfat aud:
„E bine ca baghetei
să-i ții, străine,
hangul.
În locul ei, acuma,
putea fi bumerangul.”

Aldată, recunosc,
în rana care plînge,
vedeam un prînz
bogat,
din lacrimă și sînge
ieșea un roz ciudat.
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Simona TRIFU
PĂPUȘI, ANXIETATE TIMPURIE
O gară mică, pentru păpuși efemere,
la întretăiere de drumuri aspre.
E vânt crud pentru păpuși,
deunăzi fu brumă și solitudine-n Bărăgan.
Grindină tristă așteaptă vecernia
și strigăte mute de furnici plăpânde
se adresează cerului stingher.
Urlă timpul în orgoliile voastre
exuberante de putere
și norii sunt măieștrii ai eludării concretului.
Fie negura caldă oblăduitoare cu astrele.
Plânge-mă, Doamne, ca neostenit mesager.
Păpușă de zgură, de porțelan
sau din spuma mării creată,
Să-mi fii toiag al vremurilor crunte
și scut al fărădelegilor să-mi fii.
Primește-mă-n mausoleul tău, univers de zgură
și iartă-mi Lumea de Ieri.
PRIVILEGIU LA EȘAFOD
Orașul meu de refugiu de-ai fi,
răni deschise urlând a toamnă ploioasă
gem a păcat.
Sunt arsă de curgerea tragismului
în care sunt răstignită,
simt plânset fără drept de apel
și fără de sadice rituri.
Sfioasă trecere mi-e privirea
către arsenalul tău de temut întru Inchiziție.
O Maria Antoaneta palidă și sceptică
în deformatul și austerul său orologiu.
Amână-i, Doamne, zbuciumul mut,
redă-ne privilegiul durerii,
adună-ne primăveri cu trifoi efemer
și urme amare de viclenie ticluită.
Papirus violaceu mi-e trupul,
mă dăruiesc Rubicon, mă predau.

stingher în fața trupului meu înfășurat în lalele.
Eu, iubindu-mă cu un lup însetat și sălbatic,
cu care împreună am crescut.
Mi-ai spus atunci:
Și de ce n-aș putea fi eu lupul tău,
chiar dacă sunt un lup începător într-ale sorții...?
ULIU, ABUZ DE PUTERE
Caut o doină care să ne lege crucile.
Caut un izvor care să-ți susure inima
cu clinchet de stele și râs jilav de flori proaspete.
Prin pădurea din spatele casei trec ulii în goană
să ne avertizeze că patimile se plătesc scump.
Mi-am depănat visele de noapte
pe altarul așteptării tale
și corzile viorii mi-au fost martore
întru dimineață.
Îmi plâng lacrimile în cascada sufletului tău.
bănuți de argint îmi prind în cosițe
și pe coapse îmi voi pune noroi.
DISTORSIONATĂ HĂLĂDUIRE
Lupi albi îmi hălăduiesc desfrânarea,
pavăza mea întru vrăjitorie.
Ițe încrucișate trecute prin găicile sufletului,
tertip feminin desuet.
Iz de seceriș în tihna apusului,
cărare de stele, pian în surdină.
La opisul vieții mă pune
și-atunci trubadur îmi vei fi.
Cunună de spice descântată,
chinul mi-aburce-n Nadir.
CONCHISTADOR PROFET PE MELEAGURI
Simt răsucirea nopții în pocalul singurătății.
Viața e goală și umedă,
dedându-se la deșertăciune,
precum o curtezană tristă
ai cărei admiratori sunt plecați la război.
Conchistadori uitați sub ape,
plânși de domnițe și ceruți de Imperiu.
Mont Martre sub gerul iernii își caută pribegii.

LUP ÎN CAVOUL DE PLUMB
Un trandafir răpus pe tărâmul meu,
singur și diferit,
P O E Z I E
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P R O Z Ã

FATA CARE VINDEA RÂME
Răsvan POPESCU

Prima mea dragoste a fost una imposibilă!
Ce rost are sa vrei ce nu poti avea? Doar ca să
te chinuiești? Nu meritam asta, să știți că nu! Nu
eram decît un puștan de gimnaziu care aștepta
vacanța de vară ca să meargă cu tatăl său în Deltă.
El încă se ținea bine și îmi deslușea tainele
pescuitului: cum se leagă cârligul, cum se pune
momeală, cei acela un drill reușit, în care peștele
cel mai tare ostenește, e adus până-n gura
minciocului și apoi tras pe mal, unde se va sufoca
încet... Eu nu eram prea îndemânatic, îmi spunea
Mâini de-adaos! Și pe bună dreptate. Dar el avea
răbdare cu mine. Este acel moment unic de
comuniune tată-fiu pe care dacă l-ai ratat nu se
mai întoarce. Nu durează mult dar eu nu știam asta
atunci. Ne așezam cortul și ceaunul de borș sub
sălciile pletoase, care noaptea gemeau în somn și
ne întindeam sculele în bătaie.
La vremea aceea lansetele erau de bambus,
destul de rigide și trebuia să fii pe fază nu ca acum
când au senzori și piuie la cea mai mică mișcare,
te scoală și din somn.
Ea era acolo, pe centura orașului de la Dunăre,
într-un mic magazin de momeală vie. Opream
întotdeauna vechiul nostru Fiat să ne
aprovizionăm înainte să ne aventurăm printre
vârtejurile ca niște pâlnii și plaurii care treceau la
vale, cu rădăcinile smulse de vânt...
Fata de la tejghea îmi părea neverosimil de
tristă, în contrast cu frumusețea ei frustă, neagră
ca păcatul.
Șoferii de pe centură opreau să se holbeze la
ea, chit că n-aveau nicio treabă cu pescuitul, doar
cărau marfă de colo-colo.
Totuși își făceau timp să se hlizească acolo
unde tata și cu mine ne interesam serios de râmele
roșii pentru crap, de peștele viu pentru avat și
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șalău și coropișnițele numai bune pentru somn.
La adânc, la anafor, unde apa se învârte-n loc,
acolo îi place să stea!
Nici nu are nevoie să vadă în întuneric, pipăie
în jur cu mustățile și odată hap!
Cam acestea erau dialogurile mele cu tata, care
se necăjea la fiecare trăsătură în gol. Cum puteam
să-i spun că nu mă mai pot concentra, că nu mai
pot dormi, că eram gelos?
Toți lăboșii erau la picioarele ei interminabile,
încățate-n șlapi, cu ochii pironiți în decolteul
maioului. Textila se termina mult deasupra
buricului, lăsînd la vedere pielea măslinie.
Tot felul de pișicheri cu aluzii jegoase, că altă
satisfacție n-aveau se amuzau de degetele ei, cu
pămînt sub unghii. Cei mai inventivi cereau
borcanele de pe rafturile din spate ca s-o vadă
întorcându-se și o comparau cu Kurnikova.
Dar numai eu îmi treceam mâinile în vis, prin
părul ei lung și roșu. Numai eu îmi strecuram
limba printre dinții lați, ușor ieșiți în afară și mă
topeam în ochii de azur. E o comparație tocită dar
se potrivește.
Odată mi-a răsucit un cârlionț, așa în joacă și
mai departe camionagii m-au privit cu respect, cît
eram eu de necopt. Se spunea că era văduva unui
marinar dispărut pe mare, care s-a înecat, altfel sar fi întors, dă-l dracului de prost! Cum să lași așa
ceva?!
Dar ea îl aștepta...
Suporta avansurile golanilor cu un zâmbet
absent, îi îngăduia în natura lor precară ca și când
ea era acolo nelalocul ei. Mai veneau și pescarii
profesioniști, lipovenii, haholii cu setci, cu vintire
în lotcile lor puturoase, date cu gudron. Unii
adaptaseră motoare de tractor care se târau pe
canale lăsând în urmă un damf de nesuportat. Nu
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cumpărau nimic, că n-aveau nevoie, se făceau că
cer plumbi sau plute de întins plasele lor subțiri în
calea scrumbiei și mereu găseau cusururi.
—————————————————Însă nu toți care treceau pragul prăvăliei erau
niște looseri.
Vremurile nu stăteau în loc.
Apăruseră motoarele Johnson și Toshiba, în
stare să ridice barca deasupra apei la o sută de
kilometri pe oră. Și odată cu ele barcagii, în
uniformele lor de camuflaj, ochelari de soare negri
și zâmbetele de cuceritori.
Erau foarte exigenți că nu cumpărau pentru ei
ci pentru clienții lor importanți, olandezi, francezi,
englezi... Comandau pentru mâine dimineață râme
negre, d’alea groase și niște viermuși, dar vioi să
miște-n cârlig! Că neamțu e pretențios!
Și la urmă veneau noii regi cu banii pe ei,
patronii de pensiuni și hoteluri plutitoare.
Acestea fuseseră odinioară dormitoare de
muncitori la stuf, în vremea lui Ceaușescu, rămase
să le mănânce rugina. Dar cu relații potrivite, cu
credite pe care nu le-a mai văzut nimeni înapoi,
ele se transformaseră ca-n basme și acum se
mândreau cu trei sau patru stele. Cinci nu, că nu
aveau parcare, nu se încadrau în standarde. Dar pe
puntea superioară aveau șezlonguri, umbrele și
chiar jacuzzi . Scoteau bani mai ales în sezon
când făceau croaziere, de la Maliuc la Mila 23,
unde s-a născut marele campion Pațaichin și mai
departe la Sulina lui Jean Bart. În excursiile
opționale băgau și pădurea Letea, caii sălbatici și
lupii care nu mai sunt, doar coioți pripășiți din
Ucraina. Boșii acestor noi oportunități intrau în
shop cu un aer important și ofereau slujbe în
industria ospitalității: cameriste, bucătărese, femei
la toate... Așteptau să se târguiască. Dar ea îi
descuraja pe toți cu același zâmbet enigmatic.
Trecea printre ei cu mișcări molatice și n-a fost
unul să pună mâna. O singură dată patronul
magazinului de momeală vie a apărut cu dâre de
sânge pe fața lui de broscoi oftalmic. Și eu am fost
mândru de ea. A venit și poliția, a făcut figurație.
Victima și-a retras plângerea la presiunea soției
care era o hoașcă, chiar și agenții se temeau de
gura ei. Totuși fata a dispărut.

—————————————————Cum știi că te maturizezi? Cum știi ce se
petrece cu tine? Tata m-a învățat pescuitul, cînd
simțurile mele o luau razna. Până la urmă altă fată
m-a vindecat de coșuri.
Nu știa ea prea multe și ne-am cam chinuit la
început ca adolescenții, înțelegi ce vreau să spun.
I-am rămas recunoscător.
Nu ne alegem amintirile.
Ani de zile am luat drumul bălților și de fiecare
dată am oprit la prăvălia de momeală vie, dar era
închisă cu drugi de fier.
În fiecare an, la dus și la întors și degeaba.
Vara îmi instalam tabăra pe o insulă pustie, de
pe brațul Sfântu Gheorghe. Aici sălbăticiunile nu
ajungeau, numai păsările, stîrcii, bâtlanii și
egretele. Dorința din vintre mă chinuia mai puțin...
Din bursă mi-am luat un caiac la mâna a doua pe
care l-am vopsit ca-n filmele cu indieni și îl
călăream toată ziua ca pe un animal acvatic, așa,
de funny. Îmi descărcam energia prin canale și
japșe acoperite de lintiță. Mă pierdeam printre
ghioluri adânci și nuferi, mă luam în gură cu
cormoranii și lișițele, iar seara zdrăngăneam la
chitară, spre disperarea brotacilor. Vechea durere
amorțise și eu mă concentram în sfârșit asupra
lansetelor la apus, în lumina mierie... Noaptea
căutam stele căzătoare și îmi puneam aceiași
dorință.
Într-o zi nu mai trăgea nimic, nici măcar o
plătică amărâtă, o roșioară plină de oase. Apa se
scurgea leneșă ca și timpul. Mă pregăteam să-mi
gătesc o ciupercă de copac, un fel de vâsc, care are
gust de șnițel de pui.
Atunci a trecut pe lângă mine un iaht alb cu o
fată goală pe punte, cu părul ca o algă. O sirenă
smulsă adâncului! Am încremenit. Va să zică
cineva a avut grijă de ea...
La început nu s-a simțit privită și nu s-a mișcat.
În ultima clipă a tresărit și și-a ascuns fața în
îndoitura cotului. Și atunci am știut! Vasul s-a
oprit pe firul apei, elicele trăgeau înapoi. Era un
catamaran de ultimă generație, cu motorul în
relanti, aproape imobil. Ca și când ar fi vrut să-mi
arate ceva. Apoi s-a lăsat la vale încet, cu fata pe
punte, ca un trofeu...
P R O Z A
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T E A T R U

TELEFONUL
Ştefan AMARIŢEI
Personajele:
Bărbatul – 50 de ani
Femeia – 40 de ani
Fetiţa – 8 ani
Scena 1
Bărbatul, Femeia
O încăpere cu un telefon pe o măsuţă şi un
scaun alături.
Bărbatul (cu receptorul la ureche): Alo, tu
eşti, draga mea?! Alo!
Femeia: Cine e?
Bărbatul: Cine!? Ce număr aţi format?
Femeia: Staţi puţin. 02322274..
Bărbatul: Ăsta e numărul meu. De unde-l
aveţi?
Femeia: Nu ştiu. Era scris pe o hârtie, când am
venit acasă de la serviciu.
Bărbatul: Cine l-a scris?
Femeia: Nu ştiu cine. Cred că fata care a stat
cu copilul cât am fost plecată. Probabil că ea...
Bărbatul: N-aţi întrebat-o?
Femeia: Nu, n-are telefon. Altfel aş fi sunat-o.
Bărbatul: Dar e numărul meu şi nici măcar nu
figurează în cartea de telefon. V-aş fi recunoscător,
dacă l-aţi arunca. Alo, alo! M-auziţi?!
Femeia: Da, v-aud.
Bărbatul: Mai aveţi şi altceva să-mi spuneţi?
Pentru că e târziu şi aştept să mă sune cineva.
Bărbatul se aşază pe scaun
Bărbatul (pe un ton de reluare): N-am vrut să
vă supăr. Numai că e târziu şi recunosc că sunt
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îngrijorat, nu ştiu cum aţi aflat numărul meu de
telefon.
Femeia: Nici eu nu ştiu cum s-a întâmplat.
V-am spus doar că l-am găsit scris aşa, fără nici un
nume sau vreo altă însemnare. O s-o întreb pe
Roxy, – ea are grijă de copil – când o văd mâine.
N-am vrut să vă deranjez. Abia acum am găsit
hârtia. De când am ajuns acasă, am stat numai în
bucătărie.
Bărbatul (mai sigur de el): Nu-i nimic,
lăsaţi.Aruncaţi-o şi nu vă mai gândiţi. Nu e nici o
problemă, nu vă faceţi griji.
Femeia: Păreţi a fi un om bun.
Bărbatul: Da? E drăguţ din partea
dumneavoastră să-mi spuneţi asta.
Femeia: Oh, da. Mă pricep la oameni. (Pauză).
Cum vă numiţi, dacă nu vă deranjează întrebarea?
Bărbatul: Mă numesc Andrei.
Femeia: Şi care e numele mic?
Bărbatul (ezitând): Andrei este numele mic.
Femeia: O, scuzaţi-mă... Şi care e numele tău
de familie, Andrei?
Bărbatul: Scuză-mă, te rog, dar trebuie să
închid.
Femeia: Andrei, ascultă-mă, eu sunt Monica.
Spune-mi, tu eşti domnul Andrei şi mai cum?
Bărbatul: Andrei Nistor... Monica e un nume
frumos. Dar acum, chiar trebuie să închid,
doamnă. Aştept un telefon.
Femeia: Îmi pare rău, Andrei, n-am vrut să
pierzi timpul cu mine.
Bărbatul: Nu face nimic. Mi-a făcut plăcere să
stau de vorbă cu tine.
Femeia: Eşti drăguţ că mi-o spui.
Bărbatul: Poţi să aştepţi puţin? Trebuie să
verific ceva.
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Bărbatul se duce în camera alăturată să-şi ia
un trabuc.
Bărbatul (revenind la telefon): Alo!
Femeia: Alo, Andrei.
Bărbatul: Am crezut că ai închis.
Femeia: Oh, nu.
Bărbatul: În ce priveşte numărul meu de
telefon, nu cred că trebuie să ne facem griji. Poţi
să-l arunci.
Femeia: O să-l arunc, Andrei.
Bărbatul: Ei bine, acum, îţi spun la revedere.
Femeia: Ştiu că sunt insistentă, dar nu crezi că
ne putem întâlni undeva să stăm de vorbă? Numai
pentru câteva minute.
Bărbatul: Îmi pare rău, e imposibil.
Femeia (cu insistenţă): Pentru un minut,
Andrei. Felul cum ţi-am aflat numărul de telefon şi
toată discuţia noastră... Sunt foarte, foarte
implicată, Andrei.
Bărbatul (puţin iritat): Dar sunt un bărbat în
vârstă.
Femeia: Nu-i adevărat. (Tăcere) N-am putea să
ne întâlnim undeva, Andrei? Ştii, nu ţi-am spus
chiar totul. Mai e ceva.
Bărbatul (furios): Ce vrei să spui?! Ce
înseamnă asta? Alo!
Telefonul se închide. Apoi sună din nou.
Bărbatul: (ridicând receptorul): Alo, Andrei
Nistor la telefon.
Femeia: Andrei, îmi pare rău că s-a întrerupt.
După cum spuneam, trebuie neapărat să ne
întâlnim. În seara asta, pe la nouă şi jumătate. Poţi
să faci asta pentru mine, Andrei?
Bărbatul: Nu pot să fac asta.
Femeia: Te rog, Andrei. E foarte important,
altfel nu ţi-aş cere-o. Nu pot să plec de acasă pentru
că fetiţa mea e răcită.
Bărbatul: Dar soţul tău?
Femeia: Nu sunt măritată. O să vii, da?
Bărbatul: Nu promit.
Femeia: Te implor, vino!
Bărbatul rămâne tăcut, cu receptorul la ureche.
Apoi ia un creion şi notează câteva rânduri pe o
hârtie.
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Scena 2
Bărbatul, Femeia, Fetiţa
O încăpere cu o masă şi două scaune
Bărbatul intră pe uşă.
Fetiţa: Tu eşti Andrei Nistor?
Bărbatul: Da, eu sunt. Mama ta e acasă?
Fetiţa: Mama a spus să intri. Ea s-a dus la
farmacie să cumpere sirop de tuse şi aspirină.
Bărbatul: Cum te cheamă? Mama ta mi-a spus,
dar am uitat.
Fetiţa: Maria.
Bărbatul: Da, acum mi-am adus aminte.
(Pauză) Deci eşti bolnavă, nu?
Fetiţa clătină din cap indecisă.
Bărbatul (pe un ton de reluare): Nu eşti
bolnavă?
Fetiţa: Nu.
Tăcere
Fetiţa: Mama a ieşit pentru un minut.
Bărbatul: (puţin încurcat): Cred că e mai bine
să plec.
Pe uşă intră o femeie mică de statură,
pistruiată.
Femeia: Andrei? Îmi pare bine că te văd.
(Pauză). Nu cumva eşti medic?
Bărbatul (surprins): Nu. Nu sunt medic.
Femeia: Ştii, Maria e bolnavă M-am gândit să
te întreb pe tine. (Către fetiţă) De ce nu i-ai luat
domnului pardesiul? Scuz-o, te rog, nu suntem
obişnuiţi cu musafirii.
Bărbatul: Nu mai pot să stau. De fapt, nici nar fi trebuit să vin.
Femeia:Ia loc, te rog. Nu putem sta de vorbă
aşa, în picioare. Lasă-mă să-i dau mai întâi
doctoria. Apoi discutăm.
Bărbatul (puţin jenat): Chiar trebuie să plec.
Din glasul tău, am crezut că e ceva urgent. Dar
acum trebuie să plec.
Femeia (fără să-l asculte): Pun să fac un ceai.
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Îi dau fetiţei medicamentele şi apoi stăm de vorbă.
Femeia o ia pe fetiţă uşor de umeri şi o
îndreaptă spre camera alăturată.
Femeia: Acum îi spui noapte bună domnului
Nistor, scumpo, şi te duci în camera ta.
Andrei face un gest din cap spre copil, în timp
ce acesta iese pe uşă.
Bărbatul (aşezându-se pe scaun): Te
deranjează, dacă îmi aprind un trabuc?
Femeia: Nu mă deranjează, Andrei. Te rog.
Bărbatul (renunţând la trabuc, cu mâinile pe
genunchi): Totul este un mister pentru mine. Te
asigur că e complet în afara normalului.
Femeia: Înţeleg, Andrei. Probabil că vrei să afli
cum am intrat în posesia numărului tău de telefon.
Bărbatul (puţin agitat): Închipuie-ţi că aşa
este.
Tăcere
Bărbatul (plimbându-şi, nervos, privirea prin
încăpere): Voiam să-mi spui povestea numărului
de telefon.
Femeia (atentă parcă la altceva): Poftim?... A,
da, scuză-mă.
Bărbatul: Spune-mi, cum ai aflat numărul meu
de telefon?
Femeia: Am întrebat-o pe Roxy, tânăra care are
grijă de fetiţă. Mi-a spus că a sunat telefonul şi că
cineva a vrut să vorbească cu mine. A lăsat un
număr la care trebuia să sun şi era numărul tău de
telefon. Asta e tot ce ştiu.
Bărbatul: Ai spus că e absolut necesar să vin.
Femeia: A, asta era. Nu ştiu ce mi-a venit. Numi dau seama ce mi-a trecut atunci prin cap.
Bărbatul: Deci nu e nimic?
Femeia: Nu. Adică, da. (Pauză) Ce-ai zis tu.
Nu e nimic.
Bărbatul: E ciudat. Foarte ciudat...
Femeia: Doar nu vrei să pleci?
Bărbatul: Trebuie. Aştept un telefon.
Femeia: Nu încă, Andrei.
Bărbatul (ridicându-se în picioare): E

târziu.Trebuie să plec. Ai fost...
Femeia: O să mai vii, nu-i aşa, Andrei?
Bărbatul clătină din cap.Femeia îi ia repede
mâna şi o duce la buze.
Femeia (parcă rugându-se): Să nu mă uiţi,
Andrei.
Bărbatul: N-o să te uit, Monica.
Femeia: Îmi pare bine că ai venit. Am avut o
discuţie plăcută. (Tăcere) Sunt bucuroasă şi sunt
sigură că o să mai vii. Şi acum, noapte bună,
Andrei!
Bărbatul iese repede.Femeia trage uşa în urma
lui, aproape prinzîndu-i pardesiul în deschizătura
ei.
Scena 3
Bărbatul
Aceeaşi încăpere ca la început.Sună
telefonul.Bărbatul stă în picioare fără să facă
vreun zgomot, până când telefonul se
opreşte.După câteva clipe începe să sune din nou,
cu furie.
Bărbatul (ridicând receptorul): Andrei. Andrei
Nistor la telefon.
Vocea din telefon: Andrei? Măi, măi, dar ce
protocolari suntem astă-seară. De la ora nouă sun
întruna. Ai fost în oraş la distracţii?
Bărbatul rămâne tăcut, atent la vocea din
telefon
Vocea din telefon: Andrei, eşti la telefon?
Andrei, tu eşti?!
Cortina
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140 de ani de la naşterea lui Tudor Arghezi

POETICA FANTASMATICĂ.
„MIRACOLUL LUMII
ÎN MIŞCARE ŞI ÎNNOIRE”
Cristian LIVESCU

„O, tu aceea de-altădată/ ce te-ai pierdut din
drumul lumii!”
Lumea literară a fost surprinsă şi fascinată
totodată, în anii din urmă, de câteva detalii
documentare care îl au protagonist pe Tudor
Arghezi (21 mai 1880-14 iulie 1967). Unul se referă
la articolele istoricului Fherenczes Istvan „Arghezi/
Erghezi”, din revista „Vatra”, 11/ 2015, febr. 4/
2016, pe urmele lui Constantin Popescu-Cadem, şi
a contribuţiilor sale din revista „Manuscriptum”,
1978-1980, care aduc în atenţie ascendenţa maternă
de origine maghiară a marelui poet. Era fiul lui Nae
Theodorescu (1859-1928), „comersant”, cu o
prăvălie de dulciuri pe şoseaua Kiseleff, originar
din Craiova (nu din Cărbuneşti, cum ştia poetul), şi
al Rozaliei, adevărata sa mamă (nu Maria, cum
apare în acte), o slujnică secuie – ajunsă în Capitală
şi angajată la un negustor de mărfuri coloniale,
Manole Pârvulescu, cu o băcănie pe Calea Victoriei.
Conform relatării fratelui vitreg Nicolae N.
Theodorescu, ofiţer de cavalerie, identitatea mamei
a fost pe deplin dată în vileag la înmormântarea lui
Nae Theodorescu, în 1928, când poetul a venit
însoţit de o doamnă în vârstă, Rozalia Arghezi, „pe
care a prezentat-o ca fiind mama sa”. Nicolae N.
Theodorescu l-a înştiinţat pe Cadem (îi destăinuise
acest amănunt şi lui Şerban Cioculescu) că ea l-a
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născut pe Ion, ca urmare a relaţiei cu Nae
Theodorescu şi că, în familia tatălui, atât fiul,
cât şi părintele au ţinut în discreţie această
realitate, ca şi faptul că numele de familie
Arghezi, folosit de poet din 1904 (în revista
„Linia dreaptă”), nu este pseudonim de artist,
ci numele real al mamei, alăturând prenumele
bunicului, din partea tatălui, Tudor. Mama nu
era săsoaică, cum o prezenta amăgitor poetul
(„bona germană” la copii), ci de origine
secuie. Un certificat de botez a fost găsit în
registrul matricol al parohiei romano-catolice
din Vlăhiţa, Harghita, pe numele Ergezi
Rozalia, n. la 26 septembrie 1859, fiind
botezată la două zile după naştere, tatăl:
Ergézi János, miner secui; mama: Ágoston
Zsuzsánna, ambii de religie romano-catolică.
Ei au fost bunicii poetului. Rozalia şi-a adus în
câteva rânduri băiatul la Vlăhiţa, unde se pare că a
învăţat binişor ungureşte. Ea mai are un băiat,
Alexandru, devenit avocat, făcut cu negustorul de
coloniale Manole Pârvulescu, dar acesta nu a luat-o
de nevastă, preferând partida cu o soţie înstărită.
Ceea ce complică situaţia este numele Maria, trecut
în certificatul de naştere (contrafăcut) al poetului în
dreptul mamei, fiind de presupus că a fost găsită o
familie Theodorescu, în stare să acopere
imoralitatea paternă, în condiţiile în care Nae
Theodorescu se căsătoreşte abia în 1883 cu
Anastasia (Zoe) Petrescu, beneficiind de o zestre
considerabilă. E ştiut că Ion a avut o copilărie
dificilă, compensată prin motocicleta pe care tatăl io lua pe la 15 ani. Rozalia a murit la 3 iulie 1944, în
spitalul de boli mintale de la Bălăceanca (cf. Mirel
Anghel, Viaţa lui Tudor Arghezi, 2012, cap. „Mama
lui Tudor Arghezi: un mister elucidat”, p. 58-79).
Şerban Cioculescu menţiona faptul că de

CRITICA POEZIEI

Academia Română, împreună cu Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă şi Muzeul Naţional
al Literaturii Române au încheiat de curând editarea
integralei operei lui Tudor Arghezi, realizare de
seamă (şi de impresionant efort) pentru viaţa
culturală a ţării. Un raft întreg, începând cu poezia,
continuând cu proza şi publicistica (12 volume)...
Dar tot a mai rămas câte ceva pe afară... Scrisori,
documente, mărturii...
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întreţinerea în spital şi de înmormântare s-ar fi
ocupat cel de-al doilea fiu al ei, fratele vitreg al lui
Ion Theodorescu, avocatul Alexandru Pârvulescu
(cf. Argheziana, Ed. Eminescu, 1985, p. 448). E de
înţeles că am rezumat un material luxuriant.
Un alt episod de senzaţie face caz de fiul său
puţin ştiut, Eliazar Lotar Theodorescu (31 ian.
1905-1969), devenit fotograf de artă şi cineast la
Paris, un obişnuit al mediilor de avangardă
interbelice, căruia Centrul Pompidou i-a dedicat
două expoziţii retrospective, prima în 1993, iar a
doua în 2017, această din urmă găzduită la
Bucureşti de Muzeul Colecțiilor de Artă și
organizată de Muzeul Național al Literaturii
Române, în parteneriat cu Centrul Pompidou și
Galeria Jeu de Paume, aprilie-iulie 2019. Cu acest
prilej au fost publicate un album și un volum de
scrisori inedite ale artistului, din anii 1924-1926, iar
Damarice Amao, una dintre curatoarele prezente la
vernisajul din 18 aprilie 2019 și asistentă de
conservare la Pompidou, a făcut referire la teza sa
de doctorat în istoria artei dedicată lui Eli Lotar.
Tatăl său în acte este Ion Nae Theodorescu, numele
real al lui Tudor Arghezi. Deprimat de moartea
iubitei de adolescenţă, acesta se călugărise la
mănăstirea Cernica, sub numele de Iosif, iar prin
1902, are o legătură clandestină şi pasională cu o
profesoară de științe naturale, cu șase ani mai în
vârstă decât el, Constanța (Sonia) Zissu, mama lui
Eli Lotar. Cei doi decid ca nașterea să aibă loc
departe de țară, în Franța, la Paris. Preocupat de
soarta copilului, lăsat cu o doică, tatăl hotărăște săl aducă acasă. Într-o scrisoare din 15 septembrie
1905, către Gala Galaction, bunul său prieten,
Arghezi își arată îngrijorarea: „Să vorbim acum
despre copilul meu Eliazar, care doarme la ceasul
acesta pe un braț străin, lângă Paris… Trebuie adus
în București și crescut de mama. (Ar fi vorba de
mama Rozalia, n.) Muma lui nu e prietena mea...
Am crezut întotdeauna că mântuirea va pleca dintre
noi, și într-o seară fără pereche ne-am iubit în
beteala lunii, atât de infinit, doi oameni tineri,
puternici și posedați de ideal, încât fătul acelei
solemnități nu poate fi decât o frunte mare.”
„Scrisă-n visare ca o slovă,/ înfiptă-n
trunchiul meu: săcure.”
În decembrie, reușește totuşi să-l aducă în ţară.
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Galaction (care avea să-l boteze) face colectă de la
prieteni și promite să trimită lunar, pentru creșterea
copilului, 30 de lei. Ca să-și asume paternitatea,
Arghezi a renunțat câteva luni mai târziu la
călugărie. Spre a face depăşit episodul, pleacă în
Elveţia, la Mănăstirea Cordelierilor, unde fostului
călugăr i se propune să se convertească la
catolicism, dar oferta este evitată. Stă apoi o
perioadă la Geneva, frecventează cursurile
Universităţii Catolice din Freiburg – ca simplu
audient, în lipsa bacalaureatului –, iar pentru a-şi
câştiga existenţa, lucrează într-o ceasornicărie. A
vrut să meargă la Londra, învăţând limba engleză,
pentru ca în cursul anului 1909 să se afle în Italia,
făcând diverse munci. În 1910 revine în ţară, după
cinci ani de pribegie – perioadă despre care avea să
spună că i-a adus desăvârşirea ca scriitor. De
educaţia lui Eliazar se va ocupa de acum
îndeaproape. Căsătoria oficială (şi formală) s-a
produs în 1912, pentru ca băiatul să aibă un tată
legitim, însă relația încordată între soţi a dus la
divorț, doi ani mai târziu. Cel mic a urmat clasele
şcolare la Bucureşti şi a avut parte de o educaţie
îngrijită, la Liceul „Sf. Sava”, însă în 1924, la doar
19 ani, decide să-şi ia soarta în mâini şi să plece pe
cont propriu la Paris, unde doi ani mai târziu obţine
cetăţenia. Cât priveşte Constanţa Zissu, personaj
care a lăsat urme serioase în devenirea afectivă a
poetului, datele sunt cât se poate de vagi. Se ştie că
a publicat în 1914 un volum de versuri (!),
Acuarele, şi că a murit în 1921, de
bronhopneumonie. Eli Lotar va deveni un foarte
apreciat fotograf și cineast, imaginile sale din
suburbia pariziană La Villette l-au făcut celebru.
Simpatizant comunist, a lucrat cu regizori mari:
Luis Buñuel (Pământ fără pâine, 1933), Jean
Painlevé şi Jean Renoir, fiind realizator al filmelor
Tenerife, 1932 și Aubervilliers, film selecționat la
Festivalul de la Cannes (ulterior, francezii vor
intitula un parc din orășelul Aubervilliers cu numele
de Eli Lotar), 1946. În ultimii ani de viață, va poza
pentru prietenul său, sculptorul Alberto Giacometti.
(cf. Nicoleta Dabija, MLR) Sunt amănunte de
natură să reconsidere, să dea peste cap, multe
exegeze consacrate.
O altă surpriză a furnizat-o donaţia unui fond
masiv de documente şi manuscrise, unele inedite,
pe care fiul poetului, Baruţu T. Arghezi (1925-2010)
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o făcea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad, prin înfiinţarea Centrului de Cercetare a
literaturii argheziene, la 21 mai 2009, ziua naşterii
lui Tudor Arghezi. De acest fond s-a ocupat mai
multă vreme criticul Ion Simuţ. Sunt manuscrise din
perioada considerată „neagră” a biografiei lui Tudor
Arghezi, anii 1948-1953. Unul dintre volume se
numește Anii tăcerii (2010), care „arată o altă față a
poetului”. Cum şi de ce au fost tăinuite atâtea
decenii aceste texte rămâne un mister. În 1974,
Baruţu T. Arghezi plecase în Elveţia pentru
tratamentul medical prelungit al fiului său. S-a
stabilit la Lausanne, împreună cu soţia sa, Doina –
Melania Arghezi. După 1989, a revenit în ţară,
petrecând anii senectuţii la Arad. A murit la vârsta
de 84 ani, marcat de maladia Alzheimer. Din acest
fond, Ion Simuţ s-a oprit, între altele, la un poem cu
totul straniu, unde „ipostazele în care îi apare fiului
imaginea răvăşită a mamei (săracă şi flămândă, în
zdrenţe, cu cămaşa sfâşiată, cu obrazul brăzdat de
lacrimi) sunt legate de suferinţa psihică a
dezechilibrului final al unei fiinţe abandonate în
momentul dureros al rătăcirilor minţii. Coşmarul
este un simptom al remuşcărilor fiului. Poemul o
arată foarte clar.” (v. Amintirea obsesivă a mamei.
Arghezi aproape inedit, în „Cultura”, nr. 478/ 31
iulie 2014) Printre rânduri, poemul acesta
fantasmatic – din cele mai dureroase ale poetului –
spune multe: „Te tot visez săracă şi flămândă/
Rugându-mă cu şoaptă blândă/ Ceva ce nu-mi aduc
aminte ce-i./ Vii noaptea-n zdrenţe din mormânt, de
obicei/ Când somnul se îngână cu trezire./ Mă cauţi
şi mă chemi din omenire./ Şi plângi cu lacrimi
mute,/ Le văd curgând pe brazda obrazului nevrute/
Şi-ţi tremură bărbia şi gura, căci ai vrea/ Să te sileşti
să râzi, bătrâna mea,/ Să nu mă întristezi./ Şi totuşi,
treci, te-ntorci, nu vrei să şezi,/ Să îmi răspunzi, sămi povesteşti/ Cum e acolo unde eşti?/ Cine ţi-a
sfâşiat cămaşa şi prohabul rupt/ De ţi se vede ţâţa
din stânga din care-am supt?/ E şi pe-acolo pismă şi
cerşetorie/ Şi nu ţi se cuvine un stihar şi ţie,/ Ombrăcăminte de năframă,/ Şi îngerescul chip,
sărmană mamă?/ Aripi uşoare, ca de fluture pe
umeri/ Şi stai tot rănile să ţi le numeri/ Şi chinuitele
mărgăritare/ Căzând pe rând din gene şi amare?/ Ce
pot să-ţi fac/ Durerile şi-acestea să le-mpac?// Am
împărţit în lume apă şi pâne,/ La fecioare, la
neveste, la bătrâne,/ Le-am îmbrăcat ca-ntr-o
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icoană,/ Le-am dat opincă nouă de pomană,/
Catrinţe, bete şi obiele,/ Copilelor le-am înşirat
mărgele/ Şi ţi-am citit molitve la cruce, la ureche,/
Cu graiul vechi, cu slovă veche,/ A cărei îngânare
(cu măduvă străbună)/ Dă rugăciunea sufletului
bună./ Şi tu tot goală şi desculţă vii/ Şi vocea ta tot
oarbă, ochii tot pustii” (Te tot visez săracă şi
flămândă).
„Tu care mi-ai schimbat cărarea/ şi mi-ai
făcut-o val de mare.”
Ei, da! Iată destule elemente pentru o biografie
cu mult relief, dar şi cu ascendenţă nebuloasă,
demnă de un mare poet rebel al secolului XX.
Puţine, foarte puţine din ele apar în fişa oficială, de
dicţionar, a lui Tudor Arghezi, care a ştiut să-şi
camufleze zonele de risc, făurindu-şi imaginea unui
târgoveţ incomod, provenit din clasa ţărănească,
trecut cu năduf şi refuz prin lumea monahală şi
devenit, prin talent şi forţe proprii, poet de linia
întâi. Putem spune că autorul Cuvintelor potrivite a
avut şi are parte în posteritate de două biografii
paralele – una de uzanţă didactică, cu debutul în
volum calculat, la 47 de ani, cu Paraschiva, mica
moşie de la Mărţişor, paradisul domestic şi infantil,
Baruţu, Miţura, „Bilete de papagal”, pamfletarul de
meserie, opera imensă, fără început şi fără sfârşit; o
alta enigmatică, cu mama Rozalia, diaconia părăsită
ruşinos, legătura erotică nepotrivită de juneţe,
vagabondajul european, boemia prin medii obscure,
primul băiat cu orientare homosexuală, închisorile,
pactul carlist şi mai apoi pactul dejist, filogermanismul, în primul război, anti-nazismul, în al
doilea, academicianul fără bacalaureat, o viaţă cu
ascunzişuri, absolut derutantă, despre care se
vorbeşte marginal. Şi totuşi, această existenţă din
penumbră, aventuroasă şi trăită uneori la risc,
demnă de un ins nonconformist şi novator în ale
literelor, domină cu obsesiile ei parte bună din
operă, în pofida imaginii serioase, austere, ursuze,
pe care scriitorul şi-a întocmit-o la senectute, când e
considerat „cel mai mare de la Eminescu încoace”.
Am spune că scrierile lui Arghezi permit mai
multe „chei” de lectură, în care temele păcatului şi
suferinţei existenţiale, sub stăpânirea unor
complexe chinuitoare – al „bastardului”, al
„excomunicatului”, al „înstrăinatului”, dar şi al
„refuzatului”, al „condamnatului” – ocupă locul
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central. De aici şi o multiplicare a atitudinii şi a
ipostazelor lirice. Pentru prima oară în poezia
noastră el impune conceptul de păcat, în
accepţiunea depăşirii nesăbuite a unor limite de
cunoaştere, dar şi de ispăşire a unei vinovăţii
ontologice. „Păcatul meu adevărat/ E mult mai greu
şi neiertat./ Cercasem eu, cu arcul meu,/Să te
răstorn pe tine, Dumnezeu!/ Tâlhar de ceruri, îmi
făcui solia/ Să-ţi jefuiesc cu vulturii tăria./ Dar eu
râvnind în taină la bunurile toate,/ Ţi-am auzit
cuvântul, zicând că nu se poate” (Psalm). Are geniu
expresiv, datorat unei inteligenţe extraordinare în a
activa cuvinte cu totul incomode sau dificile pentru
poezie şi de a-şi mistifica, prin impactul lor
neobişnuit, drama profundă. Reforma sa a fost de
lungă durată, folosind poezia spre a oculta praguri
supliciale de adâncime, precum „noapte”, „durere”,
„vinovăţie”, „rădăcini” sau „vechiul trecut” (!).
Arghezi este o adevărată şcoală de umbrire şi
agresare a sensului, de retorică subversivă şi de
codificare a culpabilităţii anxioase. Din acest punct
de vedere, el este principal precursor al
esopismului, al vorbirii codificate, cultivate cu
măiestrie de textualiştii anilor ’80 din secolul trecut.
Peste tot cuvântul suferinţă e dominant şi apăsător –
„suferinţa mea necăutată”, „şi mă muncesc din
rădăcini şi sânger”, „numai suferinţa cerului”, „ce
sufăr mi se pare că-ţi este de durere”, „suferi de
vremea ce-a crescut”, „undele mele suferinde”, „şi
suferinţa veche pe cea de-acum se-ascute”. Altfel
citim acum poemul Mâhniri, unde putem da de
înţeles unor desinenţe biografice voalate: „E trist
diaconul Iakint/ Şi temerile lui nu mint./ Fur şi
tâlhar întru Hristos,/ El printre fraţi trecu sfiios.//
Trupu-i bălan, de osândit,/ Cu pravila s-a răzvrătit/
Şi, făcând cruci, bătând mătănii/ Se simte stârv între
jigănii.// Toţi sfinţii zugraviţi în tindă/ Cu acuarela
suferindă,/ Ai cinului monahicesc,/ Scrutându-l, îl
dispreţuiesc.// Căci pe cănd schivnicii cu toţii/ Se
pedepsesc amar, ca hoţii,/ Cu post uscat şi
ascultare,/ Jertfind în Săptămâna Mare,// La el,
aznoapte, în chilie,/ A-ntârziat o fată vie,/ Cu sânii
tari, cu coapsa fină/ De alaută florentină.// Şi
Dumnezeu, ce vede toate,/ În zori, la cinci şi
jumătate,/ Pândind, să iasă, prin perdea,/ O a văzut
din cer pre ea.”
De remarcat cuvintele „tari” cu care poetul se
victimizează: „fur şi tâlhar”, „osândit”, „stârv între
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jigănii”, „dispreţ”, „pedeapsă”, dar şi ochiul
înţelegător al lui Dumnezeu, martor discret (şi
indulgent) al păcatului. Numele Iakint vine din
mitolg. Yakinthos, erou spartan din cultul lui
Apollo, care moare „rănit de soartă”. Nu e deloc
utilizat în lumea eclezială, ca botez de călugăr. Mai
apelăm la o secvenţă din arta disimulării: „Mai
mult, tu nu vei mai vedea/ Nimic, nici cer, nici
flori./ S-au prăfuit din zarea ta,/ Ca nişte nori./ Nici
zare nu vei mai avea./ Nici ochi cu care s-o măsori/
În geamuri prin perdea./ De-acum străină mâna ta/
Îţi va şedea deoparte,/ Ca un condei, pe undeva,/
Alăturea de-o carte./ Şi ochii tăi, de gura ta,/ Vor
trece mai departe,/ Decât un nufăr de o stea./ Orbita viaţa şi, cu ea,/ Şi cântecul şi luna./ Şi unda-n care
strălucea/ S-a stins pe totdeauna.// Tu pentru vecie
nu vei mai fi,/ Şi-ai fost, mă-ntreb, vreodata?/
Pustiul mă învălui,/ Când sub un plop mi se trezi/
Tot dorul de-altădată!/ Durerea mi se pierde-n fum,/
Tot căutând un vreasc de rost/ Într-aste drumuri fără
drum,/ În care toate doar au fost,/ Şi nu mai sunt
acum” (Doliu). E vorba de un poem de despărţire,
aluziv şi împovărat de regrete. „Perdeaua” prin care
priveşte Dumnezeu trimite la poemul cu Iakint, cu
care Doliu se înrudeşte. E de urmărit această lirică
fantasmatică a lui Arghezi. Mama reală şi amanta de
la Cernica rămân motivele constante ale unei
poetici mânate de melancolii, care evită spovada
explicită, în favoarea unei estetici meşteşugite a
cuvântului. Macedonski i-a şoptit la ureche festa lui
Mallarmé în poezie, adică: „să cedezi totdeauna
iniţiativa cuvintelor”.
„Şi ţărmii-mi cresc în jur cât noaptea,/ pe cât
talazul mi se-ntinde”
Arghezi descoperă de timpuriu mistica
sufletului ca realitate esenţială, ca partener de
suferinţă şi de dialog, prelungind în modernitate
nostalgia idealităţii însoţitoare, venită dinspre
moştenirea romantică. Încă în Agate negre (1904)
exersa cota vizionară a acestei adeveriri divine care
merită contemplată şi interogată: „Și cum sufletul
se pierde/ Într-un lin păiejeniș/ Ce se leagănă pieziș/
Să-l mângâie și dezmierde...”; „...Pe suflet piatra
tumulară/ Pentru vecie să ţi-l frângă”. Referinţele
devin numeroase în Cuvinte potrivite (1927), unde
sunt activate mărturii de comunicare pentru un eul
aflat în anevoinţă, care îmbracă straiele omului de
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rând, slăbit, umilit de îndoieli, copleşit de spinii
dureroşi ai existenţei: „Sufletul nostru, şubred şi
sărac” (Muntele măslinilor), „Sufletului nostru
bucuros de moarte” (Niciodată toamna),
„Deschide-mi-te, suflet, prin şapte ochi de suflet”
(Nehotărâre), „Sufletul meu, deschis ca şapte cupe”
(Psalm); „Sufletul meu îşi mai aduce-aminte,/ Şiacum şi nencetat, de ce-a trecut,/ De un trecut ce mie necunoscut./ Dar ale carui sfinte oseminte// S-au
aşezat în mine făr’ să ştiu...” (Arheologie),
„Fereastra
sufletului
zăvorâtă
bine”
(Morgenstimmung); „Mi-e sufletul bolnav de râie/
Şi pân’ la sânge se mângâie/ Cu ghiarele-i de corb”
(Pe ploaie), „ca un suflet de pripas”
(Duhovnicească), „Tot sufletu-i un clopot mişcat în
vânt pe toarte...” „Sunaţi în amintire, voi, suflete, pe
rând...” „Când sufletele toate de tot vor fi tăcut...”
(Voci), „...mi-ai pus pe suflet fruntea/ şi-ai luat întrînsul locul mumii” (Psalmul de taină); „Poteca de
suflete sesul strabate.” (Inscripţie pe biblie) etc.
Omul şi sufletul se împreunează în poezie, sufletul
fiind martor şi însoţitor al destinului. Puterea
sufletului s-ar vădi prin scoaterea fiinţei din
însingurare, din precaritate, din rătăcire, ca s-o
reintegreze izbăvitor mediului transcendent, atunci
când legăturile sunt în restrişte. Dar pentru asta e
nevoie de reinventarea modului de a dialoga, de
refacere a contactului sau corespondenţei cu
mecanismul lăuntric în „întâlnirea” sa cu miracolul,
cu absolutul, şi aici Arghezi – năpăstuitul,
„păcătosul”, oropsitul, „blestematul”, „odrasla vie-a
crimei tuturor” (!) – se dovedeşte un reformator
excepţional. Când existenţa se cufundă în taină,
devine cinic şi agresiv: „Biciul răbdat se-ntoarce în
cuvinte/ Şi izbăveşte-ncet pedepsitor/ Odrasla vie-a
crimei tuturor.” (Testament), unde e de studiat ce
vrea să spună crima tuturor, răzbunată prin cuvânt?
A urmat coborârea în infern, cu Flori de mucigai
(1931). Poetul se simte mereu în lume şi în afara ei,
în vizionarul de sclipire al cuvântului, care îi dă
curaj să înainteze în dialog, să transfigureze
suferinţa, cu nostalgia armoniei depline. Sufletul
devine mijlocitorul acestei năzuinţi spirituale spre
înalt şi el se deşteaptă prin cuvânt, prin cântec şi
prin moarte, cele trei „chemări” orfice, vădind
„setea nepotolită de tot ce se află dincolo, proprie
firilor surghiunite” (Baudelaire). Modernitatea şi-a
însuşit această experienţă, iar Arghezi e un
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argument generos: a aflat şi deprins idiomul
Întunecatei Unităţi. Rămâne de studiat orfismul
poeziei sale.
Într-un experiment pe care îl făceam cu mai
mulţi ani în urmă, aplicând o grilă generativă de
analiză poemului arghezian Morgenstimmung,
rezulta că textul integral derivă dintr-o propoziţie
care capătă amploare: Tu ai cântat în mine (reducţie
a primului vers: „Tu ţi-ai strecurat cântecul în
mine”), în care fiecare constituent îşi dezvoltă
paradigma sa simbolică. Tu – oaspetele de nicăieri,
Dumnezeu, sufletul, iubita? concepte ale tainei
lăuntrice – „cu degetul tău cel mic”, „întreaga ta
făptură”, „cu tunetul se prăbuşiră şi norii”, „vijelia
aduse cocorii/ Albinele, frunzele...”,/ ai cântat – cu
sensul activant, de intervenţie, de însufleţire, de
manifestare, „cântând”, „cântecul”, „în vânt”, „intra
să sape”, „ca o lavandă sonoră”/ în mine, captivul,
claustratul, izolatul, „zăvorâtul” – „eu”, „clădirea
toată”, „au sărit zăvoarele”, „mânăstirea mi-a rămas
descuiată”, „încăperea universului închis”. Ce să fie
această prezenţă autoritară care se instituie ca
entitate deplină, în stare să cutremure fiinţa, s-o
transforme, s-o renoveze? Este Dumnezeu, care
mişcă cerul şi îl revarsă peste lume, făcând-o să-şi
descuie zăvoarele? Să fie oare sufletul, care vine de
departe, visându-şi exilul în fiinţa pământeană? Sau
poate silueta fulgurantă a iubitei, care umple spaţiul
de mireasmă tainică şi har supranatural? Aici ne
surprinde cu totul poeticitatea argheziană, în ţinuta
complexă a simbolului, care coboară metafizicul
din înalturi, îl face tangibil, impregnat în fibra
realului, şi dă aripi de speranţă muritorilor
năpăstuiţi. Încât finalul poemului, unul al fuziunii,
al împreunării şi comuniunii extatice, îl citim ca pe
un triumf al forţei spirituale şi vizionare (ceea ce se
vede dincolo): „Tu te-ai dumicat cu mine vaporos/
Nedespărţiţi în bolţi./ Eu veneam de sus, tu veneai
de jos./ Tu soseai din vieţi, eu veneam din morţi.”
Nivelurile simbolice pe care le promovează textul
(bolţi, viaţă, moarte) admit întâlnirea în inefabil, în
„cântec”, în parfum, starea de miracol care dă
măsura acestei poezii cu fantasme, ce vrea să
şteargă hotarele între „afară” şi „înăuntrul” fiinţei,
în aşteptarea fiorului divin. Poet al modernităţii,
Arghezi nutreşte o necurmată remuşcare după
legături trainice cu transcendenţa, cu divinul, în
care prezenţa devine absenţă, iar absenţa stare
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aievea. Poezia este ardere de sine şi investire a vieţii
în idealitate. Şi iarăşi intervine lecţia lui Baudelaire:
„Vaporizare şi centralizare a eului. Asta e totul!”.
„Pustia vremii, străbătută/ de şoimi, de
scrum şi de nisip”
Arghezi şi-a divulgat în puţine ocazii secretele
scrisului. Într-o destăinuire de raritate, din piscul
senectuţii, pe care i-o încredinţa istoricului literar
Gheorghe Bulgăr, în 1958, el face câteva
consideraţii de mare actualitate despre destinul
cuvintelor în poezie, unde nu atât migala de
şlefuitor e pusă în valoare, ci situarea expresiei
poetice în câmp ideatic şi estetic. Frumosul este
suveranul acestei „munci” proteice, de iscodire şi
inovare: „Poezia cea mai căutată construieşte
imagini şi metafore imprevizibile din cuvinte
comune, aşezate în vecinătăţi unice. Poezia pune
puţine probleme de vocabular, dar infinite de
organizare nouă a cuvintelor care iau asupra lor
înţelesuri şi lumini noi, înnobilate de vibraţia
sensibilităţii autorului, ca să le trimită în lume drept
mesageri ai tulburării de o clipă. Poetul, acolo unde
omul obişnuit nu vede nimic, reţine miracolul lumii
în mişcare şi înnoire. Relaţiile complexe din lumea
în care se mişcă cheamă în minte legături noi între
cuvinte. Adaosul de nuanţe în cuprinsul cuvintelor
vechi oglindeşte faţa nouă a spiritului, filtrează
metaforic straturi invizibile de afectivitate... Aici
însă ameninţă o primejdie. Căci într-o vreme a
tuturor vitezelor astronomice, scriitorul, în loc să se
concentreze, punând în fiecare frază miez ca să
atingă mai repede ţinta, este mai degrabă atras către
diluări şi lungimi de exprimare, criticabile, fiind
inutile. Umflarea strică iremediabil scrisul.
Lucrarea poetică e o victorie asupra rezistenţei
cuvintelor şi asupra tendinţei către difuziuni, cărora
ar fi bine să li se aplice spiritul critic şi autocritic...
În toată munca scriitorului e, mai ales, necesară
constrângerea. Frumuseţea limbii nu poate fi
apărată şi nu poate fi sporită fără o muncă
supravegeată şi fără exerciţiul dârz al gustului
estetic. A crea din cuvinte o lume de idei şi de
simţiri noi echivalează cu a înălţa şi înnobila limba
poporului. Dar jocul minor al cuvintelor
convenţionale nu va rezista niciodată timpului, care
cerne, cerne peste noi, peste închipuirea şi ambiţia
contemporanilor, valorile adevărate şi le aşează la
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locul cuvenit... Expresia poetică inovatoare şi
încărcată cu noi valori metaforice, trebuie să
răscumpere pacostea gunoaielor lexicale, acest
balast ucigător al intenţiei... S-a statornicit de la
Homer că scriitorul reprezintă excelenţa artistică a
limbii. E o sarcină grea, dar de nobleţe...
Adevăratele câştiguri ale expresiei poetice stau în
densitate, exactitate şi culoare. Versul cioplit o dată,
de două ori, de o sută de ori trebuie să vină în lume
ca o vestire nouă, ca un strigăt de triumf şi de
eliberare. Detest aerul de publicitate şi de
permanenţă poetică în presă a celor care versifică
facil pe teme de circumstanţă... Viaţa poetului, ca şi
viaţa creatorilor din alte domenii, este plină de
avânturi şi de zădărnicii. El ia cuvintele, le
împleteşte şi din împerecherea lor poate ieşi mătase
sau frânghie. Datoria lui de conştiinţă e să ţeasă
numai mătase şi să dea în lume numai lucru
împlinit, care să bucure şi să înalţe.” (Din interviul
dat lui Gh. Bulgăr, în 1958, publicat în Suplimentul
literar şi artistic al „Scânteii tineretului”, nr. 45/
216, din 10 nov. 1985; textul inedit merita inclus
într-unul din volumele de publicistică.)
Ceea ce surprinde în acest discurs despre
poeticitate este accentul pus pe noutate, pe spiritul
novator şi reformator („organizarea nouă a
cuvintelor”, „miracolul lumii în mişcare şi înnoire”,
„legături noi între cuvinte”, „faţa nouă a spiritului”,
„a crea din cuvinte o lume de idei şi de simţiri noi”,
„expresia poetică inovatoare şi încărcată cu noi
valori metaforice”, „ca o vestire nouă”), care
trebuie să anime neîncetat fronda scriitorului,
detaşată tradiţiei. Poetul execută un act explorativ în
„straturile invizibile de afectivitate” (!), traversând
astfel stări de graţie, de apropiere cu absolutul.
Pentru Arghezi, materialul lingvistic vine mereu la
întâlnirea cu puterea emotivă a ecourilor lăuntrice şi
de aici puterea lui de a inova. De altfel, e de
observat modul în care poetul a ştiut să abată atenţia
de la surghiunul personal „în nedesăvârşire”, la
experienţa cuvântului, trecut prin suferinţă, pe calea
de a construi pentru sine vizionarul.
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POVESTIRI DOBROGENE!
Constantin DRAM
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Neagu, cel care, asociat cu magicul spaţiu al
Fîntînii, înşiruie poveşti în stil oriental,
reamintind mereu că Dobrogea este „ţara
vechimii” dar şi a contactelor culturale, a
intersectărilor culturale, a unor începuturi şi
a unor continuităţi paradoxale; mai mult
decît mulţi dintre congenerii săi, Ioan Florin
Stanciu scrie pentru că are ce spune, într-o
manieră deloc artificioasă. Dimpotrivă,
firescul povestirii trimite spre mari plăceri
ale actului lecturii, realizînd intrarea în acel
spaţiu de deliciu auditiv şi vizual pe care
doar ritmurile orientale (originare) ale
povestirii le mai pot asigura. Acestora se
adaugă siguranţa unei construcţii narative
care trimite mai degrabă spre o clasicitate
durabilă, decît spre o modernitate stridentă;
laurii modernităţii se regăsesc însă pas cu
pas, atunci cînd cînd naraţiunea, într-o
curgere impecabilă, adună imagini, semne ale
timpului şi efigii neclasificate, într-o realizare
demnă de soliditatea podişului sarmatic.”
Plăcerea evidentă și mereu augmentată de a
supralicita narativ rolul poveștilor/ legendelor/
miturilor/ povestilor era vizibilă textual din acel
roman care lăsase o întreagă parte a textului să
recompună universul „traistei de povești”și al
sapiențialelor istorisiri spuse de un învățător/ un
hoge, după canonul lumii orientale, un personaj
remarcabil în canonul prozei acestui scriitor
dobrogean, care se distinge, prin cărțile sale, de
tot ce s-a scris despre acest tărîm semi-legendar.
Neținând cont doar de geografica/ istorica
înțelegere a lumii Dobrogei, mult timp întoarsă
spre Răsărit și prea puțin spre Occidentul
impregnate de alte tipare culturale, prozatorul

CRITICA PROZEI

Prozele scurte semnate de Ioan Florin Stanciu
(Timpul posibil, Editura Junimea, 2019), cu sau
fără legătură explicită cu materia romanelor
publicate de acest autor (de importanță reală,
adică mult mai mare decât faima de după…),
reîntăresc discuții ce s-au făcut frecvent despre
statutul povestirii ca specie epică de mai mica
anvergură. Când se ivește prilejul, aceste
comentarii sunt reluate și apoi, de ce nu, le uităm
undeva, până la următoarea ocazie, rămânînd
proza scurtă cu binele și mai puțin binele ei, ca
specie tot mai puțin cultivată, acum cînd
romanele ne asaltează cu oferte tot mai tentante .
Dar toate elementele invocate în asemenea
discuții devin argumente de substanță pentru a
putea înțelege resorturile artei narative romanești
în general și de acolo, dincolo de epicul înțeles ca
literatură, tot ce ține de începuturile mari ale
eposului.
În ceea ce îl privește pe Ioan Florin Stanciu,
măcar un roman scris de prozatorul dobrogean
depășește cu mult un orizont de receptare așa cum
ar putea fi el definit de ceea ce s-a petrecut în
ultimele două decenii (adică vorbim de literatura
de după 2000). Mă refer la Cinema Orient, roman
apărut spre sfârșitul anului 2016, despre care am
avut plăcerea să mă pronunț la vremea respectivă.
Reiau finalul articolului de atunci („Convorbiri
literare”, numărul 3, martie 2017), pentru a putea
face o necesară trecere spre ceea ce voi spune în
continuare: „Că avem de a face un stilist, e
evident de la prima la ultima filă a unui roman
care nu uită nicicînd de plăcerile secrete oferite de
povestire, aşa cum ne convinge simbolicul
învăţător Ezarhu, atemporal parţial în sensul unor
personaje din Sadoveanu, Bănulescu, Fănuş
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Ioan Florin Stanciu își elaborează scriitura bazată,
în primul rind, pe o mare forță stilistică originală,
integral asociată cu forța evocărilor succesive,
avînd darul de a re-compune viziuni, „filme”/
scenarii ce aduc spre imaginarul cititorului de
după anul 2000, o materie narativă care se
compune, aproape „geologic”, din straturile unic
plăsmuite ale arealului dobrogean, cu focalizare
spre satele de azi Vadu și Corbu, lăsînd însă fante
de observație, ca într-un joc magic, pentru ceea ce
au lăsat sutele de ani de stăpânire otomană (încît
vorbim vorbim de Caraharman, uneori și de un
Gargalîc plasat mai către centru), fără ca romanul
sau prozele actuale să eludeze ceea ce provine/ e
fantazat sau nu de al treilea strat, cel al anticului
Vicus Celeris, contemporan cu alte așezări grecoromane…Peste ele, s-au așezut, în timp, praful
uitării. Au trecut seminții nomade de tot felul, sau așezat stăpâniri ce păreau veșnice (bizantine,
otomane,
rusești,
sovietice,
comuniste
românești…imaginile sunt distilate, re-create în
pagini ale unor povestiri ce țin sau nu de ce s-a
întâmplat satului contemporan Vadu (și nu
numai), văzut din perspectiva unor siluiri de
caricatură adesea, specifice regimului comunist.
Dar, dincolo de ele, se plasează, salvator,
taumaturgic, poveștile care scriu și re-scriu mereu
lumea. „Viață, film, poveste” constituie un motor
narativ mereu activat de textele acestui scriitor
care (am mai repetat-o) merită mult mai multă
atenție, nu doar prin faptul că a reușit să unifice
într-o interfață unică prin expresivitate legende,
povești, povestiri, întîmplări mai vechi și mai noi
(„Dobroge, tu ești țara vechimii” spunea marele
său afin, Sadoveanu), ci și prin faptul că în
vremuri nu chiar faste, cînd lumea se arată a fi tot
mai grăbită, prozatorul de la țărm de mare se arată
a fi un împătimit al stilului prin care înnobilează
cele spuse în texte care trimit spre semne „mai
vechi decît lumea” sau spre timpuri mai noi,
„tulburi”, care au schimbat cursul normal al vieții,
exemplul cel mai dezbătut în proza sa fiind
impactul impunerii regimului comunisto-sovietic,
eveniment comparabil implicit cu efectele acelor
treceri succesive de coloniști, stăpânitori
vremelnici, precum romanii, bizantini, otomani,
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cărora li s-au adăugat, inerente cohorte de
nomazi; în fața satrapilor bolșevici (simbolizați
de eternul președinte de sfat popular Caterof)
acestea pălesc.
Ioan Florin Stanciu scrie apropiindu-și
simpatetic imagini și contopindu-se cu pulsiuni
milenare, asimilîndu-le în toată profunzimea lor
mitico-poetică. Substanța poetică (întru totul
acoperitoare în multe povestiri sadoveniene,
secvențială doar la Stanciu), ca și aceea specifică
scriiturii satirice neiertătoare, mergînd spre
grotesc, absurd, caricatură, uneori, se topește întrun discurs definitoriu ce ține de asprimi venind
de dincolo de prima reacție, de obicei umorală.
Vorbim aici de un proces original de acumulare
cultural-afectivă și de decantare aplicată în retorta
unică a scriiturii autorului de la Corbu. Iar patina
„dobrogenizării” (cu acel balans specific între real
și ireal, cu prezentarea firescului relatării ce face
o prezență vie din vestigii ce sunt peste tot, ele
fiind transformate în mărci ale locurilor dintre
Dunăre și mare) asumată intrinsec e
particularitatea care îl deosebește de proza
fastuoasă, ceremonioasă, mai rară în expunere
ironică sau în asprimi ale tonalitatății, precum se
întîmplă în povestirilor/ romanele marilor săi
apropiați stilistic, cum sunt Sadoveanu, Fănuș
Neagu, Ștefan Bănulescu.
În prima povestire (Cartea morților) întîlnim
un amestec insolit de imagini ce țin de o
contemporaneitate tratată satiric (în lumea ce pare
să devină atemporală, mereu aflată în
comunism… deoarece e condusă de longevivul
șef/ președinte Caterof) și care nu poate fi
nicicum despărțită de lumile vechi și foarte vechi
(„spre laguna Sinoe și spre scheletele din
marmură afumată ale Histriei…”). Revenind către
noi, fără să uite trecutul, naratorul derulează un
film, o comedie neagră/ absurd ce prezintă, în
regim parabolic, lumea fără legi a comunismului/
postcomunismului în care cărțile roșii, pistolul,
activistul de partid sunt totul: „…se înghesuiau
mai strîns decît cărămizile însîngerate-ale
Babilonului volumele zadarnice ale marxismleninismului incontinent, așa cum fuseseră ele
primite cîndva de la regionala de partid, ca
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premiu simbolic pentru încheierea triumfală a
colectivizării. (…) De aceea, ideea de-a mă
înscăuna provizoriu, în locul secretarului secretos
dispărut, mi-a venit, cred, chiar în clipa aceea,
amintindu-mi că prestigiul primilor politruci
colectivizatori ai bălților era dat de cartea roșie,
strînsă la pieptul vestonului tutuniu și, mai ales,
de pistolul purtat ostentativ sub centură.”
Naratorul construiește, de aici, un adevărat
scenariu filmic, cu puternice elemente ce țin de
expresivitatea expunerii, în care ritmul alert,
specific, este completat de arta descripției de
excepție, întîmplarea plecînd de la amănuntul
semnificatic, premonitoriu, al celor trei cartușe
aflate în încărcătorul pistolului, acesta
semnificînd puterea de „comisar”, un fel de
sinonim ad-hoc al puterii absolute în locuri uitate
de Dumnezeu și de subalternii săi pe Pămînt.
În alt registru, în care o anume inocență a
descrierii vag-poetice („îmi plimbam palmele
tremurînde peste toate rotunjimile infinit-delicate
ale bidonului minune…”) se împletește cu o
poveste narată în registrul naiv al celui care
trăiește aventura vieții sale ( „într-o noapte cînd sa întîmplat să plouă cu bidoane…”) și cu posibilă
deschidere spre un filon erotic, determinat de
imixtiunea personajului feminin („…mă cam ia
cu gîdilici pe-acolo, pe unde-ți mișună ție
deștele.” Se realizează un interesant semn iconic,
în care transferul dinspre materialul inanimat
către un animat de poveste (fata investită miticfolcloric) conduce spre aprinderea unei posibile
scînteieri erotice.
O călătorie inițiatică (Dincolo) e un fel de
basm cu Harap Alb privit din altă contextualizare,
cu re-descoperirea personajului favorit din
literatura lui Ioan Florin Stanciu, acel învățătorbunic-arheu altoit din stirpea lui Nastratin;
dincolo de codul sapiențial, e un foarte potrivit
moment narativ pentru o joacă între cele două
registre, real și ireal/ cu puțin fantastic. Poate fi
apropiată, ca registru, de povestirea Instant
Karma, text captivant în care elementele de basm,
poezie, umor subțire se intersectează cu datele
realului nemilos și cu cele ale fantasticului de
sorginte livrescă, cu un final pe măsură.
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Ca orice povestaș înzestrat cu har și cu
rafinament narativ, Ioan Florin Stanciu realizează
un adevărat festival al finalurilor de povestire: în
textul mai înainte numit, acest final, elocvent,
poate derula, ca o rolă de film de pe vremuri, totul
în sens invers. „– Ei, Karma, bre. Ăsta-i secretul!”
Iar derularea pînă la un nou început narativ te
aduce spre titlurile, niciunul aleatoriu. Registre
stilistice, amestec de perspective, de lumi de ieri
și de azi, asumarea și asimilarea culturală de mare
efect, știința finalurilor de text, trimițînd spre un
titlu cu valoare de resort narativ, capacitatea de a
„dobrogeniza”, toate acestea, și multe altele, țin
de măiestria unui autor de modă clasică, de bună
seamă.
Livada de vișini e un alt tip de parabola și
satiră politică re-asamblate ingenios. Titlul
povestirii e motivat integral de narațiunea în care
personajul, surprins inițial în situația, parodiată
copios, de comandant de pionieri în grija căruia se
află cele trei statui, replici miniaturale ale
întemeietorilor marxism-leninismului/ Marx,
Engels, Lenin, pentru cei care au început să
uite…, Replici ale acestora se aflau în oricare
instituții, nu doar de învățămînt,fiind, deseori,
prilej cam periculos de ironii, de satiră
necenzurată: „…i-am dus și pe ei pe-afară, prin
tufe, ori tu nici n-ai văzut ce constipați se holbau
la noi, înfășați în reverele alea și cu gîtlegăul cît
pumnul, sub gușă?” Peste ani, întors ca profesor
în școala copilăriei, naratorul-personaj cunoaște
revanșa istoriei, după umilințele trăite ca
„îngrijitor” al celor trei simboluri statuare în
miniatură. Cei trei „năpîrstoci” sunt vînduți
pentru suficienți „euroi” din care să cumpere
pămîntul pentru livada din titlu; o imagine cu
valoare de exorcizare e plasată în final: „…o
livadă de vișini, înflorită sub lună și-o căsuță albă,
de lemn drept în mijloc, pe tăpșanul de lîngă
fîntînă!”
Un alt fel de fantastic, în care răul simbolizat
de Mamona proliferează…născînd un nou prunc
întîlnim în povestirea Mamona și fiul; o
distorsiune (un fel de buclă temporală) prezintă
Timpul posibil, cu o revenire caustică, în final: „ –
Păi asta era statuia cu Afrodita ieșind din spuma
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mării. Aia ,bre, pe care-au dărâmat-o comuniștii,
apoi, zicând c-o reprezintă, de fapt, pe regina
Maria, cel mai mare dușman al poporului, după
cum bine se știe.”
O proză aparte, în care e investită multă satiră,
umor, vorbire sibilinică, re-plasarea într-o
Dobroge în care trecutul (vestigiile acestuia) pot
fi de real folos firilor pragmatice contemporane.
Plecînd de la un gorgan asimilat mai întîi ca loc
total nefolositor, personajul Iorguș Deligorgu,
„cetățean european, domiciliat la 108 B” (îl
putem bănui pe scriitor de o devoalare
postmodernistă a propriei adrese…) dezvoltă o
afacere inedită (un fel de muzeu sui-generis),
ocazie cu care resorturile unui scriitor cu resurse
inepuizabile au posibilitatea să se manifeste, mai
cu seamă atunci cînd totul se sfîrșește: „…peste
vreo alte trei zile, grăbiți de miasme și de miliție,
doar ce prăvăliseră malurile de pămînt peste
muzeograful local – solemn întins peste lespedea
de granit a mongolului cel de demult, cu paloșul
pe piept și cu flamura verde a profetului la
picioare, după cum îi învățase popa ăla turcesc,
care-i răcnea de vreo cîteva ori pe zi Allah IIlalah,
din minaretul său, de deasupra mormîntului
vegheat acum doar de tăblița de avertisment a
Academiei Române.”
Alte povestiri confirm harul unui autor care
știe cum să scrie despre ceea ce intenționează să
fixeze, tot așa cum semnele din trecut s-au
permanentizat prin legende, povești, pietre
străvechi. Ofranda e un joc subtil între iluzie/
oglindă și realitatea posibilă, Lampa lui Illici e o
povestire suculentă în care grotescul, picarescul
de ocazie, șarja social-politică își dau mîna într-o
aventură ce pornește de la tentativa de a vinde pe
ascuns trei purcei și se încheie cu descrierea unui
noroc neșteptat (o traistă de bijuterii luate de la un
soldat rus mort), prilej de o glosare neașteptată,
legată de titlul povestirii: „– Măi nepoate, a zis
atunci tata-mare, rar și sfătos, auzisem și eu de
binefacerile și de pricopseala electrificării
leniniste, dar nu mă așteptam să ne cadă-așa iute
din cer!” Un pumn de cenușă e o schiță de proiect
despre destin, Peisaj cu dropii coapte e o translare
posibilă de la o relatare a unui geograf italian prin
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provincia Dobrogea, la 1634, cu descrierea
copioasă, expresivă, a obiceiurilor pămîntului,
inclusiv a pedepsirii exemplare de către pașa de la
Silistra a unui bandit local; Sînziana și Pepelea e
o re-scriere în cod modern/ postmodern a
posibilului filon folcloric, cu șarje satirice
mergînd pînă la substituirea personajului feminin
tentant cu o replica tulburătoare a unei statui de
Praxiteles; la fel, Veșnica pomenire e un tablou
grotesc, în tușe groase a înmormîntării unui hoge,
căruia i se plasează drept stelă funerară o piatră a
unei antice prințese Antusa, pe cînd Istoria vie,
respectiv Terminal sunt narațiuni izvorîte din
decantarea unor evenimente aproape cotidiene
(comportamentul subuman al distrugătorilor de
statui în timpul unor manifestații, meditația
temătoare a est-europeanului ajuns, în sfîrșit!...în
Place de la Concorde: „…va fi fiind tot vreo
monumentală întruchipare a lui Lenin și c-am
nimerit, printr-o sarcastică uneltire-a securității,
tot pe undeva, prin labirinticul nostru lagăr
socialist, la Sofia, Tiranna, Havana sau Ulan
Bator.”
Și prin aceste povestiri (sau poate chiar și mai
mult prin ele) Ioan Florin Stanciu își probează
condiția de subtil și înzestrat căutător prin
labirint, așa cum vede el lumea și ființa umană,
neputînd să o perceapă pe secvențe ad-hoc, ci
luînd-o mereu ca depozit infinit de imagini, pe
care caută mereu să le aducă către sine și către
noi, într-un balans fastuos, numai de el cîntărit, de
poezie telurică și film reconvertit, în care
asperitățile fac bună casă cu efuziunile bine
temperate liric, împlinind și desfăcînd lumile între
proiecții iluzorii și scenarii ce întrec realitatea,
pulverizată încă pe hotarul fragil dintre istorie şi
reverie.
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PRESA STUDENŢEASCĂ IEŞEANĂ
ÎN DATE ŞI AMINTIRI

Diana BLAGA
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și numele marcante ale vieții culturale
ieșene și nu numai care se leagă de existența
celor două publicații. Nu sunt uitate nici
suplimentele acestor publicații, multe dintre
ele cu caracter umoristic și, implicit,
subversive în context imediat.
Cei doi parteneri de dialog sunt antrenați
în cercetare de pe poziții diferite: unul ca
om din interior, care a trăit evenimentele
discutate, fiind parte reprezentantă a
autorității comuniste – Doru Tompea –,
celălalt ca cercetător al perioadei – Sorin
Bocancea. Ei reconstruiesc un fenomen de
la resorturile care au dus la apariția sa, la
motivațiile funcționării sale, evoluție,
impact, relația cu puterea, raportarea la
dimensiunea politică etc. Toate acestea sunt
realizate într-un amplu dialog, în care, pe teren
sociologic și cultural, sunt îmbinate o analiză de
tip cantitativ și una de tip calitativ, însoțite de un
pluriperspectivism conturat de mărturii ale unei
părți a actorilor acestui fenomen. Această
abordare permite o privire nuanțată asupra epocii
și asupra structurilor vizate, în care
subiectivitățile sunt valorificate, reușind prin
ansamblul lor să asigure, însă, un tablou obiectiv,
tocmai prin multitudinea viziunilor pe care le
cuprinde, evitându-se o privire de tip maniheist,
în care există doar alb și negru, ignorându-se
nuanțele. Totodată, o astfel de analiză permite
axarea asupra indivizilor care compun un sistem
politic și ideologic, și nu doar asupra sistemului în
sine, ca entitate de sine stătătoare, masificată și
masificatoare.
Volumul reconstruiește, așadar, climatul în
care s-a dezvoltat și și-a dus existența o
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La începutul anului 2014, se lansa, la Iași, un
proiect menit să îndrepte atenția publicului asupra
anilor premergători lui 1989, iar aceasta sub egida
Facultății de Științe Politice și Administrative a
Universității „Petre Andrei” din Iași, a Institutului
de Studiere a Ideologiilor și a revistei de științe
politice „Polis”. Amplitudinea proiectului este
marcată de diversitatea evenimentelor pe care lea cuprins, printre care dezbateri, conferințe,
expoziții, proiecții de film, lansări de carte. În
cadrul acesta, la editura Institutul European din
Iași, partener în concretizarea proiectului, s-a
lansat seria „După 25 de ani. Comunismul în
Europa de Est”, coordonată de Sorin Bocancea și
cuprinzând volume de interviuri, mărturisiri și
studii pe tema comunismului. Mai exact, până în
acest moment, au apărut opt volume din această
serie, dintre care trei sunt dedicate presei
studențești și mediului universitar ieșene: De la
presa universitară în comunism la presa
postcomunistă (2014, coord. Sorin Bocancea),
Două decenii de comunism în Iașul universitar
(2015, Sorin Bocancea și Doru Tompea) și, cea
mai recentă apariție, Două decenii de comunism
în Iașul universitar. Presa studențească (2019,
Sorin Bocancea și Doru Tompea).
Continuare și nuanțare la volumul din 2015
menționat, cel din 2019 se axează, după cum o
indică și titlul, asupra lumii conturate de
publicațiile periodice studențești ieșene din anii
comunismului. Revistele din centrul volumului
sunt: „Alma Mater”, devenită ulterior „Dialog”,
„Opinia studențească”, „Viața Politehnicii” și
„Symposion”, cu o mai mare atenție asupra
primelor două, având în vedere impactul cultural
pe care l-au avut atât în epocă, cât și după 1989,

79

comunitate studențească culturală, reușind să își
impună vocea într-un mediu mai mult auster.
„Alma Mater”/ „Dialog” și „Opinia studențească”
se evidențiază cu atât mai mult prin apropierea de
cercurile literar-culturale, de facultățile de
Filologie, Filosofie, Istorie, de legăturile cu lumea
scriitorilor și artiștilor ieșeni și din țară. Lucrul
acesta a determinat și o atenție mai mare a
Securității asupra lor, cu atât mai mult cu cât
printre redactori sau colaboratori se numărau
oameni aflați în atenția constantă a autorităților.
Este cunoscută capacitatea agenților Securității de
a-și asigura existența prin inventarea pericolelor,
prin augmentarea unor fapte nevinovate, astfel
încât să pară o amenințare la adresa sistemului, pe
care ei sunt meniți să le țină sub control. Astfel, sa conturat ceea ce este cunoscut drept „Grupul de
la Iași”, un grup eterogen, în centrul căruia se
aflau nume ca Liviu Antonesei, Al. Călinescu,
Dan Petrescu, Luca Pițu și mulți alții, dintre care
unii aveau dosare de urmărire de sine stătătoare
consistente în arhivele Securității. În acest grup
larg se disting însă două dosare: „Cercul” –
vizând, conform lui Doru Tompea și lui Sorin
Bocancea, anturajele lui Al. Călinescu și ale lui
Liviu Antonesei, inclusiv din afara Iașului, un
interes deosebit reprezentând legăturile dintre Al.
Călinescu și lectorii străini de la universitate –, și
„Cameleonii”, cu referire la nucleul ieșean al
acestui grup, dosar deschis după ce în mai 1983,
ca urmare a unei anchete amănunțite, câțiva
universitari au fost sancționați, iar redactorul-șef
al „Dialogului”, Sorin Antohi, este înlăturat din
această funcție.
Mediul acesta al presei studențești, în care
studenți și tinerele cadre universitare cooperează,
colaborează dincolo de limitele impuse de
cursuri, dincolo de ideologia oficială care își face
simțită prezența pretutindeni, le asigură acestora
doza de libertate de gândire și de exprimare
necesare, o supapă într-un mediu auster,
conturând o comunitate pe bază de afinități
deopotrivă spirituale și culturale. Se impune,
totodată, și nevoia studenților de a-și contura o
identitate, de a se simți parte a unei comunități,
dincolo de datoria socială cerută de propagandă.
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Rolul pe care atmosfera din redacțiile acestor
publicații periodice studențești l-a avut în
formarea tinerilor care au fost parte a lor este
surprins în acest volum de mărturisiri cum sunt
cele ale lui Florin Cîntic. Istoricul, actualul
director al Arhivelor ieșene, își amintește de
atmosfera formatoare a vieții de redactor la
„Alma Mater”/ „Dialog”, de „atmosfera culturalcamaraderească”, de „experiența critică și școala
gândirii” experimentate în acei ani: „Revista a
fost pentru mine o experiență fabuloasă nu numai
intelectual, ci și uman. [...] A fost o școală a
minții, a stilului și a caracterului de neînlocuit
pentru mulți dintre cei care am fost atunci acolo!”
Florin Cîntic rememorează unul dintre primele
contacte cu această lume, înainte de a deveni
parte a redacției „Dialogului”, alături de Radu
Andriescu (ca redactor-șef), Andrei CorbeaHoișie, Ștefan Afloroaei și Mona Paiu.
Participarea la una dintre „Serile Dialog”
organizate sub egida revistei i-a fascinat anii de
studenție: „Am fost de față atunci, în decembrie
1982, la show-ul public dat de «Grupul de la
Iași», de cronica literară live citită de Dan
Petrescu, de lectura explozivă, în canon, Luca
Pițu – Sorin Antohi din celebrul manuscris Brazde
peste haturi sau de incomparabilul one-man show
făcut de George Pruteanu cu Divina Parodie.
Știam deja ce era «Dialogul» care eclipsa atunci
«Echinoxul» clujean și, firește, mă uitam cu jind
la lumea intelectuală și ludică pe care această
echipă o întruchipa într-un timp al apăsării
ideologice și al prostiei și inculturii generalizate.”
Un impact similar asupra spiritului acestor tineri,
asupra nevoii lor de apartenență la o lume dincolo
de limitele cotidianului cenușiu îl aveau și
festivalurile organizate la nivel național, precum
Festivalul Artei și Creației Studențești sau
festivalurile de umor, unde studenții din toată țara
se reuneau într-un schimb de idei și experiențe
fructuos. Legat de acestea, se remarcă amintirile
lui Doru Tompea cu privire la momentele
grupului umoristic ieșean „Divertis”, a căror
subversivitate provoca de multe ori atenția
agenților puterii.
Astfel de mărturisiri adunate de Sorin
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Bocancea și de Doru Tompea reprezintă acea parte
a cercetării calitative care reușește să contureze
atmosfera perioadei și a fenomenului. Ele sunt
complementare datelor, informațiilor de statistică,
cercetării cantitative realizate de Sorin Bocancea.
Relațiile umane pe de o parte – interumane,
intercomunitare și relațiile cu oamenii puterii
deopotrivă –, documente și statistici pe de altă
parte, construiesc toate o viziune de ansamblu și se
sprijină reciproc, se completează și se corectează,
mizând pe o descriere a unui amplu fenomen, fără
a urmări să tragă concluzii tranșante sau să califice
pe cei implicați drept eroi sau antieroi. Memoria
este implicată profund în construirea acestui
volum: atât memoria lui Doru Tompea, cât și a
celor cărora le-au fost solicitate rememorări ale
acelor experiențe, plecând de la un set de întrebări
propuse de editori, menite să ghideze răspunsurile,
lăsându-le totuși libertate de manifestare. Astfel,
se ajunge la o îmbinare a tehnicii interviului cu
metoda biografică, care vizează „povestea vieții”.
Importanța cazurilor particulare se relevă în acest
proces, Sorin Bocancea încadrându-și demersul în
ceea ce sociologii Gaston Pineau și Jean-Louis
Grand numesc „practicile vieții culturale”, totul
luând forma „istoriilor vieții colective”, rezultat al
unui proces de (re)actualizare la rândul său
colectiv, polifonic.
Cât privește dimensiunea cantitativă a
cercetării, aceasta pleacă de la o arhivă
consistentă cuprinzând publicațiile periodice
studențești ieșene, asupra cărora Sorin Bocancea
realizează o analiză minuțioasă privind parcursul
lor pe baza unor criterii prestabilite: gradul de
ideologizare, numărul de pagini, prețul și
frecvența. Dintre acestea, primul criteriu devine
extrem de relevant pentru analiza relației cu
puterea nu doar a publicațiilor în ansamblu, ci și
pentru persoanele implicate în alcătuirea acestor
reviste. Iar aceasta întrucât cel de-al patrulea
capitol al volumului de față, Persoane prezente în
presa studențească, aduce în prim plan 467 de
nume din cele peste 2200 identificate drept
implicate (chiar și tangențial) în fenomenul presei
studențești. Această listă cuprinde: oamenii din
redacții, cei din organizații și institute,

colaboratorii ieșeni și din restul țării, clasicii
culturii române publicați, autorii străini traduși în
paginile acestor reviste.
„Povestea vieții” acestora este reconstruită cu
ajutorul memoriei lui Doru Tompea, prin
legăturile sale cu ei, prin experiențele împărtășite,
având în vedere poziția acestuia în perioada 19801985, și anume de președinte al Consiliului
Uniunii Asociației Studenților Comuniști
(CUASC) pentru Centrul universitar ieșean.
Cazul său oferă perspectiva omului încadrat
sistemului, care își asumă poziția pe care a avuto. Se relevă, din nou, nevoia nuanțărilor, întrucât
se evidențiază, atât din propriile istorisiri, cât și
din mărturiile altora, importanța oamenilor din
interior, benefici în a garanta o necesară libertate
de exprimare acestor grupuri culturale, de a le
asigura un anumit grad de protecție. Nu este doar
cazul lui Doru Tompea, ci și al altora invocați în
volum. Căci, argumentul, valid de altfel, pentru
cei care au fost integrați oficial sau nu în sistem
este că „depinde ce au făcut acei colaboratori cu
statutul lor. Unii dintre cei ce au făcut pactul cu
diavolul sunt aceiași care au făcut posibil ca
oameni ca Luca Pițu să se poată exprima.
Important este că oamenii ce au colaborat cu
Securitatea nu au fost toți idioți, ci printre ei au
fost și oameni care și-au folosit acest statut, ce le
aducea încredere din partea «organului», pentru a
face aerul respirabil.”
Volumul Două decenii de comunism în Iașul
universitar. Presa studențească (Editura Institutul
European, Iași, 2019), semnat de Sorin Bocancea
și Doru Tompea, al optulea din seria „După 25 de
ani. Comunismul în Europa de Est”, reconstituie
atmosfera a două decenii de stimulare culturală
care caracterizează redacțiile revistelor
studențești în care tinerii ieșeni și-au căutat
identitatea și în care au găsit doza de libertate de
gândire și de exprimare necesare formării lor.
Procesul reconstituirii acestui fenomen este
realizat armonios în dialogul dintre cei doi
cercetători prin îmbinarea complementară a
datelor obiective și a memoriei subiective.

C R O N I C A
CONVORBIRI LITERARE

L I T E R A R Ã
81

C O M E N T A R I I

C R I T I C E

EMILIAN MARCU – 70

RĂSFOIND
„ATLASELE CERIULUI”
Adrian Dinu RACHIERU

POEZIE

„Provocat” de Constantin Marafet, doritor
să „umble (desculț) prin subteranele unei vieți
de poet”, Emilian Marcu se destăinuia cu
larghețe (v. Sarea muntelui de rouă, Editura
Rafet, 2016), recunoscând franc, în acele
„convorbiri convenționale”, că universul său
„predilect” ar fi lumea rurală. Interesat de
„soarta satului”, poetul se dovedește un
elegiac de „vigoare telurică”, întors spre
porțile cerului, cum constatase cu ani în urmă
Theodor Codreanu. Și cum diagnosticase, la
începuturi, și Laurențiu Ulici, notând memorabil că
„un miros de țărână răzbate prin perdeaua mieroasă
a versurilor” (v. Prima verba, II, 1978).
Recent, Emilian Marcu a tipărit la Junimea
(2019) o nouă carte. Sfera de aer este o antologie și
obligă la un popas recapitulativ, chiar dacă nu aflăm
din ce volume și-a extras poetul textele selectate.
Am putea bănui că după masiva antologie Sfera de
apă (Princeps Edit, 2012), după alte titluri ivite între
timp, el are în vedere doar acest interval. Încât ceea
ce ne propunem ar fi un profil totalizator, deslușind
traiectoria sa lirică, deși acest „constructor dedalic”
(cum l-a văzut Mihai Cimpoi) ne-a oferit, de-a
lungul anilor, câteva romane de ecou și comentează
cu sârg, prea generos, chiar în Convorbiri literare,
cărțile confraților. Categoric, recolta ultimilor ani
schimbă grila de lectură, dar nu atentează la mai
vechile constatări, anulându-le. Fiindcă, preocupat
obsesiv de muzicalitatea versurilor, el, buchisind la
„cărţile cereşti”, sub „greutatea timpului”, cu
încredere nesmintită în rosturi, dezvoltă un
vizionarism grav, pătruns de adierile thanaticului.
Timpul, chiar „fulguit de vis”, e încolţit de sumbre
presimţiri iar eşafodul („ridicat între aripe”) anunţă
„surparea”, „floarea ghilotinei”, trecerea în uitare:
„Tot mai purtăm sub frunte a-nserare/ Tăcutele
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chemări prinse-n chenare” (v. În tâmpla ta,
cenuşi...). Călăul, „cu eşafodu-n spinare”, intrând
demn „în trista lui lucrare”, dar şi „iarba tenace” sau
arborele din paradis, cu „fructe de gheaţă”, vestesc
această căutare, anunţând plecarea: „Dinspre mamă,
timpul se aude plângând” (v. Întoarcere). Locuind în
ecou „ca-n patul pentru mire” ori „ca-ntr-un balsam
ciudat”, poetul, asemeni cronicarului care înnoadă,
„pe mătăsurile ceriului”, semne misterioase, ne
dezvăluie regresiunea, palpând un început de lume.
Cu risipă metaforică şi o simbolistică bogată,
cinstind „veşnica românească rostire”. Mai ales că
„haoticul” peisaj poetic de la noi ne-ar lăsa să
credem că limbajul orfic declină, că, devenit obiect
al reflecţiei poetice, însuşi limbajul „dezinhibat”
calcă în existenţialul jos, mizerabilist, reabilitând
zone aşa-zis nepoetice, căzând în trivial.
Or, calofil împătimit, poetul ieşean, iubind
disciplina clasică, refuzând „educaţia optzecistă”,
livrează în avalanşă cărţi „construite”, pivotând pe
un ax tematic şi conjugând auroralul, prospeţimile
juvenile cu reveria spirituală (în chip de reculegere),
scăldată, însă, de o undă sceptică, invocând
iscodelnic interogativul/ cogitativul. Autorul
oficiază, ştie că poezia „te scrie”. Iubind eufonia,
colecţionând rime rarissime, străin de retorica de
forum, cu impulsuri tribunarde, fiind, aşadar, poet
din născare, în tot ce întreprinde. Al. Dobrescu
vorbea chiar, îndreptăţit, despre o „dictatură
poetică”, dorind să emoţioneze într-o vreme în care
ingineria textuală, puzderia de versificatori/ textieri
trimiteau afectul la eşafod. Dar prolificul poet a
tipărit, spuneam, şi câteva romane. Ceea ce părea
doar o încercare, o sfielnică tentativă (vezi Iadul de
lux, 2004) s-a dovedit a fi, până la urmă, dincolo de
prejudecăţile ce bântuie pe la noi (vorbind
îngăduitor despre proza poeţilor), o călătorie fermă
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în spaţiul magico-mitologic. Iar tetralogia Suburbii
municipale confirma că romanul poematico-esoteric
îi e la îndemână, însemnând chiar – zicea C. Dram –
o „probă de virtuozitate”. Într-adevăr, avem de-a
face cu un roman ciudat, exotic, inclasabil,
captivant, de cert rafinament şi infuzie lirică,
instalându-ne, prin lentoarea descripţiei şi
stranietate, în plină incertitudine. Imagerie,
barochism, metaforită, nume bizare, mefienţă,
suspiciune, aer fantast – toate concură în a întrona
ambiguul existenţial. Peste această lume suburbială
colcăind de himere, bolnavă de zvonistică, se
pogoară un „miros de pierzanie”. Evenimente,
adevărat, sunt puţine; copleşitoare e, însă, atmosfera
terifiantă, invocând putridul, sfârşeala, agonia. Tot
romane de atmosferă sunt și titlurile din urmă, fie că
vorbim de satul-lagăr, puterea comisarilor și
nebuloasa problemă a libertății (v. Tobele mute,
2014), fie că, alături de Sașa Ilici și „armușca” sa,
depănăm, la marginea lumii, „amintiri mototolite”,
când sârma ghimpată, cu vorbele lui Ion Alnimănui,
era „la putere” (v. Tărâmul inocenților, 2017).
Reamintim că poetul Emilian Marcu poartă cu
mândrie o vitală genă rurală. Azi, când „ţăranii nu
mai sînt” (constata cel ce publicase, în 2001, Muzeu
de sate), ofranda sa lirică, „cu gându-n cer”, se vrea
un gest recuperator, palpând o existenţă mitică. El
vibrează suferitor pe coarda unei sensibilităţi
„anacronice” (pentru gustul superesteţilor). Ţăranii
„apun”, închişi în calendare, înluminând durerile,
strămutându-se, cu „uşa de pământ”, în alt sat, cum
citim în splendida Călătorie în cer, poema de final a
volumului Dansul pe eşafod şi alte poeme. Iar
poetul, învelit în umbra-i curată, purtând crucea
zilei, călătoreşte spre eşafod, invocând cuibarul
ceresc, bocetul stelar, clopotele de iarbă, toaca
lacrimei etc. El intră în cântec, află – din cărţi oculte
– misterele lumii, spală cu rouă „manuscrisele
nopţii”. Încât, după ce, curajos, ne oferise şi un
volum cu poezii patriotice (Feţele insomniei, 2001),
sfidând reacţiile snobarde şi „jena” celor seduşi de
noua glaciaţiune lirică, poetul ieşean, recuperânduşi gospodăreşte manuscrisele, nu ezită să ni se
înfăţişeze în lumina de altădată. Nu este o identitate
de împrumut şi nici o convertire lirică. În fond,
Emilian Marcu, un suflet „vechi”, hrănit şi cu lecturi
de ultimă oră, respingând mimetismul ori alinierea,
rămâne fidel filonului său. Nu sunt semne că el s-ar
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fi istovit. Şi Atlet moldav (2004) şi, mai încoace, în
2007, Mormânt în metaforă (titlu splendid,
devoalându-i crezul scriitoricesc) probează strălucit
vocaţia de sonetist. Voluptăţile senzoriale se
însoţesc fericit cu muzicalitatea prozodică, un
„clopot de lumină” îmbrăţişează tandru amintirile.
Dar timpul se prăbuşeşte, rugul înfrunzeşte, însăşi
iubirea, sub povara lacrimilor şi a patimilor, devine
un „morman alb de oase”. Stăruie senzaţia de
risipire, trecutul se estompează, devine „o umbră
sfioasă răpusă de-amintiri”. Totuşi, dincolo de acest
ecou nostalgic, cu adevărat importantă, definitorie
pentru universul său liric, rămâne simbolistica
(transferată de la un volum la altul), ispitind un
demers hermeneutic. Ostrovul său, de pildă, un
spaţiu edenic, vestea, „în uitate nămoluri”, o nouă
geneză. Insula, şarpele, îngerul (ducând
„manuscrise de sare”) vorbesc despre un univers
spiritualizat, încifrat, în pofida accesibilităţii
cultivată programatic. Poezia însăşi, păstrându-şi
starea de cântec, sălăşluieşte într-un „turn de rouă”.
Poetul oficiază, rostirea sa deferentă e îndatorată
vechimii, poemele astrale se scriu cu „cerneală
mistică”, papirusurile magice ascund „tristeţi
somnambule”, tonul jeluitor, spălat de anxietăţi,
abundă în referinţe livreşti. Iar palmele
Grădinarului, cercetând ştiutor „atlasele Ceriului”,
deschid o „poartă inefabilă”. Evident, ploaia
serafică, „cu aripi de înger”, astralul cântec,
ocheanul de lut, osuarul plutitor vin să potenţeze o
călătorie apostolică, desluşind semnele cereşti. Şi
drept consecinţă, protejând răsvrătirea „sâmburilor
foşnitori”, peregrinarea fiinţei speră în mântuitoarea
regăsire de sine. O regăsire posibilă, de vreme ce
şirurile de litere aduc lumina; cerneala rămâne
„ochiul memoriei noastre” iar cărţile depozitează
timpuri uitate şi vise îngropate; copiştii sunt
„sculptori ai cuvântului”. Regăsim Ostrovul, revine
obsesiv Grădinarul, dar şi şarpele Phylon (travestit
în ghid şi vameş) devenind o fugoasă Umbră, chiar
o prezenţă livrescă („ca un manuscris”), adăpostind
taine care ridică adevărul, spune poetul, „la rang de
mirare”, precum urmează: „Ridic acest adevăr la
rang de preafericită mirare/ Cum apa izvorului în
buduroiul de lemn,/ Cum apa izvorului la gură aş
ridica-o,/ La gură aş ridica-o spre izbăvirea setei
telurice” (v. Taina a şaptezecişinoua sau despre
adevărul la rang de mirare). În Privegherile
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vulturului orb, beneficiind de o atentă decodare din
partea lui Lucian Strochi, poetul, îmbrăcând
„cămaşa curată a Patriei”, constată că „urlă lumina
în guşă de vultur”. Vulturul orb, într-un îmbietor
câmp semantic, ridicând „la stele” melancolia
poetului, poate fi pelerin („doar fulgerul de îl mai
încape / Înotând prin ale cerului ape”), stâlp milenar
etc., vestind „întoarcerea spre patrii”. Evident,
atingem nivelul atemporal, ideal, sapienţial al
acestor patrii stratificate, ctitorind o cetate eternă.
Acolo unde „ninge cu lumină-n cartea de istorii”, iar
străbunii, coborâţi în câmpia-„bibliotecă deschisă”,
„sunt patrie pe rând”.
Ascultând „foşnetul nisipului din manuscrise”,
împresurat misteric de umbre lăptoase, cercând a
afla – sub „lăcrimarea hipnotică a clipei” – tainiţa
lumii, poetul contemplă, din biblice timpuri,
beatitudinea şi deşertăciunea, deopotrivă. Pricină
pentru care, frisonat, se întreabă: „Eu am fost?
Acum sunt numai umbră”. Constatarea nu-l
împiedică să rătăcească prin labirintul visării, cum
aflăm din Taina a opta sau despre filocăinţele
nesupunerii: „Călătoream înspre tine ca prin magma
stelară/ Printre atâtea vise şi-atâtea speranţe./ Trupul
tău de mângâierea palmelor mele/ Rănilor se arăta
nesupus o visare”.
Trăgând linie, vom zice că, viguros şi productiv,
reprimându-şi alunecarea în boemă, declarându-şi
răspicat calofilia, Emilian Marcu rămâne un
nedreptăţit. Dacă îi cercetăm, însă, cărţile, de certă
tentă iniţiatică, zăbovind asupra lor, descoperim că,
dincolo de pericolul confecţioneriei inerţiale, „pe
bandă” (real, datorită ritmului industrios!), întâlnim
un poet autentic, cu palmares îmbelşugat, de certă
vocaţie, urmându-şi albia demult statornicită; iubind
adică muzicalitatea versului, clamat sărbătoreşte,
chemând la rampă (nicidecum decorativ) teme şi
simboluri care converg unor cărţi rotund
„construite”, omogene (cum sesizase, cândva,
regretatul Gh. Lupu), invitându-ne ceremonios în
Paradisul arhetipurilor şi revigorând, prin refracţie
personalizată, o fabuloasă memorie culturală,
turnată în vers cantabil, mitizant. Un poet orfevru,
veritabil şi o poezie cum, din păcate, nu prea se mai
scrie azi. O poezie mângâiată de o „tristețe solară”
(cf. Ștefan Mitroi), culegând „mirări din alte
veacuri”. Ceea ce îi îngăduia lui Lucian Strochi,
într-o prea lungă prefață (v. Viscolul de sub pleoape,
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2019), să jongleze oximoronic cu varii etichete: ba
poet tragic, și optimist, ca „poet solar, lilial,
senioral” etc. În fond, cu rădăcini în „lutul
ancestral”, cinstind elementele fundamentale,
deslușind „pulberăria de semne”, cercetând atlasul
cosmic, poetul e ispitit de dezmărginire. Cântând, cu
„nerostite șoapte”, o iubită himerică, pe tipar mistic
(iubita-altar), suportând „ninsoarea timpului”.
Evident, volumele sale poartă această pecete
nostalgică. Sonetist infatigabil, Emilian Marcu
invocă „zăpezi buimace” (anii tineri) care iau foc,
calvarul căutării („ctitorind uitări” prin despărţirea
brutală „în două emisfere”) sub „imperii reci de
frunze”. Descoperind şansa regenerării. Fiindcă
tema purităţii, trecerea, pierderea etc., slujite
eufonic de metafore obsedante ori lexeme recurente,
strecoară, totuşi, o concluzie întremătoare: „trecutul
timp nu-mi pare că-i mort în calendar”. „Nobleţea
liturgică” a sonetului află în Emilian Marcu un serv
plin de devoţiune, migălind cu har şi livrându-se
ritmic, survolând ceremonios un „imaginar
incantatoriu” (cf. C. Blănaru). Tradiţionalist
declarat, „clasicist de mare forţă”, aprecia Mihai
Cimpoi, cu program, fără vizibilitatea meritată,
poetul face o figură aparte în contextul generaţiei.
Iar sărbătoreasca întâmpinare de altădată (în 1974,
Șt. Augustin Doinaș și Constanța Buzea salutându-i
debutul revuistic, anunțând „un nume nou de poet”),
cu „risipa de conformism” a anilor tineri, îngroșând
listele versificatorilor-maratoniști (nota Cr.
Livescu), s-a convertit într-o prestație lirică cu iz
imnografic și suflu epopeic, deslușind rostul lumii și
cinstind „sămânța limbii”.
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MĂRUL PĂDUREŢ (II)
Vasile SPIRIDON
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În noaptea fatală și fetală pentru familia
Baciu, stăpânul casei simte că nu este ceva în regulă pe cuptor, în așternutul fiicei, și bâiguie, toropit de băutură și de somn: „– Apoi... ia seama...
nu... vezi bine... ruşine... porcăria... asta...” (p.
151). Urmează ca și George să facă o apreciere
deloc flatantă la adresa Anei, aleasă din aceeași
familie de cuvinte, după ce îl vede pe Ion ieșind
din curte: „– Scroafă!...” (p. 152). Interesant este
faptul că romancierul „l-a pus” pe flăcău să stea
aproape o noapte întreagă răbdător la pândă, pentru a aștepta ieșirea lui Ion din casă. Dar pânda
prelungită, făcută pentru a-i dovedi celei pe care o pețea
că-i știe infidelitatea, îi dă prilejul de a o apostrofa, mai
ales că începuse realmente să o iubească. Capitolul
„Noaptea” se termină cu vorba grea „– Scroafă!...”, pentru ca următorul, „Rușinea”, să înceapă cu pregătirile
pentru tăierea porcilor, în ajunul Crăciunului, când satul
era plin de „guițări deznădăjduite”.
În preajma Ignatului, Ion își exprimase certitudinea
față de părinții frământați de lipsa unui porc pentru sacrificat că în curând vor avea de toate și, într-adevăr,
sacrificarea porcină a Anei va fi dispusă de Rebreanu
într-o înlănțuire sugestivă, logică în secvențele narative
ulterioare. Astfel, după cununie, Ana va aduce în
gospodăria Glanetașilor, împreună cu alte animale (o
pereche de boi, un cal, o vacă cu vițel), și o scroafă cu
șapte purcei, ceea ce este incomparabil mai mult decât
i-ar fi putut aduce Florica. „Cum s-o ia dacă toată
zestrea ei e un purcel jigărit și câteva bulendre vechi?”
(p. 83), se întrebă, în stil indirect liber, pragmaticul
flăcău.
Ion primește din partea tatălui, care era măcelarul
satului, rolul cel mai important în sacrificarea celor
două porcine ale familiei Herdelea: să le scoată afară
prinzându-le de urechi, trântindu-le jos pe o rână și să
le țină capul. În chip metaforic sau, mai bine spus, fabulistic (pentru aceia dintre noi care știm să descoperim
o morală la finalul acestui roman scris de un narator

PROZĂ

A fost mare nenorocire pentru Ana lui Vasile Baciu
că nu era în stare să citească semnele vremii, pentru că,
altfel, nu ar mai fi crezut că fiecare pas cu care Ion
înainta în curtea casei ar fi fost o cucerire a ei, pe când,
de fapt, era o bună ducere la sfârșit a planurilor lui.
Altminteri, nu ar mai fi ajuns să se întrebe disperată,
după ce fusese alungată, la scurt interval, de ambii
potrivnici de la casele lor, de ce o pedepsește aşa de rău
Dumnezeu. Iată cum arăta noaptea în care Ion a
început să-și pună în aplicare planul de a silui și de a
sili – adică de a o poseda pe fată și de a-l deposeda de
pământuri pe tată: „Noaptea era neagră și mohorâtă,
noapte de toamnă, tristă şi înăbuşitoare. Nouri groşi,
plumburii, măturau crestele dealurilor care împrejmuiau Pripasul, învolburându-se în văzduh,
înnegrindu-se şi limpezindu-se ca nişte balauri năprasnici porniți parcă să înghită dintr-o sorbire satul ce
dormea adânc şi mut. Pomii prin grădini dârdâiau
cutremurați de frig, cu niște glasuri plângătoare și
ostenite” (p. 108).
Fata nu numai că nu a fost vrednică să descifreze –
așa cum reușeau unele personaje sadoveniene – niciun
semn prevestitor de rău în natura înconjurătoare și în
natura umană, dar nu a avut nici măcar vreun vis care
să-i vină din gama întunecată a premonițiilor.
Dimpotrivă, aflăm de la narator că poate niciodată ea
nu a avut vise mai frumoase ca în noaptea de după
prima înfățișare a lui Ion la poarta casei lui Vasile
Baciu. În altă noapte, aceea fatală, atunci când Ion se
urcă pe cuptor, în culcușul Anei, „văzduhul cernea
mereu fulgi leneși care se topeau până să ajungă jos și
se prăpădeau în băltoacele de noroi. [...] Primprejur
tăcerea era așa de mare că flăcăul auzea cum cad în
noroi fulgii şi chiar cum se ciocnesc în văzduh ca nişte
fâlfâiri de aripi mici” (p. 149). Fulgii nu pot reprezenta altceva decât speranțele gingașe și efemere ale Anei,
care vor cădea în noroi, ea însăși fiind tăvălită prin
mocirlă și sacrificată ca un porc, în preajma
Crăciunului, de fiul măcelarului din sat.

85

obiectiv), Ion ține capul victimei sale umane, pentru ca
ea să fie silită să și-l pună în ștreang. De altfel, Vasile
Baciu îi va reproșa fetei sale că face cum o taie capul
și chiar îi va spune, răcnind mereu, ca şi când n-ar fi
fost capabil să găsească o apostrofare mai grea:
„Sărăntoc ţi-a trebuit, de sărăntoc să ai parte!... (...)
Amu să-ţi fie de cap! De cap! De cap! De cap!” (p.
266-267) Capul face, capul trage și va atârna până la
urmă în ștreang, pentru că nu i-a fost pe umeri. Și în
ziua sinuciderii, când Savista o anunță pe Ana despre
ceea se întâmplă între Ion și Florica (de fapt, nefericita
nevastă știa deja, dar trebuia să-și joace și oloaga rolul
ei de prevestitoare pe scena romanului), nu era nimeni
prin preajmă în afara unui porc legat de gard („mon
semblable, – mon frère”?).
Ca să iasă din albia de porci în care a tras-o păcatul, rămânând însărcinată, Ana începu a-și spălă rufele
murdare acasă (în familie, cum ar veni), apoi, pentru a
le face ca zăpada de curate, le duse la gârlă să le
limpezească (la fel cum își dorește să facă și cu gândurile negre). Drumul spre pârâu părea să-i fie feeric:
„În grădină zăpada râdea, albă şi sticlitoare, ca obrazul
unei fecioare neprihănite” (p. 176). Celei care nu a știut
să-și țină fecioria neprihănită îi era milă să nu calce cu
greutatea păcatului pojghița de fulgi proaspeți, care
suspinau sub pașii ei. Dar și gerul îl resimțea până la
oase în acea hotărâtoare zi când se sparge gheața și în
privința tensiunii mocnite în care se afla („Ce va face
tatăl ei, ce va face Ion, ce va face lumea... ” – p. 177).
Spărgând cu toporul gheața groasă, ca „să-şi
potrivească locul” (sau poziția onorabilă în comunitatea cârtitoare a satului), „apa zbucni afară în bolbociri mânioase, ca şi când s-ar fi căznit să se smulgă de
sub apăsarea învelitoarei de gheaţă, înmuind şi mânjind fără cruţare zăpada de primprejur...” (p. 176).
Rufele le bate zdravăn cu maiul, printr-un efort ce
se vrea eliberator al tuturor tensiunilor acumulate de
tăcerea crudului seducător și a tatălui bestial, până ce
acestea rămân așa cum și le-a dorit: ca zăpada de
curate. Mulțumită în felul ei, le scutură și le pune deoparte, dar munca îi va fi zadarnică, deoarece tatăl, aflând
ceea ce trebuia de la George, vine furios și i le
împrăștie prin zăpadă, pe ea umplând-o de sânge.
Acesta este începutul vieții de calvar pentru o ființă cu
firea „tăcută și oropsită”, înzestrată cu o mare putere de
a îndura suferință. Sfârșitul nu a fost să-i fie în „mirosul înăbușitor” al apei de la stăvilarul Someșului, în
care ar fi vrut să se arunce altădată, ci în ștreangul, la
fel de înăbușitor, ca și durerile ei nestăvilite.
Deși cruzimea cu care este maltratată Ana devine
revoltătoare, „fără cruțare pentru nervii cititorului”
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(Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Editura
Albatros, 1977, p. 314), pot spune, după ce mi-au trecut și mie nervii, că sărmana victimă nu este chiar atât
de nevinovată pe cât pare. Vinovăția ei nu a prea fost
pusă în discuție, toată lumea nefăcând decât să o compătimească (firește, în mod justificat). Consider că,
deși a fost îndrăgostită peste măsură de Ion, i se poate
reproșa că nu a știut să-și țină fecioria și că apoi a perseverat în greșeală până în momentul când vânătorul de
zestre, văzându-și planul împlinit, a renunțat să mai
vină în cuibușorul de nebunii pregătit de ea în podul
grajdului. În plus, ea și-a curmat zilele (ce-i drept, din
cauza alterării echilibrului mintal și a unei posibile psihoze de lactație), lăsând copilul, după ce l-a închinat de
trei ori, în plata Domnului.
Înainte de a se lăsa și ea în plata Domnului, tatăl
său o amenințase, nelăsând din mâini coasa (nelipsită
în reprezentările Morții): „Că dacă-i vorba pe aşa, apoi
eu ţi-s popa...” (p. 53). De fapt, i-a fost doar unul dintre popi, întrucât, pe lângă acela în drept să-i fie (preotul Belciug), celălalt îi va fi Ion. Așa se face că tatăl și
bărbatul vor sta la înmormântare, de-o parte și de alta
a coșciugului ei, „cu capetele plecate, ca niște vinovați” (p. 359). Comparație nu este atât de banală pe cât
pare, ironia lui Rebreanu atingându-i pe cei doi călăi
morali, care chiar erau vinovați de sinuciderea ei. Ana
lui Vasile Baciu este sacrificată de Ion precum Ana
manolică, dar, dacă Manole își jerfește soția pentru
creație, pentru cer, Ion sacrifică victima pentru procreație interesată, pentru pământ. În final, tot bisericii a
lăsat și el ceea ce adunase în Valea plângerii – a plângerii Anei, se înțelege, dar și a lui Vasile Baciu, care, în
finalul romanului, riscă să rămână pe drumuri, dacă
este să dăm crezare amenințărilor preotului Belciug.
Pe Ana nimeni nu o bagă în seamă în afară de
momentele când este certată și bătută. Cei doi potrivnici suspicioși (care o acuză, fiecare în parte, că face
jocul celuilalt în privința disputei lor în jurul averii) iau
hotărâri fără să o consulte în vreun fel. Părerea ei nu
contează în niciun caz, vocea nu-i trece dincolo de
zidurile instituțiilor represive ale statului, ale bisericii
și ale familiei, sortite parcă să rămână de nepătruns pe
vecie. Victimă înnăscută, lipsită de confidente de
aceeași vârstă, ea vorbește foarte puțin, iar atunci când
o face are glasul scăzut, stins, de parcă ar glăsui cu
gura alteia. Dar nenorocita ființă va avea cântecul ei de
lebădă (chiar dacă până la sfârșitul romanului mai rostește vreo trei-patru vorbe), în ziua morții lui Dumitru
Moarcăș, care se aciuase în casa Glanetașilor. În acea
zi, Ana, care fusese „osândită la tăcere toată viața”, șia făcut auzită vocea, ea vorbind mai mult decât o
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făcuse în tot romanul și rostind nu mai puțin de zece
replici (!). Dar cântecul ei de lebădă (al cărei gât lung
pare numai bun de atârnat în ștreang...) își are motivația lui funebră, deoarece nehotărâta sinucigașă îl
iscodește pe bătrân în privința celor ce țin de moarte.
După ce, la întrebările ei insistente, își expune „viziunea” despre moarte, Dumitru Moarcăș se pregătește
să se bărbierească, dar parcă ar începe și un ritual al
spânzurării: ia cureaua de la pantaloni (simbol al vitalității, al bărbăției) și o agață de geam, apoi ia săpunul
(necesar unei bune spânzurări) din scalda copilului. În
venirea Femeii cu coasacu o coasă mai ascuţită ca
briciul” – p. 311), care îl suprinde doar cu jumătate de
fața rasă, am putea vedea un semn a tot ce rămâne
nedesăvârșit în viață. Dacă Ana alăptează copilul cu
spatele la bătrân, o face nu numai din pudoare, ci și
pentru a marca simbolistica despărțirii tărâmurilor a
două vârste și a două lumi: viața și moartea. Este o
despărțire temporară, deoarece Dumitru Moarcăș va fi
urmat curând de cei doi pe celălalt tărâm. Ana, acaparată de gândurile sale sinucigașe, îl întreabă pe
bătrân dacă te doare când mori, iar răspunsul vine în
spirit creștinesc: dacă ai trăit greu pe pământ, nu doare.
Deoarece existența ei se încadra pe deplin acestei
condiționări, vorbele bătrânului îi vor da curaj să-și
curme viața.
A fost curajul pe care nu l-a avut suficient după
moartea lui Avrum. La auzul veștii că s-a spânzurat
cârciumarul satului, Ana „se cutremură, simţind un fior
ciudat în spinare, încât îi răci inima” și, intempestiv,
suflecată şi neprimenită cum se afla, o porni la sănătoasa spre cârciumă, „ca şi când ar fi vorba de ceva
unde ea nu putea să lipsească în ruptul capului (s. m. –
V. S.)” (p. 295). Ajunsă gâfâind la cârciumă, a văzut
adunat deja un cârd de oameni, care o familiarizează cu
circumstanțele spânzurării („se îmbulzeau, dădeau din
mâini şi întindeau gâturile” – Ibidem). Mai mult, parcă
i se hărăzește și soarta: „o mână grea făcu vânt Anei
aproape s-o trântească în brațele spânzuratului” (p.
296). Drept concluzie, în minte i se ivi ca o lumină
gândul „ce iute moare omul când îi soseşte ceasul!” (p.
298). Ei încă nu-i sosise ceasul: trebuia să aibă discuția
cu Dumitru Moarcăș și să asiste la moartea lui fulgerătoare, atrasă total de hârjâitul briciului, care o făcea
parcă să se desprindă de lumea din jur, de lumea aceasta: „Cu ochii pironiţi în spatele moşneagului, asculta
scârţâitul briciului şi-i plăcea zgomotul acesta aşa de
mult că îndată nu mai auzi nici găina, nici vântul care
zgâlțâia ferestrele, nici picurii de ploaie care pliceau în
geamuri...” (p. 312).
Înfățișarea senină și mulțumită a bătrânului în fața
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morții o impresionează („Zice că moare și parcă
râde!...”, îi fulgeră ei prin minte) și îi oferă un al doilea
model de a se despărți de viață, după acela luat de la
Avrum. Văzându-l pe cârciumar mort, Ana a avut o vie
dorință de a tălmăci pe chipul spânzuratului taina care
o împiedica pe ea să facă gestul hotărâtor de a se sinucide. La constatarea murmurată a strajei Cosma
Ciocănaș, în timp ce se închina cucernic, „– Când îţi
vine ceasul te duci la moarte cum te-ai duce la nuntă!
(p. 298), Anei i se ivi în minte un gând luminos despre
rapiditatea cu care moare omul atunci când îi soseşte
ceasul. În privința comparației morții cu nunta, aș
spune că omul știe cum se duce la nuntă, dar nu știe
cum se va întoarce. Revenind acasă de la nunta Floricăi
cu George, când și cizmele îi plângeau pe zăpadă de
frig, Ana ia decizia de a se sinucide – o decizie care,
mărturisită aproape fără gura ei, nu are niciun efect
asupra conștiinței lui Ion. „Ei, dacă n-ar fi Ana” (p.
343), își spusese nesatisfăcutul soț când auzise de prin
sat că se mărită Florica, de la a cărei nuntă chiar se
întorceau în momentul luării deciziei funebre din
partea nefericitei neveste.
Părăsind lumina zilei și intrând în grajd pentru a
pune în aplicare planul sinucigaș, Ana bâjbâi puțin,
pentru a se obișnui cu întunericul (definitiv). Așezarea
cu tact a năframei de pe cap între vaca lui Ion și a ei,
adusă ca parte a zestrei, semnifică renunțarea la statutul de nevastă și intenția, în termeni juridici, de „separarea bunurilor”. Dumana lui Ion este învestită cu un
semn al sărbătorii, deoarece vițicilor fătate în zi de
duminică li se pun astfel de nume, iar Joianei Anei,
fătată în zi de joi, i s-ar fi potrivit și numele de
Marțolea sau de Sâmbotica, întrucât zilele de marți și
de sâmbătă sunt considerate în imaginarul popular a fi
nefaste. La intrarea femeii în grajd, vaca lui Ion
rumega liniștită, asemenea stăpânului și celor două
vaci ungurești, prezente în descrierea Pripasului din a
doua pagină a romanului (ca emblemă a puterii bicefale austro-ungare). Joiana nu numai că rimează cu
Ana, dar și prevestește soarta de mamă care a alăptat
copilul și apoi a luat decizia de a atârna în ștreang („era
slăbănoagă, cu ugerul atârnând până spre pământ” – p.
355).
Ducându-se pentru o ultimă oară la casa părintească, tânăra nevastă „îşi simţea capul greu ca
plumbul (nici nu se putea altfel – n.m., V.S.). În neştire
strângea la piept copilul care țocăia lacom. Se uita
mirată prin casă parc-ar fi văzut-o întâia sau ultima
oară. Nimic nu era schimbat. [...] Numai cuptorul părea
mai negru, cu gura-i mare, fără fund... Privind cuptorul, o săgeată îi trecu prin minte şi deodată parcă s-ar
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fi întors înapoi pe o cale spinoasă...” (p. 353). Calea
spinoasă fusese tot drumul ei de calvar, început cu
zvârcolirile de îngrijorare din nopțile fără somn, după
cedarea la insistențele amoroase ale lui Ion. Ea privește
pentru ultima oară cuptorul casei părintești (de unde îi
pornise toată nenorocirea), în timp ce copilul scăpă
(pentru totdeauna) sfârcul din gură.
După ce nu mai fusese primită de niciunul dintre
bărbați în casă, nevasta lui Macedon Cercetașu o aduse
pe pribeagă în casa ei, o îmbărbătă și o culcă după cuptor. Acolo, după cuptor, își dădu seama de catastrofa
existentă în viața ei și se gândi la moarte ca la o cale de
salvare. Fată mare fiind, ar fi trebuit să stea la casa
părintească mai mult după cuptor, nu pe cuptor (situare
care comportă conotații instinctuale). Este o mare
diferență față de ceea ce se obișnuia în familia
Herdelea, unde mama trebăluia toată ziua prin
bucătărie și, lucru de reținut, „n-ar fi îngăduit fetelor
pentru nimica-n lume să se apropie de cuptor” (p. 61).
Cu astfel de interdicții, de a nu sta prin preajma cuptorului, Laura și Ghighi nu aveau cum ajunge să aibă
soarta Anei. Trebuie adăugat că și învățătorul, în
vacanță, „pierdea vremea mai curățind câte un pom
prin grădina din spatele casei” (Ibidem). Văd în această
îndeletnicire aparent anodină grija tatălui de a nu se
sălbătici pomii roditori, de a nu deveni un fel de „măr
pădureț” vreuna din fetele sale.
Este de observat amănuntul aparent banal că, la
familia Herdelea, „în ogradă, între doi meri tineri, e
întinsă veșnic frânghia pe care acuma atârnă niște
cămăși femeieşti de stambă” (p. 10). Cei doi meri tineri
le reprezintă, de fapt, pe cele două fete din casă, care se
vor mărita (măr-ita) cum se cuvine pentru o casă de om
gospodar și surtucar pe deasupra. Deși inițial se
împotrivesc măritișului impus de părinți (asemenea
Anei), ele nu se vor da în stambă și vor avea o viață
fără denivelări existențiale, dispusă pe orizontală,
asemenea frânghiei pe care le atârnă cămășile femeiești
(ca și Laura, Ghighi este o femeie în devenire, sfârșitul romanului prevestind viitoarea ei nuntă cu urmașul
postului de învățător al tatălui). În schimb, frânghia
Anei va fi întinsă pe vertical (mai precis spus, ea singură și-o va întinde de grinda tavanului din grajd).
Până la luarea deciziei finale, fata lui Vasile Baciu
rămâne un copac pribeag, dar nu asemuitor aceluia din
psalmul arghezian, aspru și mândru în îndârjire vie.
Este doar un măr pădureț din marginea holdei, adică de
la hotarul dincolo de care se pierd semnele prosperității, ale vieții îmbelșugate la care țineau atât de mult
bărbații ce îi pecetluiesc soarta. De sub un măr pădureț,
de pe pământul tatei, îl vede Ana pe Ion îmbrățișând-o
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pe Florica după ce la ea abia de se uitase. Apoi, sub un
același fel de măr de pe pământul devenit al lui Ion va
naște copilul pe care Dumnezeu îl va strânge, ca și pe
ea. Soarta ei vitregă, de ființă sălbăticită, ce nu mai are
nimic domestic în ea, alungată fiind din casele ambelor
bărbați, este pusă în evidență în momentul în care se
decide rezultatul luptei dintre cei doi vrăjmași. În mersul lor la notar pentru cedarea întregii averi, Vasile
Baciu și Ion sunt astfel surprinși: „Mergeau alături, cu
paşi întinşi, pândindu-se cu coada ochiului parcă s-ar fi
temut unul de altul. Zăpada scrâşnea sub opincile lor.
Hotarul întreg era alb ca un giulgiu curat; numai icicolo câte-un pom pădureț înnegrit de frig îşi frângea
trupul cerând ajutor... [...] Pădurea Domnească, gâtuită
de omăt, cu copacii desfrunziți, goi şi subţiri, plângea
şi gemea, implorând parcă mila celor doi bărbaţi ce
mergeau suflând greu, tăcuţi, cu feţele năpădite de promoroacă” (p. 316).
Desigur că pomul pădureț care își frânge trupul
cerând ajutor o reprezintă pe Ana, iar pădurea „gâtuită”
este un fel de „pădurea spânzutaților” sau de Pădurea
Spânzuratului din preajmă, care „albăstrește” și unde
„se zice c-ar fi fost spânzurători pe vremea revoluției”
(p. 47). Nimic insurgent nu a fost în existența Anei,
izbăvirea ei de viața acră (există expresia românească
„a se sătura ca de mere pădurețe”) venind odată cu prohodul, când se simte prin aer mirosul dulce al florilor
de măr: „La prohod se adună mai tot satul, încât
oamenii umpleau şi uliţa. Praporii fluturau alene în
adierea de primăvară care ducea departe mirosul de
tămâie și aducea în schimb valuri de miros dulce de
flori de măr. Câte-o femeie izbucnea în plâns din când
în când, iar preotul Belciug mormăia pe nas cântecele
de înmormântare și scutura mereu cădelnița” (p. 358).
Nu sunt sigur că preotul Belciug a respectat întru
totul ritualul înmormântării în cazul sinucigașilor și
nici nu îmi închipui cât de mult a tresărit la această
eventuală nouă neorânduială creștină Hristosul de
tinichea. Crucea strâmbă, „pe care e răstignit un
Hristos cu fața spălăcită de ploi și cu o cununiță de flori
veștede agățată de picioare” (p. 9), este vecină cu locul
unde mântuita de nenorociri Ana a pus cruce vieții sale
duse de florile mărului pădureț.
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C.D. ARICESCU
– „UN BÉRANGER
AL ROMÂNILOR”

Antonio PATRAŞ
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epocă, de vreme ce până și atât de indulgentul Iorga îl tratase ca autor de pluton,
fără a-i consacra un capitol aparte (ca lui
Baronzi, de pildă), pentru ca, în timp, până
la finele interbelicului, memoria scriitorului (căruia concetățenii săi din Cîmpulung
Muscel i-au ridicat o statuie) să se șteargă
aproape cu totul. După semnalul dat de
Călinescu, ce-i prețuia mai mult personalitatea („om interesant în felul lui”) – mixtură de naivitate și energie combativă turnată întrun temperament mesianic, de utopist și apologet
fanatic al ideilor democratice –, mai toți istoricii noștri literari i-au arătat o vădită simpatie
revoluționarului intransigent, pe care moderatul
Kogălniceanu l-ar fi numit odată „nebun” în plin
Parlament, excedat de opoziția lipsită de nuanțe
făcută de aprigul adversar, devenit incomod nu
doar dușmanilor politici, ci și colegilor de partid.
Firea cea nărăvașă dar sinceră, deschisă, de opozant, moștenită de la maică-sa (după cum mărturisește autorul însuși în coloratele pagini memorialistice puse în circuit la aproape un secol de la
moartea sa), l-a predispus către o stare de agitație fertilă din punct de vedere creator, dar care
i-a adus și multe necazuri, memorialistul
consemnând cu năduf cum soția îl obligase la
gestul umilitor de a solicita mai marilor zilei
recompense pecuniare pentru serviciile aduse
patriei. „Familia te silește a lucra adesea contra
convingerilor tale, contra conștiinței tale”,
notează într-un loc scriitorul care, în a treia parte
a romanului Mysterele căsătoriei, reeditat pentru
prima oară în volumul de față, sancționează ati-

PROZĂ

Relativ cunoscut în perioada pașoptistă și
mai cu seamă pe timpul domniei lui Cuza, când
participă la viața politică a țării ca liberal și înfocat unionist, Constantin D. Aricescu (18231886) a rămas până azi o figură literară de plan
secund, victimă a lui Maiorescu și a junimiștilor,
reabilitată abia după cel de al doilea război mondial, într-un context ce favoriza reevaluarea
ideologică a trecutului din perspectivă revoluționar-progresistă. Călinescu, maestru în astfel de
răstălmăciri tendențioase, îi dedică un studiu
consistent adunat postum în volumul Studii și
cercetări de istorie literară (1966) și integrat
apoi în amplul capitol dedicat scriitorului în cea
de a doua ediție a Istoriei literaturii române de
la origini până în prezent (1982). În prima
ediție, criticul se arătase mult mai puțin binevoitor, verdictul estetic negativ („un bolintineanizant ridicul”, „inexistent în poezie”) neputând fi
atenuat de cele „câteva versuri emoționante”,
pescuite cu mare greutate din noianul banalităților versificate: „Patruzeci de secoli trec pe
dinainte/ Și fieștecare își recheamă-n minte/
Imperii, popoare care nu mai sânt/ Care gem
uitaate în negrul mormânt;/ Sau care lăsară
numai al lor nume/ Din sgomotul mare ce făcură-n lume.// Unde este Roma, unde e Atena?/
Unde e Palmira, unde Cartagena?/ Unde este
Tirul, unde e Sidonul?/ Unde Ecbatana, unde
Babilonul?// Unde este Cezar și Napoleon?/
Unde este Brutus, unde e Caton?/ Unde e
Platone, unde e Socrat?/ Und-Epaminonda, unde
Isocrat?”.
Aceasta pare să fi fost opinia curentă în
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tudinea meschină a femeii, dispusă a sacrifica
puritatea sentimentului pe altarul interesului trivial.
În biografia pe care i-o schițează în stilu-i
caracteristic, cu ironie dar și cu o receptivitate
complice, ce sfârșește prin a se răsfrânge și asupra operei (interpretată în a doua ediție a
Istoriei… cu infinit mai multă bunăvoință),
Călinescu insistă asupra amănuntelor anecdotice
menite a evidenția inadecvarea ridicolă și sublimă totodată, donquijotescă, a scriitorului, sortit
să ilustreze în literatura noastră un tip aparte de
creativitate – o creativitate emoțională, ingenuă,
ancorată adânc în afectivitate, specifică epocii
pașoptiste. De n-ar fi interpetat opera ca oglindă
a unei vieți exemplare, și nu doar „interesante”,
marele nostru critic n-ar fi găsit niciun fel de justificare spațiului generos atribuit lui Aricescu în
cea de a doua ediție a monumentalei sale lucrări. Or, în viziunea sa, pașoptistul de plan secund
devenit „personaj” al „comediei umane” schițate în Istorie… întruchipează tipul omului naiv și
exaltat, ce ține la onoarea lui de familist, la fel ca
jupân Dumitrache și ca atâția dintre eroii „burghezi” ai comediilor lui Caragiale, indivizi agitați și locvaci, din lutul cărora scriitorul a plămădit nemuritoarea efigie a lui Mitică, „bucureșteanul par excellence”. Nu întâmplător, reevaluarea
lui Aricescu se produce într-un context în care
Călinescu revine asupra interpretării operei lui
Caragiale din Istorie, considerând (în eseuri ca
Domina bona, de pildă, dar și în Poezia realelor,
scrise în anii tulburi de după război) că discursivitatea prolixă a reprezentanților liberalismului
pașoptist, de care dramaturgul își bătuse joc, nu
reflectă un vid, ci un preaplin de gândire, incoerența stilistică fiind un efect al emotivității – și,
implicit, al umanității profunde a acestor personaje însuflețite de credința în frumoasele idealuri democratice.
Revelatoare mi s-au părut, pentru lectura în
această cheie inedită a personalității scriitorului
pașoptist, paginile memorialistice pe care i le
închină el prietenului Ion Catina – poet de factură byroniană (Aricescu admiră și imită pe
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Lamartine), căruia i se recunoaște talentul superior, îngropat însă de nămolurile melancoliei și
ale unui scepticism incurabil („până la ateism”).
Dacă înzestratul amic dispărut prematur și-a râs
de toate, inclusiv de sine însuși, acceptând după
Revoluție un meschin post de „polițai”, pentru a
muri la scurt timp, cuprins de remușcări („muri
fără a boli, sugrumat de cugetul său”), Aricescu
s-a consacrat trup și suflet idealurilor revoluționare, considerându-se pe sine nici mai mult nici
mai puțin decât „angelul speranței”, căci nu și-a
pierdut niciodată credința „în virtute, în progres,
în nemurire”. De la nefericitul Catina, om totuși
„fără cultură și educație”, care ar fi dat numele
ziarului Revoluției de la 1848, Pruncul român,
și care ar fi putut deveni, poate, „un Byron al
României”, n-a mai rămas decât „nemuritorul
Marș revoluționar” („Aideți, frați, într-o unire,/
Țara noastră e-n peire./ Aste ziduri și palate/
Unde zac mii de păcate,/ Aideți a le dărâma...”)
– prea anarhist și acesta, pentru a fi avut norocul
de a nu cădea în uitare. Natură solară, optimistă,
Aricescu a crezut însă în steaua sa de scriitor dea lungul întregii vieți, abundenta sa publicistică,
neadunată încă într-un volum (autorul fiind
„unul dintre cei mai combativi publiciști din vremea sa” , după cum afirmă Gabriela Drăgoi în
articolul din Dicționarul General al Literaturii
Române), fiind dublată de o operă literară și istorică variată și consistentă, din păcate insuficient
cunoscută și cercetată.
Poet „al secolului viitor, secol de libertate și
fraternitate” (Catina ar fi fost „poetul acestui
secul de corumpțiune și de sclavie”), Aricescu se
instalează cu bună știință în iluzie și imaginează
în scop curativ utopia unei societăți perfecte și
armonioase, pacificate, propuse ca îndreptar etic
la strâmba ticluire a lumii contemporane. Ideile
care îi însuflețesc opera sunt nu doar ecoul
temperamentului său pătimaș, de opozant, ci și
rodul unei educații de tip liberal, racordate la
spiritul timpului. Fiu al serdarului Dimitrie
Aricescu și al Elenei Chiliașu, „fata unui
bogasier câmpulungean” (după informațiile
furnizate de Călinescu), viitorul scriitor învață
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mai întâi grecește cu tatăl său (om cultivat, de la
care-și va fi însușit și franceza) și cu un anume
Manole, încondeiat cu năduf în notițele lui
memorialistice (în care grecii sunt în general rău
văzuți), pentru ca din 1833 să urmeze Școala
Națională din Câmpulung, diriguită pe atunci de
Dimitrie Jianu – „unul din elevii nemuritorului
Lazăr, fondatorul școalelor naționale din
România”. Își completează după aceea
instrucția, urmând cursurile Colegiului Sf. Sava
din București (1837-1844), unde îi are ca
profesori, printre alții, pe C. Aristia, Florian
Aaron și Petrache Poenaru, despre care a lăsat
frumoase suveniruri. Pasionat mai mult de
literatură decât de matematică (în colegiu
strălucea la retorică și franceză), poetul obține
totuși o diplomă de inginer hotarnic, dar nu
profesează decât puțin timp triviala meserie,
simțindu-se chemat să-și cultive adevărata lui
vocație, aceea de scriitor, la îndemnul marelui
său profesor și model, Heliade Rădulescu.
Primele texte literare menționate de biografi
sunt poemul Nenorocirile unui om (1843) și
drama Mihai Viteazul, din care poetul a păstrat
doar versurile finale: „Acum e țara liberă/ Și
veselă, ferice:/ Ea pasă către glorie/ Și ceru-i e
propice”. Debutează însă editorial trei ani mai
târziu, în 1846, cu poemul Adio la Colegiul de la
Sf. Sava, publicat de Heliade în „Curierul românesc”. Anunțându-i mai apoi volumul ce sta să
apară în același an (Câteva ore la colegiu, 1846),
faimosul lider al generației pașoptiste aprecia
„limba poetului, ortografia sa cea rațională, sentimentele, parabolele și imaginația”, ce l-ar fi
recomandat ca pe un virtual „geniu de la care
poate aștepta mult literatura noastră”. Cu astfel
de cuvinte mari obișnuia autorul Anatolidei să-și
încurajeze ucenicii, insuflându-le entuziasmul
necesar edificării unei culturi naționale cu profil
distinct în spațiul european. Prinzând aripi după
paterna mângâiere pe umăr a ilustrului magistru
(„o încurajare sfiindului meu talent”, zice
Aricescu), poetul recidivează la scurt timp în
aceeași gazetă cu un poem (Triumful virtuții)
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menit să omagieze personalitatea Elisabetei
Știrbei, care displăcu însă domnitorului, deoarece autorul își permitea să facă anumite aluzii critice la adresa soției sale, plasată alegoric la antipodul luminoasei figuri ce făcuse obiectul elogiului. Când Bibescu vizitează mai apoi
Câmpulungul, Aricescu este rugat de autorități,
ca poet ce primise deja botezul marelui Heliade,
să scrie câteva versuri omagiale. Numai că, în
loc să se achite onorabil și să-și disimuleze sentimentele antimonarhice, junele revoluționar va
compune o odă cu subtext critic supărătoare
pentru domnitorul care nu-l va uita, blocându-i
mai târziu avansarea de pe modestul post de
copist la Ministerul Finanțelor, și acesta obținut
cu mare greutate, prin intervenția protectorilor
săi de la Sfântul Sava.
Înainte însă de a pleca la București și de a-și
face acolo un rost potrivit cu pregătirea și cu
educația sa, Aricescu pune bazele unui teatru de
amatori în orașul natal, pentru care compune
diferite piese, unele simple improvizații (Boierul
Vlăduță, Trâmbița Uniirii), altele ceva mai elaborate, precum Cuconul Panaiotache, o comedie în două acte, comedia-vodevil Pețitorul (editată în premieră în volumul de Scrieri alese, apărut abia în 1982, sub îngrijirea lui Dan
Simonescu și Petre Costinescu – singura culegere ce antologhează profesionist opera uitatului
scriitor) sau piesa poate cea mai reușită din toate
compunerile sale dramaturgice, Carbonarii,
reprezentată cu „un neașteptat succes” la Teatrul
Național din București în 1872 și comentată pe
larg de Călinescu în Istorie.
Teatrul acesta de amatori pare să fi rezistat
mai mulți ani, pe scena sa jucându-se piese din
repertoriul național și internațional, de la texte
mai ușurele, gen vodevil, de Costache Caragiali
și Alecsandri, la piese de Molière, adaptate după
gustul și sensibilitatea epocii. Preocupările dramaturgice ale scriitorului n-au fost însă doar
ocazionale, căci Aricescu a scris mereu despre
teatru, în care vedea o veritabilă „școală de
moravuri”, cu rol major în procesul civilizării și
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al edificării unei conștiințe naționale. Iată un
scurt fragment dintr-un articol publicat de Dan
Simonescu și Petre Costinescu în ediția de
Scrieri alese, care amintește de recomandările
făcute de Kogălniceanu scriitorilor români în
celebra Introducție la „Dacia literară”: „Una din
condițiunile principali pentru progresarea și prosperitatea teatrului românesc, ca școală de moravuri, este reaua alegere de repertoriu și traducțiomania care ne-a copleșit și ne-a îmbuibat cu
piese fără învățăminte și fără interes pentru dânsul, și care a servit a falsifica în teatru gustul literilor, a deprava moravurile și a introduce o turbare de imitațiune a tot ce este rău la străini; suntem de părere ca, pentru un timp oarecare, să se
respingă cu desăvârșire orice traducțiune, afară
de cele ce vor prezenta un interes istoric sau un
învățământ clasic, să se încurageze autorii români și să se reprezente numai piese originale bine
scrise” (Despre teatrul românesc).
Fără a juca un rol decisiv în evenimentele ce
au declanșat Revoluția de la 1848, Aricescu
publică mai multe texte în „Pruncul român” și
încearcă să facă agitație revoluționară în orașul
natal, dar fără prea mult succes. Reîntors la
București în vara lui 1848, asistă la înăbușirea
revoluției și e destituit din modestul său post de
funcționar, motivul concedierii fiind tocmai ilicita activitate publicistică. Necumințindu-se nici
după pierderea slujbei, va pune în circulație în
mod ilegal, sub formă de manuscris, poezia
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Blestemul României contra apăsătorilor ei, în
care demască „protectoratul perfid al țarului”,
fiind închis la Snagov aproape un an (ianuariedecembrie 1850). Călinescu va consemna ironic
replica înțeleptului tată al poetului, care într-o
epistolă îl mustră proverbial („așa cap, așa chiulaf”). După cum reiese din memoriile sale, deși
nefericită pentru om, perioada exilului la Snagov
(unde trăiește în condiții mai puțin aspre decât sar fi așteptat, grație se pare protecției discrete a
Doamnei Elisabeta Știrbei, soția noului domnitor) a fost fertilă pentru scriitor, care consemnează o serie de traduceri și lucrări pierdute ulterior,
precum Carul cu boi, de d. Vaillant, Reputația lui
Machiavel și Anti Machiavel, de marchizul de
Bouillé, Lanțurile robiei, de Marat, Omul
sălbatec, de Mercier, o serie de prelucrări după
Ruinele lui Volney, o broșură despre daci și
romani ș.a. Dar cel mai îndrăgit autor, pe care îl
aprofundează Aricescu acum, este Jean Jacques
Rousseau, din scrierile căruia traduce Discours
sur lʹorigine et les fondements de lʹinégalité
parmi les hommes și Discours sur les sciences et
les artes. O mare parte din poeziile compuse în
perioada exilului vor fi culese și publicate în
volumul Arpa română, în 1852, regretatul critic
ieșean Florin Faifer afirmând, pe bună dreptate:
„În biografia lui C.D. Aricescu, esilul la Snagov,
pentru poezia Blestemul României contra
apăsătorilor ei, e chiar un noroc, de vreme ce
rebelul însuși, între o filipică și o ieremiadă,
recunoaște că până atunci nu era poet. Prin
suferință, i-a fost dat, ca atâtor mari spirite, să
trăiască marele fior” (Florin Faifer, Semnele lui
Hermes. Memorialistica de călătorie (până la
1900) între real și imaginar, Editura Minerva,
București, 1993).
Reîntors acasă, în orașul natal, Aricescu se
consacră literaturii cu forțe proaspete,
amintindu-și mai târziu nostalgic cum „îmi
petreceam serile în sânul familiei, jucând
conțină cu mama sau citind împreună din vreo
carte românească”. Starea de spirit a celui ce se
considera „angelul speranței” se va strica totuși
curând, din cauza unor evenimente nefericite,
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poetul fiind până la urmă cuprins și el de acel
„spleen” care-l dusese pe amicul său Catina în
mormânt: „Evenimentele din România după 13
septembrie 48, lovirea de stat din Franța de la 2
decembrie 51 și mai ales pierderea mamei mă
demoralisaseră cu totul; devenisem sceptic și
misantrop, nemaicrezând nici în progres, nici în
Dumnezeu”. Din neagra melancolie îl va scăpa
însă foarte curând amorul pentru Alexandrina
Racoviță („acel angel de blândețe și castitate, pe
care l-am cântat în poezia din volumul Arpa
română, sub titlul Costumul național”), dar și
pentru alte muze, adorate când la modul
platonic, ca surse inepuizabile de creativitate
(„la Câmpulung întâlnii pe dna Zoe N. R.” –
„muza mea poetică până în ziua când întâlnii pacea femeie care deveni consoarta vieții mele” –
„care aprinse în mine flacăra unui amor profund,
dar platonic”, inspirând „pe Florica și toate
poeziile din timpul acela”), când cu sentimente
mai temperate, de comuniune afectivă („la mai
1851, făcui cunoștință d-aproape cu d-na a...,
care îndulci și ea suferințele mele morale mai
mulți ani!...”).
Detenția la Snagov îi adusese și oarecare
glorie, căci Winterhalder îl procopsește cu „o
căciulă de sfanți” de pe urma vânzării cărților
sale de versuri, Florica și Câteva ore de colegiu,
cumpărate în general de femei. Femeilor, pentru
emanciparea cărora va lupta cu neostoit avânt, le
va închina de altfel nu doar opera sa poetică
(edificată pe tiparele amorului platonic,
spiritual, prefigurat în Florica – „un monument
de flori nemuritoare, flori suave, ridicat în gloria
lor”), ci și romanul Mysterele căsătoriei, la care
încă lucra la vremea redactării memoriilor,
rugând Providența a-i prelungi viața atât cât să
ducă lucrarea la bun sfârșit. Zelosul cântăreț al
„eternului feminin” („inima nu m-a înșelat
niciodată în privința femeilor”, mărturisește el
într-un loc) se căsătorea totuși târziu, în 1859, cu
Iulia (1832-1910), fiica lui Dimitrie Ciocîrdia
Matila, ea însăși scriitoare de oarecare talent,
după cum aflăm din Dicționarul Literaturii

Române de la origini până la 1900 (1979),
elaborat de cercetătorii ieșeni de la Institutul de
Filologie Română „Al. Philippide” al Academiei
Române. Stănuța Crețu, care a redactat articolul
dedicat Iuliei Aricescu, atrăgea atenția asupra
modestiei păguboase a cultivatei scriitoare cu
idei progresiste, sugerând că numai condiția ei
de femeie a împiedicat-o să urmeze o carieră
literară pe măsura posibilităților sale
intelectuale. Aricescu însuși se arătase încântat
de cultura Iuliei (cunoștea temeinic germana și
franceza), care mai fusese căsătorită cu serdarul
Gr. Dărăscu, fiind totodată „soră vitregă a lui I
Voinescu II și nepoată a lui C. Faca”. Ca
scriitoare, Iulia debuta „cu o poezie ocazională
în „Românul”, pentru a-și sprijini mai apoi soțul
în activitatea lui culturală și politică, colaborând
la publicațiile progresiste, scriind entuziast
despre Unire, despre memoria tatălui său și
despre celelalte evenimente importante ale
epocii (după cum ne informează Stănuța Crețu)
– ceea ce a făcut ca posteritatea să o rețină doar
ca o „umbră” palidă a bărbatului care i-a fost nu
doar tovarăș de viață, ci și mentor.
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CONFESIUNI
„DE DUMINICĂ” ŞI ÎNTUNERIC
Emanuela ILIE
Cu aproape un deceniu în urmă, într-o cronică
prilejuită de apariţia unui consistent volum antologic de
versuri al Mariei Olteanu, intitulat Infinitul singurătăţii
(Colecţia Opera Omnia, Tipo Moldova, Iaşi, 2011),
observam coerenţa unui întreg liric articulat pe cîteva
mari teme: poezia şi logosul, singurătatea şi erosul, în
sfîrşit, sacralitatea universului şi nevoia de iluminare a
fiinţei. Majoritatea textelor din volum se hrăneau din şi
pledau pentru o deplină încredere în semnificaţia
esenţială a epifaniilor (fie ele doar propriu-zis poetice!)
într-o lume ce şi-a pierdut de mult fiorul religios. Ce-i
drept, la o primă vedere, poeta părea ispitită de solfegiul
singurătăţii pure, justificate mai degrabă social decît
fiinţial. O serie de trimiteri aluzive încorporate în artele
poetice, mai multe pasteluri întunecate de nelinişte sau
cîteva eboşe de portret clarificau suficient sursele care o
determinau pe Maria Olteanu să scrie deseori şi cu
cerneala amărăciunii: „Durerea bîntuie ca o molimă/ Şi
fluturii mor pe genunchii lui Dumnezeu”; „oameni/ cu
inimi de plastic”; „Copilul cu chipul murdar/ Îşi poartă
tristeţea pe străzi,/ Grădina copilăriei/ I-au fost gunoaiele
de pe maidane,/ Cămaşa i-au spălat-o rîuri de lacrimi”;
„În curtea Azilului/ Bătrîni părăsiţi îşi plimbă durerea.//
A venit primăvara, dar de-atîta tristeţe/ Nici pomii din
curte n-au înmugurit,/ Sevele lor s-au transformat în
pietre.// Cu trupuri albe/ Stau răstigniţi în aşteptare” etc.
etc. Şi totuşi, poeta nu se lăsa cu totul copleşită de
angoase ori, în propriii termeni, „îmbrăcată în hainele
disperării”, debarasîndu-se de acestea din urmă atunci
cînd îşi amintea şi dădea glăsuire lirică celor două mari
şanse ale umanului de a supravieţui. Poezia şi religia
erau certitudinile care o determinau pe poetă să
comprime pînă şi dezastrul ontologic în construcţii
stilistice acordate mistic, deşi împovărate de o Tristeţe de
sorginte expresionistă. Nici din următoarea carte de
poezie a talentatei pictoriţe de icoane, Milkomeda (Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2017), nu avea să
lipsească, de altfel, desenul curat expresionist al
suferinţei de dincoace şi, desigur, de dincolo de zidurile
poetice, pe alocuri încărcate de o vegetaţie abundent
metaforică, străbătută însă de irizaţii trans-: „Cu lacrimi/
ne spălăm rănile// Deasupra oraşelor pluteşte/ o linişte
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roşie//...// Un pescăruş cu o săgeată-nfiptă-n inimă/
însîngerează marea// şi, dincolo de ziduri,/ se aude
plînsul/ Arhanghelilor nenăscuţi” etc. etc.
Ei bine, impresia mea veche, aceea că poezia – la fel
ca, desigur, pictura de icoane a – Mariei Olteanu
constituie o pledoarie, doar pe alocuri camuflată, pentru
transformarea infernului cotidian în sală de aşteptare a
epifaniilor, fie ele propriu-zis religioase ori estetice, mi
s-a confirmat încă de la prima lectură a celui mai recent
op al său, intitulat cu simplitate Însemnări de duminică.
Eseuri confesive (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2020). De duminică, mă grăbesc să adaug, dar
nu festiv(ist)e, nici drapate, forţat, în veştminte retorice
de amvon, ci, dimpotrivă, de o naturaleţe şi o modestie
pe cale de dispariţie într-o lume ca a noastră, pe care
scriitoarea o vede – din păcate, aş zice…– în culori
dintre cele mai întunecate, ba chiar se încumetă să o scrie
în cerneluri pe măsură. Dacă nu aveam în faţă aceste
pagini confesive de o tristeţe apăsătoare, nici nu aş fi
bănuit că artista e capabilă să vitupereze atît de deschis
împotriva atributelor negative, a însuşirilor funciare
tarate sau a erorilor comportamentale grosiere ale
concetăţenilor de care se delimitează fără să clipească, în
ciuda incluziunii gramaticale (cînd întocmeşte schiţa de
profil etno-identitar, foloseşte cu precauţie doar verbe şi
forme pronominale la pers. I pl.). Decupez în continuare
cîteva mostre: „Mă dezgustă mizeria în care ne bălăcim,
faptul că ne-a îndobitocit un sistem totalitar, zeci de ani,
iar acum, cînd zicem că am scăpat de el, ne tăvălim în
acelaşi noroi. Suntem cuprinși de un fel de nepăsare din
care nu ştim cum să ieşim: lipsiți de moralitate, corupți.
Corupţia e la ea acasă.” Sau: „Nicăieri în lume nu e ca la
noi. O energie negativă pluteşte ca un nor întunecat,
peste ţară, peste oameni; şi totul merge împiedicat.” Şi
încă: „Oriunde mă duc, toată lumea vorbeşte numai
despre boală; am impresia că nimeni nu mai e sănătos.
Suntem o ţară de bolnavi, fizic, psihic și moral.” etc. etc.
Mizele adevărate ale cărţii nu sunt însă cele etice,
deşi autoarea ei se erijează adesea într-o moralistă
neiertătoare cu greşelile celor din jur, indiferent de
categoria socio-profesională pe care ei o reprezintă.
(Dacă tot ajung aici, să precizez că, de departe,
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rechizitoriul cel mai dur mi se pare cel îndreptat
împotriva unor tipologii aparte de confraţi: artiştii şi
scriitorii de duzină, lipsiţi de talent ori coloană
vertebrală, obsedaţi exclusiv de vizibilitatea mediatică
ori de obţinerea unor funcţii gras plătite, însă gata
oricînd, pentru atari scopuri ignobile, să scrie la comandă
ori să lovească în colegii de breaslă cu adevărat
merituoşi; poeţii cu suflete „sterpe”, dar pricepuţi în
fabricarea versurilor cu „sunet de tinichea” şi „iz de
aprozar”; în fine, jurnaliştii preocupaţi să dezvăluie „doar
abisurile răului”). Volumul amestecă, într-o proporţie
indistinctă, reflecţiile pe teme ori prelucrări motivice
subsumate socio-politicului cu scurte note de lectură şi
pasaje pe care le consideră eseistice, rotunjite în jurul
rostului major al timpului (cu motivele cunoscute, de la
ubi sunt? la carpe diem), virtuţilor memoriei sau
credinţei unic salvatoare, conform dezideratului anunţat
la un moment dat cu fermitate: „Trebuie să credem, să ne
agăţăm sufletul de ceva Înalt, ca viaţa să aibă un rost.”
Nu lipsesc nici notaţiile diaristice, avînd drept pretext,
cel mai adesea, evenimente cu totul ieşite din comun,
care îi marchează fie evoluţia artistică, fie viaţa privată.
Elocvente, din această perspectivă, sunt consemnările de
la finalul lui iulie 2011, menite a contrabalansa prin
concentrarea demnă tragismul pierderii soţului, în urma
unei maladii necruţătoare: „În 31 iulie, duminica, pe la
ora 13 am chemat preotul pentru a-i citi o rugăciune; era
deja inconştient. După Rugăciunea de dezlegare a
pămîntului, aşa i se spune, s-a liniştit şi la 17,30 sufletul
lui a părăsit trupul. A avut o înmormîntare frumoasă, a
venit multă lume cu flori şi coroane. Doamne, ce repede
s-a dus!... Încerc să mă liniştesc, să merg înainte. E cam
pustiu în casă – mai ales cînd vine seara – dar scriu,
pictez şi îmi ocup timpul cu lucruri utile. Să uit. Viaţa
merge înainte şi eu încerc să-mi urmez drumul”.
În general, însă, reperele temporale vagi sau
referinţele climaterice uzuale care însoţesc fragmentele
propriu-zis confesive punctează, din ce în ce mai apăsat
spre finalul cărţii, fie neliniştile scripturale obişnuite
(comparabile cu unele dintre „bolile profesionale” ale
diariştilor, pe care le inventaria într-un studiu de referinţă
Eugen Simion), fie înfiorările de senectute exprimate
lapidar – „Ce repede coborîm spre mormînt...” – sau fără
grija concentrării în forme nediluate. Cele mai frecvente
sunt desigur, cele care asociază toamna, catalizator de
elecţie al melancoliei Mariei Olteanu, unui anotimp
existenţial lipsit de nobleţe. Iată, spre ilustrare, cele
cîteva notaţii de la începutul lui septembrie 2013: „A
venit din nou toamna și, oricît ar fi ea de bogată și
minunată, melancolia se întoarce, îmi biciuieşte sufletul
și trupul. Tristețea și deznădejdea mă cuprind la gîndul că
a mai trecut un an, cărarea e din ce în ce mai scurtă, iar
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oasele simt tot mai mult apăsarea timpului.” Şase ani mai
tîrziu, întîmpinarea autumnală anulează, în note similare,
micile impulsuri franciscane specifice : „E 1 septembrie,
vremea s-a răcit şi toamna îmi bate la fereastră. Au
început să mă doară oasele şi melancolia îmi dă târcoale;
cerul e acoperit de nori. Greieraşul meu încă mai cântă şi
se bucură de roadele toamnei. Copacii din faţa ferestrei,
încă verzi, îmi desfată privirea. Când crengile vor fi
goale şi stolurile de ciori vor năvăli în oraş, sufletu-mi se
va frânge”etc. etc.
Avînd în minte, desigur, dacă nu întregul operei
poetice a Mariei Olteanu, măcar cele două volume
menţionate la începutul textului de faţă, am parcurs totuşi
Însemnările de duminică ca pe un epitext (termen drag
teoreticianului Gérard Genette, prin care autorul
Figurilor înţelegea un fel de apendice al altui text, al altei
opere, conceput în special pentru a-i justifica existenţa,
pentru a-i explicita ori decodifica unele din sensuri). Am
preferat, altfel spus, să văd opul abia editat ca pe un
complement al poeziei acestei scriitoare aproape
neconcesive cu tot ceea ce înseamnă alteritate umană, dar
de o rară consecvenţă cu propriul sine. Un sine raportat,
în permanenţă, la alteritatea radicală, căreia Maria
Olteanu îi dedică şi aici numeroase pasaje encomiastice,
justificîndu-şi crezul ontologic şi estetic în termeni lipsiţi
de orice ambiguitate. Iată doar cîteva astfel de pasaje, a
căror lectură invită la înţelegerea opului de faţă ca un
apendice al operei artistice: „Nu mai am timp. Zilele îmi
par scurte. Jumătate din viaţă dorm, jumătate de viață...
Aproape că nu-mi mai rămîne nimic. Iar dacă nu scriu
într-o zi, măcar cîteva rînduri, dacă nu mîngîi cu pensula
icoana Prea Sfintei, simt un gol imens, o pierdere
irecuperabilă.” Sau: „Uneori zilele îmi par nişte pagini pe
care le răsfoiesc la întîmplare, fără a găsi ceea ce caut. Ca
o apă liniştită; alteori se tulbură. Nu mi-au mai rămas
decît scrisul şi pictatul icoanelor, daruri de la Dumnezeu,
fără de care viaţa mea n-ar mai avea sens.” Ori: „Pentru
mine, poezia e un înger care mă însoțește și îmi dă
puterea să nu simt, în suflet, tăișul ascuțit al timpului, al
zilelor în care trăim”.
În mod cert, Întunecatele Însemnări de duminică sunt
mai mult decît un simplu debuşeu al unor nelinişti şi
tensiuni strînse de-a lungul unei existenţe sociale
marcate de inechitate. Asemenea variaţiuni pe teme
existenţiale şi estetice cu rost epifanic le transformă întro nedeghizată pledoarie pro domo sua, exprimată fără
înconjur atitudinal şi fason stilistic.
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ELEFANŢI PE LINIA DE TRAMVAI.

Alexandra OLTEANU
Ovidiu Pecican este un scriitor proteic ce scrie,
cu sagacitate și regulile jocului specific fiecărui
gen literar, glisând printre diferitele specii cu
siguranța și familiaritatea cunoscătorului.
Versatilitatea estetică și eclectismul intelectual îl
îndeamnă să opteze pentru subiecte și arii tematice
inedite. Recentul volum de poezii al lui Pecican,
Elefanți pe linia de tramvai (Editura Limes, Cluj,
2019), decantează firele voalate ale biografismului
contemplativ printr-o febrilitate cerebrală
seducătoare în care rebeliunea melancolică a
simțirilor și percepțiilor capătă o remarcabilă
vitalitate literară prin instrumentul rafinatului
minimalism retoric, ce dă savoare configurației
stilistice. Experiența contemplativă, ca act
existențial, este investită cu abilitatea de a contopi
starea convulsivă a confesiunii cu acalmia sau
rictusul sarcastic. Asocierile de imagini și stări se
derulează pe un fundal panoramic, pigmentat de
ironie ori melancolie. Colecția de poeme cuprinse
în acest volum este una densă semantic și
imagistic, în ciuda rarefierii limbajului, care
intensifică libertatea ideatică. Întregul mănunchi
de piese poetice se cutremură la atingerea cu
accentele unui soi de bufonerie tristă,
intelectualizată.
Efectul poetic este unul teatral, de mare
acuitate, poetul preferând dezinvoltura relatării și
spontaneitatea descriptivistă, care amplifică
incidența vizualului. Fiecare poem al colecției se
articulează ca un exercițiu de detașare metodică,
sculptând în materia plastică diferite stări
contorsionate, părți integrante ale unei
echilibristici spirituale care culminează în
confesiuni histrionice. Transcrierile fulgurante de
impresii au ca element declanșator contemplația
tăioasă a alterității sau a sinelui. Sarcasmul afabil
și tristețea încrâncenată capătă alură extatică și se
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cer ocultate, obiectivate prin descriere, semn
întregul proces literar se plasează sub influența
efortului de detașare. O piesă poetică precum
Așadar traduce exemplar subminarea realului și a
concretului în sugestie, în simbol: „să mă transpun/
așadar/ în pielea personajului/ pe care îl reprezint/
să mă las aplaudat/ cu zgârcenie/ și salivat din
abundență/ să încerc gesticulația de circumstanță/
prefăcându-mă/ că vodevilul/ nici nu are regizor”
(p. 31). Autoscopia memoriei sau radiografia
exteriorului sunt dinamitate de intenția
derealizantă ce derivă din aglomerarea de sugestii
ale familiarului, tulburând mișcările consecvente
ale imaginarului. Notația poetică dezvăluie
maniera sagace în care fiecare gest ori obiect de
reflecție este criptat poetic, iar tablourile zugrăvite
capătă ceva din mecanicitatea tragică a observației
sistematice care încearcă să deconstruiască
ansamblul în piese, recompunându-l apoi
imprevizibil, după voia hazardului și a impresiei
momentului.
Tonusul afectiv contracarează vehemența
gesticulației manieriste, iar tonul concentrat,
uneori impasibil, frizează tensiunea, devenită
punct de convergență a semnificațiilor posibile
într-un poem ca Hermeticon: „ce să fi însemnat/ ce
să fi zis/ ce să fi pus pe papirusul pierdut/ pe hârtia
îngălbenită/ pe frunza de arțar/ căzută pe trotuarul
din fața casei/ de la numărul 16/ ce să fi spus
buzele care rostesc/ să fi însemnat ce/ tot ceea ce
înseamnă ceva/ oprirea/ desprinderea/ șoapta/
refuzul/ adierea/ pasul/ întrebarea (p. 37).
Simplitatea și naturalețea înregistrării pulsațiilor
existențiale se îmbină cu virtuțile expresive ale
dimensiunii simbolice a recluziunii și abstragerii
din fața forfotei vieții. Registrul sentimental are
irizații ironico-melancolice în are frenezia caustică
se conjugă cu observația calmă, colorată de
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accente reflexive: „ar fi fost o melodramă
frumoasă/ în care am fi țipat și eu și ea/ dând ochii
pe spate/ căzând somptuos în gol/ ca niște dulapuri
aruncate/ de la etajul al douăzeci și cincilea/ ar fi
putut fi un soi de șansonetă/ în care nu moare
nimeni/ decât pentru a învia/ cu ample deschideri
ale brațelor/ spre golul dimprejur” (p. 35). Se
conturează, discret, o apologie a resemnării, o
înregistrare detașată a complexelor ontologice ce
au reverberații puternice asupra versatilității
ipoteticului, invocat ca sursă nețărmuită de dileme:
„dacă te-ai putea fixa/ în umbra trecătoare/ și să nu
mai apari/ niciunde/ zâmbind amical/ de sub
sângele/ care îți va inunda/ masca de aur” (p. 47).
În poezia lui Pecican, acest aer dilematic
provoacă sistematic limitele libertății interioare
ostentativ afișate, parând evidențele îngrijorătoare
cu forța alegoriei sau a simbolului care camuflează
polimorf tăișurile realității: „să nu crezi că zeii
poartă la ei cozi/ pe care le-ai putea zări într-o clipă
de neatenție/ printre tunete și vârtejuri de praf/ ori
atunci când se despică pământul luând în/
prăpastia lui/ tot ce ai avut și pe cei dragi ție/
ajungă-ți ce spun acum/ cozile zeilor nu există” (p.
50). În acest volum, decantările lirismului
zvâcnesc cu înțepături insinuante, traduse într-un
registru discursiv transparent: „îndărătul catedralei
circulare/ unde am rămas prizonieri/ pentru
eternitate/ acum știm/ rugăciunile aduc selectiv
iertarea/ chit că mântuirea e la dispoziția tuturor/
dar cine îndrăznește să beneficieze de ea/ s-a
încheiat era marilor și micilor întreprinderi” (p.
53). Se configurează un minuțios proces poetic de
sincopare a ideii și de cadențare a sa, iar presupusa
artificialitate a trăirii, pe care încearcă să o etaleze
vizibil, este învinsă de visceralitatea
degringoladei. Până și spiritul ludic este impregnat
de sarcasmul acid, care compune butade satirice.
Spiritul meditativ, reflexiv este subjugat de
fascinația derizoriului și se lansează într-o
adevărată luptă de menținere a autonomiei
lucidității abuzive, metamorfozate sub forma
ofertantă observației reci, plăsmuită din
instantanee prelucrate obsesiv de tăieturile
conștiinței proscrise ce pendulează între simpatie,
elan și repulsie: „vremurile nu au nimic de ascuns/
partizanii își fumează ziarul/ sub un cuvânt de
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ordine/ bobul de grâu are consistența unei țuici
linse miercurea/ e – cum s-ar zice – vara istoriei/
coborâtă în pompele care țin loc/ de inimă/ se văd
mulțimi solitare/ înghesuite în ele însele/ se aud
geambași potcovind/ cu hrisoave și diamante
copitele/ măgarilor” (p. 62). Ritmul precipitat al
gesticulației contradictorii alimentează starea de
conflict și o transformă într-o agonie hiperlucidă,
suspendată între grație, sarcasm și obstinația
observației. Detașarea și resemnarea nu reprezintă
însă abdicări de la freamătul trufaș al interiorității
despotice care reclamă din ce în ce mai multe
reprezentări concrete ale trăirilor capabile de a
deveni volatile, posibil de recuperat doar din forul
memoriei afective: „îmi amintesc/ zile și nopți în
șir îmi/ amintesc/ numai cuvinte banale/ gesturi
mici și necugetate/ un pahar între două degete/
răsucirea pe un picior/ sau ora 18.21/ despărțită de
marginea unui zâmbet/ de ora 18.21.01/ îmi
amintesc fără amintiri/ sunt tăieturi/ crăpături ale
trecerii/ reziduuri afective” (p. 43-44). Poetul face
elogiul scepticismului blazat, dovedind intuiția
tragică a inconsistenței și inutilității.
Poemele din volumul Elefanți pe linia de
tramvai dezvăluie o poetică dramatic-manieristă a
instantaneului afectiv definit de o pregnanță
memorabilă, rafinat de combustia lucidității
tăioase. Modulațiile vocilor distincte ale pieselor
poetice sunt străbătute de aura complicității
histrionice care susține periplurile studiate și
întortocheate ale imaginarului. Agresivitatea
cerebralității creionează secvențe de răzvrătire
împotriva reprezentărilor convenționale care
amenință trăirea cu scufundarea în platitudine.
Tendințele intelectualizante se plasează într-o
perpetuă căutare a reprezentărilor caustice,
convulsive sau a gesticulației provocatoare,
inconfortabile și a asocierilor deconcertante.
Pecican demitizează sentimentalismul emfatic și
patetismul confesiv, preferând să evoce
înfrângerea cu franchețe, preschimbând-o în
voluptate.
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PLURIVERS ŞI NARAŢIUNE
CONTRAFACTUALĂ
Adrian G. ROMILA
Cum ar fi fost dacă Sovietele n-ar fi ocupat
România după Al Doilea Război Mondial (nici
România, nici Europa de Est), iar noi ne-am fi
continuat firesc viața sub monarhie, așa cum era
ea înainte de 1947? Cum ar fi fost dacă
Germania ar fi ieșit onorabil din conflictul pe
care ea însăși l-a provocat, cu ajutorul vestitului
atentat al lui von Stauffenberg în Bârlogul
Lupului, care ar fi reușit și, deci, l-ar fi ucis pe
Hitler? Cum ar fi fost dacă ar fi fost oprită
extinderea comunismului cu ajutorul aceluiași
von Stauffenberg, ale cărui armate ar fi renunțat
subit la jurămintele naziste după asasinarea
Führerului, ar fi ieșit din războiul ofensiv și s-ar
fi concentrat exclusiv contra Rusiei, pornită
deja în marș cuceritor spre Berlin? Și cum ar fi
fost dacă, în acest incredibil context, Cioran,
Ionescu, Eliade, Vulcănescu și Țuțea, ca mulți
alți vectori intelectuali și comerciali ai
României interbelice, și-ar fi continuat după
1945 carierele, publicistica, afacerile și
prieteniile, într-o Românie aurorală, evoluând
natural în democrația parlamentară și-n
monarhia constituțională, din toate punctele de
vedere?
Cam asta îndrăznește să-și imagineze Eugen
Cadaru în romanul său de debut, construindu-și
scenele și personajele ce descriu fragmente de
istorie
contrafactuală
pe
mecanismul
universurilor alternative, al lumilor simultane și
plurale, al visului în vis și al indistincției dintre
vis și realitate. S-a petrecut ceea ce știm sigur că
s-a petrecut, de fapt? Cine pe cine și ce visează?
Oare ceea ce trăim e real, oare ceea ce visăm e
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doar produsul imageriei subconștiente? Nu
cumva realitatea atât de palpabilă e produsul
unei dimensiuni nevăzute, în care mai coexistă
alte dimensiuni, la rândul lor pre- sau
indeterminate? Nu cumva cosmologiile,
mitologiile și teologiile vechi sunt confirmate
de impredictibilitatea totală a particulelor
elementare care stau la baza lumii materiale?
Unde începe și unde se sfârșește timpul, e el
liniar sau circular?
În Cișmigienii (Polirom, 2020) îi regăsim pe
cei cinci prieteni amintiți mai sus, fiecare cu
idiosincraziile lui atât de cunoscute (Cioran sceptic și cinic, Eliade – fervent pasionat de
mistere și de remitologizarea realității, Țuțea –
naționalist și ortodoxist, Vulcănescu – visător și
scump la vorbă, Ionescu – rațional și echilibrat),
adunați la o masă din Parcul Cișmigiu în vara
lui 1971, pentru a asculta povestea unui un vis
ciudat și repetitiv al universitarului (și
ministrului) Eliade. În el, România e exact ceea
ce a fost în realitate: o țară-satelit a Uniunii
Sovietice, una în care comunismul s-a instalat
pe tancurile rusești cu tot alaiul de violențe și
constrângeri, una în care fiecare dintre
comilitonii de față, spre stupoarea lor prezentă,
a avut destinul pe care istoria noastră reală, cea
a cititorilor, l-a consemnat (Eliade, Ionescu,
Cioran – exilul, Vulcănescu, Țuțea –
închisoarea politică). Lângă alune, limonadă,
cafea și bere, printre alte discuții cu patronul
armean și oferte de a se poza împreună (faptul
că nimeni afară de ei nu-l mai văzuse vreodată
pe fotograf ar fi trebuit să le dea deja de gândit),
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problema lor majoră e de ce Papa, după 1990,
aflat în vizită în România (în visul lui Eliade
apare și viitorul de după 1990), numește
România scăpată de comunism ”Grădina Maicii
Domnului”. Pentru asta, cei cinci întreprind o
vizită la preaînțeleptului turc Harun din insula
Ada-Kaleh (desigur, nescufundată de presupus
inexistentul baraj al presupus inexistentei
hidrocentrale de la Porțile-de-Fier), mare
medium, vorbitor cu morții și gazdă princiară
pentru fețele subțiri ale monarhiei autohtone.
În jurul aceluiași parc bucureștean
gravitează și celălalt fir narativ, care conturează
discret (doar) începutul promițător al unei
povești de dragoste. După ce asistă, într-o
galerie de artă deschisă oficial cu ocazia unei
expoziții, la defilarea întregii protipendade a
capitalei (familiile Palade, Malaxa, Mociorniță,
Ghica, Sturza, Auschnitt, Colibășeanu etc.),
Dragoș Montani (la rându-i, fiu rebel al unui
magnat) e invitat de către frumoasa, talentata și
bogata Nadia Reisner să discute despre filosofia
artei și despre credință și să descopere
cotloanele ascunse ale orașului de pe
Dâmbovița. Firme luminoase, turnuri, blocuri,
crâșme cu subterane tenebroase, străzi, nume de
prieteni dispăruți și întâmplări nemaiauzite nu
sunt pentru Dragoș Montani, tânărul student al
lui Mircea Eliade, decât dedesubturile nebănuite
ale unor realități care coexistă. Așa îi și
confirmase scrisoarea celebrului savant Nikola
Tesla, pe care o descoperise providențial și pe
care i-o arătase profesorului său de la facultate.
Poveștile sunt foarte diferite și îndepărtate în
timp, la prima vedere, dar la scara cronologică a
unui univers plural, ele se ramifică și se
intersectează, deschizând mereu posibile
continuări. Încă nu știm cum va evolua cuplul
Nadia-Dragoș, atât de invidiat de ceilalți, așa
cum nu știm de ce l-a convocat fratele său mai
mare, George Montani, la o discuție de taină
despre ceva foarte important. Misterele nu se
dezvăluie din prima, dar e sigur că multe dintre
ele, la un moment dat, vor comunica reciproc

într-un sinuos labirint spațio-temporal, întins
magic la infinit.
Combinație subtilă între genul SF și
fantasticul convențional, romanul lui Eugen
Cadaru e o poveste originală și bine închegată
estetic, amintind discret de omoloagele unor
Eliade și Culianu. Deși cam obositor prin
întinsele dialoguri „științifice” adesea
șablonarde și poate mult prea didactice,
Cișmigienii câștigă prin decorul ajustat „la zi”,
prin up grade-ul istoric alternativ, printr-un final
surprinzător și, în ultimă instanță, prin ineditul
viziunii despre o lume destul de coerentă, în
fundalul ei ideatic. E o lume pe care cu greu neam fi putut-o imagina, oricât de mult am adera
la speculațiile moderne interdisciplinare și la
probabilistica evenimențială aplicată pe trecut.
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componentă capătă o încărcătură bizară și
fantastă. În Le Diable amoureux,
personajul principal asistă, în Italia, sub
numele de Alvaro, la o serie de scene de
magie. O suavă ființă feminină se ține scai
de el și finalmente izbutește să-l seducă,
incitându-i sentimentul de caritate și
lăsându-i amprenta fidelității inflexibile.
De fapt, această ființă echivocă este un
diavol de parte femeiască, un sucub (sau
incub).
Jan Potocki, scriitor de limbă franceză,
dar cu origine poloneză, rămâne în
literatură cu Manuscrisul găsit la
Saragosa, o carte stranie, publicată la St.
Petersburg, din care doar prima parte este
cunoscută. Și acest caz este o ilustrare a
tranziției de la picaresc la fantastic. Astfel,
structura cărții este picarescă, lectorul asistând
la o peregrinare a personajului central prin niște
ținuturi blestemate populate de fantome.
Protagoniștii își spun fiecare povestea și ca
urmare ia naștere o insolită arborescență
narativă. Procedeul are însă precedent în
literatura europeană, pornind chiar de la
Decameronul (Boccaccio) sau Povestirile din
Canterbury (Geoffrey Chaucer). Caracterul
fantastic se extrage din apariția strigoilor, a
demonilor și a altor ființe supranaturale de speță
malefică. Eroul traversează episoade stranii:
ceata unor arăpoaice îi apare noaptea la un han
din Sierra Morena, debitându-i povestea
fiecăreia, iar într-o „bună” dimineață eroul se
trezește sub o spânzurătoare în care atârnau două
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Din punct de vedere istoric, în Franța,
raționalismul fundamental, definitoriu, al
spiritului galic, pare să fi fost (și chiar a fost) un
impediment în calea apariției și evoluției
literaturii fantastice. Fenomenul literar respectiv
s-a manifestat așadar mai târziu decât în Anglia
sau Germania, în proporții notabile abia către
mijlocul primei jumătăți a secolului al XIX-lea.
Matei Călinescu încadra în capitolul
fantasticului francez scriitori asemenea lui
Jacques Cazotte, Gérard de Nerval, Jean
Potocki, Charles Nodier, Aloysius Bertrand sau
Honoré de Balzac. Unii cunoscuți și astăzi, alții
aproape uitați, majoritatea rămași în istoria
literaturii nu pentru opera lor integral fantastică,
ci doar pentru o povestire, o nuvelă sau o cartedouă care aparțin genului.
Jacques Cazotte, de pildă, este autorul unui
minuscul roman timpuriu, apărut în 1772, Le
Diable amoureux. Acest romancier, azi unul din
cei (aproape) uitați, a fost o natură profund
vizionară, un fel de profet apocaliptic, un
captivant personaj al amurgului de veac XVIII,
ca și suedezul Swedenborg, autorul unei lucrări
de misologie, Arcanele celeste, între altele o
alăturare de speculații despre natura îngerilor.
Mult mai cunoscut este Gérard de Nerval
care i-a rezervat un loc de onoare lui Jacques
Cazotte în suita de evocări Les Illuminés. Are loc
acum tranziția între stilul literaturii picarești și
cel al literaturii fantastice – o răspântie în istoria
literară inclusiv prin încorporarea unor răsunete
din scrierile picarești ale lui Lesage, Le Diable
boiteux și Gil Blas. La Jacques Cazotte orice
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stârvuri în fază avansată de putrefacție. Jan
Potocki accede astfel la o metodă combinatorie
între erotism, oribil și diverse forme ale morții.
Este surprins cu o artă aparte sensul oniric,
halucinant, într-un fel profund existențial, al
erotismului.
Mai târziu, în Franța se vor resimți influențe
ale fantasticului german sau englez. Dintre
autori precum Charles Nodier sau Aloysius
Bertrand primul este oarecum exterior în timp
ce al doilea contează printr-o culegere de mici
povestiri, în același timp miniaturale poeme în
proză, Gaspard de la nuit, subintitulată
Fantaisie à la manière de Callot et Rembrandt,
parafrazând parțial titlul unei mai cunoscute
cărți a lui E.T.A. Hoffmann. Evident că mai
importanți sunt romanticul precursor al
simbolismului, Gérard de Nerval, și realistul
Honoré de Balzac, autor de literatură fantastică
în prima tinerețe. Nerval s-a făcut cunoscut
printr-o traducere, numaidecât devenită celebră,
a dramei goetheene Faust (1827). În 1830, el a
publicat Poésies allemandes, traducând din
Goethe (iarăși), Schiller, Uhland. Poetul francez
se situa sub semnul unei înrâuriri venind dinspre
Germania, asimilând înclinația romantismului
german către simbolistica filosofică și structurile
caracteristice ale oniricului. Drept urmare, din
proza lui Gérard de Nerval, un autentic
document artistic și totodată uman, sunt demne
de reținut frecvent tulburătoarele vibrații ale
oniricului și filosoficului, de exemplu în Aurélia
ou le rêve et la vie (1855). Proza lui este
construită pornind de la motivul alienării,
ilustrată printr-o descindere în infernul
reprezentărilor simbolice, onirico-profetice.
Persistă o tensiune poetică ce nu îngăduie
rezumarea vreunei secvențe. Prozatorul poet
aduce mereu vorba despre o femeie pierdută,
regizează niște aspecte halucinante pentru ca în
final eroul să fie internat într-un azil, nici mai
mult nici mai puțin decât o sumbră anticipare a
sfârșitului lui Gérard de Nerval, mort prematur
nebun. Așa cum am menționat, el face trecerea
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dinspre romantism înspre simbolism, fiind
frenetic admirat și elogiat de către simboliști și
apoi de către suprarealiști, André Breton
așezându-l la loc de cinste între precursori în
Primul Manifest al suprarealismului (1924).
Opera nervaliană de rezistență rămâne ciclul de
sonete Les Chimères, unde apare portretul
simbolic al poetului damnat, El Desdichado. Cât
despre Aloysius Bertrand, el poate fi considerat
unul dintre creatorii poemului în proză chiar
înaintea lui Nerval. O tradiție în domeniu a fost
consolidată de simboliști, cel mai faimos
rămânând Arthur Rimbaud cu ciclul Une saison
en enfer. Este de notat și influența exercitată
asupra lui Charles Baudelaire cu ale sale Mici
poeme în proză. Nu a putut trece neobservată
existența unor teme fantastice în poemele în
proză ale lui A. Bertrand, pline de apariții de
demoni, gnomi și zâne. Scriitorul francez l-a
avut drept model pe cine altcineva decât pe
E.T.A. Hoffmann, dar la el, prin concentrarea
substanței, fantasticul se convertește în poetic.
Honoré de Balzac se plasează la răspântia
unde se întretaie mai multe direcții în literatura
europeană: romantic interesat de nocturn și de
străfundurile existențiale, arhirecunoscut
fondator al realismului, el s-a lăsat tentat și de
fantastic. Opera lui semnificativă, mereu de
referință în istoria literaturii, începe în jurul
anului 1830. Astfel răstimpul dintre 1830-1836
este dominat de orientările spre romantism și
fantastic, întersectate nu arareori de realism.
Matei Călinescu a observat că fantasticul
balzacian a devenit posibil grație tehnicilor
realiste perfecționate și consonanței cu
perspectiva realistă. În vestita prefață din 1842
Balzac și-a formulat crezul literar apropo de o
zoologie umană, opera literară sistematică fiind
rezultanta unei prestații similare cercetărilor
întreprinse de naturaliști. Ideea unei Comédie
humaine, replică la dantesca Divina Commedia,
este originară din 1835 – Balzac avea 36 de ani
– atunci când este proiectat catalogul „comediei
umane”, definitivat pe parcursul unui deceniu.
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Scriitorul își compartimentează Comedia umană
în trei cicluri principale: Studii de moravuri,
Studii filosofice și Studii analitice. Pasionat de
fiziognomonie (Lavater) și frenologie (Gall) în
care știința, mai mult ipotetică, se amestecă cu
imaginația, Balzac nu a ignorat însă psihologia
caracterelor și științele naturale.
Mai apropiat de spiritul fantasticului este al
doilea ciclu care include romane și povestiri
scrise între 1830-1835 – Elixirul de viață lungă
(1830), o operă realist-fantastică, precum și
Pielea de sagrin (1831). Ele topesc într-o
formulă literară tipic balzaciană o sumă de
influențe preponderent romantice. Subiectul
romanesc trimite (la cine altcineva decât) la
E.T.A. Hoffmann, însă Balzac introduce aici
numeroase elemente de realism social și
psihologic ce nu au nimic comun cu spiritul
ironic și caricatural cu care scriitorul german
reconstituie mici scene din viața cotidiană.
Personajul central, Rafael, este un tânăr
balzacian ce reprezintă o mască a autorului
însuși: sărac și nemăsurat de ambițios, plin de
dorințe, de fervoare și de aspirații. Este foarte
asemănător cu Rastignac sau Lucien de
Rubempré din romanul prin excelență realist
Iluzii pierdute. Acest roman urmărește o
ascensiune bruscă, vertiginoasă, urmată de o
prăbușire neașteptată, surprinse minuțios,
analitic, însoțite de toate chinurile morale și
chiar fizice. Este un roman relativ pesimist,
afișând o neîncredere fără dubii în posibilitățile
umane, având în vedere impulsiunile unui
caracter imposibil de satisfăcut, mânat de o
dorință nesăbuită. În roman, fantastic este mai
degrabă pretextul ce intervine prin derularea
unei analize sociale și psihologice de o
surprinzătoare subtilitate. Fantasticului îi revine
mai mult rolul declanșator al imaginației
scriitorului care încearcă să facă neverosimilul
verosimil.
Louis Lambert deschide și lărgește orizontul
către sursele fantasticului balzacian. Sunt redate
scene din viața unui tânăr strălucit, de o
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remarcabilă, invidiabilă inteligență, vădind
preocupări pentru texte spiritualiste și teozofice,
citând cu nesaț din Biblie, Jakob Böhme,
Swedenborg, Saint-Martin. Jakob Böhme, un
important mistic heterodox de la finele veacului
al XVI-lea, autor de scrieri inițiatice, vizionare,
considerate eretice de către unii ecleziaști, s-a
bucurat de o îndelungată perioadă de influențare
a gândirii, din secolele XVI-XVII până în
romantism. Sunt de reținut lucrări ca Misterium
Magnum și Aurora sau rădăcina teologiei,
astrologiei și filosofiei. Böhme era de extracție
modestă, cizmar autotdidact ucenicind la opere
cu caracter esoteric care îi alimentau fanteziile.
Swedenborg a fost un mag al Nordului, suedez,
o personalitate a ocultismului, autor al unor
scrieri precum Arcanele cerești care din
Scriptura Sacră după cuvântul Domnului sunt
dezvăluite, Despre Noul Ierusalim sau Despre
cer și infern după cele auzite și văzute. LouisClaude de Saint-Martin, filosof ce aparține
secolului al XVIII-lea, de origine aristocratică, a
fost beneficiarul unei temeinice educații
religioase ce l-a condus către teosofie. În cartea
intitulată analitic Despre erori și despre adevăr
sau Oamenii rechemați la principiul universal al
științei, ia atitudine împotriva materialismului
dominant în gândirea epocii mai cu seamă în
Franța. Louis Lambert scrie la rându-i un tratat
despre voință unde se regăsesc și elemente de
magnetism animal, o teorie elaborată de
Messmer, un doctrinar al telepatiei. Eroul
cunoaște o tânără care este de acord să-i devină
soție, dar în preziua nunții el ajunge nebun. Soția
însă nu-l ia drept nebun ci notează tot ce spune
și așa se conturează principalele idei ale
tratatului despre voință proiectat de Louis
Lambert. Se conturează totodată în acest fel
tema dramei gânditorului distrus de propria-i
gândire în strânsă relație cu problemele geniului
și ale nebuniei. Sunt, de fapt, preocupări
fervente ale lui Balzac ce revin și în opera
intitulată de-a dreptul În căutarea absolutului.
Eroul romanului este Balthasar Claës, om de
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știință flamand, văzut din unghi romantic.
Lucrase în laboratorul faimosului Lavoisier, era
chimist, dar, lumește, se căsătorește și
întemeiază o familie prosperă. În urma întâlnirii
cu un matematician polonez visează să
descopere principiul unic ce guvernează
materia. Prin descoperirea azotului ar fi urmat să
obțină diamante artificiale care să-i scape
familia de ruinare. Ideea fixă care pune stăpânire
pe el este o monomanie cvasi-patologică și
cvasi-mistică. Idei de acest gen constituie o
zestre tematică y compris a realismului,
moștenită din romantism. Balzac, considera
profesorul Matei Călinescu, este o personalitate
dublă perfectă, ca și Gogol în literatura rusă.
Melmoth réconcilié (1835), tipic balzaciană,
este o scriere ce se pliază atât pe superficia
realismului cât și pe aceea a fantasticului. Ea
debutează prin descrierea unei categorii sociale
și... psihice, cea a casierilor de bancă pe care
Balzac îi numește „asceți ai banului”. Deși
manipulează sume imense de bani, aceștia sunt
foarte modest retribuiți. Model de cinste, la un
moment dat un casier este pe cale să comită o
fraudă din pricina unei curtezane, dar apare
Melmoth care-l convinge pe casier să-i transfere
puterile demonice de care dispune, ajungând
apoi un bătrânel care-și căiește soarta păcătoasă
și se stinge la modul cel mai pios catolic.
Devenit un demon sedus de propria putere,
casierul e capabil a prevedea viitorul oamenilor.
Marea putere de care dispune i se pare însă de o
infinită sterilitate. Survine astfel tema
sterilității, prin care e torpilată orice împlinire
obținută prin voință. Este una din temele
favorite ale lui Honoré de Balzac. Putând să-și
împlinească orice dorință, casierul ajunge să nu
mai aspire către nimic altceva decât să revină la
condiția de umil muritor, așa cum ajunsese
Melmoth. Se scutură de blestem, trecând povara
pe spinarea altcuiva, iar acel „altcineva” va
proceda la fel ș.a.m.d. Ceea ce l-a interesat pe
Balzac a fost chiar Melmoth, cel care izbutise să
se împace cu sine și cu Dumnezeu. Elementele
fantastice asimilate perfect de atmosfera realistă
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balzaciană sunt de origine gotică.
Séraphita este povestea dedicată celebrei
doamne Hanska care-i scrisese lui Balzac prin
1832, femeia de care acesta s-a îndrăgostit și,
după identificare, n-a pregetat să se căsătorească
cu ea. Era însă prea târziu, în 1850, anul morții
scriitorului. Direct influențat de viziunea
spiritualist-serafică a lui Swedenborg, Balzac
strămută acțiunea într-un îndepărtat ținut nordic,
norvegian, pe țărmul unui fiord pierdut în
asprimea climei boreale. Își fac apariția patru
personaje notabile cu proiecții vag luminoase.
Doi tineri care se vor căsători în cele din urmă,
Minna și Wilfried, și, pe lângă ei, Séraphita și
Séraphitus. Minna nutrește o pasiune puternică
pentru tânărul Séraphitus, serafim dedublat ce
apare sub aspectul feminin al bărbatului. În
același timp Wilfried este puternic atras de
Séraphita, sub aspectul masculin al femeii.
Balzac se mărginește la un rezumat naiv al
sferelor lui Swedenborg cu referire la alcătuirea
structurii umane până la ipostaza serafică.
Adroginismul spiritualist s-a bucurat de un real
succes în romantism, aducând în lumină ființa
spirituală completă în care se produce fuziunea
diferențelor de sex și gen. Acest text este însă
mai palid în raport cu cele anterioare, dar
original în ceea ce privește ideatica. Acum
Balzac încearcă să dea o contrapondere a
realismului său social-filosofic, prin fantasticul
de factură teosofică.
Fantasticul incastrat într-o monumentală
operă realistă precum cea balzaciană este un
argument serios în ceea ce privește efervescența
genului la sfârșitul secolului XVIII și începutul
secolului XIX. Astăzi scrierile de gen au cedat
terenul în favoarea romanelor și filmelor din
categoria science fiction, thriller și horror.
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O POEZIE SUB SEMNUL
LUMINII
Dana Raluca SCHIPOR
Cu rădăcini în străvechea înțelepciune a
civilizațiilor și în mitologie, purtând însemnul
adânc al destinului dublu, volumul gEneida
lansat de curând la Editura Școala Ardeleană
devine pentru cititorul familiarizat poate cu
poezia poetului, totodată prozator și critic,
Adrian Lesenciuc, mărturia unei alte experiențe
poetice înțelese întâi de toate ca formă înaltă și
sensibilă de cunoaștere. Pornind de la această
metaforă a drumului și a căutărilor pe care
poetul o condensează în titlul cu puternice
rădăcini mitologice, întreaga poezie reface
traseul unui adevărat căutător și explorator al
sensurilor și al cuvântului. gEneida, posibil de
citit astfel ca o carte in nuce a Facerii, în care eul
liric își duce și își împlinește până la capăt,
aidoma eroului mitologic, destinul său creator,
instaurator de noi lumi, rămâne cu toate acestea
o ,,epopee” mai curând rescrisă, o geneză
repetabilă sub codificarea genetică, înscrisă, a
civilizației și a generațiilor pe care cunoașterea
umană le-a traversat.
Explorator al lumilor acvatice, preferând
fluiditatea cosmică a increatului, poetul
întreprinde marea călătorie scufundându-se până
în apele Facerii, acolo unde, din ,,supa
primordială” și din măruntaiele ei începe ,,să
colcăie” adevărata viață. Vizând această lume de
dinaintea cuvântului (,,peștii n-au cum să
vorbească/aici”), lume a ,,cuvintelor necoapte”
și totodată lume a increatului, ,,a ,,boțului de
carne care încă nu prinsese/chip”, volumul se
configurează nu doar sub semn erotic, ca elogiu
adus femeii și maternității, circumscris și
ipostazei paternității recurentă în volum, ci și ca
imn exaltat, dar și lucid, al viului în sens larg:
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,,te iubesc, i-am zis când i-am zărit
privirea/frumoasei cu gene lungi/cât istoria
viului”. De aici, dubla ipostază creatoare a
instanței lirice, împlinind destinul său,
alternează și amestecă totodată imaginea
asediului erotic predominantă în primele poeme
ale volumului, până la punctul cel mai înalt al
,,petrecerii”, cu ipostaza livrescă a eului creator:
,,genele tale lungi s-au încolăcit peste ale mele/
pagină cu pagină noua carte s-a scris/ în a și c și
g și t/ în mărșăluirea armatei de Homeri/ pe fâșia
din Troada /aici s-a petrecut totul/ aici m-am
petrecut/ aici e petrecerea noastră”. Univers
redus la patru litere ce anunță în acest sens
poezia ca formă concentrată de comunicare sieși
suficientă, alunecă altădată într-un joc
metatextual ironic (,,poemul acesta despre
genele tale/ trebuie rescris/ dar mi s-a stricat
tastatura/ n-au mai rămas decât patru litere/ din
care să recompună întregul orice cititor al/
privirii”), până când, într-o formă extremă a
jocului ,,în a și c și g și t”, poezia renunță pentru
o clipă la imagine pentru a deveni în sine
imagine, într-o formulă de sorginte
avangardistă, a poeziei vizuale.
Concentrată astfel în jurul motivului privirii,
poezia lui Adrian Lesenciuc recurge totodată la
imaginea genelor ca la o formă de încapsulare
simbolică a întregii tensiuni semantice a poeziei.
În centrul universului poetic, ,,frumoasa cu
genele lungi” devine astfel instanța care
intermediază structurile știute și neștiute ale
lumii, o formă de cunoaștere, mister și
conștiință, esență de viață și de moarte totodată:
,,frumoasa mea, tu ai genele lungi/ până în
Africa Ecuatorială, ar spune/cei ce te văd prima
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oară/ până în supă îți ajung, până în supa
primordială// cei care se-agață de ele urcă din
căldura aburdindă/ din fideaua rămasă pe fundul
farfuriei// nici tu nu știi, dar zâmbetul tău/ nu
ascunde nimic/genele tale lungi ascund, în
schimb,/ conștiința de lumină”. Imaginea
genelor ,,încovoiate de greutatea istoriei”
condensează astfel identitatea întreagă, memoria
civilizațiilor și a culturii, până la primele
însemne mitologice. A crea însemnă totodată a
trimite în act spre identitățile dizolvate ale
înaintașilor, într-o formă de naștere care își
conține dinainte memoria: ,,- stai! îmi zic în
minte, eu sunt mai bătrân decât/ genele tale/
pentru că le pot gândi,/ chiar dacă nu le văd
marginea/ încovoiată de greutatea istoriei”.
Pătrunsă permanent de această lumină
,,sângerie” a nașterii și a morții, poezia reține
,,pata de sânge a memoriei” ce încapsulează
conștiința scindată a eului creator, într-un
autoportret ce face mărturia ipostazei unui eu
eminamente livresc, a cărui identitate dizolvată
se confundă în marginile lecturilor și a
multiplelor afilieri spirituale: ,,corpul meu e o
colonie în care/ Saramago mă orbește spre a mă
lăsa cuprins de/ învăluitoarea-ți privire/ corpul
meu e o colonie de multiple lecturi/ ce-au rescris
istoria, ce-au scris-o, de fapt/mai corect, eu am
scris-o prin Homer cu/ identitățile-i multiple/ o
identitate a sa fiind/ și prin toți heteronimii lui
Pessoa”. Fără să se scufunde în structurile
abisale ale creației, conștiința creatoare lucidă
întrevede astfel filiația adâncă, stabilind ADN-ul
însuși al poeziei sale: ,,însuși textul ăsta conține
porțiuni de cromozomi/ de suficientă fidelitate/
unități ale selecției culturale”.
Conștiința suprastructurată a textului, nu atât
cea istorică, cât cea indeterminată, abisală,
realizează astfel, în două versuri, reflecția de
final în măsură să rezume condiția însăși a
poeziei de azi: ,,viața ta, frumoasă cu genele
lungi, /nu poate fi trăită numai subiectiv”. În
cele din urmă, realitatea multiplicată sub
unghiul tuturor acestor priviri și identități
nesfârșite, răstoarnă imaginea sigură și unică a
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lucrurilor, reflectând-o într-o formă de
cunoaștere mai veche și mai densă decât esența
lucrurilor înseși: ,,chiar și soarele mi-e dator cu
povestea asfințitului/ fiindcă soarele însuși n-a
asistat la atâtea/ asfințituri ale sale/ la câte am
asistat eu”. Înseși ,,genele textului” se deschid în
final și privesc pe fiecare ca în poemul în care
Borges, invocat ca și altădată, iluminează
sensurile adevăratei vederi a lucrurilor,
semnalizând prezența luminii și a orbirii într-o
formă esențializată de vedere: ,,- conștiința e
falsa oglindă a celor ce te locuiesc, țipă Borges
la mine, cu ochii închiși, împăcat cu/
întunericul// Borges, mai orb decât genele tale/
cu toate că lumina bibliotecii i se prelinge pe
sub/ pleoape,// nu vă privește/ genele textului
însă/ vă privesc pe toți”.
Orbirea se constituie astfel ca un motiv
descins din motivul recurent al privirii, câtă
vreme vizualitatea poemelor se recunoaște nu în
imaginea picturală a lumii, cât în imaginea
profundă a ei. Ochiul privitor pe jumătate închis
pe dinăuntru, pe jumătate deschis pe dinafară
recunoaște lumea prin legăturile sale adânci cu
primordialitatea și abisalitatea înăuntrului, ca în
versurile: ,,am încercat să-ți contemplu fluxul/
privirii abisale/ și-am găsit întunecate păduri de
alge verticale/ înfiorătoarele-ți gene”. Între
formele privirii sale, privirea trează este
abandonată și înlocuită de privirea sfioasă ori de
cea ștrengărească. ,,Ochiul de cârtiță” al
poetului este așadar ochiul prin care lumea se
vizualizează altfel, este ochiul interior care
străbate întunericul lumii, ochiul unei
pseudovederi revelatorii.
Desele trimiteri la civilizațiile antichității
devin astfel trimiterile spre origini, spre cultura
clasică, fundamentul întregii umanități.
,,Privirea de ceramică Thetis” a frumoasei cu
genele lungi este privirea ,,din zorii” civilizației,
prin care visul febril, al sondărilor abisale al
eului poetic se temperează în răceală
marmoreană a frumuseții ,,de faianță”: ,,iubita
mea, tu ai genele lungi/și m-am îndrăgostit de
privirea ta/din zori/privirea ta de faianță/privirea
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de ceramică Thetis cu ornamente sarmate/în
cochilii/îmi bântuie genele”.
Scenariul troian, ,,asediul cetății”, imagine ce
revine în partea mediană a volumului, ca în
versurile: ,,pe câmpul de luptă al privirii tale
cuvintele cu/cromozom Y abundă/burta calului
pătrunzând în cetate e plină de Y greci/Troia nu
va mai crede vreodată în daruri/[...]/privirea ta
se lubrifiază și ea/nu mai e chip de
întoarcere/nici tu nu te mai încrezi în darurile de
la Y greci”, stă la însuși ,,țărmul zidirii”, pentru
ca un alt scenariu, al ,,bătăliei ce se dă pe fundul
rotund al farfuriei de Thalassa” să prevestească
lungile și liniștitele nouă luni ale cărnii în
coacere. Carnea copilului nefăcută încă, ce
pregătește în final revelația paternității din
versul ce încheie iluminând întregul volum ,,vezi norul acela/în formă de om?/-îl văd!/-ăla e
tata!”, prefigurează astfel însuși miracolul
nașterii, al creației. Travaliul înfăptuirii sfârșește
ca o iluminare, împlinind pe de o parte destinul
facerii, iar pe de altă parte marcând o nouă
treaptă, o nouă experiență spirituală a eului
poetic: ,,-lumină, cere cineva, nu văd cine, și
două mâini/mari iau rugăciunea în palme și
spală privirea”. Ca și altădată, nocturnul și
lumina, increatul și creatul, nerostitul și rostitul
sfârșesc într-o metaforă extinsă a viului, a
creației, dar și a cunoașterii: ,,cetatea însăși își
deschide porțile spre a ieși din ea/cum iese visul
dimineața pe fereastra luminată”.
Discursul desolemnizat, imaginea creației
redusă în final tot mai mult la proporțiile
aproape casnice ale farfuriei de supă primordială
în care carnea nefăcută a copilului ,,zace tolănită
pe un șezlong de fidea” relevă de data aceasta cu
umor subtila și inteligenta gimnastică a
sensurilor printre (ne)formele primordialității și
ale haosului pe care autorul volumului o
realizează cu suplețe. Rafinat în sensuri, având
harul ,,orbirii” luminoase ce deschide calea
imensităților cosmice, poetul rămâne totodată și
un iluminat al bibliotecilor, inițiat în
înțelepciunile străvechi. Prefigurând destinul
dublu, eminamente creator al instanței lirice,

volumul reface subtil și în mod rafinat, sub
semnul motivului ,,genelor”, structura materiei
cuvântului întemeietor și al substanței dătătoare
de viață (ca supă primordială), reliefând propria
geneză în care, peste vieți, civilizații și peste
înțelepciunea lumii totul se fluidizează într-o
materie fertilă a memoriei comune. Marcat de
conștiința începuturilor, având revelația
,,frumoasei cu genele lungi”, volumul gEneida
se configurează astfel nu doar ca un elogiu adus
feminității și fertilității, cât ca un imn extins,
exuberant și totodată lucid, bogat în sensuri și
ritmat de pulsiuni vizionare, a viului în toate
formele sale cunoscute: cuvânt, iubire ori
naștere.
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D.R. POPESCU – 85
CĂLĂTORIE CRITICĂ ÎN LABIRINT
Theodor CODREANU
O carte consistentă despre opera lui D.R. Popescu
ne-a oferit, în anul 2015, clujeanul Constantin
Cubleşan: Dumitru Radu Popescu în labirintul
mitologiei contemporane. După ce mulţi critici au
făcut referire la imaginea labirintului în opera
derepopesciană, a venit şi rândul unei monografii să
atace subiectul. În cultura modernă, sub varii feţe,
trăieşte plenar străvechiul mit al labirintului din
Creta, construit de Dedalus, la porunca regelui
Minos, spre a adăposti şi păzi monstrul suprem cu
trup de om şi cap de taur, Minotaurul hrănace,
nesăţios de crime/sacrificii umane. Mircea Eliade a
vorbit despre o probă a labirintului11 pe care trebuie
s-o treacă o adevărată personalitate. Arheologii au
actualizat mitul în urma descoperirii Palatului de la
Knossos, din apropierea oraşului Heraklion, capitala
modernă a insulei Creta. Acest palat era un gigant
complex de săli şi camere estimat la 1400 de încăperi,
pe o suprafaţă de 60 000 de metri pătraţi, deci foarte
uşor de asociat şi asimilat, astăzi, cu labirintul
mitologic. Constantin Cubleşan putea lesne să vadă
în oglinzile imaginarului mitologic o teribilă dublă
anamorfoză: arhitectura aberantă a labirintului şi
creatura cea monstruoasă şi lacomă, aceasta fiind,
altminteri, opera împreunării nefireşti a Pasiphaei,
soţia regelui, cu taurul alb primit în dar de Minos de
la zeul Poseidon, cu porunca de a-l sacrifica în
cinstea sa, sacrificiu în urma căruia îi asigura sceptrul
împotriva fratelui, pretendent şi el la tron. Încălcarea
poruncii zeului, de facto, era şi ea o anomalie, căci
Minos însuşi s-a îndrăgostit de frumuseţea taurului,
sacrificând pentru Poseidon un altul, de duzină,
păstrând pentru el ce-i mai bun şi mai frumos, faptă
convergentă cu a lui Cain, care a oferit cele mai
proaste ofrande lui Dumnezeu comparativ cu fratele
său Abel, cel care, din bunătate, a jertfit divinităţii tot
ce produsese mai de soi. Aşadar, cu mai bine de o mie
de ani înainte de Hristos se năştea nucleul crimelor
cainice din Hamlet! Cred că această izbitoare
corelare a nimicniciei lui Cain cu frauda comisă de
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Minos l-a impresionat profund pe D.R. Popescu,
atunci când a mărturisit: „Mă obsedează de mult
ideea labirintului ca spaţiu al întunericului, al rotirii
în beznă, al crimei, mai degrabă decât al jertfei, al
inutilei jertfe, de altfel, ca spaţiu al lipsei de raţiune
unde monstrul înghite flămând vieţi de oameni”.
Ce e de mirare e că mai toţi comentatorii au trecut
cu uşurinţă peste această stranie ecuaţie, zăbovind, în
schimb, asupra labirintului ca simbol estetic
polimorf. O tresărire am găsit la Andrei Marga2,
atunci când a invocat şi el tema labirintului la D.R.
Popescu, făcând trimitere la cele trei simboluri
modelatoare de destin ale lui Wittgenstein: musca
prizonieră în sticlă, peştele în plasă şi labirintul3.
Musca se poate elibera prin hazard, peştele e destinat
resemnării, abandonului, pe când din labirint se poate
ieşi prin inteligenţa capabilă de găsirea diverselor
soluţii. Mitul deja a oferit două: făurirea aripilor de
ceară de către Dedalus, constructorul, şi firul
Ariadnei dăruit, din iubire, lui Tezeu. Andrei Marga
se opreşte la ideea evadării din labirint, cu aplicare la
câteva opere derepopesciene, considerându-l pe autor
un „scriitor reflexiv”, deci şi găsitor de alternative ale
ieşirii la lumină, ca om al speranţei: „Dumitru Radu
Popescu nu infirmă speranţa şi ceea ce o alimentează,
dar atrage atenţia asupra costurilor, uneori tragice,
fiind în joc soarta unor oameni, a căutărilor ieşirii din
labirint”. Numai că în operele capitale, cum e ciclul
de romane F, atât ieşirea biblică, cât şi cea mitologică
nu sunt posibile, noul Moise afundând lumea chiar în
fălcile Minotaurului! Se pare că reflexivitatea
salvatoare rămâne, în asemenea caz, doar
cugetătorului din eseuri şi din publicistică.
Să vedem ce se întâmplă în cartea lui Constantin
Cubleşan.
Modelul labirintului, întrevăzut, pe bună dreptate,
de critic în opera lui D.R. Popescu, este păstrat chiar
în structura cărţii, autorul propunându-ne, după un
excurs sentimental şi un popas la curtea regelui Lear,
analize aplicate pe încăperi din labirintul operei
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derepopesciene, pentru principalele nuclee narative
din nuvele, apoi pentru fiecare roman, aventurânduse să colinde şi prin fiecare volum de publicistică,
sfârşind cu o Addenda exegetică, cu traversarea
principalelor
studii
monografice:
Mirela
Roznoveanu, Valentin Taşcu, Marian Popescu,
Andeeea Vlădescu Lupu, Sorin Crişan şi Cornel
Ungureanu. Lipseşte cartea Mirelei Marin, rămasă,
probabil, necunoscută exegetului.
Dacă la alţi critici remarcă faptul că au sesizat
motivul labirintului, în opera scriitorului, doar
tangenţial, revelaţia survine în faţa monografiei lui
Marian Popescu, intitulată chiar Chei pentru labirint
(1986), cu atât mai mult, cu cât simbolul labirintului
este abordat, comparatistic, deopotrivă în proză şi în
teatru, având acelaşi ideal: ieşirea din labirint, titlusintagmă pe care şi-o asumă şi Constantin Cubleşan
în capitolul dedicat lui Marian Popescu. „Prozatorul
Dumitru Radu Popescu – conchidea Marian Popescu
– se întâlneşte cu dramaturgul Dumitru Radu
Popescu în acelaşi gând, afirmat puternic în fiecare
operă, al deplinei încrederi în umanitate, în forţa sa
morală de a merge pe drumul curajului de a fi om,
singurul drum posibil pe care se poate ieşi din
labirint”.
Se vede treabă că, în 1986, Marian Popescu încă
împărtăşea optimismul moral şi ideologic oficial, ca
ieşire din labirint, labirintul fiind atribuit, strategic,
altei lumi, pustiul capitalist din care cel ce avea
misiunea exodului nu era altul decât Moise, care
credea că a fost ales pentru o asemenea faptă istorică.
În realitate, nici măcar Francisc, împăratul norilor,
din romanul omonim, nu oferă garanţia ieşirii din
labirint. Să nu uităm că, servindu-se de iubirea
Ariadnei, de sabia magică dăruită de aceasta şi,
finalmente, de ghemul din fir de mătase, Tezeu a ieşit
cu bine din labirint, după uciderea Minotaurului,
numai că bravul erou o abandonează pe Mireasa
salvatoare pe drumul de întoarcere în regatul lui
Minos. A scăpat din labirintul prim, dar nu cumva a
intrat în altul? Mai mult, pricinuieşte moartea tatălui
său, Egeu, uitând, în euforia victoriei, să înalţe
steagul alb. Or, geniul lui D.R. Popescu ezită să se
încurce în orice soi de tezism „umanist”, moralizator.
Critica a făcut un enorm abuz, crezând că-l salvează
pe scriitor atribuindu-i, la tot pasul, o voinţă morală.
Pe bună dreptate Ana Maria Nistor scrie: „A afirma
despre un autor ca D.R-ul că este etic e ca şi cum l-ai
trimite în plutonul mediocrilor. Iar teatrul lui D.R.P.
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îmi place tocmai pentru că-şi iese din ţâţâni”4. E
nietzschean, altfel zis.
În rest, imaginarul criticului dramatic este perfect
adecvat, cum o spune şi exegetul din 1986: „Drumul
parcurs de personajele lui Dumitru Radu Popescu
pentru a spune adevărul consacră o mare idee
dramaturgică în teatrul românesc contemporan”5. Iar
adevărul spus de personajele dereposciene duce la
imposibilitatea ieşirii, de vreme ce comunitatea
prizonieră are la cârmă aberaţii umane de felul lui
Moise, care, la rându-le, sunt multiplicări
anamorfotice de minotauri mărunţi. De altfel, Marian
Popescu înţelege bine condiţia inumană din labirint,
iar exegetul său din 2015 o subliniază permanent.
Scriitorul francez Mathieu Bénézet (1946-2013)
observa că labirintul, în sine, este o maladie
incurabilă, pe care o numea labirintită, o variantă
ionesciană de rinocerită, de care e foarte greu să te
vindeci, dacă nu imposibil. Tezeu însuşi pare să o
confirme. În atare privinţă, Marian Popescu merge
direct la ţintă: „labirintul devine o figură a acestei
complexităţi. El este şi figurarea geometrică a luptei
dintre viaţă şi moarte, ca element tragic al opţiunii”,
o realitate inerentă „structurii de adâncime a
personajelor”. Dacă îmi este îngăduit, Moise însuşi
trebuie văzut ca personaj de tragedie, o sminteală din
care nu poate ieşi, chiar de-ar vrea. Labirintul
comunist este închis. Din el nu se poate evada. A
înţeles-o Marin Sorescu, în Iona, unde eroul despică
burta chitului spre a-şi croi o fereastră spre lumină,
dar chitul care l-a înghiţit este, la rândul lui captiv în
alţi leviatani. Cum se va vedea, în postură de eseist,
D.R. Popescu se simte perfect solidar cu capodopera
lui Marin Sorescu, căreia îi închină o excelentă
exegeză.
Chitul, ca labirint închis, i-a frământat şi pe
basarabeni. Într-un poem din Arhivele Golgotei
(1990), de rezonanţă sorescioană, Arcadie Suceveanu
spune: : „…Şi-atunci a venit un peşte mare/ Şi ne-anghiţit pe noi, peştii cei mici./ Şi iată-ne de veacuri
stând aici,/ În burta lui, şi nu avem scăpare” (Neamul
lui Iona). Mai apropiat de imaginea exodului din
labirint, în sens derepopescian, este un admirabil poet
şi critic, Andrei Ţurcanu, autor al unei capodopere cu
titlu grăitor, Ieşirea se amână: „şi ne-aduna într-un
singur îndemn, o chemare cerească –/ să ieşim din
Egipt, să rupem legământul ancestral al robiei,/ să
învingem toropeala de veacuri, somnambulia
colectivă a cărnii/ şi, cu Dumnezeu cel aspru şi
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drept,/ cu Dumnezeul nostru străvechi, uitat printre
bolovanii memoriei,/ să mergem cu moarte pre
moarte călcând…” (Cămaşa lui Nessos, Chişinău,
1989). Amânarea la nesfârşit, ca în Procesul lui
Kafka, se datorează noilor Moise aleşi să scoată
Basarabia din labirint. Numai că la capătul călătoriei,
cel care-i aştepta era tot Faraonul: „Într-un târziu,
când am ridicat capetele/ ca să privim minunea de rod
a pomilor/ şi să ne desfătăm cu cântecul păsărilor,/ lam văzut chiar pe el, cu toate oştirile în preajmă,/
râdea într-un dinte, era Faraonul,/ şi moise al nostru,
prosternat la picioare,/ grăia cu nesfârşită pohvală în
ghiers: «Sunt gata, stăpâne, sunt ai tăi pe vecie, s-au
săturat de ieşire»”.
Sunt exemple extraordinare de înrâurire
neepigonică (poate chiar pancronică) a generaţiei lui
D.R. Popescu şi Marin Sorescu asupra literaturii
basarabene. De altfel, toţi aceşti scriitori aveau un
precedent plutonic feroce: cavoul-leviatan, extins la
întreg pământul şi la întregul univers, din poezia lui
G. Bacovia, cel preţuit cu deosebire şi de D.R.
Popescu, închinându-i un eseu inclus în Galaxia
Grama (1984).
Să ne întoarcem însă la oile noastre. Cea mai
adâncă intuiţie a hermeneutului Marius Popescu, pe
care Constantin Cubleşan o decriptează cu
profesionalism, este identificarea labirintului ca
figură, esenţială pentru singularitatea stilistică a
operei derepopesciene. I-ar mai fi trebuit un pas să i
se arate că „labirintita” nu este decât o variantă de
anamorfoză, aşa cum sunt toate celelalte figuri, de la
metaforă la hiperbolă, în opera autorului Miresei
vagaboande. Asta cu atât mai mult, cu cât nu i-a
scăpat dezvoltarea ei „iregulară”, barocă, pe când
există, surprinzător, „o concordanţă exemplară între
ideea de labirint (ca operă a «regularului» şi forma
estetică a operei)”, ce pare iregulară. Se poate vorbi,
de asemenea, cum deja am amintit, de „proba
labirintului” (Mircea Eliade), care, la D.R. Popescu
devine „cea mai amplă ofensivă azi împotriva
inumanului, a deriziunii, a falsului progres al
cunoaşterii, a suficienţei”. Toate stând, crede
exegetul, sub „semnele unui neoexpresionism”. Care,
în realitate, era o viforoasă ofensivă a neobarocului,
într-o vreme când barocul românesc apusese demult.
Dar să revin la începutul exegezei lui Constantin
Cubleşan. Cuvântul-înainte pe care ni-l propune se
intitulează Lumea ca labirint, dovadă a unităţii de
viziune asupra operei lui D.R. Popescu. El vede, da
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capo, că protagoniştii din opera scriitorului, în
contrast cu aceia din cărţile deceniului şase,
incluzându-l aici chiar şi pe Labiş, nu mai evoluează
eroic, „ci grotesc într-o tragi-comedie existentă,
asupra căreia steagurile… revoluţiei nu mai fâlfâiau
victorios, ci mereu coborâte în bernă”6. Prin toată
opera, scriitorul „propune un autentic sistem
mitologic al actualităţii noastre labirintice
(numeroase personaje traversează opera dintr-o carte
în alta, dintr-un subiect în altul), o mitologie a
decăderii morale, a maculării conştiinţelor sub
semnul unui destin impus deasupra voinţei lor,
deasupra felului lor de a fi, de a gândi. Este o
mitologie a maculaţilor de şi în istorie, a măscăricilor
tragici dintr-un context existenţial al pervertirii şi
dedublării conştiinţelor. Lumea, universul acesta plin
de crime, de victime şi de călăi, devine astfel oglinda
– mai mult sau mai puţin încifrată a înseşi lumii
căreia cu toţi îi aparţinem”7.
Între acuzaţiile care i s-au adus, a primat aceea că
el însuşi a acceptat acest joc din labirintul comunist.
Ar exista, altfel spus, o antinomie condamnabilă între
universul operei şi traseul lumesc parcurs de omul
D.R. Popescu. Antiteza, pâine bună pentru adversari,
a fost explicată, la vremea ei, de Marian Popa, în
Istoria literaturii române de azi pe mâine. Constantin
Cubleşan adoptă, argumentat, acelaşi punct de
vedere, în capitolul Un alt rege Lear. Viclenia
vulpească a „demitizanţilor” postdecembrişti, cu
mult mai condamnabilă est-etic, vine de acolo că, la
vremea aceea, n-au spus un cuvânt despre
„compromisul” celui blamat, oportuniştii de azi
aruncând cu pietre şi-n Eminescu, G. Călinescu,
Marin Preda, Constantin Noica, Mircea Eliade
ş.a.m.d. Între aceştia, D.R. Popescu a acceptat
condiţia de alt rege Lear: „Destinul îi apropie teribil
pe cei doi – personaje zbuciumate în timpuri
zbuciumate”8. Cunoscându-l de o viaţă, Constantin
Cubleşan era cel mai îndrituit să ne-o spună: „În ochii
tristului Rege se poate distinge azi lumina adevărului
existenţial, al umilinţei sale aflată la cumpănă de
istorii. Acest adevăr, al literei scrise, dă tăria şi de
forţă a peceţii sale de om, înainte de toate, şi mai apoi
de om al suferinţei creaţiei. Un Lear ajuns la vârsta
înţelepciunii, e de-acum, de mult, oglinda vie a unei
epoci în care locul său se rânduieşte între regii
cărturari, cu deplină îndreptăţire, alături de
întemeietori”9.
Te-ai fi aşteptat ca noii Moise, care s-au grăbit să
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spulbere în cele patru vânturi „legenda D.R.
Popescu”, să ne scoată, în sfârşit, din labirint. Nici
vorbă însă de aşa ceva, încât s-a putut vedea că, între
noii Moise, erau tot cei vechi, ca Silvoiţă Borcan
(umbra eufemistică a lui Silviu Brucan), plus urmaşii
celor vechi. La ieşirea din labirint, aştepta Faraonul,
cu alt obrăzar, dar unul şi mai straşnic, căci venea în
numele democraţiei capitaliste. Noul Moise, vorba
lui Andrei Ţurcanu, ne-a predat la cheie, în deplină
siguranţă. De aceea, opera postcomunistă a lui D.R.
Popescu n-a avut nimic de schimbat faţă de aceea
dintre anii 1959 – 1989.
În 1965, când deja îşi arătase anvergura de
scriitor, D.R. Popescu publica nuvela Leul albastru,
avanpremieră la ciclul F. Nuvela se nutrea din
ecourile copilăriei şi adolescenţei proprii. S-a ridicat,
atunci, o cohortă de Moise mărunţi, reeducaţi staşnic
şi multiplicaţi precum mia de comunişti interbelici în
milioane de comunişti postbelici. Constantin
Cubleşan (ca şi Dumitru Constantin (la care am făcut
referinţă), între istoricii literari, surprinde cel mai
bine, mai onest momentul, aducând la bară mărturii
din publicaţiile vremii, dar şi confesiunile lui D.R.
Popescu din cartea Puşa Roth în dialog cu Dumitru
Radu Popescu (Iaşi, Editura Ars Longa, 2013). Şi aşa
bătrân şi ramolit (în cuşcă), Leul acela a trezit
spaimă, încât paznicii de la Comitetul Central l-au
chemat la ordine pe autor, în două şedinţe, derulate în
două zile. Dar mai bine să vorbească prozatorul:
„Şedinţa a fost condusă de Zaharia Stancu. În prima
zi au fost expuse motivele şedinţei, ce s-a
întâmplat… Erau toţi scriitorii importanţi, un fel de
consiliu al Uniunii… Fiindcă unii nu citiseră nuvela,
s-a hotărât să mai fie a doua zi o şedinţă. A doua zi a
avut loc o altă şedinţă care a durat foarte mult. Atunci
s-a întâmplat un lucru extraordinar. Toţi scriitorii, de
toate vârstele, din toate grupările literare m-au lăudat
extraordinar. Că sunt foarte talentat, ce am spus eu
acolo, oho!... Nu asta era problema de fapt. Ei m-au
apărat pe mine, dar s-au apărat şi pe ei. A fost un gest
extraordinar de solidaritate scriitoricească, cum n-am
mai întâlnit. Oameni cu care nu aveam nicio relaţie
au vorbit bine, de fapt, gândindu-se că puteau fi în
locul meu. Asta m-a marcat pe toată viaţa”10.
Şi sub semnul acelui eveniment îi va sta şi cariera
de prozator, în cadrul generaţiei ’60. Ciclul de
romane, care i-a adus faima, este conturat critic de
Constantin Cubleşan sub genericul din titlu: în
labirintul mitologiei contemporane. În labirintul
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operei, acesta este centrul unde se află dominator
Minotaurul convertit în substanţă ontoestetică: „un
labirint pe care eroii romanului îl străbat de-a lungul
unui aparent haotic traseu, cu angajamente sincere
sau făţarnice, pe căi înfundate, uneori înşelătoare,
revenind mereu la acelaşi punct de plecare; trasee
străbătute dramatic ori numai ridicol, cu disperare ori
cu laşitate, submersiv ori la vedere – totul disecat de
prozator cu o minuţiozitate a observaţiei de detaliu
impresionantă. D.R. Popescu nu urmează aşadar un
unic traseu în evoluţia intrigii, prin acest labirint, ci
caută a identifica traseele individuale ale fiecărui
protagonist în parte şi deopotrivă, subsumat
frământărilor obştii, subiectul fiind abordat mereu
din unghiuri de perspectivă schimbate, din
perspectiva angajamentului fiecărui actor al
spectacolului vieţii şi al morţii. Desfăşurarea epică
are astfel ea însăşi structură labirintică, derutantă, dar
nu mai puţin pasionantă”11.
Aceste trasee sunt „popasuri” în fiecare dintre
camerele labirintului de oglinzi, camere care poartă
semne cabalistice la intrare, labirintul în
integralitatea lui inepuizabilă având, la intrare,
semnul încifrator F, decriptat de autorul însuşi, întrun fel, ca şi Dimitrie Cantemir, în Istoria ieroglifică
sau ca Budai-Deleanu, în Ţiganiada (Cubleşan face
trimitere la Infernul lui Dante: Lăsaţi orice speranţă
voi ce intraţi aici, şi la „făgăduinţa de pe poarta
lagărului nazist”: Arbeit macht frei!). Se cunoaşte
decriptarea lui… criptică: Fiinţă, Frică, Fotbal,
Femeie, Fericire, Fantezie etc. Constantin Cubleşan
adaugă hieroglifa Frison, care i se pare prezentă în
toate celelalte. E ceea ce remarcă şi procurorul Tică12
Dunărinţu, cu acribia lui de detectiv: „Văd în viaţă
nişte paradoxuri pe care nu le înţeleg şi în care nu
cred. Dar n-am ce face. Şi de-aceea sunt sceptic.
Scepticismul meu nu e un refuz al judecării acestor
paradoxuri, ci o neputinţă de a le înţelege şi de a le
admite pur şi simplu”. Fiindcă el, ca om al legii, este
un raţionalist cartezian. Refuzul paradoxurilor de
către Tică Dunărinţu e coroborat cu zbuciumul
dilematic al lui Hamlet, aducător de nebunie: „Nu teai întrebat niciodată cum ar fi trăit Hamlet dacă nu
murea în finalul piesei lui Shakespeare?” E şi frisonul
tragic al celor şase (criticii văd numai cinci!) romane
din ciclu: „Regatul spaimelor e tocmai realitatea în
care personajele lui D.R. Popescu îşi consumă viaţa.
O viaţă de un eroism lamentabil bravat, oarecum
grotesc, într-un sistem social labirintic ce nu duce
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nicăieri, care caută să-şi ascundă crimele sub
aparenţa unor obiective demersuri justiţiare”13.
Analizele lui Constantin Cubleşan atestă
pătrundere hermeneutică şi aceasta se vede şi în
radiografiile la celelalte romane, inclusiv dincolo de
ciclul F. Însă mă surprinde că, oarecum, celelalte
capitole
abandonează
simbolul/
hieroglifa
unificatoare a cărţii sale – labirintul. Dar sesizează
corect că dipticul Viaţa şi opera lui Tiron B. produce
o cotitură, comparativ cu ansamblul F. Altminteri, îi
vine în ajutor chiar pretinsul autor Tiron B. (umbra
lui Tiron Albani), care, în dialogul-postfaţă,
consideră întreg demersul său ca fiind un roman
total. În acelaşi timp, roman şi metaroman, D.R.
Popescu luând-o înaintea debutanţilor din generaţia
’80, ca tehnică narativă, dar depăşindu-i, simultan, ca
viziune romanescă. Menţine structura labirintică a
„camerelor” diegetice, ba chiar o multiplică în
povestiri mai scurte, mai derutant „haotice”, dar cu
legături/uşi vizibile între ele. Am putea spune că se
suprapun intens două labirinturi, unul al realităţii
nonficţionale, documentare, şi altul ficţional, care ne
menţine în spaţiul literaturii propriu-zise. Iată de ce
„romanul total” al lui Tiron B. este, totodată, şi un
insolit roman istoric, afundându-se în momentul
pierderii Ardealului de Nord şi al războiului pentru
Basarabia, în al căror iureş anamorfotic se perindă
personalităţi istorice ca Ion Antonescu, Mihai
Antonescu, Iuliu Maniu, baronul Manfred von
Killinger, Petru Groza ş.a. O istorie tragică,
sufocantă, departe de execiţiile textualiste al noii
generaţii. „S-ar putea înţelege de aici – consideră
Constantin Cubleşan – că avem în faţă un roman
memorialistic, un roman ce evocă, în istoricitatea ei,
o epocă, un roman documentar. Da şi nu. Pentru că
D.R. Popescu valorifică informaţiile primite de la
acest Tiron Albani, pe adevăratul său nume,
încorporând istoriile povestite de el în ţesătura unor
tensionate şi dramatice pagini de beletristică
autentică, conduse în maniera unei literaturi de tip…
vérité. Titlul dipticului ne avertizează tocmai asupra
acestui fapt. Adică avem viaţa şi opera lui Tiron B.,
deci nu a lui Tiron A., ci a unei sosii a acestuia, ce se
confundă, e de la sine înţeles, în totul, cu Dumitru
Radu Popescu”14.
Altfel zis, ne aflăm la întretăierea a două niveluri
de Realitate: unul istoric, celălalt ficţional. Nu
suntem în simulacrele textualismului, ci într-o zonă
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de maximă transparenţă transmodernă, pe care unul
dintre creatorii logicii fuzzy, scriitorul şi savantul
Constantin Virgil Negoiţă, de la New York, o va numi
postmodernism premodern, antiteza postmodernismului modern consacrat, la noi, de genaraţia’ 80.
Din labirintul geometric şi numeric al
matematicianului român s-a ivit ceea ce el a numit
roman algebric. Mi-am intitulat seria de peste zece
volume (primele patru apărute deja), Numere în
labirint. Sub această grilă am putea evalua şi ciclul
Viaţa şi opera lui Tiron B., căci fiecare povestire
(cameră sau casă) din încâlceala de „străzi” ale celor
două volume poate purta un număr identificator în
acest labirint-leviatan.
Pe de altă parte, nu ştim cum ar trebui să numim
romanul labirintic al lui D.R. Popescu decât apelând,
cum face şi Constantin Cubleşan, la sintagma lui
Tiron B., roman total. Într-o mărturie din Virgule
(1978), îşi anunţa intenţia ca opera lui să fie istoria
adevărată a României: „Eu în intimitatea mea vreau
să scriu o istorie a României, cu precădere a
României secolului nostru şi vreau să am în centru
mai ales pe acei bărbaţi care, auzind lanţul scrâşnind
al ierarhiei, au luptat ca libertatea să nu-şi piardă
numele”. Căci în mijlocul ei, recte al labirintuluioperă, trebuie să troneze Adevărul, în cruzimea lui
eminesciană şi ontologică, totodată, Adevăr numit de
poetul nostru Archaeus, singurul dezvelitor al
memoriei identitare. În O discuţie cu Tiron B.,
postfaţa deja amintită, trimiterea e acolo: „Dacă
menirea noastră de a scormoni şi în lăzile de gunoi
ale potentaţilor şi în mormintele anonimilor, pentru a
descoperi crime şi virtuţi, ce altfel, în curgerea fără
întoarcere a timpului, ar rămâne uitate, uitarea fiind o
victorie a timpului ucigător şi a necuvioasei cu coasa,
atunci implicit, noi redescoperim trecutul îi dăm viaţă
şi punem cu botul pe labe orgoliul trecătoarelor clipe
şi facem să nu mai triumfe moartea”.
Judecata aceasta mă face să cred (în altă parte mam îndoit) că D.R. Popescu a cunoscut cele patru
articole eminesciene despre basmul Tinereţe fără
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, în lectura poetului
Făt-Frumos fiind chiar arheul românilor, memoria
identitară a poporului nostru. În labirintul paradiziac
pe care-l cucerise prin luptă grea Făt-Frumos,
monstrul din mijloc este chiar Uitarea. Şi Făt-Frumos
nu poate evada din Uitare fără un nou fir al Ariadnei.
Geniul nostru popular, putem spune fără greş, a
inventat o Ariadnă inedită, anamorfozată în Iepurele
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şchiop. Este chiar tâlcul ascuns al titlului primului
volum: Iepurele şchiop. El îl smulge pe Făt-Frumos
din Uitare, purtându-l în Valea Plângerii cea
învietoare a memoriei, a dorului de părinţi şi de casa
natală. Pe tărâmul tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii
fără de moarte, Făt-Frumos a fost, în realitate, mort
sute de ani. Comunismul era făgăduinţa unui
asemenea tărâm paradiziac. Fără Iepurele Şchiop,
eroul ar fi rămas el însuşi şchiop de memorie. Numai
cunoscând euforia ideii pure, platoniciene (cu
Republica lui cu tot), Făt-Frumos ar fi rămas doar o
fantomă, niciodată un om întreg. El va birui cu
adevărat „necuvioasa cu coasa” doar acceptând
moartea, ca şi Iisus. Între tărâmul nemuririi şi cel al
morţii se află Memoria, arheul. Aceasta este viaţa
totală ascunsă în romanul total al lui D.R. Popescu.
Brusc, trebuie să reconsiderăm cele două romane ale
noului ciclu, aducându-le printre marile reuşite ale
scriitorului.
Iisus Hristos, Fiul întrupat în om, Făt-Frumos, din
basmul românesc, Hamlet şi Ulise i se par lui D.R.
Popescu oameni „totali”. Undeva, într-o scrisoare
deschisă (Vânătoarea regală continuă…), îl
privilegiază, în atare privinţă, pe Ulise: „Ulise, da,
este cel mai teribil şi complex personaj al tuturor
timpurilor (dacă vreţi), el însemnând istoria, războiul,
iubirea, crima, inteligenţa, viclenia (Calul troian,
de!), puterea afrodiziacă a sângelui peţitorilor
căsăpiţi în Ithaca!” Şi toate astea, fiindcă Ulise a
străbătut întregul labirint al lumii. Mai mult, a ieşit
din el biruitor, întorcându-se în Ithaca, regăsindu-şi
iubirea şi patria. Adică arheul pus mereu la încercare,
încercarea labirintului. Nu degeaba considera DeReul Iliada şi Odiseea cale mai complexe şi mai mari
romane din literatura universală.
Structura celui de al doilea volum din dipticul
Viaţa şi opera lui Tiron B. e la fel de complexă, de
labirintică, compartimentată în douăsprezece
povestiri cvasiautonome, între care şi una de
dimensiunile unui roman. Podul de gheață
desăvârşeşte „romanul total” sub acelaşi semn al
labirintului închis, dar din care exodul/evadarea mai
pot fi încă o speranţă: recursul la aripele de ceară ale
lui Dedalus şi Icar. Acela care se înalţă prea către
soare fiind sortit morţii (Icar). Simbolismul podului
indică voinţa de trecere, doar că podul e de gheaţă,
alunecător şi primejdios ca traseu al morţii. Eroii nu
mai au vigoarea lui Icar, căci în noul labirint domină
o maladie răvăşitoare, multiformă, culminând cu
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cancerul împotriva căruia se bate eminentul medic şi
profesor universitar Sebastian Voiculescu, cel vânat
de „moisii” vremurilor noi. Eroii mor pe capete.
Naraţiunile se axează, cu precădere, pe trei morţi
arhetipale: Stalin, Antonescu, Ciobanul mioritic.
Dictatorul, Patriotul, Creştinul. Stalin: „Corpul
dictatorului şi corpul dictaturii nu sunt decât unul şi
acelaşi lucru. Al tătucului pleacă acum din lume, este
trecător, dar celălalt corp rămâne, al său rămâne”.
Mareşalul Ion Antonescu, revoltat de neputinţa
profesională a improvizaţilor judecători care l-au
condamnat strâmb, trecuţi în improvizatul pluton de
execuţie: „Nu ştiţi măcar să împuşcaţi drept!” După
două ratări, căzut în genunchi: „Trăiască România!”
Cea de a treia moarte este expusă, eseistic, în final,
pusă în relaţie cu „falca lui Cain” şi cu moartea rigăi
Hamlet. Polemic, scriitorul spulberă prejudecata
laşităţii şi resemnării Ciobanului mioritic,
prejudecată dominatoare în rândul „justiţiarilor” de
tot felul, inclusiv a raţionaliştilor dopaţi filosofic.
Argumentul e neotestamentar: „Cristos ştie că
vameşii, preoţii şi fariseii îi vor moartea, şi nu fuge
din faţa lor. Nici după ce e prins, nu încearcă să fugă.
Este el un pesimist? Băgăm de seamă că apropierea
sa de propria sa cruce îl tulbură şi-l chiar copleşeşte.
Moldoveanul rămâne senin în gura de rai în care-şi
află din gura Mioarei sfârşitul… El merge spre
propria sa moarte ca spre o nuntă cosmică”.
Evaluarea morţii Ciobanului venea pe urmele lui
Mircea Eliade, premergând cu şase ani splendidul
eseu al lui Nicolae Steinhardt, Un caz de recurs la
splendoare: „Mioriţa”, asupra căruia voi reveni în
subcapitolul Barocul transmodern.
Cât despre aderenţa lui D.R. Popescu la
postmodernism, salutată de unii comentatori ca şansă
de a ieşi din „învechitele” realism şi modernism, fie,
cel dintâi, de structură balzaciano-rebreniană, fie, cel
de al doilea, de rezonanţă expresionistă sau
urmuziană, răspunsul cel mai „postmodernist” cu
putinţă nu putea fi, dincolo de declaraţiile
conjuncturale, decât unul naratologic, semnalat, ca
atare, şi de Constantin Cubleşan. Este vorba de
romanul Paolo şi Francesca şi al treisprezecilea
apostol (1998), carte prezentată de critic sub titlul
Spectacolul postmodernist. În acei ani de după
răsturnarea de regim din 1989, ajunsese pe culme
voga postmodernismului, cu tot cu beneficiile aduse
de critică şi de ascensiunea socio-politică, încât şi
generaţiile anterioare s-au simţit datoare să ţină pasul
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cu vremea, devenind, peste noapte textualişti şi chiar
pornografişti. Între excepţii, Nicolae Breban, Fănuş
Neagu, Cezar Ivănescu, Dan Stanca, Eugen Uricaru
ş.a. Supus tirului novator nu putea să nu fie şi D.R.
Popescu. „Nu vreau să spun – concede Constantin
Cubleşan – că D.R. Popescu s-a arătat refractar la o
asfel de modalitate de abordare epică – tocmai el care
a fost dintr-un bun început un nonconformist, un
inovator dincolo de metoda realismului socialist –,
dar spiritul său polemic n-a putut rămâne indiferent
faţă de ostentaţia cu care (indirect) mai tinerii (şi nu
numai tinerii) săi confraţi păreau a-i da lecţii de
modernitate, ca un practicant învechi în ale scrisului.
Aşa încât, în 1998 a oferit el însuşi o mostră,
spectaculoasă, de scris în cheie postmodernistă,
parodic însă, ironic şi zeflemitor, Paolo şi Francesca
şi al treisprezecilea apostol, urmând în totul rigorile
reţetei”15. Reţeta, considerată de crezare, este cea din
Poetica postmodernismului (1996), semnată de Liviu
Petrescu.
În estetica lui D.R. Popescu, reţeta duce la
rezultate devastatoare, fiindcă dumnealui îşi urmează
stilul, acela fundat pe anamorfoză. Şi toate ies de-andoaselea, în frunte cu numele personajului central,
Mircea Zero, până la Gorgos, căutătorul în istorii al
numelui celui de al treispezecilea apostol, „care
trebuia să fi fost în acelaşi timp un diavol bufon,
vicios, dornic de putere, intrigant, cinic, precum
Satanail”, concurând, totodată, „inocenţa” lui Hristos
şi dobândind, astfel, nemurirea, spre deosebire de
ceilalţi doisprezece. Tonusul polemic, bine dozat, cu
o răceală chirurgicală, concurează Săptămâna de
miere, considerat de Constantin Cubleşan drept „cel
mai pamfletar roman al lui Dumitru Radu Popescu,
utilizând ostentativ un limbaj trivial, cu o imagistică
burlescă, pentru a da, de fapt, dimensiunea grotscă a
unei lumi amorale, favorizată de tocmai abuzurile
ideologice comuniste”16.
Despre publicistica lui D.R. Popescu s-a scris
sporadic, lăsându-se impresia (de mulţi împărtăşită)
că sectorul este de fundal, fără şansa de a se ridica la
înălţimea prozei şi teatrului. Constantin Cubleşan
încearcă pentru prima oară o valorificare integrală
(până în 2015) a publicisticii (confesiuni, articole,
reportaje, convorbiri, scrisori deschise etc.), eseurile
(între care şi cronicile literare şi dramatice). Trece în
revistă volumele: Virgule (1978), Galaxia Grama
(1984), Complexul Ofeliei (1998), Dudul lui
Shakespeare (2000), Actori la curtea prinţului
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Hamlet (1999), Puşca lui Caragiale (2003), Scrisori
deschise (2013) şi Puşa Roth în dialog cu Dumitru
Radu Popescu (2013).
Publicistica este la fel de complexă ca şi opera
beletristică. Ea poate fi citită în dublă cheie: pe de o
parte, ramură de proză specific derepopesciană, iar pe
de alta, poarta conceptuală de intrare în tainele
operei, veritabilă artă poetică, dar şi filosofie
existenţială. Preferinţele pentru anumiţi eroi şi opere
nu sunt niciodată întâmplătoare. În raport de acestea,
se dezvăluie viziunea despre lume a autorului:
Hamlet, Ulise, Ofelia, Claudius, Meşterul Manole,
Făt-Frumos, Ciobanul mioritic, Ivan Turbincă, Iona,
Don Quijote ş.a.m.d. Iată, de pildă, trimiterea la eroul
lui Cervantes: „Luptătorul cel mai îndrăgit de mine
este cavalerul Don Quijote, pentru că el n-a obţinut
nicio victorie – niciodată!”, zice el în una dintre
scrisorile deschise. Pornind de aici, putem scrie, la
rându-ne, un eseu despre omul şi gânditorul Dumitru
Radu Popescu.
Note:
1. Mircea Eliade, Încercarea labirintului, convorbiri
provocate de Claude-Henri Roquet, trad. şi note de Doina
Cornea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990.
2. Andrei Marga, Literatura rupturilor, în Leul
albastru. D.R. Popescu 80, p. 412.
3. Andrei Marga a făcut trimitere la Autobiografia lui
Norberto Bobbio, Roma-Bari, Laterza, 1997.
4. Ana Maria Nistor, op. cit., p. 385.
5. Marian Popescu, Chei pentru labirint, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1986.
6. Constantin Cubleşan, D.R. Popescu în labirintul
mitologiei contemporane, Cluj-Napoca, Editura „Şcoala
Ardeleană”, 2015. p. 6-7.
7. Ibidem, p. 7-8.
8. Constantin Cubleşan, op. cit., p. 17.
9. Ibidem, p. 18.
10. Puşa Roth în dialog cu Dumitru Radu Popescu,
Iaşi, Editura Ars Longa, 2013, p. 32-33. Pentru conturarea
amplificată a momentului, a se vedea exegeza lui
Constantin Cubleşan, p. 32-44.
11. Constantin Cubleşan, op. cit., p. 84-85.
12. Printr-o regretabilă negijenţă de corectură, bănuiesc
– din partea editurii, prenumele Tică apare, peste tot, Trică!
13. Ibidem, p. 87.
14. Ibidem, p. 118.
15. Ibidem, p. 147.
16. Ibidem, p. 159.
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REPETABILA ÎNTOARCERE
ÎN SATUL UNDE NE GĂSI
ŞCOALA
Constantin COROIU

PROFILURI

Recitesc în acest an aniversar pentru
Ileana Mălăncioiu, o carte a sa apărută în
1987: „Călătorie spre mine însămi”. E de
prisos să mai spun că momentul de a ne-o
reaminti e cum nu se poate mai potrivit. Ca
să nu mai vorbim, pentru a repeta un
truism, că cel mai frumos omagiu pe care
i-l putem aduce unui scriitor, cu atât mai
mult unuia cu o asemenea anvergură, este
să-i recitim cărțile. „Călătorie spre mine
însămi” e un volum de eseuri pe a cărui a
patra copertă Nicolae Manolescu afirmă și
recomandă cu autoritatea sa de necontestat:
„Eseurile Ilenei Mălăncioiu sunt printre
cele mai profunde şi emoţionante din câte am citit
în ultima vreme. Îmi vine să adaug, în acelaşi stil
familiar pe care eseul îl implică: citiţi-le şi veţi
vedea”. Şi tot el încheie (în prefaţa la volum): „Ce
s-o mai lungim, cartea nu se poate lăsa din mână”.
Într-adevăr, o lectură de care rareori ai parte. O
carte care te pune într-o stare de gravă jubilație
spirituală și de melancolie. În ce mă privește, aș
exprima această stare printr-un vers, ca un strigăt
discret de bucurie, al unei alte mari poete, Rimma
Kazakova (din a cărei operă a tradus magistral în
românește Sergiu Adam): „Ce mai, sărbătoare ca
la chenzină!”. O, ce bine ar fi să apară la fiecare
chenzină (o fi mai existând oare această formă de
plată a retribuției la noi sau în țara Rimmei
Kazakova?!) o carte ca aceasta! Numai că parcă
îți vine să spui: la ce bun, fiindcă în loc să
devenim imuni la viruși, devenim din ce în ce mai
imuni la valoare!
Îmi aduc aminte că la prima lectură a
Călătoriei spre mine însămi aveam proaspăt în
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minte un amplu interviu cu Marta Petreu apărut
atunci în „România literară”, ceea ce mi-a
prilejuit descoperirea unor similitudini între cele
două destine. Ele ţin de originea țărănească, de
formaţie și, firește, de valoare. Am fost/ sunt
influenţat probabil şi de faptul că Ileana
Mălăncioiu însăşi identifică câteva „perechi”
extrem de relevante, surprinzătoare chiar şi pentru
cititorul de profesie, care este criticul: Tolstoi –
Natașa Rostova; Brâncuși – Cumințenia
pământului; Marin Preda și cutare personaj din
Kafka, Ileana Mălăncioiu – Niculae din romanul
lui Marin Preda: „Moromeții”. Identificare,
aceasta din urmă, care, observă Nicolae
Manolescu: „permite o dublă lectură: a romanului
lui Marin Preda prin intermediul experienței
proprii a fetei de țăran și a experienței acesteia
prin romanul lui Marin Preda. Savuros, textul are
ceva din cadenţa Amintirilor din copilărie ale lui
Ion Creangă”.
Și pentru că veni vorba de amintiri din
copilărie să ne oprim puţin în timpul şi în spaţiul
ei. Un spaţiu şi o lume ale satului (regăţean sau
transilvan), ale mirabilei uliţe a acestuia, atât de
dispreţuită de unii dintre elitiştii care s-au născut
şi au copilărit – nu-i aşa? – în case cu subrete şi
cu biblioteci (Bibliotecă mare, pricepere mică,
atenționa Călinescu!) și astea i-ar fi făcut – vezi
Doamne! – mai inteligenți și mai talentați. O
iluzie de cele mai multe ori deșartă în care
elitiștilor le place să se legene fără simțul
ridicolului. Un mare scriitor și om de spirit numea
această atitudine arogantă cu o sintagmă dură:
prostie fudulă. Și cita un proverb arab: dacă mori
mai ai o șansă, dacă ești prost nu mai ai niciuna.

CONVORBIRI LITERARE

Dar să revin pentru a asculta o confesiune a
Martei Petreu din interviul amintit privind toposul
copilăriei sale (a fost el „edenic sau
coşmaresc”?):
„Nu, n-a fost un eden. Eu n-am avut o
copilărie fericită. Dar sunt şi lucruri foarte
frumoase. De pildă, îmi amintesc gornaşul din sat.
Adică, atunci cînd se transmitea o ştire, venea
omul cu goarna. Umbla cu bicicleta, şi acum văd
amurgurile de vară prăfoasă, bicicleta lui în uliţă
şi goarna lucind auriu în lumina aurie a verii.
Suna goarna şi, cînd o auzeam, o luam spre uliţa
principală, unde, din loc în loc, se oprea gornaşul
să strige din adâncul plămânilor: «Toţi oamenii
care…». Şi dădea ştirea (…) Distanţa de la mine,
de acasă, şi până unde se oprea el, era destul de
mare, dar îl auzeam şi o luam la fugă. Şi
ajungeam la mijlocul pustei, ştii, un teren deschis,
larg, unde se făceau târgurile, unde se aduna
ciurda…, un teren mare în mijlocul uliţelor, o
piaţetă, dacă vrei. Pusta cu romaniţe, locul de
joacă pentru copii de pe cinci, şase uliţe… Şi
stăteam acolo şi ciuleam urechile, iar dacă de
emoţie nu auzeam nimic, îi întrebam pe ceilalţi
copii. Apoi fugeam acasă şi dădeam vestea”.
Ileana Mălăncioiu îl evocă, între alții, pe
neuitatul ei profesor de literatură: „Citisem, nu
mai ştiu prin ce întâmplare fericită, Pădurea
spânzuraţilor. Atât. (Era pătrarul întâi al clasei a
VIII-a – precizează ea). În rest umblasem pe
câmp şi pe prund şi prin păduri. Ajutasem la tot ce
pot fi ajutaţi nişte părinţi care muncesc de cum se
luminează şi până se-ntunecă. Avusesem ca toţi
copiii din sat de vârsta mea nostalgia urcării pe
munte, la răvăşit, şi a plecării la Vlaşca, după
porumb. Văzusem miei născîndu-se şi miei
înjunghiaţi de Paşti. Văzusem cai frângându-şi
picioarele în pădure, sub copacii pe care erau puşi
să-i tragă din rădăcini. Tot în pădure văzusem şi
un spânzurat. Văzusem o femeie căzută-n
prăpastie. Văzusem galerii prăbuşite şi bărbaţi
striviţi în mină. Văzusem un om beat tăind în
ajunul Crăciunului o singură bucată din porcul
care trebuia ţinut să mai crească. Văzusem de
toate, pentru că nu se-ntîmpla nimic pe vremea
aceea la care să nu apărem şi noi, copiii, fugiţi de
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oriunde am fi fost trimişi de părinţi, spre a fi la
faţa locului, unde eram uitaţi de Dumnezeu de lanceputul şi până la sfârşitul dramei”.
Memorabilă este repetabila scenă a „statului la
masă” când „eram la fel cu Moromeţii” şi când
părinţii se supărau că „refuzam să mâncăm
bucatele”, altminteri, îmi amintesc și eu, deloc
alese în acele vremuri postbelice de tranziţie şi de
mare restrişte, mai ales pentru țărănime. Cunosc
bine scena, căci ea există şi în filmul copilăriei
mele din aceeași epocă într-un sat din Vrancea.
Refuzul, scrie Ileana Mălăncioiu în eseul Eu,
Niculae al lui Moromete, era categoric şi nu
numai că excludea orice reconciliere, orice
consens, orice compromis, dar crea o stare
conflictuală ai cărei protagonişti deveneau cu
regularitate părinţii: „Refuzam tot. Urma vocea
revoltată a tatei: «Atunci mănâncă-mă pe mine!».
Dar trebuie să vă spun, eram mult mai tare ca
Niculae. Nu mâncam, în ruptul capului, nici a
doua zi. Atunci mama trecea de partea mea: «O fi
plângând şi ea că scrie pe câmp şi i s-au rupt
caietele şi n-are cu ce se duce la şcoală şi-o
împunge berbecul, că ţi-am spus să-l tai, mânca-lar lupii de berbec!»/ Urma, invariabil, tata: «O
găsi şcoala acum, de şcoală ne arde nouă!»/
Pentru că, într-adevăr mă găsi şcoala, aşa cum îl
găsi pe Niculae Moromete. Şi pe toţi din neamul
meu ne găsi câte ceva aşa cum îi găsea pe
Moromeţi”.
Textul este datat: 1970. Marin Preda avea
atunci 48 de ani. Era deja clasic în viaţă. Nu
publicase încă Imposibila întoarcere şi Viaţa ca o
pradă, nici romanele Marele singuratic, Delirul
sau Cel mai iubit dintre pământeni. O fi citit el
oare acest tulburător eseu al Ilenei Mălăncioiu,
una dintre cele mai puternice personalități ale
literaturii române, cum o caracterizează tot
Nicolae Manolescu, ivită, şi ea, acolo unde – cum
sună un vers dintr-un poem antologic al lui Ion
Gheorghe – „se plămădeşte mierea acestei ţări
multe veacuri agrare”?! Ar fi păcat să nu-l fi citit!
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DAN BREAZ

DEBUTURI

Titlul cărţii de debut editorial în poezie a
lui Dan Breaz – Un an crescut la bloc, Editura
Şcoala Ardeleană, 2019 – mi-a adus aminte de
acea perioadă a anilor dictaturii comuniste
cînd decreţeii, acei copii născuţi la indicaţiile
demografice ale pecereului, roiau în jurul
blocurilor din oraşele doldora de muncitori
ale patriei, copii care ieşeau între anumite ore,
cu cheile la gît, şi roiau în jurul stupului
mănos, care era blocul, acea cutie cu multe
despărţituri, în care vara zumzăiau ţînţarii, iar
iarna era frig. Evident că volumul de poezie
semnat de Dan Breaz, un om titrat şi trăitor în
miezul artei adevărate, fiind curator la Muzeul de
Artă din Cluj-Napoca, doctori în filozofie, nu se
ocupă de această perioadă, ci de poezie, de poezia
adevărată, bine aşezată în pagină. El nu este un
trăgător cu ochiul prin vizorul uşilor noilor modele
de aiurea, la zi, ci mai curînd, aşa cum spune şi
Andrei Doboş pe coperta 4 a cărţii, vine din poezia
aşezată a celei de a două jumătăţi de secol trecut,
cînd poezia americană’ trecea de la modelele grele
aduse în poezie de Pound şi T.S. Eliot la
minimalismul de serie şi poezia concretă a unui
autenticism de urmat. Însă nici aşa nu este pe deplin
aşezat acolo, în acele modele, ci mai curînd într-o
formulă proprie ce seamănă mai mult cu poezia
şaptezecismului românesc, filtrată printr-un
postmodernism temperat. Chiar de la poezia care
deschide cartea, Dan Breaz este convingător şi ne
atrage atenţia că el este mai curînd adeptul
metonimiei şi de aici a metapoeziei. „Zice că
şoarecii lui Dumnezeu nu au instinct./ Zice că rod
marginile maimuţelor/ Pînă cînd cad/ între
marginile de om.// Zice că şoarecii lui Dumnezeu/
Rod marginile oamenilor/ Pînă cînd cad cu totul/
Între marginile maimuţelor// Şi că, în loc de
instinct,/ Au scopul permanent/ De a duce pe cineva
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în extaz.” (Manual de croitorie, p. 5). Un
darwinism sui generis, într-un manual de croire a
omului după chipul şi asemănarea primatelor (sau
invers!, în poezie este posibil!), fără a epata prea
mult pe acest subiect, care nici ironie nu conţine,
nici teză teodiceică; este pur şi simplu un joc al
inspiraţiei, pe un eşantion de timp condensat în
ideea evoluţionistă, perimată şi de luat la mijloc.
Dan Breaz ştie foarte bine ce face cînd îşi începe
aşa o astfel de carte, care, prin titlu, ar duce mai
curînd spre biografism de cartier, de clan sau
portretizare a unui timp pierdut, dar viu în memorie.
În realitate, poetul nu-şi propune o construcţie a
cărţii, pe paliere, pe secţiuni, ci adună pe distanţa a
aproape nouăzeci de pagini poezii din mai multe
etape de creaţie, fără a se simţi acest lucru, dînd un
ton unitar cărţii sale, care nu intră nici într-un tipar
al ultimilor debutanţi, care se străduiesc să semene
cît m ai mult între ei fără nici o jenă. Dan Breaz
chiar crede în poezie aşa cum trebuie ea să fie, nu o
stare de orice fel, ci o stare de spirit bine dozată, în
perimetrul unei sensibilităţi evidente, a unei
finalităţi scontate. Fiecare poezie este în sine o
construcţie conştientă, într-o logică ce ţine de
estetic în primul rînd, nu de hazard, de plesneală, de
dicteul automat: „Apoi pune pietrele la loc,/ vezi,
iese/ cetate de glorie?/ Apoi pune un pumn de
oameni la loc,/ Vezi, reiese ţara pe care o ştiam?/
Apoi du-te la fetele/ cu vocabularul stricat/ Şi punele cuvintele la loc,/ Vezi, mai iese la iveală/ Verbul
luminos?/ Deci, cum vă spuneam,/ Acceptare.”
/Acceptare, p. 6). Cam în această logică creativă se
înscrie Dan Breaz în cartea sa, fără a se ivi în vreun
fel experienţa anului crescut la bloc, loc comun din
care poetul evadează într-o lume nu neapărat a lui,
ci una în care experienţele de viaţă pot fi depăşite
sau modelate după chipul convenit cu sine. Dan
Breaz, astfe, nu este cîtuşi de puţin complexat,
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tutelat de o marotă existenţială, de o finalitate
poetică, aşa cum doresc unii tineri poeţi, care mai
întîi îşi asumă tabieturile de mari poeţi şi apoi, în
acel tipar, încep să toarne formele poeziei lor. Dan
Breaz este mult mai atent la fond şi mai puţin la
formă, chiar dacă riscă să se apropie de locuri
poetice existente, considerate fumate, perimate sau
desuete. Temele abordate par mai curînd telurice,
terne, nu astrale, eterne, în miza unui ideal
paradigmatic. El ştie că poezia adevărată se află
acolo, în locurile deja existente, native, nu în
artificial, în construcţii alambicate, fie chiar şi în
„vocabulare stricate”. El ştie ce face, iese în lume
copt ca poet, ca om, format şi gata să accepte
limitele unei poezii în care se poate construi pe sine
ca poet, aşa cum au făcut poeţii anilor şaptezeci,
care s-au consolidat pe formulele interbelice, unele
de avangardă, altele pe suprarealism sau
expresionism, dar toate pe un lirism sănătos,
emoţional, care le-a asigurat locul în poezia
românească.
În fond tema cărţii lui Dan Breaz nu există, nu
poate fi încadrată în ceva anume. cartea lui este o
antologie de texte bine legate în sinea lor şi sudate
într-un angrenaj ca în structura unui gard de fier
care înconjoară o grădină de flori de toate felurile,
dezordonate, nu pe alei gîndite arhitectonic, ci
lăsate la întîmplare, la nevoia paşilor grădinarului.
Pînă cînd şi într-o anatomie facială pare a fi o
oarecare dezordine: „Nu ştiu cine a potrivit aceste
două mandibule: / Dinţii de jos ai epocii/ Cu dinţii
de sus ai cuvintelor.// La o privire fugitivă,/ Ar fi
educatori de pe insulele mobile,/ Numai că
dedesubtul lor/ Foamea nepotolită de grădini/ A
popoarelor rozătoare/ Împinge denivelările
timpului/ Printre dinţii cuvintelor,/ De unde cad
bucăţile unei lumi visate/ Şi de mult aşteptate,/
Clădită/ Din bureţi verzi, staţiuni/ Aureolate de
ceaţă/ Şi insule prietenoase,/ Rezervare
educatorilor/ pasionaţi de starea generală/ A
vremii.” (Aşteptare veche, p. 27). În această
aşteptare, cu o vechime necontrolabilă, poetul îşi
imaginează astfel de figuri ale vremii mereu în
schimbare: orbeţii, cîrtiţele, cele care modifică faţa
pămîntului, faţa grădinii, forma creată bine de
divinitate, sunt ca dinţii cuvintelor, cele care rod
imaginea pînă la crearea unei forme finite, aşa cum
Fidias înlătura dintr-un bloc de marmură ceea ce

prisosea şi scotea la iveală figura unui erou, unui
zeu, unei opere de artă în fond. Dan Breaz
controlează aceste efecte estetice şi le analizează
chiar cu elemente ale esteticii urîtului, poate, ştiu şi
eu, după regulile lui Tadeus Rosenkrantz, topite în
edicte poetice ştiute numai de el.
Amintirile în cartea de debut a lui Dan Breaz
sunt multe, nenumărate, aglomerate în imagini,
încît unele au fost chiar prescurtate, ca în acest scurt
poem: „Amintirile trebuie prescurtate/ Să nu-şi
aducă a minte că nu au mai fost purtate/ De alţi fraţi
ai omului înainte de mine şi (de-sic!) tine, /O ştie
prea bine!// Când nu produce greaţă/ Uitarea-i un
mic nor de ceaţă,/ care ne uită în alţii ca mine şi
tine,/ Ştii şi tu, regi şi regine.” (Prescurtarea
amintirilor, p. 39.). Nu amintirile, prin urmare, sun
liantul acestei cărţi, ci ele fac liantul unui discurs
poetic ce leagă poemele din întreaga carte, poeme
ce vin dintr-o stare a unui om detaşat de tot ce ar
putea artificializa viaţa, care trebuie să curgă aşa
cum a fost creată, fără alteraţii, ca într-o piesă
muzicală deformarea vocilor care ies din perimetrul
temei muzicale.
„Am înghiţit lucrurile viitoare,/ Indicatoarele
organelor mele/ Nu le pot citi,/ Sunt numai
fragmente de cîntece/ despre o fericire fără
întoarcere./ /Reflexul următor îmi smulge/ Una cîte
un a piesele/ Înghiţite./ Iluzii suntem,/ Nu o cauză
de urmat,/ Tufe netăiate şi plictisite de creştere,/
Iluzii cu cearcănele binecuvîntării,/ Poate de aceea
nu am ajuns să urc/ Pînă în capul meu,/ Din care/
Pornesc în zbor/ Stoluri de sunete zgomotoase şi
strîmbe,/ Zarva unui zvon neîntemeiat” (Am
înghiţit, p. 79). Şi aici, ca şi în majoritatea poemelor
din carte sunt prezente sintagme parazite,
construcţii tributare şaptezecismului, cum ar fi
„Dinţii cuvintelor”, „cearcănele bunecuvîntării” sau
chiar în titlul unor poeme, cum ar fi „pragul lunii”.
Astfel de construcţii dau o anumită leneveală
construcţiilor poetice, duc spre o poetizare ce poate
oricînd pica în desuetudine.
Cartea lui Dan Breaz, Un an crescut la bloc,
poate fi înscrisă fără greşeală în primele zece cărţi
de debut editorial în poezie ale anului trecut.
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VINTILĂ HORIA SUB OPROBRIUL
„INFORMAȚIILOR NEVERIFICATE”
ȘI AL „DOSARELOR
CE NU SE GĂSESC ÎN ARHIVELE M.A.I.”.
NOI CONTRAFACERI
Ioana DIACONESCU

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

După cum demonstram anterior, Premiul
Goncourt cu care va încununat Vintilă Horia în
1960 pune pe jar oficialitățile regimului
democrat-popular din R.P.R. Sporește pînă la
delir o adevărată ofensivă structurată pe
urmărirea informativă avînd ca scop
represiunea extremă lui Vintilă Horia precum
și a întregii lui familii. Disperați și grăbiți în a
ajunge la un final completamente distructiv,
capii Securității neavînd alte mijloace decît
cele folosite la nesfîrșit, desigur pînă atunci cu
rezultate mulțumitoare în alte cazuri, le
dezvoltă pe cele bine practicate într-o măsură
demnă de scenarii de film gen policier cu tentă
horror. Este clar că acest „caz” – Vintilă Horia
– va da bătăi de cap mai marilor regimului deci
și Securității. Nemaiîntîlnit, cazul unei mari
personalități încununată în anii’60 cu unul dintre cele
mai prestigioase premii internaționale care
contravenea ideologiei unei Românii îngenuncheate
politicii de la Răsărit, stîrnea noi valențe, variațiuni
pe aceeași temă ale practicilor Securității, cu noi și
inedite accente. Nu vom afla niciodată, dar urmărire
obiectivelor urmărite în acest mod repetitivobsedant-agresiv s-ar putea să fi avut rezultate
tragice. În orice caz, daunele de natură socială și
politică se desfășoară sub ochii noștri, cititorii
documentelor. În acest caz:
– informațiile se deformează pînă la aberație.
– se folosesc termei acuzator-gongorici ca
„emigrație contrarevoluționară”, „campanie de
demascare și compromitere”, „activitate împotriva
R.P.R.” etc.
– intră în funcțiune „reanchetarea”, ceea ce
însemna folosirea de noi metode violente pentru a
supune anchetatul de altădată modalităților noi,
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sporite de imaginația anchetatorului, de a obține date
mai mult sau mai puțin reale, fiind extrase prin
tortură, cu repercusiuni asupra celui care deja trecuse
printr-o anchetă. O supradimensionare a metodelor
contondente...
– contactări periodice ale rudelor (hărțuire sub
„acoperirea” informatorului)
– infiltrarea [informatorilor] pe lîngă rudele
fugarului [Vintilă Horia]
– contactarea fugarului în străinătate
– cercetarea fugarului despre activitatea ce a
avut-o în țară pînă la plecare
– investigații asupra părinților fugarului
– identificarea spre racolare a unor foști colegi de
liceu ai fugarului
– legăturile familiei cu fugarul
Atmosfera se mai calmează odată cu intervenția
revistei „Semana” care dă în vileag intențiile
represive ale Securității asupra lui Alexandru
Caftangioglu, fratele lui Vintilă Horia. În teama lor
de compromitere a întregii acțiuni orchestrate, șefii
Securității îi vor acorda acestuia viza de ieșire din
țară. Să nu uităm, însă, că este vorba despre un caz de
forță majoră...
Volumul 2 al Dosarului de urmărire informativă
a lui Vintilă Horia va releva chestiuni... neverificate
(enunțuri cu conținuturi false) bazate pe „dosare care
nu se găsesc în arhivele M.A.I.”: informații,
materiale și semnalări, toate neverificate...
***
februarie 1963 Strict Secret
– 272 – Exemplar unic
PLAN DE MĂSURI
privind pe trădătorul de patrie (subl. mea – I.D.)
Caftangioglu Vintilă zis Vintilă Horia
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CAFTANGIOGLU VINTILĂ HORIA[…]. În
anul 1945 a fost judecat de Tribunalul Poporului fiind
considerat criminal de război și condamnat la
detenție grea pe viață și confiscarea averii. Este
cunoscut că pînă în 1940 a locuit la Roma, după care
s-a stabilit sub numele de VINCENȚIU(sic!) HORIA
lucrînd ca profesor de limba și literatura română1 la
Facultatea de[filosofie și] litere din Buenos Aires. Se
mai cunoaște că a colaborat la toate publicațiile
reacționare ale fugarilor români din Argentina2 și că
a fost ales vicepreședinte al organizației „Liga
românilor liberi” din Argentina.
În 1959 s-a stabilit în Spania unde a redactat
cartea „Dumnezeu s-a născut în exil” care are un
caracter dușmănos și pe care a publicat-o în Franța.
Sprijinit de cercurile reacționare din Franța,
trădătorul de patrie Caftangioglu Vintilă a participat
cu această carte la concursul premiului „Goncourt”
pe anul 1960 ce s-a ținut la Paris, juriul hotărînd săi acorde premiul I. În urma acestui fapt a fost
demascat și compromis de organele noastre și astfel
i s-a retras premiul. ( subl. mea – I.D.)3.
Din materialul informativ furnizat de agenta
„GEORGETA” a serviciului 3, rezultă că în prezent
se află în Franța și întreține legătura cu familia sa prin
intermediul unei oarecare MADELEINE HARRY,
care înainte de război a locuit în România, iar tatăl ei
a avut o firmă de medicamente.
Faptul că are legături cu țara a rezultat din
discuțiile pe care agenta „GEORGETA” le-a avut cu
SACHELARIE MARIA MAGDALENA, doctor la
spitalul de copii „CARAIMAN”, care este verișoară
cu soția fugarului.
Aflînd că agenta urmează să plece în Franța,
SACHELARIE MARIA MAGDALENA a rugat-o pe
agentă să-i facă un comision în sensul de a lua
legătura cu doamna MADELEINE HARRY căreia
să-i predea din partea familiei unele scrisori pentru
fugar. Cu ocazia deplasării în Franța agenta
„GEORGETA” a mers cu scrisoarea la
MADELEINE HARRY, însă aceasta nu a primit-o4.
În evidențele UM 0123/I este cunoscut ca
legionar și după demascarea lui în 19605 stă mai
retras considerînd că în cadrul elementelor sunt
elemente mai corupte și atrase de partea comuniștilor
de care trebuie să se ferească.
Se manifestă ostil în cercuri bine cunoscute de
el (subl. mea – I.D.)6. Locuiește mai mult în Elveția,
dar și la Paris.
CONVORBIRI LITERARE

În luna ianuarie 1963 a fost contactat de agentul
nostru „LUCA”, cu care ocazie s-a stabilit că se află
în bune relații cu fugarul POPESCU TRAIAN și
frecventează corul și biserica greco-catolică română
din Paris7.
S-a interesat prin agent de atmosfera creată în țară
în urma publicării cărții lui, „Dumnezeu s-a născut în
exil”.
Emigrația contrarevoluționară din Franța trăiește
cu impresia că (sic!) campania de demascare și
compromitere a lui CAFTANGIOGLU VINTILĂ a
fost începută de scriitorul transfug CONSTANTIN
[VIRGIL] GHEORGHIU, cu care acesta se
dușmănește8.
–
CAFTANGIOGLU
VINTILĂ
nu
corespondează cu țara direct, ci prin alte persoane dar
destul de rar.
În țară sunt următoarele rude:
– CAFTANGIOGLU VINTILĂ – tată, pensionar
[…]
– CAFTANGIOGLU ELENA – mamă,
domiciliază împreună cu soțul
– CAFTANGIOGLU ALEXANDRU – frate […]
– CAFTANGEOGLU GHEORGHE – văr, avocat
[…]
– SACHELARIE MARIA-MAGDALENA –
verișoară cu soția fugarului, medic
– COCĂRĂSCU MARIANA – [soră a Olgăi
Caftangioglu Horia], cumnată (locuiește în curtea
legației elvețiene). Are legături cu fugarul de la care
primește și colete, însă nu se cunoaște pe ce cale.
Avînd în vedere activitatea pe care
fugarul[Vintilă] Horia Caftangioglu o duce împotriva
R.P.R.9 propunem menținerea dosarului existent
asupra lui și lucrarea lui în continuare.
Ca scop în acțiune ne propunem să stabilim cum
se face legătura între fugar și rude și
supravegherea informativă a rudelor (subl. mea –
I.D.)10.
În acest scop se vor lua următoarele măsuri:
1 – Studierea în vederea recrutării ca agentă a
numitei COCĂRĂSCU MARIANA (subl. mea –
I.D.)11 prin agenții „VÎLCU” și „DAVID” cu scopul
de a fi folosită în supravegherea informativă a
rudelor (subl. mea – I.D.) și a stabili modul în care
se face legătura între fugar și acestea
2 – Pentru a stabili legăturile pe care fugarul le-a
avut în țară, cît și dacă au fost folosite în vreun fel de
acesta, va fi identificat și reanchetat arestatul

119

CAFTANGIOGLU GHEORGE (subl. mea – I.D.)12
Termen: 1 V 1963
3 – Agenta „GEORGETA” a Serviciului 3 și
agentul „DAVID” al Direcției a III-a vor fi dirijați ca
în raport de posibilitățile pe care le au să contacteze
periodic pe unele rude ale fugarului pentru a
cunoaște activitatea lor13 (subl. mea – I.D.)
Termen: 15 IV 1963
4 – Se va pune în interceptare corespondența
rudelor fugarului (subl. mea – I.D.)14 pentru a
stabili dacă au legături cu acesta
Termen: 15 III 1963
5 – După verificarea rudelor fugarului, cele care
nu sunt lucrate de alte unități M.A.I. vor fi luate
ca legături în dosarul de urmărire pe țară existent
asupra lui (subl. mea – I.D.)15
Termen: 1 VI 1963
6 – Se va căuta un agent care face deplasări în
Franța și care să fie infiltrat pe lîngă rudele
fugarului16 (subl.mea – I.D.) cu scopul de a crea
posibilitate de contactare a fugarului în străinătate
(subl.mea – I.D.)
Termen: permanent
Șeful biroului, Lucrător operativ,
Lt.Maj. De acord, Cpt.
Fornade V. ȘEFUL SERVICIULUI, Bratu M.
Maior, Vioreanu D.
***
COMPLETARE
(Document olograf)
12 XII 1963 la planul de măsuri privind pe
Caftangioglu Vintilă
– Ca scop în acțiune ne propunem să stabilim
dacă fugarul are legături cu țara (subl.mea –
I.D.)17, pe ce cale și unde se află în prezent
Pentru împlinirea acestui scop vor fi luate
următoarele măsuri: să fie studiați în vederea
recrutării ca agenți soții Cocărăscu Nicolae și
Mariana(sora soției fugarului ) – subl.mea – I.D.
– În vederea completării datelor despre ei se va
studia materialul existent la Serviciul III și se vor
obține materiale de la agentul „DAVID” de la
Direcția a III-a.
– Să se ceară D[irectiei].R[egionale].M.A I.Cluj
să reancheteze pe Caftangioglu Gheorghe cu scopul
ca prin el să fie identificate și atenționate și legături
ale fugarului precum și activitatea pe care acesta a
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dus-o pînă la plecarea din țară.
– Să se ceară investigații asupra părinților
fugarului, care recent s-au mutat[cu locuința] pentru
a stabili ce legături au și dacă sunt agenți care-i
cunosc.
– Se va continua obținerea de date asupra numitei
Sachelarie Maria Magdalena, verișoară a soției
fugarului și identificarea legăturilor acestuia.
– Vor fi identificați foști colegi de liceu și din
gazetărie ai fugarului pentru a stabili dacă printre
ei se află agenți care ar putea fi folosiți în acțiune
(subl.mea – I.D.).
– Să se studieze posibilitățile de agentului „Argus
Ștefănescu” al Serviciului I, căci în trecut a mai
furnizat materiale despre fugar
– De asemeni să se obțină materiale despre fugar
și rudele sale de la agentul „Paltin” al Direcției a IIIa care cunoaște pe Teohari Gabriel, cumnat cu
fugarul
(Documentul nu este semnat)
***
Sursa „DAVID”
Primit col. Rusu Emanoil
Data 28 februarie 1964
Casa [conspirativă a Securității] „Garofița” Strict
Secret Exemplar nr.1
NOTĂ
Dr. MIOARA IGNĂTESCU prietenă cu
MARIANA COCĂRĂSCU afirmă următoarele:
MARIANA COCORESCU a urmat o școală
de felcere. Așteaptă ca în cursul acestui an după
absolvirea școlii să poată lucra la un spital din
cauză că are greutăți familiale (2 copii ) iar soțul
ei, NICOLAE COCORESCU care a lucrat ca
zilier la o cooperativă este azi fără serviciu.
(subl.mea – I.D.)18
MARIANA COCĂRĂSCU are vești de la
VINTILĂ HORIA care se află în Franța. Se știe
că[acesta] în ultimul timp a publicat un volum masiv
intitulat „Dictionnaire des papes” cu titlul „De St.
Pierre a St. Paul VI”.
Cartea cuprinde o biografie amănunțită a tuturor
papilor întocmită pe baza documentării făcută la
Biblioteca Institutului Catolic de la Paris.
Cartea a fost tipărită de acest institut și se bucură
de o largă publicitate în periodicele și ziarele catolice
din Franța și alte țări. O asemenea lucrare nu putea
apare decît cu aprobarea Vaticanului, obținută de
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cardinalul din Franța.
Vintilă Horia și-a făcut strînse legături cu
Institutul Catolic de la Paris, care are editură proprie,
în urma publicării romanului „Dieu este ne en exil” în
1961, pentru care a obținut și premiul literar
„Goncourt” anulat în urma demascării lui Vintilă
Horia în coloanele ziarului „L’Humanite”19.
Sursa „David”
N.B.
Nota se va trimite spre exploatare la Direcția a II
a – cpt. Bratu(tel. 2591)care a cerut această notă.Ca o
părere incertă a agentului se presupune că legăturile
familiei din țară cu fugarul s-ar putea face prin
reprezentanța Elveției din București. Col.
Rusu Emanoil
***
NOTĂ
Adnotare inițială marginală olografă semnată
indescifrabil: „Tov.lt.col. Lăzăroiu, materialul a fost
prezentat tov. vice-președinte Doicaru20. Luînd
legătura cu tov.de la D.G.I.E. [Direcția Generală de
Informații Externe] cu care conlucrați în acest caz
stabiliți ce mai avem noi de făcut și luați măsurile
necesare”.
7 10 1969
Caftangioglu Alexandru este fiul (sic!) lui Vintilă
și Elena […] are pe fratele său Vintilă Horia în
Spania, care desfășoară activitate dușmănoasă
împotriva țării noastre prin romanele și publicațiile
sale din presă, al căror conținut este reacționar21.
Caftangioglu Alexandru a refuzat în anul 1963
colaborare cu organele de Securitate pentru a
urmări informativ pe Vintilă Horia (subl. mea –
I.D.) sub așa-zisul pretext că nu are legături cu acesta
și nu-i cunoaște activitatea.
Avînd în vedere poziția sa față de organele
noastre (subl.mea – I.D.) precum și posibilitatea
rămînerii acestuia împreună cu soția în Spania, i s-a
avizat negativ plecarea în străinătate (subl.mea –
I.D.).
Caftangioglu Alexandru nu are copii iar fratele
său are o situație materială bună putînd să le acorde
ajutorul necesar în eventualitatea că intenționează să
nu se mai întoarcă în țară.
Menționăm că D.G.I.E. a contactat pe
Caftangioglu Alexandru în scopul de a-l folosi cu
ocazia plecării sale în Spania pe linie de
dezinformare .
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Urmează să se întocmească un plan de cooperare
cu Serviciul „D”(subl. mea – I.D.).
Lt.col.
Smesedin Ismail
[ANEXĂ – Text olograf – A NOTEI din 7 10
1969]
Tov. Gral. Rusu,
După părerea mea elementul merită să fie luat pe
linia Serviciului „D”, pregătit și scos în sarcini de
influență și derutare, precum și cu unele sarcini
generale de cunoaștere a activității organizației
legionare din Spania (fără instruire specială pe linie
informativă).
Dacă considerați oportun rugăm să aprobați ca
acest caz să fie lucrat de noi în cooperare cu dvs. și
D.G.I.E. Întrucît instruirea lui ar fi bine s-o executăm
noi, aș propune ca un ofițer din Serv. „D” să treacă la
contactarea elementului.
Rog apreciați și ordonați,
Lt.col. M. Bozianu
9 10 1969
***
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
C[onsiliul].S[ecurității].S[tatului]. Secret/Exemplar
nr. 3
Cabinet vicepreședinte
Nr. 12721; 2 X 1969
MADRID Nr. 44262 24 IX 1969
Revista Semana22 din septembrie 1969 publică o
scurtă declarație a scriitorului Vintilă Horia, în care
acesta, între altele, afirmă că își aștepta fratele pe care
nu l-a văzut de 25 de ani, însă guvernul român nu i-a
acordat pașaportul.
În încheiere revista scrie că se va găsi cu
siguranță cineva în România care să poată rezolva
această unică problemă umană, care nu afectează cu
nimic politica.
În caz că nu există elemente care se opun suntem
de părere să se acorde viză de ieșire fratelui lui
Vintilă Horia23.
A.Petrescu
Adnotare finală: Tovarășilor Ion Stănescu24,
Cornel Onescu25
***
30 decembrie 1960 Strict Secret
M.A.I. Cabinet II
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F I Ș Ă 26
Privind pe trădătorul de patrie CAFTANGIOGLU
HORIA zis VINTILĂ HORIA
La data de 15 iunie 1940 a fost numit atașat de
presă – diurnist – la Roma, calitate ce a deținut-o pînă
la 1 noiembrie 1940, cînd a fost rechemat în țară și
îndepărtat din funcție (informație falsă – n.m. I.D.).
[…]
Din materialele organelor de siguranță rezultă că
în anul 1943 a fost semnalat că în calitatea ce o avea
a venit de cele mai multe ori în țară, fiind suspect că
face legătura cu legionarii fugiți și rudele lor din
România (problemă care nu fost verificată –
subl.mea I.D.). Pentru aceasta, Ministerul Afacerilor
Străine a dispus schimbarea lui CAFTANGIOGLU
VINTILĂ și rechemarea lui în țară, însă a refuzat să
se înapoieze.
Din informații neverificate (subl.mea – I.D.),
reiese că acesta ar fi ocupat postul în continuare, fiind
luat pe garanție de către fostul ministru al
Propagandei, [ALEXANDRU] MARCU și
[ALEXANDRU] BĂDĂUȚĂ, secretar general la
același minister.
Din materiale neverificate (subl.mea – I.D.) pe
care le posedăm rezultă că în anul 1933 s-a înscris în
organizația legionară și a făcut parte din cuibul
„Dorul”.
Într-o notă din 22 decembrie 1942 mai rezultă că
CAFTANGIOGLU VINTILĂ făcea legătura dintre
legionari și gestapoul german – fapt neverificat
(subl.mea – I.D.).
Dintr-un material rezultă că la cazierele
Prefecturii Poliției Capitalei, CAFTANGIOGLU
VINTILĂ este cunoscut ca legionar, posedînd dosar
nr. 21.372, însă acest dosar nu se găsește în
arhivele M.A.I. (subl. mea – I.D.)
Dintr-o semnalare ce datează din septembrie
1944 care însă nu a putut fi verificată (subl. mea –
I.D.) ar fi venit clandestin în țară, la Sibiu trimis fiind
de legionarii din Germania.
Mai este semnalat că în 1945, luna februarie,
că s-ar afla la Timișoara și s-ar ocupa cu
reorganizarea studenților legionari, cărora le-ar
face legătura cu conducerea legionară din
Germania, însă acest fapt nu a fost verificat
(subl.mea – I.D.) .
În anul 1944, după ce CAFTANGIOGLU
VINTILĂ a fost destituit din funcția de atașat de
presă diurnist, a plecat din Austria la Roma, unde a
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fost numit director al revistei Meșterul Manole și
bibliotecar la Vatican.
După terminarea războiului, aflîndu-se în Italia, a
făcut parte dintr-un grup de ziariști și colaboratori ai
fruntașului național – țărănist POPA AUGUSTIN,
reprezentantul lui IULIU MANIU în Italia.
În Italia este cunoscut că a făcut parte din grupul
„rezistenților”, care duceau o intensă propagandă
împotriva regimului din țara noastră.
În anul 1949 a plecat în Argentina, unde a stat
pînă în 1958-1959.
Se cunoaște că a fost în Argentina lector și a
predat cursuri de Litere din Buenos Aires, sub
numele de VINCENȚIU(sic!) HORIA. Colaborează
la toate publicațiile reacționare ale fugarilor români
din Argentina.
Cu ocazia inaugurării căminului românesc
„Regina Maria” din Buenos Aires, Caftangioglu
Vintilă a luat cuvîntul la adunarea ce a avut loc la 8
mai 1949, unde a făcut un scurt istoric al zilei de 10
mai.
Este redactorul ziarului legionar România care
apare la Buenos Aires. De asemeni este colaborator al
ziarului legionar Însemnări care se află sub direcția
lui Radu Ghenea și apare la Buenos Aires avînd
colaboratori și pe Scorțeanu Tudor și pe ex Principesa
Ileana.
Odată cu înființarea Asociației Românilor Liberi
la Buenos Aires, care a dat ulterior la Liga Românilor
Liberi de sub conducerea lui Fărcășanu la New York,
Caftangioglu Vintilă a fost ales președinte al acestei
asociații.
[...]
Caftangioglu Vintilă și-a început activitatea
ziaristică în anul 1934 (avea 19 ani ! – n.m. – I.D.) și
și-a continuat-o cu intermitențe pînă în 1944.(din
1942 nu a mai venit în țară – n.m. – I.D.). Astfel, el a
colaborat la ziarul „Sfarmă Piatră” condus de
GREGORIAN ALEXANDRU fugit în S.U.A. și
„Porunca vremii”, ziare legionare.
Prin articolele scrise în ziarele sus menționate,
CAFTANGIOGLU VINTILĂ a desfășurat o
propagandă activă pentru instaurarea fascismului în
România, aderarea țării noastre la Axă și sprijinirea
politicii Germaniei și Italiei fasciste.
Pentru această activitate, CAFTANGIOGLU
VINTILĂ la data de 21 februarie 1946 a fost judecat
de Tribunalul Poporului și prin sentința nr 11 a fost
condamnat în contumacie la detenție grea pe viață,
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degradare civică pe 10 ani și confiscarea averii.
Anexăm alăturat copia sentinței al cărei original
se află în Sentențierul Tribunalului Capitalei (Dos. nr.
14/1946).
Note:
1. VINTILĂ HORIA va trăi în Argentina între
1948-1953 si printre alte îndeletniciri va activa ca
profesor de literatura română la Facultatea de
Filosofie și litere a Universității din Buenos Aires.
2. Emigrant în Argentina pentru cinci ani va crea
revistele Noutăți despre Argentina și România.
Informația din document este eronată și denigratoare.
3. Informație eronată și denigratoare. În
regulamentul Premiului Goncourt nu este permisă
anularea premiului. Vintilă Horia va refuza premiul
după ce va respinge propunerea Ambasadei Române
de a fi reprezentantul scriitorilor României
comuniste. În acest caz, guvernul român împreună cu
scriitorii francezi de stînga, pornește o campanie de
denigrare a proaspătului premiant. Refuzînd premiul
în urma acestor presiuni, Vintilă Horia va rămîne cu
el atribuit, deși nedecernat.
4. Avem de a face cu unul dintre cazurile
„clasice” cînd informatorul trimis cu diverse atribuții
și false îndatoriri este „depistat” și astfel acesta nu-și
poate îndeplini sarcina față de angajator (Securitate).
În cazul de față agentul „Georgeta” nu este primită de
Madeleine Harry – cetățean francez plecată din
România înainte de război – prietena familiei
Caftangioglu, cînd aceasta îi propune să accepte o
scrisoare pe care o are asupra sa, spre a o preda lui
Vintilă Horia.
5. Este vorba de campania de presă organizată
odată cu atribuirea, în 1960, a Premiului Goncourt,
pentru romanul Dieu est ne en exil, orchestrată la
Paris de ziarele de stînga împreună cu guvernul
comunist din România, cînd i se atribuie, prin dosare
contrafăcute, un trecut legionar.
6. Informație aberantă și denigratoare. Stabilit la
Paris între 1960-1964 va reveni la Madrid în 1964
unde va găsi, în cadrul comunității românești,
intelectuali de valoare, printre care Al. Busuioceanu
și G. Uscătescu, și se va integra tot mai adînc în viața
culturală a Spaniei.
7. Informație ambiguă datorată exprimării
defectuoase. Se presupune că numitul Traian Popescu
cînta în corul Bisericii Catolice din Paris. Un
personaj, probabil însoțitorul lui Vintilă Horia la
CONVORBIRI LITERARE

slujbele religioase.
8. Informație neverificată, răuvoitoare,
contrafăcută
9. Odată cu atribuirea Premiului Goncourt și
refuzul scriitorului de a colabora cu autoritățile
României comuniste, ura conducerii statului totalitar
față de Vintilă Horia se înrădăcinează adînc.
Denigrarea lui, mai ales în documentele dosarului de
informații externe, va deveni agresivă, contrafacerile
de situații precum și calomnierea scriitorului se
dezvoltă într-o măsură incomparabilă
10. Se instituie o adevărată teroare în ideea de a
se constitui în jurul lui Vintilă Horia o rețea formată
din rude de gradul I și II, prin faptul că acestea, in
afară de faptul că se va încerca asupra lor tentativa de
racolare prin șantaj și amenințare, vor fi hărțuite și
urmărite informativ într-o măsură augmentată.
Aceste rude erau considerate în același timp
„elemente dușmănoase”, cu „comentarii negative la
adresa R.P.R.”, decăzute din drepturi civile și din
rangurile cu care fuseseră investite în „regimul
burghezo-moșieresc”, epurate din servicii cu grad
înalt de pregătire universitară sau demobilizate din
Armata sau din Marina Regală și umilite prin
angajarea lor” la munca de jos”, în servicii care nu
necesitau nici măcar studii medii
11. Cinismul serviciilor secrete comuniste merge
pînă într-acolo încît au ideea diabolică de a o racola
în rețeaua informativă din jurul lui Vintilă Horia pe
Mariana Cocorescu, fostă Teohari, soră a Olgăi
Teohari Caftangioglu (soția lui Vintilă Horia)
12. CAFTANGIOGLU GHEORGHE, văr cu
Vintilă Horia, avocat, condamnat și arestat în 1957,
condamnat la 10 (unele documente vorbesc de 18)ani
de închisoare. Pledoaria lui în timpul anchetelor în
legătură cu Vintilă Horia a fost exemplară așezândul pe acesta în lumina reală a personalității lui.
Detenție la Aiud, Gherla, etc. Anul 1961 îl găsește
decăzut prin drepturi – „mecanic de precizie”. Se
presupune că este vorba de o gațiere care a survenit
anterior legii 310/1964 prin care au fost eliberați toți
deținuții politic
13, 14, 15, 16. Planificarea urmăririi pe toate căile
a rudelor (implicit ale acelora din viitoarea rețea
informativă care vor fi sau nu racolate sau, după
racolare, dezactivate din rețea ca „elemente
dușmănoase”
17. Urmărirea se relevă sub formă de represiune
și opresiune. Se caută la nesfîrșit legături, activități,
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mișcare, deplasare, tot ceea ce poate alcătui
informația totală și încă ceva pe deasupra, cu privire
la acest scriitor, năpăstuit într-un mod incomparabil
în documentele de arhivă. Desigur găsirea unor
legături cu țara este esențială pentru compromiterea
totală a lui Vintilă Horia dar și a mediului uman cu
care ar fi avut, în țara unde nu mai revenise din 1942,
relații de vreun fel.
18. Cele două persoane decăzute din drepturi
civile (soții Mariana și Nicolae Cocorescu), cu averea
confiscată în întregime, angajate într-un tîrziu în
servicii umilitoare, mult sub nivelul pregătirii lor în
gradul cel mai înalt de învățămînt civil și militar, sunt
un exemplu „clasic” de ceea ce însemna în epoca
dictaturilor comuniste din România, eliminarea
elitelor intelectuale ca făcînd parte din „regimul
burghezo-moșieresc”și înlocuirea lor cu „omul nou”
ales din rîndurile proletariatului revoluționar
angrenat în lupta de clasă. Marianei Cocorescu „i se
permite” într-un tîrziu, „favoarea” de a urma școala
de felcere (în termenii regimului, agent sanitar,
denumire folosită pentru ajutoarele medicului la sate
în anii 50-60; mai putea fi numit lucrător medical;
studii medii medicale) iar Nicolae Cocorescu, ofițer
deblocat, fost căpitan în Marina Regală, după abia
este acceptat să lucreze ca zilier angajat la o
cooperativă (prin urmare fără carte de muncă ci plătit
cu ziua) va rămîne curînd fără servici
19. Ziar de stînga, care a susținut campania de
denigrare a lui Vintilă Horia pe tema Premiului
Goncourt, prin acceptarea acestui plan horror pus la
cale de guvernul de democrație populară din R.S.R.
20. NICOLAE DOICARU – (n.1922 – m.1990) –
general român de Securitate cu funcția de Director în
Direcția de Informații Externe a Securității Statului
din România între 1959 – 1978. În tinerețe a
participat la rebeliunea legionară din ianuarie 1941.
Profesia de bază – radiotelegrafist. A început cariera
ca suboficiant la P.T.T.R. (1941 – 1942). A fost șef de
secție la Direcția Generală a Securității Poporului
(1948 – 1949), șef al Direcției I a M.A.I.(1959 –
1963), secretar general și(1963 – 1967) și
vicepreședinte(1967 – 1972) al Consiliului
Securității Statului, șef al Direcției de Informații
Externe și prim adjunct al ministrului de Interne
(1972 – 1978), ministrul Turismului (1978).
21. ALEXANDRU CAFTANGIOGLU, frate al lui
Vintilă Horia, căruia i se condiționează de către
Securitate racolarea în rețeaua informativă în
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schimbul emiterii pașaportului și al acordării vizei de
ieșire din țară. Acesta a refuzat colaborarea cu
Securitatea și drept urmare nu i s-a acordat dreptul la
călătorie peste hotare.
22. VINTILA HORIA, după episodul cu Premiul
Goncourt din Franța, se întoarce în Spania în 1965.
Pe lîngă activitatea de scriitor și cea universitară,
colaborează permanent la revistele „A.B.C.”,
„Induce”, „Semana”, „Cuadernos Hispano
Americanos”, dar și la cele franțuzești și italienești cu
profil literar. Va fonda colecția „Punto Omega” și va
fi director al revistei „Futuro Presente”.
Revista „Semana” a fost fondată în 1946 de către
Alberto Lleras Camargo (care va deveni președinte al
Columbiei în 1958) . A fost relansată de jurnalistul
Felipe Lopez Caballero în 1983, după două modele
anterioare din Columbia: „Semana lui Camargo” și
săptămînalul „Alternativa”. A fost înrîurit și de
revistele occidentale „Time” și „Newsweek”.
23. Intrate in atenția publicației „Semana”,
practicile Securității și intenția de a face o gafă
politică care ar fi putut deveni prezentă în circuitul
știrilor internaționale, îi îngrijorează pe capii
serviciilor secrete comuniste care, numai datorită
acestei determinări, hotărăsc să acorde viza de ieșire
din țară fratelui lui Vintilă Horia, Alexandru
Caftangioglu.
24. ION STĂNESCU (SILAGHI) – n.1929 –
m.2010, membru C.C. al P.C.R. (1965 – 1989).
Profesia de bază – frezor. Membru de partid din mai
1947, secretar al B.O.B. și instructor la Direcția
Generală Politică a M.A.I., responsabil al
colectivului de instructori pentru M.F.A. [Ministerul
Forțelor Armate] și M.A.I. [Ministerul Afacerilor
Interne] din Direcția Organizatorică a C.C.al P.M.R.,
președinte al Consiliului Securității Statului, ministru
de Interne etc.
25. CORNEL ONESCU – n. 1920 – m. 1993.
Politician comunist. Devine membru P.C.R. în 1942.
Membru C.C. al P.M.R., șef al Secției de Cadre,
ministru de interne. Deputat în Marea Adunare
Națională în sesiunile din perioada 1961 – 1978.
Decorat cu Ordinul „Steaua Republicii Populare
Române”.
26. Notă a Securității, reluată fragmentar într-o
Fișă a acelorași Servicii din 20 decembrie 1961,
publicată la fila 1 al Dosarului D 0003746 privindu-l
pe Vintilă Horia. Am reluat informația din rațiunile
clarificărilor și precizărilor.
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ELOGIUL
LOCALISMULUI CREATOR*
Ion BUZAȘI
Regretatul Cornel Regman obișnuia să întrebe la
examenele de grad ale profesorilor secundari despre
tradițiile literare ale localității (orașului) unde
profesează. La un asemenea test, dl. Stan V. Cristea ar
fi trecut cu brio și ar fi fost felicitat de exigentul critic
și istoric literar, căci cunoaște în amănunt nu numai
istoria și literatura orașului Alexandria, unde
domiciliază, ci și întreaga „geografie literară” a
județului Teleorman.
A publicat un Dicționar al scriitorilor și
publiciștilor teleormăneni (Rocriss, 2005), din care a
dezvoltat în „secvențe de istorie literară”, Fotografii
la periscop Aius Craiova, 2013, câteva eseuri despre
scriitori care într-un fel sau altul au avut tangențe cu
județul Teleorman, de la Radu Grămăticul, harnicul
copist de texte din vechea literatură românească până
la Mircea Scarlat. Pentru doi scriitori a dovedit o
pasiune statornică, în cercetarea detaliată a biografiei
lor: Marin Preda și Mihai Eminescu.
Marin Preda, Repere bibliografice practic
epuizează toate sursele documentare referitoare la
autorul Moromeților, iar relațiile Poetului național cu
Teleormanul au fost cercetate într-o carte cu acest
titlu, Eminescu și Teleormanul, pe care într-un
răstimp de 16 ani (2004-2020) a publicat-o în patru
ediții, fiecare cu substanțiale adăugiri, așa încât,
ultima, apărută în acest an, într-un tom impresionant
însumează peste 600 de pagini.
Încă de la publicarea primei ediții pentru
cercetătorii operei lui Eminescu, titlul a stârnit o
justificată (de necunoaștere!) nedumerire, pentru că
biografiile consacrate lui Eminescu vorbeau rând pe
rând despre Cernăuți (și Bucovina), despre Botoșani,
despre Blaj (și Transilvania), despre Viena și Berlin,
despre Iași și, în fine despre București.
Cartea lui Stan V. Cristea pornește de la o
aserțiune clară: „Legăturile poetului cu județul
Teleorman au fost mai ample decât se pot bănui”, pe
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care le demonstrează prin minuțioase incursiuni în
biografia poetului, în opera poetică și mai ales în
opera publicistică.
În partea biografică, în intervalul 1866-1869 – cel
mai puțin cercetat din viața lui Eminescu – Stan V.
Cristea înregistrează „trecerile lui Eminescu prin
Teleorman”: în trei ani succesivi – 1866, 1867, 1868,
– însoțind trupa teatrală a lui Iorgu Caragiale, în anii
1866, 1867, iar în 1868, la Turnu Măgurele, împreună
cu trupa Teatrului Național București, condusă de
Mihail Pascaly. Capitolul doi prezintă Teleormanul în
opera lui Eminescu.
În poezie: Rovine (în Scrisoarea III „Vin dentunecă pământul la Rovine în câmpii”, localitate a
cărei situare geografică a constituit, așa cum se
întâmplă, prilej de dispută literară între biografi,
autorul optând pentru județul Teleorman; frumoasa
„carte” de dragoste a unuia din fiii falnicului domn
Mircea cel Bătrân, către draga sa, de la „Argeș mai
departe”, care începe cu stihurile de măiastră
rezonanță folclorică: „De din vale de Rovine/ Grăim,
Doamnă, către Tine,/”; în cazul Doinei, înfățișând
puhoiul străinilor, abătut peste sărmana țară, „De la
Turnu-n Dorohoi”, de asemenea opiniile sunt
împărțite: „Turnu Severin sau Turnu Măgurele”? „…
dacă avem în vedere faptul că Eminescu a văzut
orașul Turnu Măgurele, când a trecut prima dată pe
aici, în 1866, apoi în 1867, împreună cu trupa lui
Iorgu Caragiale, și că a făcut un popas, în 1868,
împreună cu Mihail Pascaly, avem deja primele
argumente că în poezia Doina, Eminescu se referă la
orașul Turnu Măgurele”, fosta capitală a județului
Teleorman, „pe vremea când poetul a trecut pe aceste
meleaguri” (p. 89); în culegerile de folclor sunt trei
texte: doina socială Epșoara, Frunză verde de chiperi
și strigătura „Gurele,/ Mai mult ca prescurele” –
prezente în colecția de Literatură populară a lui
Eminescu care au tangențe cu Teleormanul.
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O atenție sporită e consacrată publicisticii
eminesciene în care descoperă variate „aspecte
teleormănene”: menționarea unor vechi familii
boierești, a unor nume de cărturari publiciști și
scriitori, pe care chiar memorialiști și istorici locali iau uitat sau îi pomenesc rar, cum sunt mai sus
pomenitul Radu Grămăticul, Al. Depărățeanu, știut
mai ales din parodia lui Topârceanu, Vara la țară:
„Locuința mea de vară/ E la țară”/, P. Cantili,
remarcat de Eminescu pentru drama istorică
Grigore-Vodă „o genială aruncătură pe hârtie, ruptă
în țesătura ei, neadevărată și neverosimilă pe
alocurea; însă în orice caz, mai bună decât multe
traduceri din franceză cari au avut onoarea de a
batjocori scena română”, Grigore G. Păucescu,
redactor la Timpul și alcătuitorul primei ediții din
publicistica lui Eminescu, elogiază pe generalul
George I. Manu, un erou al Războiului de
Independență, Cezar Bolliac, pomenit în Epigonii:
„Bolliac cânta iobagul și-a lui lanțuri de aramă” –
este amintit și într-un articol din „Timpul” (18 febr.
1882) pentru că a scris cu prețuire și compasiune
despre țăranul român ca și ziarul la care era redactor
și alte nume, cele mai multe uitate, cum este
Gheorghe P. Cantili, ironizat de Eminescu și pus
alături de Gheorghe Chițu, ministrul care îl destituise
din funcția de revizor școlar ..„apoi vedem pe dl.
Cantili de la care nu putem aștepta nimic bun. Ce mie Chițu, ce mi-e Cantili!”
Poate cel mai interesant subcapitol, de asemenea
foarte bine informat, pentru că este uimitor câte ziare
și reviste a răsfoit și a conspectat Stan V. Cristea
pentru a ne da șirul complet al „prețuitorilor și
exegeților lui Eminescu din județul Teleorman”, nu i
se poate reproșa autorului alăturarea de nume de
valori diferite, pentru că intenția lui a fost un tablou
exhaustiv al temei: astfel printre biografii poetului
alături de Gala Galaction aflăm pe D. Teleor cu
paginile lui anecdotice din biografia lui Eminescu și
pe George Burdun; printre dramaturgii ce au scris
piese de teatru ce au ca personaj pe Eminescu:
Nicolae Caragialli-Costache, Constantin Calmuschci,
studentul care a vorbit la moartea lui Eminescu,
aducând omagiul tineretului universitar, ajuns
profesor la Alexandria, Stelian Vasilescu autorul unei
piese de teatru, Eminescu student la Viena;
traducători ai lui Eminescu: I.Ol. Stefanovici,
Dimitrie Cuclin, Traian Lăzărescu, Constantin
Dominte, editori ai operei lui Eminescu: Grigore G.
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Păucescu, George Gană, Elena Liliana Popescu, iar
dintre exegeții teleormăneni ai operei lui Eminescu,
autorul prezintă peste treizeci de la contemporanul lui
Eminescu, Anghel Demetriescu până la profesorul și
publicistul Iulian Bitoleanu din Roșiorii de Vede,
autorul unui studiu despre Eminescu, gazetarul
complet. Se adaugă apoi și alte gesturi de prețuire pe
care le inventariază cu minuție Stan V. Cristea:
antologii, articole din presă, conferințe publice,
creații literare etc.
Așadar, se întreabă concluziv autorul, Ce
înseamnă Teleormanul în patrimoniul Eminescu?
Rezumăm răspunsurile autorului: o pagină
biografică, marcând cele trei treceri ale poetului prin
Teleorman, interferențe poetice în spațiul
teleormănean în poezie, în colecția sa de folclor și
mai ales în publicistică, exegeți în variate domenii ale
vieții și activității lui Eminescu, așa încât concluzia
lui Stan V. Cristea ne apare deplin justificată:
„Teleormanul trebuie așezat, definitiv, atunci când
vine vorba despre Eminescu și despre opera sa,
alături de celelalte provincii cu care, într-un fel sau
altul, acesta și-a îngemănat existența și spiritul”.

Notă:
1. Stan V. Cristea, Eminescu și Teleormanul. Un caz
pentru istoria literară, Aius, Craiova, 2020.
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PETRE LICIU AL BUCOVINENILOR
Liviu PAPUC

Cele două articole apărute la rubrica „Texte de
ieri pentru azi” a numărului trecut ne-au incitat
către schițarea profilului „bucovinean” al
„marelui prieten de fapte și idei” al lui N. Iorga,
căruia i-a fost și cel mai apropiat coleg de liceu,
așa încât putem deduce că sămânța naționalistă a
încolțit încă de pe băncile școlii. În continuitate
logică, spune refugiatul Dimitrie Marmeliuc
(viitorul profesor universitar și primar al
Cernăuților), cu ocazia dezvelirii bustului
artistului la Tecuci, în 1916, cu suflul războiului
bătând în spatele României: „Pentru Bucovina
însă el a fost, întemeiat pe aceste calități mari ale
sale, un mare apostol, care în mizeria vieții
noastre culturale, a adus fâșii de lumină,
desprinse din talentul său, a adus raze de căldură
ale sufletului său”2.
Ce resorturi intime l-au propulsat pe P. Liciu
către fărâma nordică a Moldovei ocupată de
austrieci putem doar conjectura, oricum artistul a
răspuns favorabil invitației făcută de Societatea
pentru cultura și literatura română în Bucovina și
în iunie 1910, alături de alți artiști de marcă ai
perioadei, a descins în Cernăuți, pentru a
cutreiera apoi prin toate orașele bucovinene și, cu
titlu personal, a face pelerinaj la Putna
(„niciodată nu dădea drumul trupei sale, înainte
de a fi făcut cu ea un pelerinaj la Putna”, zice
Sextil Pușcariu3, idee reluată și întărită de D.
Marmeliuc: „n-a existat cotlon istoric înaintea
căruia el să nu-și fi plecat cu smerenie
genunchiul. Niciodată, de câte ori a fost în
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Bucovina, n-a dat drumul trupei sale, până
ce nu făcea un pelerinagiu la Putna, pentru
a se închina amintirii acelui pe care-l
înviase pentru câteva clipe în înstrăinata
capitală a țărișoarei pe care eroul o
străjuiește”).
Interesant este faptul că, din toată
„pleiada” de maeștri ai scenei, Liciu este
singurul „evidențiat” de cvasi-totalitatea
„vocilor
publice”
ale
populației
bucovinene (amendă onorabilă face, după
prima serie de spectacole, Sextil Pușcariu,
care le acordă un spațiu publicistic larg și
celorlalți protagoniști4).
Jocul scenic (pe lângă faptul că artistul
nu a umblat după câștiguri materiale – „na existat aproape nici o instituție
românească în orașele bucovinene, în care
dânsul a dat reprezentații, căreia Petru
Liciu să nu-i fi lăsat o parte din venitul
realizat în respectivul oraș” – D. Marmeliuc),
manifestare și a unui simț național românesc, de
mare nevoie în acele timpuri, l-a făcut pe P. Liciu
să pătrundă (și să rămână) în sufletul locuitorilor
provinciei, care l-au pomenit și l-au dorit să
revină. Până și presa germană din capitala
Bucovinei a fost impresionată de prestația
artistică, la care nu se așteptau cronicarii
minoritari („Și critici germani, evrei din Capitala
Bucovinei au trebuit să recunoască, oricât i-ar fi
durut, că aici nu e numai bunăvoință și entuziasm
național, ci o formă înaltă a producțiilor spiritului
omenesc”, zice N. Iorga într-un articol5) – dat
fiind opinia destul de răspândită că românii ar fi
o populație ușor ieșită (sau încă în curs de ieșire)
din stadiul de... „animalitate”6.
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„... omul acela e o inteligență distinsă,
o inimă caldă, o conștiință care se luptă
pentru a trezi și întări conștiința altora”
N. Iorga1
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„Cazul Liciu” este simptomatic pentru
atașamentul (îndeobște rezervat) al bucovinenilor
pentru ceea ce venea din Regat (în afară de
clasicii Alecsandri, Eminescu, Creangă,
Caragiale, excepție face Al. Vlahuță, care –
lăsând la o parte vibrarea patriotică a scrisului său
– pentru simplul fapt că a donat Societății pentru
cultură... tabloul „Păstorița” al lui Grigorescu, sa învrednicit a fi pomenit de generații întregi),
pentru că aflăm din presă gesturi care ies din
comun. Iată: „Imediat ce au părăsit ei teatrul, lea făcut publicul o manifestare nemaipomenită.
Urcându-se d-na Romanescu și d. Liciu într-o
trăsură, studenții au deshămat caii și au tras
trăsura cu mâinile până la Palatul Național. De la
Teatru și până la Palatul Național a fost tot o
lume. Corul studențesc a cântat mai multe
cântece naționale, iar uralele publicului nu mai
aveau sfârșit. [...] Câți actori s-au perindat prin
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Cernăuți, niciunul n-a produs atâta entuziasm,
niciunul n-a avut parte de atâtea ovațiuni și
niciunul n-a fost așa de admirat precum a fost d.
Liciu7.
Urmare imediată a turneului, care nu a încetat
nici o clipă să „facă valuri”, să rămână o prezență
vie în mințile bucovinenilor, o lună mai târziu
„Comitetul Societății de cultură și literatura
română, adunat în ședință, luând cu deosebită
satisfacție la cunoștință rezultatele strălucite
obținute de trupa d-voastre cu ocazia turneului
făcut în Bucovina, vă exprimăm cele mai sincere
mulțămiri pentru jertfa ce ați făcut-o și totodată
se folosește de prilejul bine venit de a vă oferi
cele mai vii felicitări de ziua onomastică, cu
dorința ca bunul Creator să vă ție încă mulți ani
în deplina putere a neîntrecutului talent, pentru
fala nației și a artei române”8.
Un an mai târziu, cu ocazia unui al doilea
turneu, când l-au avut în mijlocul lor și pe autorul
trilogiei istorice ce se derula pe scenă („Însuși
autorul-ministru, ca un simplu particular, stătea
retras în lojă, privind emoționat la izbânda operei
sale”9), un anonim simte nevoia să exprime
public ceea ce simțea mai tot românul: „În
inimile românilor din Bucovina, care au văzut
senina față a neuitatului Delavrancea, care au
văzut și admirat pe Nottara, pe Liciu, pe veșnic
tânăra d-na Romanescu și pe ceilalți artiști, s-a
oprit o scânteie. Scânteia va crește și se va face
flacără. Laudă lor că au știut să facă această faptă
măreață”10.
După ce ajunge în Bucovina trista veste a
prematurei treceri din viață a maestrului,
gesturile de aderență se multiplică, de la evocarea
unuia care s-a ascuns în spatele pseudonimului
(„Când alții își petrec timpul liber în străinătate,
ca să se reculeagă și să risipească banul, Liciu,
voind să servească cauza noastră sfântă, își
strângea prietenii și pornea spre locul unde zac
osemintele lui Ștefan cel Mare. .... Numele său
însă va fi pentru mulți un îndemn la muncă pe
ogorul larg al națiunii”11) până la gestul din
Cernăuți („Pe Palatul nostru național este arborat
marele steag negru, pe pereții orașului, pe coli
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încadrate în negru, Societatea pentru cultura și
literatura română aduce la cunoștința obștei
românești trista știre că marele artist și marele
român Petre Liciu a încetat din viață duminică în
13 aprilie st.n., în București”12) sau
„înduioșătoarea veste” din provincie („Societățile
culturale din districtul Sirete (Bucovina) roagă să
binevoiți a lua parte la parastasul pentru neuitatul
și marele artist Petru Liciu, carele se va celebra în
biserica parohială din Sirete, în ziua de 26 mai c.,
la orele 10 a.m.”13).
Chiar și prezența lui D. Marmeliuc la
dezvelirea bustului de la Focșani, urmată de
articolul de presă, indică tot o „chemare”, din
partea bucovinenilor, la pomenirea maestrului
scenei.
Unirea din 1918 n-a întrerupt fluxul afectiv,
pentru că în 1924 aflăm că duminică în 19
octombrie, la orele 11, în ființa corpului
profesoral universitar și a unui numeros „public
românesc ales”, s-a oficiat un parastas în
Catedrală, pentru ca după amiază, în vestibulul
Teatrului Național, să aibă loc „solemnitatea
dezveliri bustului marelui artist dramatic Petre
Gh. Liciu”, datorat inițiativei Societății
academice „Junimea”. Prezent la festivitate, alt
mare actor (și prieten al dispărutului încă din
copilăria ieșeană), Petre Sturdza, delegatul
sindicatului artiștilor dramatici-lirici, „în mod
mișcător a ilustrat personalitatea marelui artist,
precum și minunatele sale creațiuni, în prea
scurta carieră, de 23 ani”, pe lângă care a
prezentat și „o frumoasă cunună de argint”14.
Concluzia? Ne-am ocupat tangențial de un
artist care a capacitat mulțimile prin prezență,
scenică și intimă, dar și prin amintirea, însoțită de
elogii, a faptelor sale. Oare nu este și acesta un
semn al valorii? Mulți dintre cei care se mângâie
cu încântare pe burtă, privindu-și doar propria
„creație” (dubitabila problemă a valorii acesteia
nici nu merită să consume un timp prețios al
cititorului), ar trebui, poate, să mai cadă pe
gânduri (dacă le au!).

Bucovina, în „Neamul românesc literar” (Vălenii-deMunte), An. II, nr. 27, 4 iul. 1910, p. 417-419.
2. D. Marmeliuc, Cuvântare rostită la dezvelirea
bustului lui Petru Liciu în Focșani, la 3 april 1916, de
d. profesor..., în numele românilor bucovineni, în
„Neamul românesc”, An. XI, nr. 19, 8 mai 1916, p. 12.
3. Sextil Pușcariu, Petre Liciu (1871-1912), în
„Junimea literară” (Cernăuți), An. IX, nr. 4, apr. 1912,
p. 64-66.
4. Trupa Liciu în Bucovina, în „Junimea literară”,
An. VII, 1910, Nr. 5, p. 104-106, despre G.
Constantinescu, Ioan Georgian, Casimir Belcot, Christ.
Duțulescu, d-na Stela Poenaru, Placa, Constantin
Mărculescu, d-na Maria Mihalescu, Adelina
Mărculescu, în alt număr al revistei: Al. Mihalescul.
5. N. Iorga, art.cit., bazându-se și pe aprecierile din
„Bukowiner Nachrichten” (Cernăuți): „Laudă deplină
li se cuvine lor, fiilor orașului de la Dâmbovița;
bineveniți ne sunt, și de le-ar tot merge bine în
Bucovina, în care și noi, germanii, îi întâmpinăm cu
simpatie, pe ei și arta lor!” (Cronica, în idem, p. 432).
6. Ne aducem aminte și de Aus Halb-Asien a lui
Karl Emil Franzos.
7. Liciu în Bucovina (Din „Patria” de la Cernăuți),
în „Neamul românesc literar” (Vălenii-de-Munte), An.
II, nr. 25, 20 iun. 1910, p. 396-398.
8. De la românii de peste hotare în „Neamul
românesc”, An. V, nr. 80, 9 iul. 1910, p. 1280.
9. N. Andriescu, O jertfă pe altarul național, în
„Neamul românesc”, An. VII, nr. 44-45, 24 apr. 1912,
p. 691-692.
10. I. Midu, Scrisoare din Bucovina, în „Neamul
românesc”, An. VI, nr. 71, 27 iun. 1911, p. 1127.
11. Niță C. Delacarpați, Petru Liciu, în „Neamul
românesc”, An. VII, nr. 39, 10 apr. 1912, p. 616-617.
12. Sextil Pușcariu, art.cit.
13. De la românii de peste hotare. Bucovina, în
„Neamul românesc”, An. VII, nr. 56-57, 28 mai 1912,
p. 911.
14. Dezvelirea bustului neuitatului Petre Gh. Liciu.
„Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. VII, nr. 1669, 21
oct. 1924, p. 2.

Note:

1. N. Iorga, Călătoria artiștilor români în
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ISTORIE

UNIFICAREA POLITICĂ
A ROMÂNIEI DUPĂ 1918 (XXI)
Traian D. LAZĂR
Aprofundarea și finalizarea
unificării legislative
Înfăptuirea reformei constituționale a statului
român (1923) a înlesnit și a impus aprofundarea
unificării legislative. Adoptatea aceleiași și unei
noi legi fundamentale a statului realizat în 1918
prin unirea provinciilor românești ieșite de sub
dominația străină la nucleul Vechiului Regat
(României independente) a uniformizat statutul
juridic al locuitorilor, indiferent de etnie și a
reglementat, în general, activitatea lor economică,
politică sau culturală. Se impunea și au urmat
măsuri legislative pentru detalii în diverse
domenii.
Unele dintre aceste măsuri au vizat structura
și funcționarea statului. Legea pentru înființarea
Patriarhatului din 25 februarie 1925 a prevăzut
ridicarea Mitropoliei României la rangul de
Patriarhie. Primul patriarh al României a fost ales
Miron Cristea fost episcop al Caransebeșului și din
decembrie 1919, mitropolit primat. La 4 mai 1925
a fost promulgată legea pentru organizarea
Bisericii Ortodoxe Române pe întreg teritoriul
național.
O deosebită importanță pentru funcționarea
aparatului de stat au avut legea persoanelor
juridice, legea pentru statutul funcționarilor
publici, legea administrativă și legea electorală.
Legea pentru persoanele juridice din 6 februarie
1920 preciza condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească o organizație pentru a obține
calitatea de persoană juridică. Asociațiile și
așezămintele care aveau un „obiect ilicit, contrar
ordinei publice sau bunelor moravuri, sau care sunt
formate în vederea realizării acestui scop” nu
puteau dobândi și nu li se recunoștea
personalitatea juridică1. Promulgată în 1923, legea
pentru statutul funcționarilor publici a intrat în
vigoare în 1924. Actul stabilea principiile de
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recrutare și promovare a funcționarilor publici. Se
prevedea acordarea, în afară de salariu, a unor
ameliorări materiale: indemnizații pentru chirie,
scumpete, ajutor pentru copii, concediu anual
plătit. Funcționarilor publici le era interzis să
desfășoare activitate politică, să ocupe funcții
elective sau să organizeze greve.
La 4 iunie 1925 a fost adoptată legea unificării
administrative. Principiile fundamentale înscrise
în lege erau: „păstrarea caracterului național al țării
și, înlăuntrul acestui principiu, aplicarea
descentralizării administrative, cât mai mult
posibil”. Legea împărțea teritoriul țării, din punct
de vedere administrativ în comune, plăși, județe.
Mai multe sate alcătuiau o comună rurală, iar un
oraș constituia o comună urbană. Mai multe
comune rurale alcătuiau o plasă. Prin decretul
regal din 7 octombrie 1925, teritoriul României a
fost împărțit în 71 județe, comune urbane reședințe
de municipii, comune urbane nereședințe de
municipii, comune rurale și sate. Conducerea
județelor și comunelor era exercitată de consilii
alese prin vot universal, egal, direct, secret și
obligatoriu al bărbaților de peste 21 de ani.
Comuna era condusă de un primar ales de consiliu,
iar județul de un prefect, numit prin decret regal în
urma propunerii ministrului de interne2.
Legea electorală din 27 martie 1926 a stabilit
un sistem unitar de organizare și desfășurare a
alegerilor pentru organele reprezentative ale
conducerii statului. Mai întâi se acordau mandate
grupărilor minoritare în circumscripțiile în care
acestea au întrunit majoritatea absolută a voturilor
chiar dacă pe întreaga țară nu obținuseră 2% din
voturi. Restul voturilor se repartizau astfel:
gruparea politică ce obținea 40% din totalul
voturilor primea 50% din totalul mandatelor în
Adunarea Deputaților; cealaltă jumătate a
mandatelor se împărțea proporțional între listele
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electorale care au obținut minimum 2% din voturi,
inclusiv lista majoritară. Acest sistem afecta
egalitatea votului prevăzută în Constituție întrucât
oferea listei majoritare o putere mai mare de
desemnare în parlament, dar a fost totuși acceptat
și aplicat în pofida neconstitualității lui de către
partidele beneficiare pentru că le asigura o poziție
dominantă la guvernare3.
Între 1922 și 1926 au fost adoptate și alte legi
de unificare a structurii și funcționării statului
precum: legea armatei, legea de unificare
judecătorească, legea de organizare a Serviciului
Sanitar, legea Consiliului Legislativ.
Unificarea legislației economice, reglementarea funcționării producției, distribuției și
schimbului pe piața internă și relațiile cu piața
externă a constituit o altă direcție de acțiune a
factorilor politici din România Mare după 1923.
La 7 iunie 1924 a fost promulgată Legea
pentru
comercializarea
și
controlul
întreprinderilor economice ale statului. Legea
împărțea întreprinderile statului în două categorii.
Prima categorie cuprindea „întreprinderi de interes
general (ca producție și obiect de activitate, n.n.)
chemate a îndeplini servicii publice importante de
care depinde mersul economiei naționale, sau
acele întreprinderi care formează obiectul unui
monopol al statului, precum și cele ce interesează
exclusiv apărarea națională”. În această categorie
intrau: CFR (Căile Ferate Române), PTT (Poștă,
Telegraf, Telefon), RMS (Regia Monopolurilor
Statului), atelierele speciale ale armatei, Pirotehnia
și Pulberăria armatei. A doua categorie includea
„întreprinderi cu caracter pur comercial, al căror
obiect este proprietatea statului, dar care nu
constituiesc un monopol exclusiv al său”4. Aici
intrau: exploatările miniere și metalurgice,
stațiunile balneare ale statului, NFR (Navigația
Fluvială Română), SMR (Serviciul Maritim
Român), exploatarea pădurilor, pescăriilor,
abatoarelor și frigoriferelor statului, exploatarea
generatorilor de energie (cărbuni, petrol, gaz
metan, căderi de apă), valorificarea distribuției
produselor petroliere. Întreprinderile erau clasate
în una dintre aceste categorii printr-un jurnal al
Consiliului de Miniștri pe baza avizului
Consiliului Superior de Control și Îndrumare.
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Legea
cuprindea
dispoziții
privind
administrarea și controlul întreprinderilor,
constituirea, capitalul, gestiunea. Întreprinderile
din cea de a doua categorie funcționau pe baza
colaborării dintre stat și capitalul particular, deci în
„regie mixtă”. Legea regimului apelor din 27
iunie 1924 (modificată la 28 aprilie 1926) și legea
energiei din 4 iulie 19245 concretizau pe un
domeniu limitat spiritul legii din 7 iunie 1924. Se
reglementa producția de energie bazată, mai cu
seamă, pe utilizarea căderilor de apă și a cărbunilor
inferiori, ocrotind rezervele de cărbuni superiori.
Se acordau concesiuni precum și permise și premii
pentru studii de interes general. Concesiunile
pentru uzinele hidraulice se acordau pe durata a :
„30 ani pentru instalațiuni care ar deservi o singură
întreprindere industrială; 75 ani pentru instalațiuni
destinate distribuirii energiei într-o rețea publică;
90 ani asociațiunilor din care fac parte și
comunele, județele sau statul, sau acelor care, pe
lângă producerea energiei, contribuiesc prin
lucrările executate într-un mod apreciabil la
regularea regimului unei ape”. Statul avea „dreptul
de a răscumpăra concesiunile acordate în care el e
interesat, însă numai în ultima treime a termenului
de concesiune, avizând pe concesionar cu cel puțin
2 ani de zile înainte”. La expirarea concesiunii,
instalațiile rămâneau, fără plată, în proprietatea
statului.
Legea minelor – 4 iulie 1924. Constituția din
1923 a prevăzut că subsolul este proprietatea
statului (art. 19). În concordanță cu această
prevedere, a fost elaborată și promulgată, la 4 iulie
1924, o nouă lege a minelor bazată pe principiile
neoliberalismului: intervenția statului în
economie, mai ales în industria de țiței; înlăturarea
posibilității acaparării producției miniere de către
forțele financiare cu direcții opuse intereselor
economiei naționale; valorificarea superioară a
țițeiului; asigurarea nevoilor de combustibil lichid
pentru piața internă și pentru apărarea națională;
crearea unor industrii de export, care dispun de
materii prime în țară; încurajarea capitalului
național angajat în industria petrolieră6.
Dispozițiile generale referitoare la substanțele
miniere cuprinse în titlul preliminar al legii (art. 13) prevedeau: subsolul minier era naționalizat/era
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proprietatea statului; zăcămintele minerale erau
clasificate în 12 categorii; din punct de vedere al
exploatării, substanțele minerale erau împărțite în
substanțe care aparțineau statului și substanțe care
rămâneau la dispoziția proprietarului suprafeței.
În proprietatea statului se aflau substanțele
minerale, de la suprafață până la orice adâncime,
din care se puteau extrage metale, metaloide sau
combinații ale acestora, precum și combustibilii
minerali, bituminele, apele mineralizate, gazele
naturale, bogățiile de orice natură ale subsolului.
La dispoziția proprietarului solului/suprafeței
rămâneau: masele de rocă comune, carierele de
materiale de construcție, depozitele de turbă, fără
prejudiciul drepturilor dobândite de stat în baza
legilor anterioare.
Legea prevedea că valorificarea substanțelor
minerale aparținând statului se va înfăptui direct
de către stat sau prin concesionare unor
întreprinzători particulari (art. 4). Concesiunile se
acordau numai în regiunile declarate în prealabil
proprietăți miniere concesionabile (art 19).
Beneficiau de dreptul de a primi în concesiune
perimetre de-ale statului: „societățile anonime
miniere române” costituite după prevederile
codului comercial român și ale legii minelor din
1924; „societățile anonime române” dacă
îndeplineau „condițiile prevăzute de lege”;
cooperativele miniere (art. 32). În termen de 10
ani, „societățile anonime române” trebuiau să se
transforme în „societăți anonime miniere române”.
Condițiile prevăzute de lege pentru a fi
„societate anonimă minieră română” stabileau ca:
„acțiunile să fie normative și de maximum 500 de
lei, neputând fi transmise străinilor decât cu
aprobarea consiliului de administrație; numărul
voturilor fiecărui acționar este limitat; la sporiri de
capital, 70% din noile acțiuni se vor împărți
vechilor acționari, până la 10% salariaților
întreprinderii în aceleași condiții ca și vechilor
acționari, iar restul se va distribui acționarilor noi,
prin subscripție publică; capitalul deținătorilor
români să fie de minimum 60% din capitalul social;
2/3 din membrii consiliului de administrație,
comitetului de direcție și din numărul cenzorilor,
precum și președintele consiliului de administrație
să fie cetățeni români” (art. 33).
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Concesiunile miniere acordate de stat pe
terenurile sale puteau lua următoarele forme: pe
bază de redevență către stat; sub formă de
asociațiune între stat și întreprinderea
concesionară; o combinație a sistemului de mai
sus. (Art. 34-38) Întreprinderile existente trebuiau
să ceară, în termen de un an, recunoașterea și
validarea „drepturilor câștigate”.
Sub presiunea capitalului străin ale cărui
interese erau afectate de prevederile legii minelor,
aceasta a fost modificată la 6 decembrie 1925. Art
32 modificat admitea crearea unei noi categorii de
societăți îndreptățite să obțină concesiuni de la
stat, cărora li se cerea să aibă doar majoritatea
elementului autohton în consiliul de administrație
și 50,1 din acțiuni7.
Legea minelor din 1924 a contribuit la
schimbarea
mentalității
politicienilor,
economiștilor și întreprinzătorilor români în sensul
că România putea evolua de la statutul de țară
agrară la acela de țară agrar-industrială8.
Prin legea pentru organizarea și exploatarea
Căilor Ferate Române-17 iunie 1925 s-a înființat
Administrația CFR cu statut de persoană juridică,
buget propriu distinct de bugetul statului9.
Dintre măsurile de aprofundare a unificării
legislației agrare, luate după adoptarea Constituției
din 1923, menționăm legea Camerelor de
Agricultură – martie 1925, înființate în fiecare
județ10. Scopul legii era îndrumarea și încurajarea
agriculturii. Puteau fi membri ai Camerei de
Agricultură, agricultorii care aveau cel puțin 3 ha
teren arabil. Activitatea Camerelor de Agricultură
era coordonată de Uniunea Camerelor de
agricultură. Încă din 1923 se extinseseră pe întreg
teritoriul României Mari prevederile codului
silvic din 1910 al Vechiului Regat. În iunie 1924 a
fost adoptată legea pădurilor comunale în baza
căreia 392230 ha au devenit păduri comunale, iar
țăranii puteau achiziționa la prețuri modice lemne
de foc și pentru construcții ușoare11.
Legea fiscală Titulescu pentru reforma
impozitelor directe din 1 august 1921 a unificat
impozitele pe salarii și pe veniturile capitalurilor
mobiliare12.
În februarie 1923 a fost adoptată legea pentru
unificarea contribuției directe și pentru
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înființarea impozitului global (legea reformei
fiscale)13. Legea a unificat sistemul impozitelor
directe și a modernizat așezarea /stabilirea
impozitelor parțial pe principiul impunerii
progresive. Față de legea fiscală N. Titulescu, legea
din 1923 a restructurat impozitul complimentar
progresiv (impozitul global) ridicând limitele de la
care începea impunerea și scăzând cotele de
impunere. Cotele maxime erau mai mici (doar
30%) decât în legea Titulescu (50%). Se stabileau
cote mai mici pentru veniturile din bănci, industrie,
comerț (7-11%), pentru veniturile societăților cu
capital majoritar românesc, pentru veniturile
provenite din rentele exproprierii de la reforma
agrară etc. Se stabileau și unele degrevări pentru
capitalul investit în agricultură, industrie, bănci.
În atenția legislatorului s-au aflat, atât înainte
cât și după adoptarea Constituției din 1923 și
aspectele unificării legislative ținând de domeniul
social-cultural. La 24 aprilie 1921, a fost adoptată
legea pentru reglementarea conflictelor colective
de muncă. Articolul 16 al acestei legi a fost
modificat în sens restrictiv prin legea din 13
aprilie 1922. Se introducea obligativitatea
arbitrajului și se interziceau grevele în
întreprinderile și instituțiile statului, județului,
comunei, în întreprinderile de transport pe uscat,
pe apă și aeriene, la sonde, distilerii de petrol,
întreprinderi de captare a gazelor naturale, uzinele
de gaz și electricitate, întreprinderile de distribuire
a apei și forței motrice, la mori, brutării, abatoare,
fabrici de zahăr, restaurante, birturi etc.14
În mai 1923, parlamentul României a ratificat
proiectul de convenție adoptat la Conferința
Internațională a Muncii de la Geneva din 1921
privind aplicarea repausului săptămânal în
întreprinderile industriale. Convenția a fost
adoptată în iunie 192515.
Adunarea Deputaților și Senatul au votat în
1922 și 1923 legea pentru prelungirea contractelor
de închiriere. În 1924, s-a votat legea pentru
regimul excepțional al raporturilor dintre
proprietari și chiriași. Se prelungeau contractele de
închiriere până în 1927, iar calculul chiriilor avea
la bază prețurile din 1916 în Vechiul Regat și
prețurile din 1914 în celelalte provincii ale țării16.
Au fost adoptate legi de protecție socială a
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muncitorilor: legea generală a pensiilor de care
beneficiau toți salariații statului; legea pentru
reglementarea repausului duminical și sărbătorile
legale17. În 1925 s-a hotărât înființarea Camerelor
de Muncă, cu scopul de a promova bune raporturi
între factorii producției și a contribui la aplanarea
conflictelor de muncă. Dar abia prin legea din 14
aprilie 1927 s-au înființat și organizat Camerele de
Muncă și Consiliul Superior al Muncii18.
Pentru unificarea culturală, un rol important a
avut legea învățământului primar al statului și
învățământului normal-primar promulgată în iulie
1924. Legea stabilea structura acestui grad de
învățământ. Se preciza că învățământul primar al
statului era unitar, obligatoriu, gratuit și realizat în
limba română. Durata învățământului obligatoriu
era de 7 clase.
Unificarea legislativă a fost realizată, în
principal, în vremea guvernării liberale din 19221926, dar măsuri în această direcție s-au adoptat
până în preajma anului 1940.
Note:
1. C. Hamangiu. Codul general al României. Legi noi
de unificare 1922-1926, vol. XI-XII, 1926, p. 244-261;
2. Ibidem, vol. XI-XII, p. 338-403;
3. Ibidem, vol. XI-XII, p. 1076-1077. Monitorul Oficial
din 27 martie 1926;
4. Monitorul Oficial din 7 iunie 1924;
5. C. Hamangiu, Codul general al României. Legi noi
de unificare 1922-1926, vol. XI-XII, 1926, p.679-686 și
684-686;
6. Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, România după Marea
Unire, vol II, partea I (1918-1933), Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1986, p. 762, 759;
7. Monitorul Oficial din 6 decembrie 1925;
8. Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, op., cit., p. 767;
9. C. Hamangiu, op., cit., vol. XI-XII, p. 597-610;
10. C. Hamangiu, op., cit., vol. XI-XII, p.795-806;
11. Guverne, p. 52;
12. Monitorul Oficial din 12 mai 1922;
13. C. Hamangiu, op., cit., Vol. XIII-XIV, p. 143-150,
425-460;
14. C. Hamangiu, Codul general al României, vol.
XIII-XIV, 1922-1926, p. 61;
15. Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, op., cit., p. 777-778;
16. Monitorul Oficial din 25 martie 1924;
17. C. Hamangiu, op., cit., vol. XI-XII, p. 983-988;
18. Ibidem, vol. XV-XVI, p. 549-559.
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UN OM DE IDEI:
MANOLACHE COSTACHE EPUREANU
(?1820-1880)
Simion-Alexandru GAVRIȘ
Am publicat, în urmă cu câteva luni, în paginile
„Convorbirilor literare”, o prezentare a vieții și
carierei politice a lui Manolache Costache
Epureanu1. Spațiul nu mi-a permis în acel moment
să insist asupra unui alt aspect, la fel de important,
al personalității sale: ideile politice. Am considerat
că este util să revin asupra subiectului, având în
vedere că Manolache Costache rămâne unul dintre
„părinții fondatori” ai conservatorismului românesc
– ministru în marea guvernare din 1871-1876,
apropiat al junimiștilor și, spre sfârșitul vieții, cel
dintâi lider al Partidului Conservator.
Manolache Costache Epureanu a avut avantajul
unei educații neobișnuit de îngrijite pentru
reprezentanții generației sale. Beneficiind de
apartenența la o bogată și influentă familie
moldovenească, el a studiat de foarte timpuriu în
spațiul german, obținând un doctorat în drept la Jena
și dobândind o cultură apreciată chiar și de un
„pretențios” ca Titu Maiorescu. Cunoștințele
acumulate în perioada studiilor au fost completate
apoi prin experiența de judecător (1844-1847, la
tribunalul din Bârlad, și apoi, între 1854-1855, la o
instanță centrală din Iași). Încă din 1847,
Manolache Costache a început să facă politică. În
anii 1856-1859, el s-a impus ca unul dintre cei mai
importanți unioniști moldoveni, mai ales prin
intervențiile sale în dezbaterile Divanului Ad-hoc
convocat în toamna lui 1857. Talentul său
parlamentar și, mai ales, prietenia cu Alexandru
Ioan Cuza i-au adus numirea ca prim-ministru în
Moldova (1859-1860) și Valahia (1860-1861).
Politicianul a „supraviețuit” unei dări în judecată
orchestrată de adversarii politici (1861), dar și
distanțării de Cuza (începând din 1864). După
lovitura de stat din 11/23 februarie 1866, el a ajuns
președintele Adunării care a votat prima Constituție
a României. A mai fost de două ori prim-ministru
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(1870 și 1876) și o dată ministru al Justiției (18721873). La 3 februarie 1880, Manolache Costache a
preluat conducerea nou-înființatului Partid
Conservator. În același an însă, la 7 septembrie, el sa stins din viață într-o mică localitate balneară
germană. Nu ar fi inutil de precizat că omul politic
s-a numărat, în ultimii ani de viață, printre apropiații
lui Mihai Eminescu2, care a fost, de altfel, autorul
necrologului publicat de oficiosul conservator
„Timpul”, la câteva zile după dispariția sa.
Manolache Costache Epureanu nu a fost un
doctrinar sistematic – „specie”, de altfel, destul de
rară în spațiul public românesc de secol XIX. Ideile
sale politice pot fi reconstituite mai ales pe baza
numeroaselor discursuri pe care le-a pronunțat în
Camera Deputaților sau în Senat și a unor broșuri în
care liderul conservator comenta diferite probleme
de actualitate în epocă (reforma agrară, chestiunea
căilor ferate etc.). Cu toate că pozițiile exprimate
aici sunt, după cum este și firesc, tributare
contextului politic, necesităților practice și
intereselor de moment ale emitentului lor, câteva
constante pot fi stabilite: scepticismul față de
reforma accelerată, echilibrul dintre libertate și
autoritate, valorizarea proprietății și sublinierea
rolului elitelor în politică și societate.
Raportarea lui Manolache Costache la tradiție a
fost una mai apropiată de scepticismul maiorescian,
decât de accentele de paseism romantic obișnuite în
articolele politice ale lui Mihai Eminescu. Chiar și
atunci când liderul conservator identifica în trecut o
„epocă de aur”, aceasta nu era Evul Mediu, ci mult
mai apropiata perioadă regulamentară, iar
„nostalgia” sa se oprea la aspecte punctuale și
verificabile (situația financiară, lucrările publice).
În general însă, Manolache Costache a preferat să se
concentreze asupra criticii reformismului accelerat,
a importului instituțional care a caracterizat
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îndeosebi ultimii ani ai domniei lui Cuza. Într-un
discurs pronunțat la 21 februarie 1867, în plină criză
politică și financiară, omul politic afirma:
„Se mai zice că nu ni s-au prezentat legi şi că în
ţară domneşte o mare nemulţumire în privinţa
administraţiunei, justiţiei etc. Ei, domnilor! Nu ştiu
dacă d-voastră cunoaşteţi bine dispoziţiunile ţării,
dară eu vă spui că ţara, de marea cantitate de legi ce
i s-a dat, are indigestiune şi, dacă i-am mai da încă
numai pe jumătate din câte are până acuma, am
omorî-o. Bolnavul, când i se dă o doză prea mare de
medicament, încât nu poate să o digere, cade mai
rău bolnav (...). Mă tem că voi fi acuzat că reviu
asupra trecutului, dară ştiţi toţi că de câţiva ani
încoace nu a fost ramură a vieţei sociale care să nu
sufere transformaţiuni. Nu voi a critica acele legi ca
rele, admit chiar că sunt cele mai bune; dară
închipuiţi-vă că toate acele legi venite deodată sunt
puse în mâna unor oameni care nu au experienţa lor,
pentru că acele legi nu au fost în deprinderile ţărei”.
Manolache Costache expunea, practic, o
ilustrare personală a temei formelor fără conținut –
intrată deja în dezbaterea publică, dar aflată încă în
stadiul unei „copilării” nesistematizate. Celebra
teorie avea să capete o formă cursivă și percutantă
abia peste un an, iar inițiativa avea să vină de la un
grup străin, încă, de politica partizană (junimiștii
ieșeni).
Raportul dintre libertate și autoritate era ilustrat,
de asemenea, de politician, într-o manieră obișnuită
pentru conservatorii (și liberalii „de ordine”) ai
secolului XIX, în sensul unei definiri cât mai
echilibrate a granițelor spațiului legitim de
manifestare al „individului” și a situațiilor în care
represiunea devenea permisă ori chiar necesară. Ea
este vizibilă îndeosebi în luările sale de poziție
privind reglementarea funcționării presei.
Intervenționismul politicianului, pledoaria sa pentru
necesitatea stabilirii unor limite precise în care
libertatea de exprimare să poată funcționa
(presupunând, concret, reprimarea agresivității
verbale și a atacurilor la persoană obișnuite în presa
epocii, mai ales în cea „de stânga”) avea drept
argument însăși conservarea „corpului social”:
„Şi aci vă rog, domnilor (...), să nu vă preocupaţi
totdeauna, când e cestiunea de presă, că ar fi vorba
numai de atacurile în contra guvernului. Nu cugetaţi
câtuşi de puţin că este un alt interes mai presus decât
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cel guvernamental, interesul moral al societăţii? Ei
bine! D-v. admiteţi cu teoriile acestea că ar putea
scrierile şi pamfletele cele mai ultragioase moralei
să circule în lume şi să nu se poată aresta
delincvenţii; şi acele acte infame să nu se poată nici
distruge, nici sechestra, prin urmare d-voastră le
garantaţi o impunitate absolută (...).
D-lor, suntem aci deputaţii ţărei, avem libertatea
absolută a cuvântului. Dară oare noi înşine nu neam pus aci un frâu în esprimarea ideilor noastre? Nu
am făcut un regulament? Nu am dat autoritatea unui
birou al Adunării care să ne controleze? Apoi, dacă
legislatorii unei ţări încă recunosc pentru dânşii o
autoritate – cu toate că este libertatea cuvântului
nostru garantată – cum puteţi admite ca o armă atât
de puternică ca aceea a presei să fie sustrasă de la
orice control, să fie liberă a pronunţa în societate
ideile cele mai distrugătoare ordinii sociale? Prin
urmare vedeţi foarte bine că în acest moment nu
pledaţi libertatea presei, ci distrugerea corpului
social printr-o presă excesivă şi cu un cuvânt rău
serviţi cauza libertăţii presei”.
Dacă Manolache Costache rezolva într-o
manieră destul de convențională problema limitelor
libertății, concepția sa despre proprietate era una
mai puțin obișnuită. În cursul dezbaterii reformei
agrare, în primii ani ai domniei lui Cuza, el a refuzat
atât concepția „conservatoare” conform căreia
stăpânii de moșii beneficiau de un drept
necondiționat asupra acestora, cât și ideea
împroprietăririi sătenilor. În broșura Cvestia
locuitorilor privită din puntul de vedere a
Regulamentului Organic şi a Convenţii (1860),
politicianul a propus o alternativă legitimată prin
„starea de fapt”. Drepturile pe care atât proprietarii,
cât și sătenii, le aveau, conform Regulamentului
Organic (aflat încă în vigoare în acel moment)
puteau fi ameliorate prin încheierea unor contracte
embaticare între cele două părți. Țăranii urmau să
primească astfel pământul pe care îl lucrau în arendă
pe termen foarte lung, plătind în schimb o chirie –
un sistem foarte asemnător cu fermajul practicat în
Anglia. Nu se știe, desigur, în ce măsură soluția
propusă de Manolache Costache ar fi constituit o
rezolvare fericită a „chestiunii agrare”. Trebuie
remarcat însă că ea era, într-un anumit sens, cea mai
„conservatoare” dintre toate cele propuse în epocă,
refuzând să se raporteze la o concepție abstractă
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asupra dreptului de proprietate sau la o idee de
reformă socială și căutând, în schimb, continuitatea
cu legile și practicile existente în acel moment.
Ca mai toți liderii conservatori români,
Manolache Costache Epureanu a fost un susțintor
convins al preponderenței elitelor atât în cadrul
sistemului politic, cât și al societății civile. O
componentă esențială (chiar dacă nu exclusivă) a
elitei românești era formată din reprezentanții
aristocrației. „Boierii” garantau continuitatea
istorică, aducând în actualitate prestigiul și
experiența unor mari familii ale trecutului. În
același timp, ei se constituiau (în lipsa unei „stări a
treia”) în principalii purtători ai reformelor
moderne. În ceea ce privește mult discutata relație
dintre aristocrații proprietari de pământ și săteni,
Manolache Costache o definea în termeni
paternaliști. Funcționarea sa era bazată, considera
politicianul, pe comunitatea de interese dintre cele
două categorii sociale:
„(...) mai înainte de Convenţiune [1858], satele
cari erau obijduite erau acelea de moşneni; iară cele
mai apărate erau acelea ale proprietarilor; fiindcă
proprietarii, chiar dacă aş admite ceea ce zic unii din
d-voastră, că sentimentul de umanitate era stins întrînşii, dară cel puţin interesul lor propriu, egoismul îi
făcea să-şi ia acel rol de apărători ai comunei lor”.
Alături de tradiție, averea constituia un
argument puternic al apartenenței la elită.
Manolache Costache a rămas, astfel un susținător
convins al sufragiului cenzitar – singurul în măsură
să asigure funcționarea separării puterilor în stat. În
lipsa unor lideri de opinie care să poată coagula o
„rezistență morală” a societății față de tendința
permanentă a guvernelor de a manipula procesul
electoral, doar preponderența alegătorilor cărora
averea le asigura un anumit grad de „independență”
putea garanta existența unei puteri legislative
capabile de un control eficient asupra executivului:
„Ce voim, d-lor, să dobândim noi prin regimul
constituţional? Negreşit că un control în contra
puterii executive. Eu din experienţă vă spun, d-lor,
că neatârnarea creşte din concursul unor oameni ce
se ridică peste sfera oamenilor de rând, atunci aceşti
oameni exercită o putere morală, putere care rezistă
unei puteri absolute; şi această rezistenţă eu o
numesc o rezistenţă morală a omului într-adevăr
civilizat. Când aceasta nu există, apoi rezistenţa

care înfăţişează mai multe garanţii este aceea care
reprezintă o poziţiune, o avere; şi cu cât am văzut
condiţiunile de alegători că au fost în România mai
îngreuiate, mai mari, cu atât şi rezistenţa, puterea
morală a colegiilor a fost mai mare”.
Pledoariile politice ale lui Manolache Costache
au fost susținute, adesea, prin interesante trimiteri
livrești. Liderul conservator a fost, astfel, unul
dintre primii politicieni români care a încercat să
valorifice și să popularizeze celebra carte a lui
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in
France. Manolache Costache a fost, de asemenea,
un admirator al lui Montesquieu și un cunoscător al
scrierilor lui John Stuart Mill. Juriști ca Faustin
Héllie, Augusto Pierantoni, Robert von Mohl, Hugo
Grotius și Emer de Vattel, economiști și, nu în
ultimul rând, scriitori (Shakespeare, Walter Scott,
Schiller, Alfred de Musset) apar, de asemenea,
printre autorii la care politicianul a căutat idei și
legitimitate3.
Concepția politică a lui Manolache Costache
Epureanu prezintă un interes major din punct de
vedere istoric, atât datorită poziției privilegiate pe
care a ocupat-o, cât și solidei lui pregătiri.
Scepticismul tradiționalist, reflecția asupra limitelor
libertății și ancorarea realistă în „starea de fapt”,
mai degrabă decât în speculația filosofică ori
juridică rămân, pe de altă parte, de actualitate pentru
orice „minte conservatoare” ori, pur și simplu,
curioasă. Fie din perspectivă academică, fie de
dragul recuperării prezenteiste, primul lider al
Partidului Conservator este, așadar, demn de atenție
și înțelegere critică.
Note:
1. Simion-Alexandru Gavriș, Un nonconformist al
marii politici: Manolache Costache Epureanu (?18201880), în „Convorbiri literare”, 12 (288), decembrie 2019,
p. 149-151. Pentru o biografie „pe larg” a personajului,
vezi idem, Ipostazele unei biografii politice: Manolache
Costache Epureanu, Iași, 2013.
2. I.L. Caragiale, Lascăr Catargiu, în Publicistică și
corespondență, București, 1999, p. 371-375.
3. Pentru o istorie a lecturilor lui Manolache Costache,
vezi Alexandru Gavriș, Manolache Costache Epureanu: les
livres et lʼhomme, în „The Romanian Journal of Modern
History”, vol. III, No. 1, June 2011, p. 53-71.
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RUA BREATHNACH
S-a născut în Dublin, în 1980. Este autor de piese într-un act, Rondo și Avenida, ambele publicate la Editions
Bomarzo, Bruxelles, în 2016. Piesa Bun venit străinului/ Welcome to the Stranger a avut premiera în 2018, cu ocazia
Festivalului Skibbereen Arts, din Cork, Irlanda. Povestirea, Podul/ The Bridge a fost publicată în 2019, în The
Bristol Short Story Prize Anthology. Locuiește cu familia în Belgia.
Orașul de alături
I
Orașul fațadelor fărîmicioase, incredibile,
Orașul nou strălucitor,
Cu aceleași fețe dărăpănate și vechi.
Orașul care te primește cu brațele deschise,
Care te respinge și te scuipă.
Orașul indiferent,
Orașul care nu te lasă indiferent.
Orașul proprietăților închiriate,
Al comunităților închise,
Al perspectivelor sumbre,
Al nesfîrșitelor posibilități.
Orașul cenușiu în care pînă și un petic de iarbă e greu
de găsit.
Orașul bărcilor de-a lungul canalelor,
Al grămezilor de metal, de pietriș, de nisip,
Scrîșnetul morii de ciment,
Măcinînd orașele
II
Traversînd canalul, peisajul urban devine un imens
bazar: magazine ticsite cu rochii din tafta, mopuri și
găleți atîrnînd la vedere, depozite cu produse mucegăite,
brutării acoperite cu țiglă albă adăpostind mici munți de
prăjituri lipicioase.Cafenele în care aceleași fețe stau cîte
o jumătate de zi să-și soarbă din pahare pe-ndelete
cafeaua cu lapte, prizînd și dînd mai departe; în care
bărbații și băieții se salută atingîndu-și mîinile, apoi
pieptul, iar femeile nu se arată niciodată, și rar se
vorbește despre ele; în care se adună bărbații în serile
din timpul săptămînii să urmărească meciurile de fotbal,
și să-și încurajeze echipele cu ropote de aplauze
molipsitoare, și urlete care coboară la unison în
„Ooh” și „Aah”; din care aceiași bărbații o iau
către apartamentele lor înghesuite, pline de copii, și
femei sporovăind și spălînd. Cafenelele instalatorilor,
brutarilor, electricienilor, întreținătorilor de lift,
constructorilor, restauratorilor, angrosiștilor,
proprietarilor de magazine, vînzătorilor de fructe,
camionagiilor, taximetriștilor, și vidanjorilor, toți
împărțind euforia sporturilor pe marele ecran,
spectacolul, camaraderia bărbătească, departe de femei și
problemele practice ale acestora; chiar și ale celeilalte

părți a bulevardului, fiind o altă țară—zid nord-african,
unul lîngă altul. Case muncitorești joase,
împărțite în apartamente. Femei dînd cu mopul pe
treptele din față, și aruncînd apa murdară în
rigolă. Moschei în garaje cu o încîlceală de fire conectate
la un generator aflat la etajul următor. Negustori de
pește, vînzînd cod atlantic ieftin și sardine
mediteraneene.
III
Bulevardul grupurilor de rromi care dau cu zarul.
Al mașinilor care opresc, își coboară geamurile
Lăsînd să se vadă bărbați grași cu ochelari fumurii și
geci de piele, care privesc înainte, fără să zîmbească
vreodată.
Bulevardul frizeriilor care își usucă prosoapele afară.
Bulevardul chefliilor vocali, adresînd obscenități
trecătorilor.
Bulevardul mașinilor care trec în goană ca turma
de bivoli peste pod.
Bulevardul copaciilor semănînd cu niște membre
amputate.
Al bătrînilor cu pălării cu calote plate și boruri întoarse,
purtînd contume de duminică, sprijiniți în bastoane lîngă
femei grase cu rochii înflorate, privindu-i cu atenție
pe copiii mucoși, cu fețe bronzate.
Al indiferenței depline a acestor oameni la zgomot,
poluare, comportament politicos, discreție, poliție rutieră.
Al interesului desăvîrșit pentru bîrfă, ceartă,
lăudăroșenie, glume practice, joacă, nursing, alăptare —
chestiune vitală.
Al cunoașterii faptului că am locuit în acest oraș într-o
anumită vreme, o vreme interesantă, „o vreme a
schimbării”, după cum se spune, neștiindu-se cu adevărat
ce se poate face cu ea: trăind-o în schimb.
Al pierderii credinței în cuvintele care reușesc să redea
esența locului.
Al întîlnirii străinilor chiar aici. Al rătăcirii în realitățile
multiplicate ale imaginilor.
Al revenirii neobosite la stadiul prăbușirii din pricina
unui lucru obișnuit, devenit nemaipomenit sub alt aspect.

Prezentare și traducere: Olimpia IACOB
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AL LUI DAN PURIC
Mircea PLATON
Am auzit varii persoane și personalități spunând că în mărturisirea creștină a lui Dan Puric
intră și mult histrionism, că „să nu uităm că
omul e actor, obișnuit să joace teatru”. Văzând
ultimul spectacol al lui Puric, intitulat „Suflet
românesc”, m-am tot gândit cât de multă mărturisire creștină intră în teatrul lui Dan Puric. În
mod paradoxal, pentru autenticitatea angajării
creștine și naționale a lui Dan Puric stă mărturie
tocmai teatrul său, unul care nu admite minciuna, care nu e „spectacol”, care adică nu te lasă,
pasiv, în jilțul de spectator, de consumator al
„actului cultural”. Teatrul lui Dan Puric nu ne
momește în afara noastră, nu ne atrage să ne
întâlnim, evazionist, în nicăieri, în u-topie, ci ne
trimite, prin introspecție, către întânirea cu noi
înșine, cu toți noi înșine, în adâncuri, la rădăcinile noastre. Teatrul lui Puric îmi aduce aminte
de istoricul teolog Romulus Cândea, care
opunea „cosmopolitismului spiritual”, care ar
uni umanitatea la nivel de elite, conștiința unei
„tradiții generale a omenirii” care ar uni-o la
nivel profund, de rădăcini. Teatrul lui Puric nu
minte pentru că nu pornește de la „idealuri”,
adică de la ideologii, ci de la gest, adică de la
memoria de lungă durată sedimentată în
gesturile noastre, de la gestul tehnic sau ritual,
de la gestul care unește realitatea văzută de cea
nevăzută. Ca atare, reprezentațiile lui Puric nu
sunt alcătuite din „acte” împărțite în „tablouri”,
ci din „icoane”, din reprezentări care unesc
văzutul cu miezul lui de taină și de viață. Forma
de exprimare aleasă de Puric nu lasă loc
cabotinismului, ochilor dați peste cap,
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manierismelor recitative, alintăturilor. E o formă
de teatru spartană, minimalistă, de maximă
rigoare a partiturii și execuției.
Dan Puric face acest lucru de unul singur. E
singur pe scenă. „One-man show”. Și tace. Tace
pentru că, la urma urmelor, în afară de cuvântul
liturgic, restul riscă mai întotdeauna să fie doar
vorbe. Doar gestul, adică fapta, poate salva,
poate arăta calea ieșirii din starea de impostură
generalizată în care s-a scufundat România
E.U.ropeană a zilelor noastre. Ca orice „icoană”
în vremuri de ciumă, personajul lui Dan Puric,
Charlot-ul lui românesc e și țintă. Dan Puric, pe
scenă, e ținta privirilor noastre. E expus. Nu
poate greși. Nu poate minți. Nu se poate
împiedica. L-am văzut „jucând” cu febră,
bolnav, curgând apele de pe el, și rămânând
întreg, acolo, pe scenă, „icoană”, adică mediator
către realitatea sufletului românesc, și țintă.
Dacă tăcerea scenică a lui Dan Puric face ca
artistul să nu poată fi contrazis pentru că nu
există sofiști ai pantomimei, cărțile, conferințele
și interviurile lui au stârnit și stârnesc, mai
mereu, umorile acre ale unei anumite „elite”
care, deși altminteri se dă în vânt după
„motivational speakers”, văzuți ca motor al
schimbării întru binele euroatlantic al României,
nu gustă misionarismul național-creștin al lui
Dan Puric, căruia îi iau la puricat discursurile în
căutare de erori factuale, de citate aproximative
ș.a.m.d.. La noi, de un tratament asemănător s-a
mai bucurat și Petre Țuțea (ba, și prelegerile lui
Nae Ionescu au fost scrutate cu ochi la fel de
vrăjmaș). În Vest, publicistica politică a lui
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Noam Chomsky e frecvent atacată pentru
citatele eronate etc.. Neajunsul acestui tip de
abordare e că el ratează, de fapt, ținta pentru că
românii care formează publicul lui Țuțea sau
Puric și americanii care citesc volumele de
interviuri ale lui Chomsky nu caută precizie
scolastică în discursul public al acestor oameni,
ci o direcție, un sens pe care restul discursului
public produs în masă de publicațiile și
organizațiile de mainstream sau de falsă
„alternativă” îl ocultează. Degeaba îi spui florii
că există pete în soare, dacă ea simte că trebuie
să își întoarcă fața spre acea sursă de energie ca
să trăiască. Din ce în ce mai frecventele răbufniri
electorale în direcția a ceea ce intelighenția de
mainstream numește disprețuitor „populiști de
stânga/dreapta” nu face decât să confirme
practic, la urne, nemulțumirea generală –
planetară am putea spune, că tot trăim, din toate
celelalte puncte de vedere, sub imperiul
„globalizării” – cu privire la dependența în care
sunt ținute națiunile cu ajutorul minciunii
generalizate și corupției semantice de sus în jos.
Dan Puric numește, în cărțile și discursurile
lui, multe din relele care bântuie trupul social și
sufletul României de azi. Și face acest lucru cu o
viociune a minții, o inteligență asociativă și o
precizie a diagnosticului care trădează un om
profund afectat de ceea ce se întâmplă României
de azi. Ceea ce face el e „pep talk”, un discurs
menit să le sporească românilor încrederea în
sine. Or, niciunui boxer sau niciunei echipe nu îi
pasă dacă antrenorul, în pauzele dintre reprize, îi
citează cu exactitate din clasici sau nu. Ceea ce
îl interesează pe omul care luptă în ring sau în
teren e să simtă că ești în colțul lui, că ești cu el,
că îl ajuți să reziste și să învingă. Că îl înveți să
fie robust. E ceea ce face Dan Puric, pe care
românii îl simt în colțul lor.
Și cum să nu-l simtă, când Dan Puric scrie,
vorbește sau tace grăitor despre toate problemele
care frământă văzut sau nevăzut, pe față sau pe
dos, societatea românească, de la emigrație, la
distrugerea sistematică a învățământului
românesc, de la sărăcie, la mizeria produsă de
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nimicirea simbolică a galaxiilor de valori
naționale, de la prostituția politică a
intelectualilor de „elită”, la abolirea normalității
în numele unor fantomatice și lesne
manipulabile principii „euroatlantice”. Doctorul
Nicu Ioniță, fost deținut politic la Pitești,
supraviețuitor vertical al acelui cumplit
experiment, vorbea despre „procesul de
dezorganizare a universului psihologic” pus în
mișcare de reeducarea de la Pitești. Una dintre
etapele cele mai importante ale acelei reeducări
era critica: „Critica a fost una dintre operațiile
cele mai dificile care l-au extras pe om din
matricea lui socială și, secționând cordonul
ombilical, i-a întrerupt comunicarea vitală cu
lumea în care s-a născut, a trăit și s-a format.
Critica în care s-au lansat colegii noștri, sub
amenințarea terorii, a completat și adâncit fisura
din sufletul lor, netezindu-le calea pentru
despărțirea definitivă de lumea din care
proveneau. Nimic nu a fost cruțat, totul a fost
pus în discuție, totul a fost contestat și pângărit:
societatea, școala, biserica, familia” și patria1.
Cei supuși cu succes acestui experiment,
reeducații, își pierdeau, notează doctorul Ioniță,
„rezonanța afectivă” și se concentrau doar
asupra propriei persoane „afișând un
indiferentism agresiv față de suferințele noastre,
pe care tot ei ni le provocau”2.
Dan Puric observă și el reeducarea în masă –
sau, cum o numeau comuniștii, exercițiul de
„psihopedagogie socială – știința educației
permanente a maselor de adulți” – la care sunt
supuși românii astăzi: „Cineva m-a întrebat când
s-au împlinit douăzeci de ani de la prăbușirea
zidului Berlinului dacă sunt fericit, iar eu i-am
răspuns că nu, pentru că s-a dărâmat peste noi.
[...] Deodată am găsit în fața noastră înfometată
de libertate și normalitate o altă Europă, o
Europă cu tendințe suicidare, agonică, un mare
om bolnav îndreptându-se sinistru spre propria
lui prăbușire. [...] Europa de azi este o imensă
clinică experimentală, unde se aplică pe o
populație din ce în ce mai amorfă și rătăcită ceși pierde pe zi ce trece conștiința de sine, un
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strict program de reeducare în vederea alienării
ei sub flamura perversă a libertății, democrației
și a drepturilor omului instrumentalizate cu atâta
dibăcie”3. Efectele acestei reeducări sunt, ca și
în cazul celei de la Pitești, smulgerea traumatică
a românilor din matca lor, sterilizarea biologică
și spirituală a lumii românești, o rată de creștere
demografică și culturală negativă: „Suntem o
regiune nenorocită, un penitenciar și o colonie
condusă din afară prin securiști autohtoni
obedienți. Acele minți minunate ale perioadei
interbelice voiau cu toată ființa lor să fim o voce
românească în Europa [...]. Noi nu putem s-o
luăm împotriva Europei. Problema se pune cum
arată această Europă de astăzi și care este prețul
acestei integrări. Aici nu este vorba să ne izolăm,
este vorba să ne păstrăm eposul, identitatea.
Eposul înseamnă legende, povești, mituri.
Cineva m-a acuzat că eu legendarizez. Da, cum
să nu legendarizez? Bunica mea e o legendă.
Bunica dumneavoastră este o legendă. Putem
noi să ne prezentăm în fața istoriei numai cu
CNP-ul? Când legenda face parte din acea
dimensiune transistorică a neamului nostru. Asta
ne-a ținut pe noi. Nu numai o realitate penibilă
[...]. Destinul spiritual al unui neam nu poate să
naufragieze pe țărmul mâlos al unui context
istoric. Am fost reeducați să ne fie rușine de
condiția noastră de român. Am început să ne
șoptim cu frică identitatea. Să fim inhibați și
deranjați de ea. Acesta este rezultatul procesului
viclean de permanentă culpabilizare a poporului
român în scopul exploatării lui”4.
În acest context, Dan Puric înțelege să
lucreze asumând marginalitatea României în
context E.U.ropean și a României profunde în
România burgheziei de mall de astăzi: „Ce
înseamnă să fii român astăzi în Comunitatea
Europeană? România, o margine a Europei, o
margine, dar toate lucrurile tremură la margine,
spune cu geniul observației Titu Maiorescu. Și
apropo de această margine, îmi aduc aminte că
am fost cândva invitat să țin o conferință despre
iubirea creștină în Galda de Jos, o minunată
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localitate din județul Alba. Am simțit, nu știu de
ce, că mă ascultau oameni curați sufletește,
neîntinați de vremurile actuale și cu o inteligență
remarcabilă. [...] A venit la mine primarul
localității respective să îmi mulțumească și,
conform tradiției românești, să mă omenească. A
venit omul ținând în brațe un coș mare împletit,
plin cu bunătăți, slană, cârnați, brânză, pâine,
palincă și vișinată. Și înmânându-mi-l, îmi
spune: Domnule Dănuț, știți ce faceți dvs cu
noi? Am rămas blocat, căci nu mă așteptam la o
asemenea întrebare, după care, după un timp,
din reflex de autoapărare, am dat un răspuns cât
se poate de stupid: Ce să fac? Fac o conferință.
Nu, nu faceți nicio conferință, mi-a răspuns
primarul. Și fiți atent acum, inteligența asta
unică românească! Mă întreabă brusc: Știți ce
face gospodina când i se taie maioneza? De data
asta am rămas perplex, mă prinsese cu garda jos.
Habar n-am, i-am răspuns. Sparge un ou și o ia
din margine, mi-a răspuns primarul. Ce spirit
fantastic de observație! Și-a dat seama că eu am
luat-o din marginea neîntinată a țării ca să refac
tonusul moral, maioneza aia tăiată”5.
Dan Puric e ascultat de popor pentru că știe
să asculte, are bucuria întâlnirii cu oamenii, nu e
blazat, burtos și îndesat cu eclere și cârnați de
Pleșcoi lăsând în urma-i un damf de
autosuficiență. Nu caută să recruteze sofiști
tineri pe care să-i îmbătrânească rapid în rele.
Succesul lui de public e, din punct de vedere
artistic, o consecință a talentului pe care i l-a dat
Dumnezeu, iar din punct de vedere cultural, o
consecință a lucrurilor, văzute și nevăzute, pe
care i le-au furat poporului român două-trei
generații de oameni fără Dumnezeu.
Note:
1 Nicu Ioniță, Experimentul Pitești: Spălarea creierului
și reeducarea prin tortură în România Comunistă
(București: Eikon, 2016), 42-43.
2. Ioniță, Experimentul Pitești, 47.
3. Dan Puric, Să fii român! (București: Compania Dan
Puric, 2016), 38-39.
4. Puric, Să fii român!, 137-138.
5. Puric, Să fii român!, 156-157.
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ACCIDENTE DE MAŞINĂ
ÎN LITERATURĂ.
J.G. BALLARD:
(II)
Ştefan BORBÉLY
The Atrocity Exhibition a fost precedat, sub
aspect problematic, de faimoasa carte Unsafe at
Any Speed (1966), a lui Ralph Nader (bestseller,
autorul fiind un avocat specializat în reglarea
juridică a consecinţelor daunelor rutiere), în care
Nader a demonstrat – fiind, desigur, virulent atacat
şi discreditat de către marile firme producătoare de
automobile – că supraestetizarea comercială a
maşinilor (crom strălucitor în exces, butoane
inutile, borduri cât mai lascive, aripi de roţi
zoomorfizate, plus reticenţa – pe atunci – de a
instala centuri de siguranţă, pentru a nu şifona
hainele şoferului şi ale pasagerilor săi etc.) e direct
proporţională cu reducerea coeficientului de
protecţie şi siguranţă. Ballard, care îl citează pe
Nader de mai multe ori în The Atrocity Exhibition,
răstălmăceşte premeditat teza de bază din Unsafe
at Any Speed, sugerând că avertismentele autorului
reprezintă o formă raţionalizată a pasiunii sale
pentru accidente, Nader fiind un psihopat abil
disimulat, ascuns după perdeaua altruistă a unui
volum cu o intenţie umanitară.
Distorsiunea se explică prin ceva ce se va numi
ulterior ca fiind „ballardian”, adică o combinaţie
halucinatorie, maladivă, de psihopatologie
tehnologică, estetism atroce şi voyeurism
consumist, focalizat pe vedete. Lumea oferea
suficiente argumente pentru întreţinerea acestei
psihoze: moartea „frumoasă” a lui James Dean (9
sept. 1955), la bordul unui superb Porsche Spider,
creierul preşedintelui american J.F. Kennedy
prelingându-se pe capota din spate a maşinii în
care călătorea în momentul atentatului de la Dallas
(22 nov. 1963), sau şocanta moarte (prin
decapitare??) a faimoase actriţei Jayne Mansfield
în drum spre New Orleans (29 iun. 1967), când
Buick-ul ei Electra 225 s-a izbit violent de
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platforma din spate a unui tractor care împrăştia
pesticide, scândura platformei acţionând ca o
ghilotină.
Aici intervine un aspect pe care se cuvine să îl
înţelegem cum se cuvine. E vorba de înscenare, de
teatralizare, de spectacular. Dacă doreşti să îţi
oferi o satisfacţie perversă cât mai intensă generată
de un accident, trebuie să devii în prealabil
regizorul atrocităţii care urmează să se întâmple,
adică să o pui în scenă, spectacularul pervers
funcţionând ca limită extremă a voyeurismului.
Astfel, în The Atrocity Exhibition, Ballard va
adăsta pe îndelete la jurnalul lui Lee Harvey
Oswald, va derula de zeci de ori secvenţa cu
împuşcătura din celebrul film de amator al lui
Abraham Zapruder, îşi va imagina în zeci de detalii
posibila transpunere în sintaxă rutieră a „morţii
catifelate a lui Marilyn Monroe” („the soft death of
Marilyn Monroe”), un capitol celebru al cărţii
intitulându-se Why I Want to Fuck Ronald Reagan,
fiind dedicat „subconştientului anal” din
comportamentul corporal al viitorului preşedinte
(J. F. Kennedy fusese surprins ca „prototip al fazei
orale”, în termeni câteodată pre-pubertali), textul
fiind publicat sub formă de broşură, în 1968, de
către Bill Butler, proprietarul librăriei Unicorn
Books, călcat de poliţie pentru suspiciunea că
vinde material pornografic. Ulterior, Why I Want to
Fuck Ronald Reagan s-a distribuit, gratis şi
anonim, la Convenţia din 1980 a Partidului
Republican (unde a fost nominalizat Reagan), fără
să trezească ecouri deosebite. S-a considerat chiar
că titlul exprimă o atitudine electorală plauzibilă,
de alegător implicat, prin nimic prejudiciantă la
adresa viitorului preşedinte...
The Atrocity Exhibition pune în scenă, aşadar,
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aşa cum sugerează şi titlul, o prezentare, practic
nesfârşită, de parafilii transformate în imagine, ca
şi cum ai vedea o expoziţie sau o grădină zoologică
populată cu monştri. Protagonistul „romanului” e
proteic şi el, fiindcă îşi schimbă pe neaşteptate
numele (Talbert, Traven, Travis, Talbot), J.G.
Ballard mărturisind că aceste nume sunt
„dezvoltări” ale numelui romancierului – german,
se presupune – B. Traven, autorul Corabiei morţii
(1926), autor aproape „inexistent”, despre care
nimeni nu ştie aproape nimic. Un la fel de
misterios Doctor Nathan, angajat al unui spital de
boli nervoase, traversează mai multe planuri din
Atrocity Exhibition, fiind în esenţă un „vizitator” al
saloanelor în care se află pacienţii săi cu minţile
ruinate. O parte din patologia pacienţilor pare să se
fi transferat asupra Doctorului Nathan, fiindcă el e
victima unei inversiuni psihice debusolante,
decantată din convingerea că patologia reprezintă,
de fapt, lumea „reală”, de referinţă, normalitatea
vieţii de fiecare zi fiind doar devianţa bolnavă a
acesteia.
Ballard cercetează, febril, anomalii, cum ar fi,
de pildă, o înscenare a morţii lui Jacqueline
Kennedy sau alte exemple de „oroare biomorfică”
(„biomorphic horror”), cum sunt enciclopediile
bolilor imaginare sau faimosul Locus solus al
scriitorului francez Raymond Roussel (18771933), căruia Michel Foucault i-a dedicat o
monografie în 1963, reparând greşeala de a fi fost
subapreciat de către contemporani, fiind
redescoperit abia de către suprarealişti şi, ulterior,
de către gruparea Oulipo. Poate nu întâmplător,
Raymond Roussel fusese un şahist sofisticat,
Locus Solus putând fi interpretat şi ca un fenomen
de monstrificare calculată a realităţii, întrucât, în
text, colegii unui inventator excentric, numit
Martial Canterel, sunt invitaţi la ferma acestuia,
unde, cu prilejul unei plimbări, li se arată invenţii
abstruze din ce în ce mai halucinante: o fată
închisă într-un diamant, o pisică lipsită de blană,
oameni morţi, readuşi la viaţă cu ajutorul unei
substanţe numite resurectin sau chiar capul
vorbitor al lui Georges Danton, eroul Revoluţiei
Franceze, cules cu grijă de sub ghilotină.
Sub aspect filosofic (atât cât se poate vorbi de
aşa ceva), „oroarea biomorphică”, întregită prin
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psihopatologie instinctuală, libidinală, reprezintă,
în concepţia lui Ballard şi a admiratorilor săi, un
produs civilizaţional specific crepuscular,
echivalent cu un punct de ajungere. Atunci când
protagonistul se numeşte Travis, el consideră că
fiecare agresiune pe care o savurează este o „armă
apocaliptică” („doomsday weapon”), consumismul
exacerbat ducând înspre „al treilea Război
Mondial” (World War III), prin intermediul căruia
lumea noastră „asimetrică” (adică împărţită între
Bine şi Rău) se va autodistruge, revenind în stadiul
„pastei” informale de la începuturi. De aceea,
Travis şi avatarurile sale sunt obsedate de
transformarea unor maşini (adică a formelor
funcţionale) într-o „pastă” de fierăraie
contorsionată. În această ecuaţie, inhibiţia ar
putea-o reprezenta corporalitatea, asociată
instinctului de supravieţuire. Dar dincolo de corp
se află moartea, spun extatic personajele din The
Atrocity Exhibition, etalând cu mândrie corpuri
incizate de cicatrice sau geografii anatomice din ce
în ce mai stranii. Vaughan, „nebunul demonic” din
Crash va fi, şi el, o „suprafaţă” cutanată brăzdată
de urmele unor accidente cumplite, una dintre
eroinele romanului, Gabrielle, fiind protezată de
sus până jos, handicapul ei motoriu
neîmpiedicând-o să savureze cele mai puternice
senzaţii erotice.
A devenit un stereotip al criticii să-l prezinte pe
Ballard ca pe un herald al eschatologiei
civilizaţionale, al capitalismului târziu, motivul
reprezentându-l, dincolo de tipologia personajelor
şi a universului abordat, chiar concepţia despre
timp a autorului, despre care el a vorbit cu
predilecţie. Trebuie să ne amintim de psihanaliză şi
de Stekel atunci când ne oprim asupra ei. După
Ballard, civilizaţia, de-a lungul curgerii sale, a
înregistrat două feluri de timp. Primul e cel
„graalic”, marcat de imperativul căutării. Îţi
activezi voinţa şi cauţi ceva se se află departe de
tine, în afara ta: un ideal, bogăţia, împlinirea
spirituală şi culturală, realizarea profesională,
banii sau pe Dumnezeu. Al doilea fel de timp ţine
de de stagnare, de inerţie, de entropie. Primul fel e
amprentat de datorie, pe când al doilea de plăcere.
În cel dintâi dintre cazuri, scopul îl reprezintă
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individuaţia. În cel de al doilea: „indiferenţa
amniotică”, neutralitatea, care nu e neapărat o
funcţie a regresului (pre)infantil, ci se
caracterizează prin indiferenţa de a deveni adult.
Civilizaţia ne-a adus în această fază – este de
părere Ballard. Urcăm plictisiţi în maşina care nea fost dăruită sau pe care am primit-o împreună cu
contractul de angajare (putem s-o şi tamponăm, nu
ne aparţine...), urcăm pe autostradă, zărim, cu
coada ochiului, panourile publicitare de pe
margine, ascultăm muzică, plăcerea invadându-ne
insidios din toate părţile. Încetul cu încetul, ne
cuprinde o indiferenţă neutrală, pe care, în The
White Negro, Norman Mailer (citat de către
Ballard) o numeşte „prezent enorm” („enormous
present”). Ballard recurge la sintagma „inner
space” (spaţiu interior), definind prin ea falia
temporală „albă”, goală (lipsită de calităţi) care se
întinde între două timpuri „nevrotice”: trecutul
nevrotic şi viitorul nevrotic („neurotic future”). În
termenii lui Freud (cartea de căpătâi a lui Ballard a
fost Dincolo de principiul plăcerii), punctul acesta
de cumpănă poate fi abordat în două feluri:
reîntorcându-te la viaţă, ceea ce înseamnă o
resemnare, fiindcă viaţa e echivalentă cu
relativitatea, sau aruncându-te indiferent în
„absolutul” negru de dinaintea ta, adică în moarte.
Cazuistica patologică a lui Vaughan,
protagonistul „demonic” din Crash e focalizată pe
acest punct în care lucrurile se întorc înspre opusul
lor, moartea devenind viaţă şi invers. Dacă e să fim
foarte livreşti, relaţia celor doi protagonişti din
Crash, regizorul de filme publicitare James
Ballard şi fostul computerist şi prezentator de
televiziune Robert Vaughan, om cu doctorat,
transformat în „regizor” de spectacole în care se
reînscenează accidente de maşină, partenerul lui
Vaughan fiind cascadoristul Seagrave, este una de
tipul vampirismului faustic: mintea unui om fără
veleităţi, aparent normal şi lipsit de anxietăţi de
ordin profesional sau financiar (Ballard, cel din
roman, este un yuppie perfect, căsătorit cu o
blondă superbă, Catherine, dar care are o „minte
încântător de promiscuă” (60)1, este „invadată” de
un personaj atipic sau malefic, care ajunge să o
conducă.
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Nu este pentru prima oară când scriitorul
recurge la un asemenea scenariu, vampirismul
psihic fiind deja prezent în povestirea emblematic
„ballardiană” The Subliminal Man (1963)2, care
tratează o psihoză exasperată pricinuită de
reclamele comerciale de pe marginea drumurilor.
Protagonistul poveştii e „cumintele” Doctor
Robert Franklin, care dispune de o singură fisură
în comportamentul său altminteri ireproşabil, şi
anume că prea pleacă urechea la ceea ce îi spune
„prietenul” său Hathaway, un „beatnik dus cu
pluta” („crazy beatnik”). Obsesia lui Hathaway
este că societatea de consum ne standardizează,
afectându-ne libertatea intrinsecă (suntem
îmboldiţi să schimbăm maşina la fiecare doi ani,
cu tipuri pe care le posed şi alţii, mergem la
aceleaşi supermarketuri, unde cumpărăm acelaşi
tip de mâncare pe care îl cumpără şi vecinul nostru
etc.), soluţia împotriva „unidimensionalizării”
vieţii noastre de fiecare zi (termenul îi aparţine lui
Herbert Marcuse) reprezentând-o generarea de
gesturi iraţionale, care se sustrag logicii
matematice uniformizante promovate de Sistem.
Hathaway se decide să protesteze împotriva
„uniformei” dozate de către Sistem prin alterarea
mesajului imediat, aparent raţional, al uriaşelor
panouri publicitare de pe marginea drumului, cu
scopul de a scoate la iveală sensul lor subliminal.
Numai că atunci când urcă spre caseta ce conţine
programul panoului respectiv, intenţia lui e greşit
înţeleasă de către ofiţerii însărcinaţi cu păstrarea
ordinii publice, intervenţia lor extremă lăsând în
urmă o văduvă şi o fetiţă orfană.
Două „scene” (spaţii de teatralizare) li se oferă
perverşilor sexuali din Crash: domiciliul propriu şi
şoseaua. Prima nu e interesantă decât parţial,
fiindcă indiferent de ce ai face acolo, lipsa
spectatorilor generează o frustrare. Scrierea
romanului începe, convenţional, după moartea lui
Vaughan, „savantul huligan” (25) obsedat de
accidente, şi merge în urmă cu un an, până în
momentul în care Ballard şi Vaughan se întâlnesc
pentru prima oară, cu prilejul unui accident pe care
cel dintâi îl provoacă neintenţionat, dar din care
rezultă o victimă şi două spitalizări, medicul care
moare în accident fiind însoţit de soţie (Dr. Helen
143

Remington), care scapă cu răni relativ uşoare.
Vaughan îi „cuplează” pe cei doi supravieţuitori –
care se vor deda, ulterior, la rafinamentele cele mai
perverse – în timp ce se grăbeşte să „extragă” din
experienţa accidentului senzaţiile cele mai intense.
Eliberat, printr-un cumplit accident de
motocicletă, de obligaţia de a-şi continua apariţiile
televizate, Vaughan devine „vânătorul” surescitat
al tuturor accidentelor la care poate să ajungă,
fiind un colecţionar lugubru de „grimase” funebre.
Maşinile lui sunt mereu pline cu aparate de
fotografiat sau de filmat, pasiunea morbidă
transferându-se şi asupra orelor (puţine) pe care el
le petrece acasă, unde Vaughan fie întocmeşte
rafinate albume cu accidentele pe care le-a
„savurat” sau cu cele celebre (James Dean, J.F.K.,
Jayne Mansfield etc.), fie concoctează scenariile
minuţioase ale celor care vor urma, în centrul
multora dintre acestea aflându-se actriţa Elizabeth
Taylor, care tocmai filmează în împrejurimile
Londrei. Vaughan va muri, în cele din urmă,
încercând s-o tamponeze pe actriţă, miza
reprezentând-o cea mai intensă „hierogamie”
patologic-orgasmică de care este în stare.
Îi las cititorului libertatea de a parcurge toate
aceste atrocităţi, foarte multe dintre ele fiind
scabroase. Vaughan atinge intensitatea orgasmului
doar făcând sex într-o maşină (224), pe care o
alege (eufemism pentru „fură”) în funcţie de
imaginaţia lui perversă de moment, toate tipurile
de automobil fiind apreciate în raport cu
capacitatea lor de a se mula pe o devianţă (222).
Atras în acest joc surescitat, James Ballard o
„magnetizează” pe doctoriţa Helen Remington, a
cărei instinctualitate sălbatică se eliberează întratât de puternic cu prilejul accidentului în care
moare soţul ei, încât ea îşi schimbă şi locul de
muncă, devenind medicul unui laborator
specializat în diagnosticarea accidentelor rutiere.
Din formaţie mai face parte frumoasa Catherine,
dotată cu „o curiozitate naturală pentru
perversitate” (67), a cărei fascinaţie pentru
Vaughan (împlinită ulterior chiar sub ochii soţului,
pe bancheta din spate a unei maşini pe care acesta
o conduce) creşte pe zi ce trece, direct proporţional
cu aceea a lui Ballard: „Vaughan ne domina pe
toţi, dându-ne fiecăruia ceea ce ne doream şi ne
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temeam mai mult” (126).
Prototip pervers al supraomului, Vaughan
caută, printre fiarele contorsionate şi cadavrele
stâlcite, singura cantitate de viaţă autentică pe care
şi-o poate imagina. „Vaughan îmi explicase – îşi
aminteşte Ballard – toate obsesiile lui pentru
erotismul misterios al rănilor: logica perversă a
tabloului de bord îmbibat cu sânge, a centurilor de
siguranţă mânjite cu excrement, a parasolarelor
stropite cu ţesut cerebral. Pentru el, fiecare maşină
lovită declanşa un tremur de surescitare...” (16).
Vaughan e monstrul absolut: odată ce-l
întâlneşti, nu-ţi mai poţi lua ochii de la el, şi-l
urmăreşti supus, ca un discipol. Protagoniştii din
jurul lui nu sunt magnetizaţi doar de
psihopatologia lui exacerbată, de aritmetica
„impecabilă” a accidentelor pe care el le
înscenează sau doar imaginează (toată lumea
putând fi sigură că, odată imaginate, ele se vor şi
transpune în realitate, dacă se va ivi ocazia), ci de
neutralitatea „zeiască”, inumană, divină a
personalităţii sale. Vaughan o omul gol, omul alb,
doar surpafaţă, fără lăuntricitate. „Pe chipul lui [...]
nu se citea nici o expresie” (135). „Detaşarea lui
[...] faţă de orice emoţie sau grijă” (ibid.)
generează efecte dintre cele mai neaşteptate.
Mikita Brottman şi Christopher Sharett, autorii
textului deja citat din volumul colectiv Car Crash
Culture, au mai remarcat un aspect particular,
accentuat şi în filmul lui David Cronenberg:
Vaughan practică doar sexul anal (pe la spate),
dorind să sugereze că lumea nu mai e altceva decât
dejecţie, scatologie.
Note:
1. Vom cita din ediţia românească de la Polirom, deja
menţionată, în trad. lui Mircea Pricăjan. Din dorinţa evitării
unor note de subsol redundante, vom menţiona în corpul
textului numărul paginilor de unde e extras citatul. (Şt. B.)
2. The Complete Stories of J.G. Ballard. Introduction
by Martin Amis. W.W. Norton & Company, New York,
London, 2009, p. 412-425.
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DUHUL VĂII: O METAFIZICĂ
A FEMINITĂŢII
Dan TOMULEŢ
Feminismul occidental modern s-a născut în
Anglia secolului al XVIII-lea, ca un aspect al
reformelor sociale britanice din vremea
respectivă, o mişcare iniţiată de gânditori şi
oameni politici precum William Wilberforce,
Mary Wollstonecraft şi Jeremy Bentham,
contribuţia acestuia din urmă fiind continuată mai
târziu de John-Stuart Mill. După cum bine se ştie,
istoria occidentală a emancipării femeii a fost una
oscilantă, avându-şi suişurile şi coborâşurile ei,
perioadele sale de înflorire şi momentele ei de
întuneric. În prelungirea acestei istorii,
modernitatea occidentală şi-a propus să rezolve
într-o manieră radicală şi definitivă această
problemă. Cu toate acestea, animată fiind de
orgoliile masculine ale cunoaşterii ştiinţifice,
succesului economic şi gloriei militare,
modernităţii europene i-au lipsit instrumentele
lăuntrice şi mijloacele intelectuale necesare
valorizării autentice a feminităţii. Am putea chiar
afirma că mentalitatea modernă a fost în aşa
măsură masculinizată încât până şi feminismul, în
formele lui obişnuite, a ajuns să poarte amprenta
masculinităţii. Prin chiar faptul că este o mişcare
de emancipare socială, economică şi politică a
femeii, feminismul concepe emanciparea
respectivă ca pe un proces de aducere a femeii în
rând cu bărbatul, ca şi cum feminitatea ar avea
puţine lucruri de oferit. Existenţa masculină a
părut până şi femeilor atât de ispititoare încât au
voit şi ele să participe la ea. Femeia a dorit – şi
mai doreşte încă – să iasă din obscuritatea
căminului în lumina reflectoarelor vieţii publice,
această modalitate de a concepe problema şi de a
gândi soluţia fiind prin excelenţă masculină. Fără
îndoială, condiţia femeii s-a îmbunătăţit, dar în
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acelaşi timp trebuie să recunoaştem că femeia s-a
emancipat numai cu preţul renunţării la
feminitatea ei. Pe scurt, a fost emancipată femeia,
nu şi feminitatea.
Desigur, emanciparea femeii, indiferent de
modalitatea realizării ei, este o bun câştigat al
civilizaţiei europene. Deşi procesul nu s-a
încheiat încă, faptul că intensitatea discriminării a
scăzut dramatic reprezintă neîndoielnic un pas
înainte. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul
acesta, însă nici nu trebuie să îngăduim acestui
fapt să ne ascundă o altă realitate, mai adâncă,
anume, că feminitatea femeii continuă să fie mult
mai puţin preţuită. Femeia occidentală
contemporană se consideră emancipată în măsură
în care se poate masculiniza, un paradox făcut
posibil, după cum am văzut, de mentalitatea
profund masculină a civilizaţiei moderne. Până şi
conceptul de emancipare este masculin, pentru că
are la bază ideea de impunere, ideea de forţă.
Situaţia ne permite să tragem concluzia că
europeanul modern a ajuns la ideea emancipării
femeii pentru că nu a înţeles femeia ca femeie, ci
a înţeles-o mai degrabă ca pe o fiinţă nedreptăţită
prin negarea accesului ei la privilegiile
masculinităţii. Pentru că a pus accentul pe afaceri,
ştiinţă şi militărie, ca domenii ale excelenţei şi
afirmării umane, modernitatea occidentală a
rămas străină de înţelegerea profundă şi autentică
a naturii şi a valorii feminităţii.
Masculinizarea femeii, scoaterea ei în faţă din
toate punctele de vedere, devenită constrângere
socială, le-a obligat pe femei să epateze; iar
pentru că atractivitatea pe care o exercită asupra
bărbaţilor reprezintă o componentă majoră a
instrumentarului care permite femeii să se impună
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– desigur, fără a limita doar la atât instrumentarul
respectiv – femeia a fost de acord să pună
accentul pe sexualitatea ei. Ni se spune adesea că
bărbaţii sunt cei care transformă femeile în
obiecte sexuale. Deşi nu cred că ideea acesta ar
trebui contrazis, mi-aş permite totuşi să adaug că
la realizarea acestui lucru femeia însăşi contribuie
cel puţin la fel de mult ca bărbaţii, dacă nu cumva
şi mai mult. Spun aceste lucruri nu pentru a stabili
responsabilităţi, ci mai degrabă pentru a înţelege
situaţia. Cu greu se poate combate ideea că
emanciparea femeii a contribuit la sexualizarea
excesivă a societăţii contemporane, în detrimentul
iubirii.
Faptul a fost ulterior accentuat de sărăcia
spirituală şi morală a societăţii ultratehnologizate, după cum subliniază sociologul
francez Jacques Ellul1. Preocupat de afaceri,
ştiinţă şi tehnologie, adică, de mijloacele şi
eficienţa acţiunii, mai degrabă decât de scopurile
acesteia, adică, de valori, omul contemporan a
rămas prizonierul aspectelor grosiere ale iubirii şi
feminităţii. Ariditatea spirituală la care-l expune
preferinţa pentru exterioritate nu-i mai îngăduie
să înţeleagă formele superioare ale dragostei,
aceasta infantilizându-se printr-o erotizare
exagerată şi, implicit, ridicolă. În lumea tehnicii,
locul spiritului este luat de trup, o călăuză mult
prea năucă pentru a cunoaşte locaţiile
adevăratelor comori. Penuria înţelegerii
feminităţii atinge astfel cote dramatice, atât în
cazul bărbaţilor, cât şi al femeilor. Faptul este scos
în evidenţă tocmai de frecvenţa apelului la tema
iubirii, o societate discutând de regulă despre
lucrurile care-i lipsesc.
Tehnologizarea societăţii contemporane este
forma actuală a masculinizării ei, pentru că
tehnologia este un instrument al acţiunii, un
mijloc al forţei, al impunerii şi opresiunii, toate
acestea fiind însuşiri masculine. Bărbatul este o
fiinţă a faptei, a intransigenţei, în timp ce femeia
este o fiinţă a ospitalităţii. Se poate însă observa
că modernitatea occidentală gândeşte realitatea în
termenii intrasigenţei eficienţei, nu în termenii
vieţii sau ai generozităţii. Din această cauză
rezultatul contează astăzi mai mult decât omul.
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Este o masculinizare a mentalităţii până la
diformitate. Totuşi, în pofida truchierii spirituale
la care este supus şi sufletului feminin
contemporan, femeia înţelege mai bine că
dragostea este în esenţa ei ospitalitate şi că acesta
este modul ei fundamental de a fi. Femeia este o
fiinţă a generozităţii, a vieţii şi a armoniei, în timp
ce bărbatul întruchipează sărăcia incisivităţii şi a
intoleranţei. Bărbatul e personajul, femeia e
povestea; bărbatul e acțiunea, femeia e contextul.
Fără îndoială, există aici o complementaritate,
însă una ca de la temei la întemeiat; iar fără soclu,
nicio statuie nu întrece înălţimea unui om
obişnuit. Ne putem, aşadar, întreba cine
emancipează, de fapt, pe cine. În consecinţă, dacă
societatea occidentală doreşte emanciparea reală
a femeii, această societate va trebui să înţeleagă şi
să accepte mai întâi valoarea feminităţii.
După cum subliniază acelaşi Jacques Ellul2, de
când lumea, sexualitatea a făcut parte dintr-un
complex relaţional mai larg, în care bărbatul şi
femeia au îndeplinit şi alte roluri unul pentru
celălalt, compunând oarecum împreună o
totalitate a vieţii. Legătura lor nu a fost doar una
corporală, ci şi una sufletească şi spirituală.
Dragostea a fost şi rămâne matricea şi sensul
vieţi. În universul tehnologic de astăzi însă, ea a
fost degradată până la nivelul unui lucru care se
face, pierzându-se din vedere faptul că ea ne face.
Asemenea unei maşini, întregul vieţii este astăzi
desfăcut în părţile lui componente, fiecare parte
fiind redusă la o serie de proceduri tehnice,
străine de orice considerente valorice. Ceea ce
dispare astăzi este integrarea sexualităţii în
totalitatea vieţii. Avortul a devenit o simplă
procedură chirurgicală. Maternitatea şi
paternitatea au fost şi ele desfăcute din aventura
vieţii împreună. Vorbim astăzi despre donatori de
spermă şi despre mame surogat, iar după unii
chiar cuvintele tată şi mamă ar fi ofensatoare.
Omul e tratat ca un robot socio-psihologic, nu ca
o persoană; este o entitate manipulabilă, nu
respectabilă, un ce care se tranzacţionează la
bursă. Ce sens mai poate avea respectul reciproc
şi libertatea, în astfel de condiţii? Oare nu cumva
triumful tehnologiei este şi un triumf al robiei?
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Toate aceste situaţii şi mentalităţi aparţin unei
civilizaţii masculinizate la extrem, o civilizaţie
care a pierdut noţiunea compensatoare a
feminităţii. O cu totul altă perspectivă întâlnim
însă, de exemplu, în Tao te ching, unde
feminitatea este fructificată cu adevărat. Mă
feresc să descriu străvechea abordare chineză
drept o emancipare a femeii, întrucât termenul
conţine ideea unui hatâr care i s-ar face, în timp ce
Lao-tzu prezintă feminitatea ca pe o întruchipare
a paradigmei sapienţiale prin excelenţă. Întreaga
sa lucrare a fost scrisă pentru a explica faptul
acesta şi pentru a departaja principalele domenii
de aplicabilitate ale unei astfel de idei. De altfel,
întreaga înţelepciune a non-acţiunii este o
filosofie – sau poate o mistică – a feminităţii,
înţelegându-se, desigur, că non-acţiunea nu are
nimic de-a face cu inactivitatea, fiind mai degrabă
o filosofie a acţiunii indirecte. Din acest punct de
vedere, înţelepciunea nu constă din conceperea şi
implementarea unor strategii intervenţioniste de
succes, ci din capacitatea de a anticipa evoluţiile
viitoare şi de a acţiona preventiv, condiţionândule manifestarea. Aceasta este ideea pe care o
comunică străvechiul proverb chinez conform
căruia o călătorie de o mie de mile începe cu
spaţiul acoperit de talpa piciorului, un proverb
care apare în capitolul 64 al lucrării lui Lao-tzu.
Astfel, adevăratul strateg nu este cel care obţine
victoria, ci acela care face inutilă armata inamică,
fără a se confrunta cu ea.
Formularea oarecum metafizică a acestei
perspective o vedem ilustrată în capitolul 6 al
lucrării menţionate3, unde autorul ne spune, în
deschidere, că Duhul văii e nemuritor/ Numele lui
este femeia mistică. Idolatriile antice şi moderne
ale Occidentului ne-au obişnuit să gândim
realitatea în termenii masculini ai puterii. Orice
realitate sau formă a realităţii este, pentru noi, o
manifestare a forţei. Chiar creaţia lumii este
gândită în cultura de provenienţă europeană ca o
realizare a puterii lui Dumnezeu, o idee de care nu
este cu totul străină nici teoria mai nouă a iniţierii
universului printr-o mare explozie. Puţine minţi
au înţeles însă, de-a lungul veacurilor, că atotputernicia nu depune eforturi şi că naştere lumii
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nu se petrece prin manifestarea atot-puterniciei, ci
prin limitarea ei; iar lucrurile nu au fost împinse
în existenţă de o forţă colosală, ca şi cum ar fi fost
necesară depăşirea vreunei împotriviri, ci mai
degrabă au fost lăsate să cadă în ea, în virtutea
retragerii atot-puterniciei în spatele prismei
limitative a formelor. Dar, pentru că originea a
fost gândită ca forţă, lucrarea formei este privită
şi ea ca un act de violenţă.
Ceea ce găsim însă în aceste câteva versuri
scurte din Tao te ching este cu totul altceva. Atotputernicia nu se arată ca forţă, ci ca renunţare la
forţă, pentru că actul înfiinţării implică o limitare
de sine a celui care dă fiinţă. Iată de ce, la originea
manifestării, a cerului şi a pământului, ca să
folosim termenii lui Lao-tzu, se află duhul văii, nu
spiritul piscului. Metafora aceasta este de o
profunzime filosofică ameţitoare. Fără îndoială,
piscul este cel care face posibilă valea, însă valea
este felul în care piscul îşi arată generozitatea lui
creatoare, pentru că niciun râu dătător de viaţă nu
curge pe creste, ci şerpuieşte întotdeauna în partea
cea mai de jos a văii. Văile sunt locurile fertilităţii
şi în ele se arată bogăţia înălţimilor. Culmea şi
valea sunt tatăl şi mama celor care sunt,
bucurându-se împreună de aceeaşi eternitate.
Piscul însuşi nu produce viaţă, decât în măsura în
care o dăruieşte văii, iar în poala acestei mame
şerpuieşte râul şi trăiesc fiinţele. Din această
cauză, înţelepciunea este un atu al văii şi îmbracă
forma apei care şerpuieşte calm pe fundul ei. Tao
este piscul, însă revelaţia lui este oglinda apei din
vale, liniştea ei mărturisind tăcerea nelocuită a
marilor înălţimi.
Duhul văii este feminitatea lui Dumnezeu; este
umilinţa şi ospitalitatea lui. Duhul văii este femeia
mistică, mama tuturor şi originea oricărei
spiritualităţi autentice, pentru că spiritualitatea
este smerenia împăcării cu existenţa, o smerenie
care conţine definitoriu liniştea şi rămânerea. Din
această cauză feminitatea este mistică, iar
spiritualitatea
este
feminină.
Simbolul
spiritualităţii desăvârşite este oglinda nemişcată a
apei, în care se reflectă zăpada crestelor, pentru că
în oglinda nemişcată a sufletului zărim taina marii
tăceri. Aşadar, chiar dacă nu este absolut
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primordială, valea este primordial fertilă şi în
sânul ei se naşte înţelepciunea oricărui început.
Duhul ei încearcă înţeleptul să-l întrupeze, un duh
al iubirii slujitoare, al detaşării suficiente sieşi şi al
muncii care renunţă la expectanţa răsplăţii, de
dragul fiinţelor. Mai mult, dacă prin duhul văii
piscul se dăruieşte celor care sunt, tot prin duhul
văii fiinţele iau contact cu înălţimea, căci numai
prin umilinţa văii, omul are acces la Tao. Trăirea în
Tao este o cultivare a liniştii, a iubirii, a armoniei
şi a smereniei. Pe această înţelepciune se
întemeiază idealul păcii interioare şi tot aici îşi are
originea distincţia dintre cunoaşterea lumii,
empirică şi conceptuală, şi cunoaşterea vie,
intuitivă.
Poarta femeii mistice/ Se numeşte rădăcina
cerului şi-a pământului, aflăm în continuare, şi în
această formulă găsim valorizarea metafizică a
feminităţii. Aducerea în fiinţă a lucrurilor se face
pe poarta duhului văii. Instituirea lor nu este o
manifestare a forţei, ci o consecinţă a tihnei. Ele
cad în fiinţă asemenea fulgilor de zăpadă, nu sunt
azvârlite în existenţă ca schijele unei bombe.
Armonia actului creator nu trebuie confundată cu
haosul unui act distructiv. Lucrurile se cern, iar
apoi se discern; ele nu se înfig în existenţă. Cerul
şi pământul circumscriu locul celor zece mii de
lucruri, o sintagmă pe care vechea gândire chineză
o folosea pentru desemnarea totalităţii celor
determinate; cerul şi pământul sunt temeiul şi
perimetrul pluralităţii. Ele indică întreaga creaţie,
care îşi are originea în femeia mistică, lucrurile
ieşind în existenţă pe poarta ei cu veselia unor
copii care ies pe poarta şcolii. În analogia văii,
această poartă este capătul ei de sus, locul în care
valea se întâlneşte cu piscul şi în care piscul face
loc văii.
Ea curge continuu, abia perceptibil./
Foloseşte-o; nu se epuizează niciodată. Pe
această poartă a văii pătrunde râul vieţii, şi din
apa lui se adapă înţeleptul. Curgerea ei este
neîntreruptă şi abia perceptibilă, imitând curgerea
lui Tao, care rămâne dincolo de agitaţia formelor.
Înţelepciunea vieţii nu se concepe şi nu se
percepe; ea se întrupează. În felul acesta, Tao şi
liniştea curgerii lui devin forma lăuntrică a
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înţeleptului, meditaţia taoistă fiind un exerciţiu de
liniştire a minţii şi de rămânere în tihna lui Tao.
Aşadar, pentru că nu distinge între gândire şi
practică, taoismul nu este doar o metafizică, ci şi
o filosofie mistică. Prin cultivarea tihnei şi a
simplităţii, înţeleptul taoist depăşeşte agitaţia de
la suprafaţa lucrurilor, dar nu exagerează nici în
această direcţie, pentru că orice exagerare este
semnul unei seriozităţi de care cele zece mii de
lucruri nu se fac vrednice. Prin urmare, detaşare
lui nu cuprinde spaima de lume.
Urmând modelul duhului văii, Lao-tzu
dezvoltă apoi o întreagă filosofie a acţiunii. În
capitolul 64, de exemplu, înţeleptul ne învăţă că
orice acţiune produce o reacţiune şi că orice
intervenţie constatabilă ridică împotrivire. Orice
acţiune directă produce confruntare, în timp ce
condiţionarea permite lucrurilor să se desfăşoare
firesc, iar oamenilor să adopte atitudinile corecte,
crezând că ele vin din propria lor iniţiativă.
Aşadar, lucrurile trebuie administrate când sunt
încă într-o stare de pace, pentru că atunci sunt
lesne de abordat. Ele trebuie planificate înainte de
a exista, pentru că atunci pot fi planificate cu
uşurinţă. Problemele trebuie rezolvate înainte ca
ele să devină mari probleme, acestea fiind
principiile non-acțiunii. Dacă non-acțiunea ar
însemna inactivitate, înţeleptul şi-ar pierde rostul.
Există, fără îndoială, lucruri care se desfăşoară
bine fără intervenţia cuiva, iar în cazul lor
înţeleptul nu intervine. În privinţa celorlalte însă,
taoismul propune o elasticitate a intervenţiei,
adică, acțiunea minimală; şi aceasta se realizează
în ordinea prevenţiei şi a condiţionării. Înţelepţii
reuşesc prin pregătirea terenului pe care lucrurile
se vor întâmpla, mai degrabă decât prin amestecul
efectiv în desfăşurarea lor. Ei nu doresc să iasă în
evidenţă ca agenţi, ci caută să pregătească mediul
în care agenţii vor opera. În felul acesta,
adevăraţii conducători ai unui popor sunt aceia pe
care poporul nu ştie că-i are.
Pe aceste considerente se întemeiază
principiile de bază al gândirii politice, respectiv,
principiul simplităţii şi al conducerii prin slujire.
Principiul simplităţii guvernării ne este explicat în
capitolul 65, de unde aflăm că străvechii înţelepţi
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şi conducători taoişti ai Chinei au înţeles că
oamenii convieţuiesc cu mai multă uşurinţă, dacă
rămân simpli. Creşterea gradului de sofisticare al
cetăţenilor le complică dorinţele şi ridică nivelul
de complexitate al mijloacelor pe care le vor
folosi pentru împlinirea dorinţelor lor. Faptul
transformă
guvernarea
într-un
coşmar.
Sofisticarea cetăţenilor implică sofisticarea
guvernării. Guvernul va fi obligat să facă apel la
tot felul de tertipuri şi îşi va pierde transparenţa.
Lipsa transparenţei va îngădui apoi formarea în
interiorul său a unor clici criminale şi călcătoare
de lege, pentru că, odată creat întunericul, vor
apare şi făpturile care-l populează. Ceea ce ni se
arată aici, aşadar, este existenţa unei relaţii între
emanciparea poporului şi mafiotizarea statului.
Guvernarea prin slujire este subiectul
capitolului 66, în care ni se spune că oceanele
primesc tributul sutelor de văi din cauza poziţiei
pe care o ocupă. Este prin bunătatea umilinţei lor
că au parte de avantajul acesta. Lao-tzu desprinde
de aici principiul guvernării prin slujire, un
principiu care se găseşte şi în evanghelie şi care ar
trebui să se afle la baza conducerii bisericii şi a
oricărei forme de organizare creştină. Înţeleptul
taoist imită natura şi reuşeşte să-i conducă pe
oameni, devenind slujitorul lor. Conducător este
cel care se ocupă de binele public; cel care se
ocupă de binele personal este un simplu hoţ.
Conducătorul slujitor se bucură de acceptarea şi
susţinerea oamenilor, deşi nu oamenii îl conduc pe
conducător, ci conducătorul îi conduce pe oameni.
Ceea ce stârneşte împotrivirea oamenilor, ni se dă
de înţeles, este aroganţa conducătorilor, care se
manifestă prin nedreptăţi şi abuzuri. Dacă nu sunt
apăsaţi de greutatea aroganţei conducătorului,
oamenii nu vor fi împovăraţi de faptul că el se află
deasupra. Atitudinea poporului faţă de putere e
determinată de atitudinea puterii faţă de popor.
Puterea trebuie administrată în regim minimal şi
numai după ce oamenilor li s-au explicat raţiunile
intervenţiilor ei. Procedând astfel, conducătorul
vorbeşte oamenilor cu umilinţă.
Acelaşi duh al văii întemeiază şi principiile
relaţiilor internaţionale, după cum putem vedea în
capitolul 61, de exemplu. Cu cât mai mare şi mai
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puternică este o ţară, cu atât mai feminin trebuie
să se poarte. Prin candoarea şi smerenia ei, ea
primeşte contribuţia ţărilor mai mici, care sunt la
rândul lor ajutate de colaboararea lor cu ţara mai
mare. Ea nu stăpâneşte prin forţă, ci prin
amabilitate, iar hegemonia ei este o hegemonie a
păcii. Ea trăieşte în mijlocul ţărilor satelite ca o
mamă între copiii ei, dar şi ca o femeie în mijlocul
celor care o curtează, primind din partea lor
contribuţiile care o fertilizează. E o viziune
complet diferită de perspectiva teutonică a
stăpânirii prin îngenunchierea şi zdobirea
subordonaţilor. Şansa de a se purta ca o mamă şi
de a conduce omenirea pe calea păcii a fost şansa
milenară pe care America a pierdut-o la sfârşitul
Războiului Rece. Ea a preferat, în schimb,
atitudinile masculine, fapt care a provocat o
profundă dezamăgire oricărui gânditor.
După cum am văzut deja, virtutea fundamentală
a feminităţii este ospitalitatea. Căsătoria este forma
maximă de ospitalitate pe care femeia o arată
soţului ei. Căminul aparţine întotdeauna femeii,
bărbatul este oaspetele şi furnizorul acestui cămin,
dar fără să devină vreodată stăpânul lui. Femeia îl
cucereşte pe bărbat prin bunăvoinţa şi
receptacularitatea ei. O femeie băţoasă poate fi
atrăgătoare, dar numai dacă virilitatea ei se
transformă la un moment dat în acceptare.
Înţelegerea acestui fapt şi a valorii de principiu pe
care feminitatea o are ar constitui un pas enorm în
direcţia păcii şi a vieţii paşnice în lume. Duhul văii
are puterea de a transforma lumea, începând cu
viaţa personală a fiecăruia şi sfârşind cu relaţiile
internaţionale. O astfel de valorizare a feminităţii
constituie adevărata ei emancipare. Deocamdată
însă, civilizaţia occidentală a reuşit să emancipeze
doar femeia, nu şi feminitatea. Pentru realizarea
acestui al doilea pas, ea are nevoie de o
matriarhalizare a mentalităţilor, care nu pare să se
ivească încă la orizont.
Note:
1. Jacques Ellul, What I Believe (Grand Rapids, MI.:
Eerdmans Publishing Company, 1989), p. 67.
2. Ibid., p.70.
3. Voi folosi în acest articol traducerea lui Dereck Lin,
disponibilă pe internet.
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GOETHE
ÎNTRE UMAN ŞI DIVIN
Ovidiu PECICAN
Reeditând – pentru prima oară în postumitatea
filosofului – Despărțirea de Goethe, cercetătorul
Marin Diaconu nota „Și totuși nu cunosc încă o
destăinuire despre cum s-a trecut de la Anti-Goethe la
Despărțirea de Goethe”1. Între timp ea a survenit,
totuși2. Era însă neapărat nevoie de o asemenea
destăinuire? Nu se putea înțelege fără ea cum s-a
realizat translația respectivă? Există, totuși,
posibilități de înțelegere a situației care se oferă în
chip firesc, ca de la sine.
Gabriel Liiceanu pomenea că autorul avea
temerea că Partidul Comunist ar fi interpretat un titlu
ca Anti-Goethe ca fiind capabil să stârnească
suspiciunile ideologice din partea unui regim care se
declara favorabil lui Goethe. Aceasta deși volumul
„nu avea în sine nimic «dușmănos» la adresa
regimului. [...] Era un eseu cultural total apolitic. Însă
în mentalitatea ofițerilor de Securitate (care, firește,
nu înțelegeau o iotă dintr-o carte a lui Noica), tot ce-l
privea pe acesta era a priori «subversiv» și
«dușmănos»”3.
Noica însuși, pe de altă parte, a evocat undeva
reacția de respingere netă a lui Lucian Blaga în fața
titlului inițial al cărții. Cel care alesese să traducă
Faust vedea, poate, un fel de dezicere și lepădare de
el camuflată sub acest titlu. Curând urma să primească
lovituri strașnice și de la un alt (fost) apropiat, poetul
Mihai Beniuc, care făcuse din el și din tatăl lui două
personaje cel puțin suspecte într-un roman publicat în
plin stalinism (Pe muche de cuțit, 1959).
Dar Noica nu dorea, de fapt, o distanțare de Blaga,
după cum nu înțelegea nici să se distanțeze total de
Goethe. Delimitările lui de uriașul de la Weimar
trebuiau înțelese ca o expresie exigentă a iubirii,
nicidecum ca o formă de negare4. Datorită acestei
neînțelegeri, ajutat și de anii de după confiscarea
manuscrisului lucrării, petrecuți în parte ca întemnițat
politic, Noica va fi înțeles că „antigoetheanismul”
inițial se preta prea mult, încă din titlul aparent
neechivoc și un pic ostentativ, prin care bravase, la o
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lectură negativistă. Atât o lucrare precum cea a lui
Origen, Împotriva/ Contra lui Celsus (Versus Celsus),
cât și un eseu precum Anticristul lui Friedrich
Nietzsche aveau titluri care duceau către un înțeles
radical polemic, deconstructivist, de nu chiar
demolator. Filosoful își va fi dat seama, într-un târziu,
că un titlu din aceeași familie era nepotrivit, trădândui intențiile. Nimic din atitudinea lui nu permitea
confuziile. Și-o precizase foarte clar: „Doar
contestându-l pe Goethe îi măsori grandoarea”5. Era
vorba, practic, de o aplicare a regulii – folosite pe
scară largă – a demonstrației prin reducere la absurd.
Ce rămâne din Goethe după ce negi și „descalifici” tot
ceea ce poate fi negat și descalificat din el? Ceea ce
rămâne este, fără îndoială, de necontestat, deasupra
oricărui dubiu. Negarea genialului autor german era,
de fapt, pentru filosoful român, prilejul de a-i afirma
și mai apăsat grandoarea. Totodată, el mai preciza că
„În felul cum ne despărțim de oameni dovedim cât de
mult îi îndrăgim”6. O despărțire filosofică, așadar,
care se dorea, de fapt, un alt mod de a face un elogiu.
Nu unul gratuit, ornamental, de complezență, ci unul
de la care se putea construi ceva: profilul viabil al
omului de cultură cu deschidere și recunoaștere
universală.
Acum îl preocupă „tulburătoarea enigmă
goetheană”: „de ce e creatorul acesta mare fără să aibă
o operă cu adevărat mare?”7 (Desigur, din constatarea
că Goethe n-ar avea o operă realmente importantă
rezultă nu un adevăr despre autorul german, ci un
etalon semnificativ al lui Noica însuși.) El pornește,
aparent, de la asumpția că mare este doar acel creator
care are o operă mare. Există creatori mari fără o
operă pe măsură? Dar invers, opere mari datorate unor
creatori mediocri sau... mici? A doua disparitate nu
pare posibilă, în timp ce pare foarte rezonabil ca un
creator să fie socotit mare tocmai pe baza măreției
operei sale. Ar mai fi, poate, de precizat că prin
„mare”, în cazul operei, este de descifrat atât un
ansamblu de lucrări reprezentativ sub raport
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cantitativ, rod al unei productivități remarcabile, cât
și, într-un sens figurat, o mărime înțeleasă ca
anvergură, ca performanță.
De ce crede Noica despre Goethe că n-ar lăsa în
urmă o operă mare? Pentru că respinge – sau este
respins, zice gânditorul român, de – filosofie. Poate
fiindcă, după cum o observă chiar el, clasicul german
„... e un maximum uman fără filosofie (subl. C.N.)”.
Ținând la mare stimă filosofia, socotită regină a
cunoașterii, Noica nu poate accepta măreția unei
opere care nu își plătește obolul și gândirii
speculative. (Să fie, acersta, un defect al viziunii
goetheene sau o idiosincrazie a lui Noica însuși?)
Goethe ar fi, altminteri, „...ca natura, întreg în
orice parte a operei sale”8, elogiu absolut, în felul său.
El ar fi „... singurul geniu ce nu e deosebit de omul
obișnuit. Toți ceilalți îți spun altceva, cum trebuie
(subl. C.N.) să fie lucrurile, în timp ce el îți spune cum
sunt ele, cum le vezi și tu”9. Omul de cultură german
ar avea, astfel, darul realismului, al preciziei
constatative, nu pe cel al normativului, acesta din
urmă caracterizându-i mai curând pe filosofi (Hegel
etc.). Pentru Noica, performanța lui Goethe este mai
curând una de actualizare a potențialului antropologic.
„Goethe e un maximum uman pe linia sensurilor de
primă instanță. Cu el poezia, știința, gândirea și religia
sunt fără un sens secund; totul se confirmă așa cum
este, prin el. Aceasta înseamnă: el e un maximum
uman fără filosofie (subl. C.N.). Aventura sa: ce se
întâmplă omului când nu consimte filosofiei – ar
trebui să fie hotărâtoare pentru oricine”10. De ce
hotărâtoare pentru oricine? Fiindcă nu toată lumea are
înzestrare și deschidere pentru jocul cu conceptele,
pentru speculația filosofică, pentru saltul în abstract,
în general. În schimb, nimic nu se împotrivește
accesului oricui la aducerea în lumină a potențialului
uman personal.
Dar artistul german îi apare și la polul opus, căci
„E smintit ca un zeu grec...”11. Având această
disponibilitate de a fi cu picioarele pe pământ și de a
părea deasupra acestei exactități și adecvări, ca un
„smintit” divin, ca un ins purtat de un elan extrauman,
de natură divină, printr-o țâșnire în sus, Goethe i se
înfățișează ca un om total. Noica se și întreabă, de
altfel, „... de ce (subl. C.N.) dă el sentimentul acesta
de a fi umanul însuși?”12 Și tot el răspunde: „De la el
vei fi învățat cel mai mult despre ideea de om, iar
după întâlnirea cu el aproape că nu te vor mai interesa
alte vieți, ca vieți...”13. A ști să pui în valoare atuurile,
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virtuțile, calitățile umane în cât mai multe, poate chiar
în toate direcțiile, ține de excelență, iar aceasta se
recomandă a fi ceea ce este chiar și în absența unei
preocupări special orientate către filosofie. „Suntem
îmbibați de Goethe”14 constată Noica, parcă uluit de
descoperirea sa. Altfel spus, clasicul german
reprezintă, prin modul său de a fi, de a simți și de a
gândi, o dimensiune umană generală, se regăsește, în
felul lui, în fiecare dintre noi. „În el umanul ne apare
la o asemenea putere încât, dacă ar trebui ales cineva
care să ne reprezinte înaintea zeilor, l-am putea alege
pe el”15. Noica îl citește pe Goethe așadar prin grila
legendelor vechii Hellade. În fața zeilor stăteau doar
semizeii sau eroii, de la Prometeu la Hercule și la
Tezeu. Prin urmare, Goethe i se pare pe măsura eroilor
antici, unul dintre oamenii care pot reprezenta
omenirea în fața divinității.
Note:
1. M.[arin] D.[iaconu], „Notă privitoare la ediția
Humanitas”, în Constantin Noica, Despărțirea de Goethe,
București, Ed. Humanitas, 2000, p. 9. Între timp ea a fost
furnizată de interviul acordat de Gabriel Liiceanu
jurnalistului italian Davide Zaffi.
2. Davide Zaffi, Gabriel Liiceanu, „Constantin Noica și
«Lotul Goethe»”, în Orizont, an. XXXII, nr. 4 (1656),
aprilie 2020, p. 16.
3. Ibidem.
4. Ibidem: Gabriel Liiceanu: „... cartea lui Noica, ...se
rezuma la a explica de ce Goethe era incompatibil cu
filozofia (de ce rata, spunea Noica, «buna întâlnire cu
gândirea speculativă»).
5. C. Noica, Despărțirea…, ed. cit., p. 15.
6. Ibidem, p. 13.
7. Idem, Despărțirea de Goethe, ed. cit., p. 14.
8. Ibidem, p. 12.
9. Ibidem, p. 12.
10. Ibidem, p. 15.
11. Ibidem, p. 14.
12. Ibidem, p. 14.
13. Ibidem, p. 16. Reperul pe care îl pomenește aici
Noica – a învăța cel mai mult despre om – provine din
gândirea lui Protagoras („Omul e măsura tuturor
lucrurilor”), dar este aplicat nu doar lui Goethe, ci și lui
Hegel, după Fenomenologia spiritului gânditorul român
realizând trei adaptări (două dintre ele, simptomatic, au fost
publicate sub denumirea comună Povestiri despre om). De
altfel, într-o scrisoare târzie către Ion Ianoși, Goethe este
văzut ca fiind „cel care a urcat Golgota spiritului”. Cu alte
cuvinte, cel care s-a conformat schemei dialectice propuse
de Hegel, fie și necunoscând-o (nu știm cu precizie dacă
scriitorul de la Weimar a citit Fenomenologia.
14. Ibidem, p. 18.
15. Ibidem, p. 16.
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1997: UN AN APARTE (III)
Magda CÂRNECI
2 martie
Acum 2 nopţi mi s-a întâmplat ceva straniu şi
neplăcut. De cu seară mă gândisem, între altele că
tocmai trecuse un an de la strania noapte de după
vizita mea la familia artiştilor Zidaru. Apoi mă
gândisem între altele că în ultima vreme dormisem
mai bine, fără desele sculări din somn, ca de obicei.
Dar, tocmai după ce am gândit acest lucru, o mică
temere s-a insinuat în mine că s-ar putea să nu fie la
fel şi în noaptea ce vine. Pentru liniştire, am băut două
pastile de Extraveral cu un pahar de vin roşu.
Noaptea, de fapt pe la 5 dimineața, căci auzeam
deja troleele pe stradă, m-am sculat fără motiv, am
mângâiat pisica ce dormea în pat alături de mine şi mam dus la baie ca să fac ceva mişcare, căci simţeam că
nu voi readormi prea uşor. În baie, fereastra era
deschisă şi intra pe ea năvalnic noaptea de început de
primăvară, răcoroasă şi plină de miresme de încolţire.
M-am umplut de o stare de bine şi, bucuroasă, am
gândit şi simţit pentru o clipă că lumea e un simbol.
Un simbol uriaş şi misterios. Ştiam că a simţi-gândi
acest lucru nu e ceva la îndemînă. Şi mai e şi un fel de
„cheie” pentru intrarea în stări de spirit mai speciale.
Bucuroasă de gândul-simţire, m-am întors în pat.
Acolo am început să mă rog uşurel, mai mult
mecanic, ca să adorm. Rugându-mă totuşi din ce în ce
mai serios, mi-am adus aminte că de mult nu mai
auzisem pocnituri în partea dreaptă de sus a bibliotecii
din cameră, cum se întâmpla până acum vreo lună, de
câte ori mă rugam seara cu oarecare concentrare şi
tenacitate. Mă rugam în acelaşi timp destul de atent şi,
după o vreme, am auzit o pocnitură slabă în
bibliotecă. Asta m-a bucurat dar m-a şi neliniştit uşor,
căci prea venise ca la comandă. După alte minute am
mai auzit pocnetul-scârţâitură încă o dată şi tot încet.
Treptat, m-am liniştit şi am adormit.
Am avut un vis complicat şi simbolic. Mă aflu cu
câțiva prieteni, rude, în parcul de la Hemeiuşi (locul
copilăriei mele), şi aud despre o situaţie ciudată care
s-ar petrece jos, undeva pe marginea unui râu, sau un
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fluviu. Mă hotărăsc, de fapt ne hotărâm mai mulţi să
ne ducem acolo să verificăm dacă e aşa, sau să vedem
despre ce e vorba. Ajungem în preajma râului,
mergând pe un drum, printr-o câmpie destul de pustie,
deşi de un verde intens. Pe stânga se vede o vilă
frumoasă dar nelocuită. Aflăm că terenul a devenit
mlăştinos din cauza fluviului şi că pereţii caselor s-au
crăpat de umezeală, drept pentru care lumea le-a
părăsit. Ajungem pe malul râului, unde e multă
forfotă. Sora mea şi cu un bărbat, care m-au însoţit
până acum, mă părăsesc luându-şi rămas bun, sau eu
le cer să mă lase de acum singură. Cobor nişte trepte
de piatră, printre oameni care stau de o parte şi alta a
scării. Scara are un parapet de piatră pe care sunt puse
din loc în loc câte două monede de 100 de lei, aşezate
una lipită de alta, formând astfel un 8 culcat. Constat
că şi eu am în pumn două monede de 100 de lei, dar
văzându-le pe cele puse pe parapet mă reped şi iau
încă două monede. Apoi, observând şi alte monede,
mai jos, mă reculeg şi-mi dau seama că nu e frumos
sau bine ce am făcut şi pun la loc pe parapet cele două
monede.
Cobor mai departe pe scări, parcă aflu că se
găseşte şi o insulă în mijlocul râului, ceva la care se
ajunge mai greu, cu o barcă, şi care îmi sugerează în
minte mănăstirea Snagov (cea de pe insula din
mijlocul lacului Snagov, o mănăstire care e în fapt
necropola voievodală a lui Vlad Țepeș). Cobor mai
jos, printre oameni mulţi şi bătrîni, urâţi, zdrenţăroşi.
Intru într-un subsol întunecos şi întortocheat. Acolo
ajung într-o cameră cam întunecoasă, unde pe o
tejghea se află o mulțime de pantofi uzaţi, de toate
formele și mărimile. Camera îmi aminteşte de
magazinul sătesc mizer şi sărac din satul bunicilor
mei, din copilărie. Camera e o prăvălie de fapt, iar pe
tejghea parcă recunosc o gheată de-a mea, lucru care
mă amuză şi mă nedumerește, chiar mă uimeşte, căci
ce caută gheata mea acolo?
Ies afară din camera aceea întunecoasă. Urmează
o mică scenă intermediară în care mă simt iar cuprinsă
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de acele frisoane speciale, care mă blochează şi-mi
circulă atotputernic prin corp. E o legătură între ele şi
locul unde mă aflu. Brusc, mă revolt împotriva lor şi
a locului întunecos şi mizerabil unde am coborît şi mă
decid să nu mai accept situaţia asta şi să ies de acolo,
să mă întorc. Urc acum înapoi scara de piatră, acum în
plină lumină solară. Scara e înţesată de lume mizeră
care stă aşezată pe ea și o blochează. Încerc să trec
printre ei, dar parcă ei nu vor să mă lase. Pe o treaptă,
în dreapta, stă un bătrân care nu se dă la o parte când
vreau să pun piciorul pe treaptă. Îl bruschez, îl împing
într-o parte ca să-mi fac loc, şi atunci îl aud spunândumi cu un glas plângăcios că acolo e locul Magdalenei,
de aceea îl ţine el ocupat, pentru ea, când o să vină.
Când îmi pun cu greu piciorul pe treaptă, în stânga stă
o fetiţă, care, bruscată şi ea de mine, îmi spune pe un
ton plângăcios că și ea o aşteaptă pe Magdalena. Trec
cu o forţă disperată de ei şi ajung sus, undeva. Mă aflu
într-un orăşel de munte, pe o stradă cu mici magazine
de o parte şi alta. Acum se află lângă mine şi el, pe
care îl simt ca pe o prezenţă benefică. Simt că am
reuşit să trec cu bine o probă, că am învins ceva, numi e clar ce anume, dar e în legătură cu locul din
subsol şi cu frisoanele. Îi spun asta bucuroasă lui.
Brusc, mă aflu în patul meu cel adevărat unde (tot
în vis aflându-mă), simt că pune stăpânire pe mine
forţa aceea năprasnică ce m-a mai copleşit de câteva
ori până acum, în somn sau în trezie şi semi-trezie. O
greutate mare apasă pe trupul meu imobilizat, şi în
acelaşi timp, vrea să mă absoarbă în sus. E aceeaşi
forţă ca acum un an, în noaptea de 18 sau 19
februarie. De data asta nu mai suport pasiv această
forţă, adică doar ţinându-mă eu bine în şi de trupul
meu ca să nu fiu scoasă afară din el cum am făcut
acum an, ci pur şi simplu mă revolt. În ciuda
imobilizării pe care o simt în trup, fac eforturi
disperate să mă mişc, să mă smulg de sub forţă,
răsuflu extrem de agitat şi de speriat. Şi mă trezesc.
Sunt chiar în patul meu cel adevărat şi încă respir
agitat, inima îmi bate puternic şi simt cum plumbul
din trup se risipeşte treptat.
Îmi amintesc perfect totul, înţeleg fulgerător şi
sensul visului dinainte, care e mortuar, a fost un
„descensus ad inferos”. Sunt sub impresia forţei
năprasnice. Cu spaimă mare încep să mă rog repede în
gând. Trupul îmi este cuprins de un frison puternic de
frică, de teroare, pe care o simt aproape densă,
consistentă ca un câmp energetic în jurul meu. Sunt
foarte atentă şi în stare de alertă. Simt apoi că trupul
îmi e cuprins de un fel de unde frisonante, altele decât
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teroarea de dinainte. Seamănă cu cele din timpul
rugăciunii, dar nu sunt identice. Le simt ca pe o
anvelopă în jurul meu, o anvelopă care, în dreptul
zonei inghinale, acolo unde coapsele înconjură sexul,
se topeşte, slăbeşte în intensitate, parcă se scurge în
jos, e absorbită acolo şi dispare. Senzaţia se repetă de
câteva ori, în valuri, care toate se topesc, dispar în
dreptul zonei dintre picioare. Sunt foarte atentă la tot
ce mi se întâmplă şi mai ales sunt atentă să nu adorm.
Ştiu că nu trebuie să adorm, cu nici un preţ, căci altfel
forţa ar reveni, şi tocmai atunci mi se face un somn
puternic. Dar mă străduiesc să rezist. După o vreme,
încet, mă liniştesc, nu-mi mai e frică, parcă ştiu că
pericolul a trecut. Mă întorc pe o parte, căci până
acum am stat cu faţa în sus, cum dorm de obicei şi
cum de obicei mă surprind întâmplările teribile din
noapte. Apoi adorm, cam iepureşte, dar totuşi adorm.
De dimineaţă, gândul că visul de azi noapte dă
seama despre starea de decădere în fizic, în material,
în care mă aflu şi care m-a dus aproape de pierzanie.
Gândul că forţa năprasnică nu poate fi decât de natură
malefică, căci forţele benefice nu te forţează, nu te
imobilizează şi nu te terorizează. Gândul că între
pornirea „în sus” şi pornirea „în jos”, la mine domină
acum cea de a doua. Visul îmi aminteşte un alt vis,
avut acum vreo zece ani, similar. Cel de acum e totuşi
mai complex şi vorbeşte despre o „etapă” diferită,
poate mai profundă, de conştientizare a destinului
meu. Ştiu clar că visul cu fluviul a fost o coborâre în
bolgii, în limburi, o experienţă a morţii.
10 martie
Înafară de cărți de esoterism și de istoria artei,
citesc în mod regulat din Pateric. În ciuda limbii
arhaice şi greoaie, ba chiar stângace adeseori, lectura
îmi face bine. Mă linişteşte şi mă abstrage din lume.
În plus, mă ajută să nu uit reperele cele înalte, în
cursul săptămânii.
Acum, în lumina acestei lecturi, văd visul şi
trăirea năprasnică de la începutul lunii şi ca pe un
posibil semn de avertisment din partea Divinului.
Căci el nu e doar efluviu bun şi iubire; ci, asemeni
unui educator, sau unui părinte, sau a unui Prieten
iubit, trebuie să te şi certe pentru micimile şi căderile
tale. Simt episodul acela ca pe un semn de dragoste,
finalmente. Ca şi cum, în lipsa altor posibilităţi de
manifestare, care să nu fie chiar rele, dure, aspre, dar
să fie suficient de puternice şi de clare, Duhul Sfânt se
poate manifesta şi aşa, ca să mă facă să înţeleg, după
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puterile mele, că sunt în greşeală, că iar am alunecat
de pe calea cea bună, că iarăşi cad.
15 martie
Acum două seri am intrat în biserica Sf. Vasile de
pe Calea Victoriei, de lângă Institutul unde lucrez.
Biserica „mea”. Tocmai începuse slujba de seară, era
ora 6 şi ceva. Biserica era învăluită în lumină
misterioasă, în clarobscur mai precis, şi era plină de
oameni. M-a lovit sentimentul de adevărată evlavie pe
care-l manifestau cei mai mulţi dintre ei. În naosul
îngust, căci biserica nu e mare, se rugau intens,
împreună cu preotul şi cu o femeie bătrână ce cânta în
locul diaconului, vreo 20 de oameni. Mulţi erau
bărbaţi tineri şi fete. Dintre ei, mulţi erau în genunchi
şi cu capul plecat până la pământ, în umilinţă totală.
Alţii băteau metanii de sus şi până jos, stând în
picioare şi prăbuşindu-se la pământ de câte ori auzeau
„în numele Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt”.
Am intrat şi eu în rândul eu, lipindu-mă de o
coloană. Ce a urmat a fost un fel de luptă nevăzută a
mea cu demonul mândriei. Căci, impresionată de
atmosferă, voiam să fac şi eu acelaşi lucru ca ceilalţi
– şi nu reuşeam, nu puteam. Mă simţeam sensibilizată
până la lacrimi de ce vedeam, de ce auzeam şi în
acelaşi timp îmi era ruşine să nu fiu văzută cu lacrimi
în ochi. Să nu fiu cumva recunoscută de cineva. Era în
gândul ăsta şi umilinţă şi orgoliu, nu voiam să fac
paradă de lacrimi şi de starea de evlavie care mă
cuprindea din ce în ce mai puternic, dar în acelaşi
timp realizam că grija asta ascunde ceva impur, căci
ţinea seama de lume, de restul oamenilor, de ceea ce
se vede din afară.
Ca să scap de amestecul ăsta ciudat de porniri, mam refugiat într-o strană întunecată, dintr-un colţ. Mam lăsat pătrunsă încet-încet de misterul care se
întâmpla acolo. Căci oamenii aceia cântau cu tot
sufletul şi răspundeau intens chemărilor preotului.
Lupta din mine continua şi am început să mă rog
intens să fiu ajutată. Şi la un moment dat am început
să scap de gânduri şi să simt în pieptul meu o senzaţie
intensă, dulce-dureroasă. Să simt dragostea şi evlavia
în coşul pieptului ca pe un loc gol mic şi rotund, pe
care brusc l-am vizualizat ca pe un pahar, ca pe un
pocal, ca pe un mic recipient oval, sau cam aşa ceva.
Simţeam destul de clar senzaţia asta, încercam s-o
păstrez cu gândul în mine cât mai vie, şi în acelaşi
timp participam la slujbă. Şi la un moment dat m-am
pomenit şi eu înclinându-mă până la pământ şi
atingând podeaua cu degetele, când auzeam formula
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„în numele Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt”. Şi când
am realizat, când mi-am dat seama de asta, m-a
podidit un fel de plâns, un fel de hohot uscat, de mare
umilinţă şi învingere, în care, iarăşi, pornirile păreau
amestecate, smerenia venea împreună cu sentimentul
înfrângerii mele, care era un reflex al mândriei.
Sau poate că grija minţii mele era să verifice
neîncetat dacă nu cumva ceva era impur în
manifestările mele. Ca atunci când, dând de pomană,
mă întreb brusc dacă n-o fac din vanitate şi nu din
iubire de oameni, şi chiar gândul acesta, bine
intenţionat, îmi murdăreşte cumva gestul, introducând
îndoiala, distanţa, care nu ştii dacă nu cumva vine de
la „diavol”, finalmente, iar nu de la grija Duhului
Sfânt din noi. Aşa simţeam că se întâmplă cu mine şi
acolo, în biserică, grija de a fi sinceră în ce fac
introducea o distanţă faţă de devoţiunea din mine,
care probabil că era lucrarea „gândului rău”, travestită
în gând bun, păzitor.
La sfârşitul slujbei, preotul ne-a vorbit frumos
despre celelalte slujbe din restul săptămânii. Vorbea
cu o căldură părintească, ca unei familii, şi cei de
acolo se şi comportau ca atare. În timpul slujbei, un
bărbat de vreo 45 de ani, care stătea în genunchi, s-a
dus la un moment dat la altar şi s-a făcut masă pentru
liturghierul din care citea preotul: s-a aşezat în
genunchi, a ridicat braţele în sus, şi pe palmele
răsturnate apoi pe spate preotul a aşezat cartea şi a
citit dintr-o Evanghelie. La miruirea de la sfârșitul
slujbei, oamenii s-au aşezat la rând cu multă
cuminţenie, şi alături de preot şedea un bărbat simplu
şi smerit care ne oferea bucăţi dintr-o pâine proaspătă
şi sfinţită. Când am pus bucata de pâine în gură, am
izbucnit brusc în lacrimi şi a trebuit să mă refugiez
repede afară din văzul oamenilor. Am ieşit repede din
biserică. Era seară, o seară frumoasă. N-am putut să
mă duc acasă direct. M-am plimbat pe Calea
Victoriei, am intrat în cealaltă biserică de la câteva
sute de metri mai departe, Sf. Nicolae. M-am liniştit,
am simţit că în mine smerenia învinsese provizoriu
mândria. Am simţit că era ceva important. Am cerut în
gând să fiu ajutată să-mi păzesc gândul de altfel de
intense atacuri. M-am trezit spunând „Doamne,
păzeşte gândul meu!”. Şi era bine. Şi mi-am amintit
de senzaţia din piept, trăită în biserică: am realizat că
era imaginea lăuntrică a unui sfânt pocal. Şi gândul
m-a dus brusc la Graal.
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EDUCAŢIE ARHETIPALĂ
A IDENTITĂŢII DE GEN
PENTRU COPII ŞI TINERI
Paul Andrei MUCICHESCU
Partea întâi: Problema
Pederastia a existat din Antichitate, trecând prin
Renaștere și continuând, bineînțeles, până în ziua de
azi – atât în sânul homosexualității „eliberate“, cât și
în surdine obscure. Ea a existat și există pe glob din
sfera elenilor până în cea a arabilor Bagdadului și
până în Japonia și Melanezia. Nu ar trebui, deci, în
sfârșit, acceptată? Textul de față nici nu elaborează
vreo incriminare, nici nu adresează vreun sfat statului
sau societății civile (înafară de cel al păstrării
toleranței). Țelul său este cel de a propune ortodoxiei
o formă practică de rezistență în fața agresiunii
corectitudinii politice.
Țesătura antagonismului dintre Biserică și adepții
corectitudinii politice contemporane este una
complexă, și în ea sunt împletite și importante
neînțelegeri legate de adversar – răspândite în ambele
tabere. Astfel, una din preconcepțiile majore care
domină în rândurile „liberalilor“ este că ortodoxia ar
acuza
irevocabil
persoana
implicată
în
homosexualitate. De fapt, în Biserică nu omul păcătos
este inculpatul, ci păcatul (un păcat considerat
potrivnic firii în acest caz, adică opus Operei Facerii).
Dar și în sânul Bisericii circulă opinii eronate. Una din
ele este cea că sodomia ar fi un păcat împotriva
Duhului Sfânt (cf. Mt 12, 32), tip de păcat care constă
însă în împotrivirea conștientă și îndărătnică față de
Adevăr (deznădăjduirea, de pildă). Sexualitatea
aberantă, deși neîndoielnic folosită de diavol pentru a
schimonosi chipul lui Dumnezeu din om, nu este
legată, în forma ei bazală, de cunoaștere, ci de rătăcite
impulsuri trupești ale firii căzute și coruptibile.
Homosexualitatea este, de fapt, un păcat „strigător la
cer“, împotriva căruia persoana poate lupta.
Altă opinie vehiculată în Biserică, aferentă
ultimei, este aceea că orice creație a unui autor afectat
de acest dezechilibru trebuie detestată, sau cel puțin
scoasă din canonul recomandat. În tabăra partizanilor
„corectitudinii“, pe de altă parte, există o exagerare
corespondentă – ideea omniprezenței tematice a
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homosexualității în opera unui autor, ori de câte ori
acesta poate fi suspectat de asemenea tendințe.
Militanții care se numesc specialiști în „gender
studies“ obișnuiesc să abordeze opere culturale într-o
manieră unilaterală, exclusiv din perspectiva
sexualității creatorului sau a societății în care
activează. Bunăoară, ei se grăbesc să proclame că
homosexualitatea este prezentă tematic în istorisirile
homerice legate de Ahile și Patrocle, dată fiind
pederastia din Grecia antică. Aceștia ignoră mărturia
adusă deja de Eschine (389-314 î.Chr.), oratorul care
certifică explicit faptul că relația dintre Ahile și
Patrocle era interpretată de o tradiție încă vie în
contemporaneitatea sa, ca paradigmă a celui mai nobil
devotament. Eschine o contrastează cu relațiile
desfrânate ale lui Timarh, pe care îl critică. Față de
acest tip de desfrâu disprețul lui Platon era
arhicunoscut de pe atunci, și mai este și azi între
cititorii atenți ai „Banchetului”. Că în fiecare epocă, în
funcție de societate, au existat și cei care au susținut
că relația dintre Ahile și Patrocle avea o latură carnală,
se înțelege: Din păcate, scandalul întreținut de
maladivi a fost mereu o cheie eficientă pentru a
deschide poarta intrării în istorie, țel unic al celor din
teapa lui Herostrat. Între aceștia se înscriu și cei care
încă răspândesc zvonuri despre sexualitatea poetei
Safo, în ciuda dovezilor crescânde care atestă că ele
nu sunt altceva decât pure speculații1. De abia
Bucolicele lui Virgiliu ar putea fi suspectate de
homofilie, însă acești „specialiști” nu s-ar abține nici
de la blasfemia de a include în genul lor de „dovezi
concludente” un fragment precum 2 Rg 1, 26.
Acestea fiind spuse, este totuși de netăgăduit că
tendințe homosexuale (trecute sau nu în act) s-au
dezvoltat din ce în ce mai clar în rândurile creatorilor
reputați, odată cu trecerea timpului, chiar dacă marea
lor majoritate nu le-a tematizat niciodată. Iată câteva
din cele mai celebre exemple verificabile de către
oricine, lăsând la o parte cazurile controversate sau
doar probabile: Leonardo da Vinci, Michelangelo
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Buonarroti, Benvenuto Cellini, Francis Bacon,
Christopher Marlowe, Caravaggio, Jean-Baptiste
Lully, Franz Schubert, Johann Joachim Winckelmann,
Byron, Hans Christian Andersen, Nikolai Gogol,
Oscar Wilde, Piotr Ilici Ceaikovski, Henry James,
Arthur Rimbaud, André Gide, Marcel Proust, Thomas
Mann, John Maynard Keynes, Ludwig Wittgenstein,
Luchino Visconti, Tennessee Williams, Roland
Barthes, Pier Paolo Pasolini, Michel Foucault. Lista
acestor nume, ordonată după anul nașterii, arată că
atei socialiști „rebeli” sunt urmați sau precedați de
ilustre personalități unanim apreciate, a căror
apartenență în cultura universală este ineluctabilă.
Chiar dacă ea se termină cu reprezentanți militanți din
prima categorie menționată, această listă dovedește,
totuși, absurditatea refuzului discriminării judicioase
între valoarea creației și caracterul creatorului, chiar și
în cazul în care se acceptă că cele două nu pot fi
separate în mod absolut.
Soluția care se impune a fost deja indicată –
temperarea interpretărilor „biografistice”, cercetarea
atentă a unei opere, decantarea intenției autorului și
chiar distingerea acesteia de intenția operei. Cea mai
recomandabilă metodă este cea expusă de Gadamer în
„Adevăr și Metodă”: Conștientizarea propriei
apartenențe istorice a interpretului, abordarea
respectuoasă a tradiției în care s-a născut opera în
cauză (în scopul înțelegerii ei, adică în scopul
reconstituirii sensului) – și, în cazul acceptării
orizontului ei axiologic, sintonizarea cu opera în
cauză, în notoriul proces de unificare numit de filosof
„Horizontverschmelzung”. Aceasta este soluția
abordării operelor autorilor cu tendințe homosexuale
de către Biserică. Unei opere culturale, ca „mărturie”
i se cuvine un respect asemănător cu cel pe care îl
impune o persoană. Abordarea lor trebuie să se
asemene cu pastorația, ea trebuie să fie plină de
înțelegere, și totuși fermă. Această soluție nu trebuie
însă confundată cu măsurile care se cer luate în fața
agresiunii corectitudinii politice, în fața ideologiei
care dorește impunerea unei noi „normalități”, căreia
Biserica trebuie să i se supună.
Fiindcă arma cea mai eficientă a acestei ideologii
este educarea noilor generații în spiritul dorit de ea,
care a și început, Biserica trebuie să și predea într-un
mod argumentat necesitatea acestor distincții în
programe educative. Dar mai ales, Biserica trebuie să
dezvolte o disciplină argumentată, asimilabilă
rațional, capabilă să dea un răspuns coerent ideologiei
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și de a permite dezvoltarea sexuală într-un mod firesc.
Societatea trebuie să înțeleagă că tolerarea sau
chiar acceptarea diversității sexuale nu impune
încurajarea ei, în detrimentul modelelor tradiționale
ale identității de gen. Față de modelele tradiționale,
respectiv față de educația informală care le susține,
ingineria socială contemporană și tendințele
subconștiente colective ale societății, modelate de
această inginerie, sunt dominate de intoleranță. Acest
lucru se repercutează asupra sistemelor educaționale
prin recomandarea2 și alegerea3 unor politici de
educație non-formală sau chiar formală, care susțin
electibilitatea și tranziența genului („gender fluidity”)
în ciuda riscurilor alegerii unei identități sexuale
diferite de cea biologică4. Aceste politici educaționale
vizează generarea unei școli „neutre” și „fluide” din
punct de vedere sexual5 prin experimentarea, în mod
paradoxal, a „jocului de roluri”, conducând în cele din
urmă la hipersexualizarea copiilor6 și la distragerea
atenției lor de la acele materii educaționale pe care
trebuie să le asimileze fără orizontul unei plăceri
viitoare. Aceste politici promovează un curiculum
nou, în detrimentul studiului unor discipline esențiale,
precum istoria7,8. Autocenzura comunității științifice
în fața activismului LGBTIQ+ pare să fie motivul
principal al lipsei de studii statistice care să demaște
efectele negative ale acestor politici. Există însă cel
puțin un studiu relevant al cazurilor documentate de
părinți9, cu rezultate confirmabile de persoane cu
experiență10, care arată că disforia de gen este cauzată
cultural, datorită sugestibilității infantile și a
vulnerabilității tinerilor la spiritul de frondă11 și de
turmă12. Această problemă trebuie soluționată chiar și
numai în scopul apărării societății libere.
Partea a doua: Un răspuns dat intoleranței
Evenimente recente care marchează intoleranța
față de modelele tradiționale ale identității de gen
variază de la banalități precum apariția în 2019 a
primului sistem de operare Apple (iOS 13.2), ale cărui
caractere „emoji” sunt lipsite fizionomic de gen și
„deghizabile” în multiple roluri13, la măsuri
scandaloase, precum posibilitatea acordată în Marea
Britanie violatorilor arestați de a-și declara sexul ca
fiind feminin14, și până la cazuri burlești și tragicomice de-a dreptul15,16,17. Cei mai afectați de aceste
schimbări societale sunt copii și tinerii în curs de
formare personală.
Desmond Napoles, un „drag queen” de 12 ani
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lăudat de organizații media respectate18, cu peste 4500
de fani pe twitter, peste 5600 pe youtube și peste
30000 pe facebook, împreună cu concurentul său
„Queen Lactatia” și cu alți copii campioni ai
minorităților LGBTIQ+ documentați în 2019 de
regizoarea Megan Wennberg19 reprezintă vârful de
lance al influențării eliberării sexuale a minorilor, al
expunerii lor la sexualități alternative, al tratării lor cu
hormoni și chiar al intervențiilor chirurgicale20 în
scopul „normalizării”. De multe ori, libertatea reacției
negative a publicului la acești „formatori de opinie
publică” este îngrădită online21 iar vocile experților
sunt puse în rampă doar selectiv. Unora li se acordă o
platformă chiar și pentru a afirma că pedofilia ar fi o
orientare sexuală înnăscută22. Există persoane publice
care etichetează ca „transfobie” nu doar refuzarea
includerii persoanelor transsexuale în concursuri
sportive feminine, ci și refuzarea sexului cu o
persoană transsexuală doar pe motivul opțiunii ei de
gen23. Există instituții de protejare a femeilor violate
vandalizate datorită neacceptării „femeilor”
transsexuale24 etc.25. Există chiar și profesori
universitari din domeniul psihologiei copiilor și
tinerilor care sunt nu doar calomniați, ci și concediați
pentru că susțin că până la vârsta de 9 ani copii nu pot
lua decizia unei orientări sexuale diferite de
condiționarea biologică26.
În așa-numitul „spațiu public‟ al societății
contemporane, mult-lăudata cultivare democratică a
libertății de opinie trece printr-o criză, cultura PC
(cultura corectitudinii politice) încurajând astăzi un
set finit de opinii sancționabile (acel „orice‟ care „se
poate susține‟) și luptând pentru cenzurarea oricărei
alte pluralități („orice e ok, în afară de…‟). Prin
constrângeri precum denunțuri publice, șantajare și
chiar adoptarea unei legislații care să impună coerciții
statale, cultura PC țintește, în fond, nu condamnarea
unor anumite idei prin demonstrație rațională și prin
fidelitate față de o axiologie consensuală, ci, de fapt,
cenzurarea totalitară a oricăror alternative viabile și
puncte de vedere întemeiabile în axiologia Sfintei
Tradiții.
Regulile severe ale limbajului care se impune
astăzi în mod latent pretutindeni pe glob reprezintă un
câmp minat, din cauza căruia orice persoană
nespecializată terminologic riscă să se expună
acuzațiilor de bigotism ale activiștilor care păzesc așanumita „opinie publică”. Aceștia sunt astăzi din ce în
ce mai agresivi și mai intoleranți. Fenomenul este
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amplificat de agenți mass-media care susțin
impunerea perspectivei respectivelor minorități27 în
societate. Uneori acești agenți vizează copii și tinerii
în mod declarat28 și, ca să revenim la capitolul
educației, amplificarea este determinată și de filme și
publicații inadecvate29, alese totuși de biblioteci
publice și școlare.
În special în mediul urban, copii și tinerii sunt
supuși unui flux mediatic cu efecte manipulatorii, care
nu doar încurajează interesul față de sexualitate și
chiar promiscuitatea, ci chiar și relativizarea,
contestarea propriei identități sexuale. Așadar, este
necesară o disciplină care să vizeaze nu doar
echilibrarea psihologică a opțiunii sexuale conforme
cu biologicul, ci și stabilirea unor repere stabile care
să poată fi asimilate la nivelul reflexiv și invocate în
mod critic într-un concurs de argumente cu partea
adversă. Educația arhetipală a identității de gen este
de înțeles ca acea jumătate care lipsește azi din ecuația
pregătirii copiilor și tinerilor pentru decizia culturală
personală cu privire la propria identitate de gen.
Pentru a contracara fenomenele descrise, se
propune testarea și implementarea unei ore opționale
de educație a identității de gen care să apere valorile
tradiționale, pentru ciclul primar, gimnazial și liceal,
și trecerea în regim opțional a educației de gen
diversificat. În viitor, numai această soluție va putea
oferi o îmbunătățire societală înspre spre toleranță,
invitând acceptarea posibilității de a recunoaște
rigoarea, soliditatea conceptuală și viabilitatea
alternativei tradiționale cu privire la identitatea de
gen. Numai ea va putea preveni protestele familiilor și
chiar retragerea copiilor de la orele de educație de
gen. Într-o societate democratică în care mai există
vechi valori consacrate, predării modelului tradițional
trebuie să i se acorde aceleași drepturi ca și celui care
promovează diversitatea. Nu există nici o dovadă că
permiterea interesului băieților față de mașinuțe și a
interesului fetelor pentru păpuși generează mai târziu
misoginism sau vreo discriminare socială de orice fel.
Asemenea afirmații trebuie demascate ca fiind pur
speculative. Cel mai eficient mod de a dovedi
contrariul tuturor tezelor de acest gen, afirmate de
ideologia adversă cu privire la dezvoltarea umană este
testarea efectelor unei educații identitare care să
fundamenteze modelul tradițional, încurajând, în
același timp, toleranța față de minoritățile sexuale.
O astfel de echilibrare a ofertei educaționale poate
detensiona situația cauzatoare a crizei identificate
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întărind libertatea opiniei în societate și evitând
impunerea unui newspeak. Ea poate anula senzația
dictaturii minorităților și, în primul rând, poate ghida
copii și tinerii, permițând ferirea de riscurile
manipulării actuale, până la o vârstă în care își pot
decide preferințele sexuale și pot asuma o astfel de
decizie culturală cu discernământ. Rezultatele
estimate ar avea o importanță majoră. Impactul asupra
unei bune părți a societății va fi vizibil, în primul rând
la nivelul evoluției demografice, iar în cel de-al doilea
la nivelul dispariției problemei patologiilor legate de
depresii și/sau de promiscuitate. România va fi
dobândit o autonomie fantasmatică și va putea decide
ea însăși rata consumului conținuturilor mediatice și
propagandistice propagate de ideologia insidioasă și
agresivă a corectitudinii politice.
Pe ce ar fi întemeiată o astfel de disciplină? Există
două dimensiuni ale unui răspuns – cea cantitativă, și
cea calitativă. În cele ce urmează, schița primei va
funcționa ca o introducere în expunerea celei de-a
doua. Disciplina vizată se va folosi de istorie:
Formarea civilizației europene a fost împlinită de
creștinism. Perspectiva creștină asupra identității
arhetipale de gen (Adam/ Hristos – Eva/ Maria) este
de privit ca reflectându-se în anticipări și înrudiri
precum în cea iudaică, islamică, în antichitatea greacă
(cf. Aristotel, Metafizica 986a22-b2), în sisteme
simbolice tribale din India, în I Ching, în Hagakure
etc. Paralele globale evidente vor putea fi explorate și
centrate prin filtrul creștin. Istoria culturii oferă
nenumărate exemplificări de care sistematizarea se
poate servi – tema pământului, a peșterii, tema
oglinzii, a orașului, a labirintului, tema iubirii Maicii
Domnului (Sfânta Fecioară fiind prefigurată, de pildă,
de dreapta Sara), opusă perversiunii raționalistei
Medeea; apoi muntele sacru și cosmic; tema crucii,
axialitatea lui Hristos (prefigurat de dreptul Iacov
etc.), adevărata masculinitate opusă perversiunii
sentimentalistului Don Juan. Conținuturile vor fi alese
corespunzător vârstelor, în funcție de complexitate și
de gradul de explicitare necesară a subiectelor legate
de comuniunea sexelor.
Așa cum indică cele de mai sus, „Educația
arhetipală a identității de gen pentru copii și tineri”
(cu un nume adaptat conținuturilor destinate fiecărui
ciclu de învățământ între clasele 0-1230 și inteligibil
clasei de vârstă corespunzătoare) ar avea ca scop
transmiterea istoriei și a fundamentelor perechii de
arhetipuri masculin-feminin. Dar este arhetipul?
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Noțiunea este o compunere din ᾰ̓ρχή, desemnând aici
o origine ontologică, și τύπος (model al ștanței/al
imprimării), și are o istorie lungă, începând încă de la
Filo din Alexandria. Mircea Eliade explică ideea de
fond prin apel la participația platonică: În orice
ontologie religioasă, a fi (real) înseamnă a exprima un
arhetip (divin), fără de care orice sau oricine își pierde
sensul și însemnătatea31, iar timpul își pierde
sacralitatea, devenind pură „teroare a istoriei”. Pe
scurt, se poate afirma că arhetipul este, pe cel mai
înalt plan, „divin”, în sensul că este transcendent. De
pildă, Paternitatea lui Dumnezeu este eternă, adică
supranaturală și supraistorică, ea nu ține nici de
natură, nici de cultură. Următorul plan al existenței
arhetipului este cel al făpturii, al tuturor celor create,
adică al naturii, al „firii”. Aici se diferențiază firea
necăzută, așa cum era ea în illo tempore, de cea în
starea căzută, empirică, adică de cea din istoria
continuată până acum. În mod corespunzător, în ceea
ce ține de planul prezenței arhetipului în om și în toate
făpturile vii, este necesară încă o distincție. Arhetipul
nu este în primul rând istoric, ci este în primul rând
arhitectonic, adică o condiție de posibilitate a istoriei,
ținând de transcendentalul ei. Doar manifestarea îi
este istorică și supusă, într-o anumită măsură,
contingenței naturii căzute. Așadar, „paternitatea
transcendentală este sacerdotală și regală, pe când cea
naturală este biologică”32. În cultură (mediul mult
invocat de ideologii militanți), „paternitatea este
proiecția acestui sacerdoțiu și acestei regalități
arhitectonice în istorie. Arhetipul transcendental
unifică natura și cultura manifestându-se pe ambele
niveluri fără să provină însă din ele”33.
Axializarea omului (moralitatea, sănătatea,
îndumnezeirea) o dă comuniunea sa cu Ziditorul și
Restauratorul său, prin intermediul chipului
(arhetipal) al lui Dumnezeu din om. Hristos este
Arhetipul omului, în omenitatea Sa, ea fiind „măsura”
desăvârșirii oricărui om, altfel spus „măsura”
transcendent-transcendentală. Rațiunile divine
răsfrânse în omenitatea lui Hristos și „apoi” în cea a
oameilor sunt transcendentale și, totodată active
imanent. Acest sens a fost dezvoltat de Sfântul
Grigorie Teologul și de Sfânta Tradiție în general. Dar
tot aceasta este pepiniera conștientizării unui sens care
merge și mai departe. Logoii supramundani despre
care a scris Sfântul Maxim Mărturisitorul sunt rațiuni
inseminatoare, logoi-intenții dați în energii necreate.
Corespunzându-le pe planul mundan, arhetipurile
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inseminate în făpturi le preced și le structurează pe
acestea. Ele nu aparțin făpturii, ci lui Dumnezeu, dar
zidesc făptura conform Planului providențial.
Arhetipurile masculin-feminin aparțin între acele
principii cosmogonice ale Făcătorului care au o
funcție germinală pentru viața complexă, afectând
nivelul biologic, fără a fi însă reductibile la el. Ele nu
sunt reductibile nici la nivelul comportamentului, nici
la cel al combinației genetice, nici la cel al
informației, dar ele se manifestă informațional,
genetic și comportamental, pentru ca analogia cu
Liturghia ținută de Hristos în Sfânta Sfintelor din Cer
(Evr. 9,24) și participarea la ea să poată exista.
La acest nivel, decelarea fundamentului
disciplinei propuse, elaborată în paralel cu studii
serioase privind atât teoria informației, cât și
descoperirile geneticii contemporane (deturnabilă de
către experimente iresponsabile), și păstrând o atenție
deosebit de critică față de analizele lui Carl G. Jung
(deseori intuitive și argumentate, însă la fel de des
susceptibile unor denaturări obscurantiste) sau față de
orice gnosticisme în general, este în ziua de azi
sarcina imperioasă a catedrei universitare de teologie
dogmatică ortodoxă!
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A MURI PENTRU O IDEE
Florin CRÎȘMĂREANU

A vorbi și, mai ales, a scrie despre moarte nu e
tocmai ușor și nici la îndemâna oricui. În primul rând,
pentru că moartea nu este o experiență pe care să o
poți împărtăși ulterior și celorlalți. Îmi pare că
Ludwig Wittgenstein surprinde excelent acest aspect
atunci când afirmă că „moartea nu este un eveniment
al vieții. Moartea nu se trăiește” (Tractatus logicophilosophicus, 6. 4311, trad. de Mircea Dumitru şi
Mircea Flonta, p. 157-158). Pe de altă parte, nu
trebuie să fii filosof pentru a conștientiza faptul că
fiecare dintre noi își va trăi propria moarte la un
moment dat. Întotdeauna însă, când scriem despre
moarte, avem în vedere moartea altora.
Costică Brădățan, profesor la Texas Tech
University (SUA), alege să se poziționeze în cadrul
unei tradiții venerabile, care a făcut din problema
morții o temă centrală a filosofiei. Mai mult decât
atât, în cartea apărută la Humanitas sunt aduși în
discuție acei gânditori ‒ foarte puțini, din punctul
meu de vedere ‒ care au căpătat notorietate prin
moartea lor. Se spune că acești filosofi au murit
pentru o idee, iar nu din cauze naturale, cum s-a
întâmplat cu cei mai mulți dintre ei. Așadar, prin
sacrificiul lor suprem, acești gânditori trebuie cinstiți
ca niște martiri ai filosofiei.
În ceea ce privește structura cărții pe care o avem
în vedere, după Introducere urmează cinci capitole
dense, împărțite, la rândul lor, în mai multe secțiuni.
Volumul semnat de Costică Brădățan se încheie cu
Bibliografia și Indicele de nume.
Mai ales în prima parte a cărții este acordată o
mare atenție filosofiei ca mod de viață (une manière
de vivre), care trebuie să contribuie la modelarea
sinelui, sau, în termenii lui Plotin, în ce mod poți „săți făurești propria statuie” (Enneade, I, 6, 9; trad. de
V. Rus, p. 199). În linia lui Pierre Hadot, frecvent
invocat în paginile lucrării, Costică Brădățan susține
că „filosofia nu e un simplu ansamblu de doctrine pe
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care le poți în principiu trece sub tăcere sau la care
poți chiar renunța, ci un mod de viață, ceva care ți-a
impregnat întreaga biografie” (p. 22). De asemenea,
este adusă în discuție o problemă importantă, aceea a
trupului, ocolită frecvent de către filosofi, mult prea
concentrați doar pe concepte, categorii, idei,
abstracțiuni în general. În acest context, autorul
nostru vorbește despre „locul propriu al filosofiei,
sălașul ei, care nu este cartea sau articolul academic,
ci trupul filosofului. Ea nu există cu adevărat decât
dacă e întrupată într-un om” (p. 51).
În paginile cărții semnate de Costică Brădățan
sunt menționate personaje precum Socrate, Hypatia,
Boethius, Giordano Bruno, Thomas Morus, Edith
Stein, Jan Patočka, care au pătimit pentru ideile lor.
Însă fiecare caz are particularitățile sale și trebuie
analizat în contextul epocii în care a trăit și creat
respectivul autor. Mai mult decât atât, printre
analizele dedicate celor care s-au ocupat cu filosofia,
autorul mai strecoară în carte și informații despre
contribuțiile aduse de unii pictori, precum
norvegianul Edvard Munch (1863-1944), cu a sa
litografie intitulată Autoportret cu braț scheletic
(1895) sau cu tabloul numit Moartea și femeia
(1894). De asemenea, este menționat și pictorul
suedez Albertus Pictor (cca. 1440-1507), cu al său
tablou Döden spelar schack (Moartea jucând șah),
care l-a influențat decisiv pe regizorul Ingmar
Bergman, în filmul din 1957 Det sjunde inseglet (A
șaptea pecete). Dansul morților din scena finală a
filmului ar putea avea drept sursă de inspirație pentru
regizor celebra pictura murală din Basel, Totentanz
(Dansul morții). Ceea ce înseamnă că moartea prinde
în hora sa pe toți, nimeni nu rămâne pe dinafară.
Independent de voința noastră, moartea ne însoțește,
la un moment dat, pe toți.
Poate părea paradoxal, însă moartea dă un sens
vieții noastre, „viața are nevoie de moarte” (p. 15),
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așa cum moartea are nevoie de viață. Este un cerc
aici, dar nu unul vicios, ci unul dătător de sens,
deoarece una fără cealaltă nu se poate. Sunt câteva
pagini interesante în cartea A muri pentru o idee…
dedicate lui Martin Heidegger cu a sa Sein zum Tode.
La rigoare, filosoful german nu face altceva decât să
reia într-o formulă concisă o spusă medievală, ce
aparține lui Johannes von Tepl (cca 1350-1415),
potrivit căreia „din clipa în care se naște, omul este
destul de bătrân ca să moară” (Der Ackermann aus
Böhmen). Aceste pagini din cartea lui Costică
Brădățan sunt interesante mai ales pentru analiza
comparativă dintre Dasein, definit ca Sein zum Tode,
și nuvela Moartea lui Ivan Ilici a lui Tolstoi (în
special, pp. 85-95). Autorul ne spune că „pe alocuri
asemănarea este atât de izbitoare, încât termenul
«pastișă» n-ar fi deplasat” (p. 85). Nu mă miră pastișa
heideggeriană, însă mă surprinde faptul că o editură
specializată în scrierile lui Martin Heidegger, și mai
ales în comentarii la scrierile sale, a acceptat spre
publicare o carte care aduce în discuție lipsa de
originalitate a profesorului german. La toate acestea
se adaugă și paginile unde este prezentată lucrarea lui
Paul-Ludwig Landsberg (1901-1944), Eseu despre
experiența morții (1936), care poate fi citită și ca o
critică la adresa concepției heideggeriene despre
moarte. Contrar învățăturii profesorului german,
„persoana umană, «nu este, în esența ei, o existență
întru moarte». Există ceva profund străin în moarte.
«Venind dintr-o altă sferă, moartea pare introdusă din
afară în existența noastră». Moartea poate fi parte a
biologiei, dar noi suntem mult mai mult decât
biologie. De aceea moartea nu face parte structural
din ceea ce suntem” (p. 99-100). În același registru,
și Dumitru Stăniloae cred că îl avea în vedere pe
Martin Heidegger când spunea că omul nu este ființă
întru moarte, ci întru viață, într-o viață veșnică.
În definitiv, ce altceva te învață adevărata
filosofie decât să fii întotdeauna cu gândul la moarte.
Încă de la începuturile sale, nu este oare definită
filosofia drept o pregătire pentru moarte (μελέτη
θανάτου, cum afirma Platon în Phaidon 80 e-81 a)?
sau, în alte timpuri, Michel de Montaigne ne spunea
în Eseurile sale, reluând, la drept vorbind, o spusă a
lui Cicero: que philosopher c’est apprendre à mourir.
Sprijinindu-se pe astfel de autorități, filosofii nu ar
trebuie să aibă nici un fel de problemă în accepta
senini, asemenea stoicilor, moartea… Din fericire, nu
este nevoie de așa ceva, deoarece de ani buni nu-i mai

trimite nimeni la moarte pentru ideile lor. Într-un
astfel de context, este important ca această definiție a
filosofiei (David Armeanul) să nu fie cu totul uitată și
așezată într-un insectar al ideilor.
Oricum, știm cu toții că nu doar filosofii au murit
pentru ceva la care țineau cu adevărat, la ideile lor, ci
și oamenii simpli, care nu pentru o abstracțiune și-au
dat viața, ci pentru credințele lor, pentru principiile
după care își ghidau propria viață. Și aceștia sunt
infinit mai mulți, imposibil de inventariat în paginile
unui volum.
Până în prezent, am constatat că filosofii
autohtoni nu s-au grăbit să scrie despre această carte
semnată de Costică Brădățan, care mi s-a părut bine
scrisă și destul de interesantă. Gândul că ar putea
muri pentru vreo idee nu-i bântuie, viața lor fiind cu
totul lipsită de orice primejdie. În definitiv, „când te
simți prea bine în propria piele, când nu te rușinezi de
nimic, n-ai nevoie de filosofie; ești foarte bine așa
cum ești” (p. 41).
Costică Brădățan, A muri pentru o idee. Despre viața
plină de primejdii a filozofilor, traducere din engleză de
Vlad Russo, București, Humanitas, 2018, 302 p.
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PLANTINGA DESPRE
LUI DUMNEZEU*
Dragoş MARICIUC
Conceptul de necesitate este unul care l-a
interesat și preocupat pe Plantinga încă din anul
1954, în urma unui curs susținut de William Frankena
despre „teoria lingvistică a conceptului a priori”1.
Plantinga găsește această teorie în variile ei forme
nesatisfăcătoare și relativistă, întrucât se sugera că un
adevăr necesar este necesar pentru că am adoptat
anumite convenții lingvistice. „Dar – se întreabă
logicianul – dacă într-adevăr asta designează, atunci
nu ar fi mai degrabă contingent decât necesar”2?
Această teorie i se pare abracadabrantă, întrucât pare
să sugereze că înainte de aproprierea anumitor reguli
și norme, orice propoziție care este necesarmente
adevărată, ar fi putut să nu fie nici adevărată, nici
adevărată în mod necesar. Dar o asemenea abordare
este absconsă și confuză. Pentru Plantinga, un adevăr
precum
(1) [(p → q) & p] → q
este în mod necesar adevărat, chiar dacă oamenii
nu susțin aceasta, întrucât „necesitatea are puțin, sau
nimic, de-a face cu ceea ce oamenii ar abandona în
fapt în diferite împrejurări, fericite sau nefericite”3
(pentru un studiu amănunțit al conceptului de
necesitate, a se vedea Alvin Plantinga – Natura
Necesității, cap. I, II și III). Prin urmare, Plantinga
este un realist, sau, așa cum îl numește Brian Leftow
într-unul din articolele sale, „concomitent Platonist și
teist”4.
Dar Platonismul intră în coliziune cu unul dintre
adevărurile fundamentale ale creștinismului, enunțat
de evanghelistul Ioan: „Toate lucrurile au fost făcute
prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără
El” (Ioan 1, 3). Dar dacă așa stau lucrurile, cum se
poate ca (1) să fie adevărată în toate lumile posibile,
dar în același timp să depindă de Dumnezeu? Dacă
(1) e necesarmente adevărată, înseamnă că (1) e
adevărată independent de ceea ce credem noi sau
convențiile lingvistice pe care le adoptăm. Cum pot fi
conciliate aceste două poziții? Suntem nevoiți să
aderăm la una din ele neglijând-o pe cealaltă? Există
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vreun mod în care putem sintetiza teza și anti-teza? În
această splendidă prelecțiune, Plantinga dorește să
răspundă la asemenea întrebări.
Discursul său este alcătuit din cinci părți: prima
parte vizează agnosticismul cu privire la natura lui
Dumnezeu și limitele limbajului susținute de unii
teologi contemporani pe linie kantiană; a doua parte
are în vedere răspunsul Sf. Toma de Aquino, și anume
faptul că Dumnezeu are o natură, dar este identic cu
ea; în partea a treia, filosoful analitic argumentează
împotriva nominalismului; a patra parte vizează ceea
ce Plantinga numește posibilismul universal al lui
Descartes; în final, este apărat un adevăr simplu și
fundamental al creștinismului: Dumnezeu are o
natură, dar nu este identic cu ea.
I. Unii teologi contemporani, puternic influențați
de filosofia lui Kant, susțin că noțiunile noastre nu
pot fi aplicate lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu
transcende orice experiență și cunoaștere. Deși o
asemenea intuiție pare rezonabilă și este îmbrățișată
de tot mai mulți oameni, Plantinga, în stilul său
specific de a face filosofie atât de analitic și rafinat,
demonstrează acest argument. Portanții acestei
viziuni par să fie convinși de următoarea inferență:
(2) Dumnezeu este transcendent: el transcende
experiența umană și nu îl putem
experimenta în niciun fel.
Prin urmare
(3) Nu putem aplica noțiunile noastre lui
Dumnezeu.
Un asemenea raționament este falacios în sens
dublu, întrucât (2) spune în mod evident ceva despre
Dumnezeu, anume că el este transcendent. Deoarece
aplicarea unui concept unui lucru presupune o
oarecare aprehendare a conceptului pus în discuție,
urmează că cel puțin un concept se aplică lui
Dumnezeu, caz în care concluzia, (3), este falsă. În
mod similar, (3) spune ceva despre Dumnezeu,
anume: că el are proprietatea de a fi astfel încât
conceptele noastre să nu-i poată fi aplicate (trebuie
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știut că Plantinga vede proprietățile într-un mod
relațional, precum aceasta). Dar dacă așa stau
lucrurile, (3) este și falsă și adevărată, caz în care
„argumentul colapsează într-o incoerență autoreferențială” (pp. 10-26).
II. În încercarea sa de a salva aseitatea lui
Dumnezeu, Toma de Aquino propune celebra
doctrină a simplității divine. Dumnezeu este ipsum
esse subsistens, iar în el nu pot exista distincțiuni
metafizice, compoziții, potență, accident de niciun
fel. În consecință, Toma sugerează că Dumnezeu are
o haecceitate, dar este identic cu ea. Dar dacă
Dumnezeu este identic cu ea, ar decurge de aici că
proprietățile sale sunt identice între ele, deoarece
dacă un lucru A este identic cu un lucru B, atunci
oricare alt lucru care e identic cu B va fi identic cu A.
Afortiori ar urma că omniștiința lui Dumnezeu ar fi
același lucru cu omnipotența sa. Mai mult decât atât,
Toma vede proprietățile într-un mod non-relațional,
asumpție pe care Plantinga o repudiază, deoarece este
mai mult decât evident că dacă Dumnezeu l-a creat
pe Newton, atunci are proprietatea de a-l fi creat pe
Newton, proprietatea pe care nu o avea înainte de a-l
crea. Doctrina aceasta este inconclusivă și trebuie
respinsă (pp. 26-61).
III. Nominalistul susține că nu există obiecte
abstracte precum cele din miriada platonică:
proprietăți, mulțimi, adevăruri necesare, numere,
lumi posibile și altele asemenea. Dar nominalismul
este irelevant, argumentează Plantinga, și nu oferă
mai multe decât realismul. Chiar dacă presupunem că
nu există proprietatea de a fi om, va fi totuși
necesarmente adevărat
(4) Niciun om nu este număr prim.
În ceea ce privește dependența lui Dumnezeu de
un adevăr necesar precum (4), putem aborda acest
concept dintr-o altă perspectivă, astfel încât:
(5) x depinde de y pentru P dacă și numai dacă
există o acțiune A astfel încât faptul că
y o efectuează pe A este o condiție logic necesară
a faptului că x o are pe P.
Astfel, conform lui (5), pentru orice adevăr
necesar T, faptul că Dumnezeu îl gândește pe T este
o condiție logic necesară a faptului că T există.
Farmecul inițial al nominalismului colapsează, prin
urmare, în urma scrutării (p. 61-92).
IV. Descartes susține că în Dumnezeu,
cunoașterea și voliția sunt același lucru, iar în calitate
de ființă infinită Dumnezeu nu poate fi limitat de

absolut nimic, inclusiv de legile logicii. Astfel,
Dumnezeu poate face astfel încât
(6) Dumnezeu le poate actualiza concomitent pe
W și.
să fie adevărată. Această intuiție este repudiată de
Plantinga, care crede că nici măcar nu are sens a
sugera că Dumnezeu poate crea un cerc pătrat sau un
celibatar căsătorit. Posibilismul universal este
absurd, iar tot ceea ce este elucubrant trebuie
îndepărtat (pp. 92-126).
V. Plantinga conchide că Dumnezeu are o
haecceitate, distinctă de el, dar bineînțeles că nu
depinde de ea în niciun fel. Soluția lui Plantinga este
o versiune a conceptualismului divin, astfel încât,
pentru orice obiect abstract O sau adevăr necesar T,
afirmarea lor face parte esențialmente din natura
divină (pp, 126-146).
Acesta este unul dintre puținele texte care au avut
un impact susbstanțial asupra mea, întrucât a existat
o perioadă când mă declaram, împreună cu William
Lane Craig (unul dintre cei mai proeminenți antirealiști contemporani)6, un adept al nominalismului,
în variile lui forme: figuralism, structuralism modal,
ficționalism, constructibilism și altele asemenea; deși
am considerat conceptualismul o soluție viabilă
întotdeauna. După citirea acestui text am devenit
conceptualist, iar argumentul decisiv are de-a face, în
mare parte, cu noțiunea sau conceptul de necesitate
și, în mod implicit, cu adevărurile necesare. Sunt
însă încă pe drum.
Note:
*. Alvin Plantinga, Does God Have A Nature?,
Marquette University Press, Milwakee, 1980.
1. Idem, Self Profile, edited by James E. Tomberlin și
Peter van Inwagen, 1985, p. 71.
2. Ibidem.
3. Idem, Natura necesității, traducere de Constantin
Grecu, studiu introductiv de Iancu Lucică, Editura TREI,
1998, p. 64.
4. Brian Leftow, God and Abstract Entities, in Faith
and Philosophy: Journal of the Society of Christian
Philosophers, Volume 7, Issue 2, Article 5, 1990, p. 193.
5. A se vedea cartea sa, God Over All: Divine Aseity
and the challenge of Platonism, Oxford University Press,
2016.
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O SCRIERE VECHE
DESPRE SUBLIM
Bogdan Mihai MANDACHE
Sublimul este un termen care desemnează un
tip de experiență estetică, ceea ce se află la cel mai
înalt grad de perfecțiune, de desăvârșire, de
frumusețe, sau după cum avea să spună Walter
Benjamin, este ceva dincolo de orice frumusețe.
La origine chestiunea sublimului era una care
privea retorica și estetica, sursa întregii discuții
găsindu-se în dialogul platonician Phaidros: „Dacă
se înstăpânește asupra unui suflet gingaș și curat,
el îl stârnește și-l exaltă, și-l mână către cântări și
felurite poezii; datorită chipului acesta,
nenumărate fapte ale străbunilor capătă veșmântul
frumuseții și luminează mintea și sufletul
urmașilor. Însă cel care, lipsit de nebunia ce vine
de la Muze, ajunge la poarta poeziei încrezător că
va pătrunde aci prin nimic alta decât meșteșugul
său, este un poet nedesăvârșit, iar poezia lui –
numai cumpătare – pălește în fața celei hrănite de
sfânta nebunie.” Dialogul platonician, unul despre
scriere și vorbire, despre adevăr, alături de un alt
dialog, Cratylos, avea să stârnească vii dispute,
ample comentarii de la Hermeias Filosoful până la
Martin Heidegger. Problema sublimului a atras
comentarii, mai cu seamă în lumea celor
preocupați de retorică, de arta oratorică, de
frumusețea expozeului începând cu veacul întâi al
erei noastre, mai accentuat după ce tratatul Peri
hupsous/ Despre sublim a început să circule în
mediile intelectuale ale lumii antice. Înainte de a
face câteva considerații despre acest tratat și
editarea sa în limba română, vom aminti finalul
tratatului. Autorul, să-i spunem deocamdată
autorul necunoscut, scriindu-i lui Postumius
Terentianus, își exprimă mirarea că în vremea lor
nu mai erau „talente foarte convingătoare și pline
de vioiciune, pătrunzătoare și sprintene și mai ales
pornite către discursuri plăcute, dar talente cu totul
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înalte și pline de măreție nu se mai nasc, decât
numai rareori; atât de mare secetă de oratori
bântuie acum în lume!” Toată decăderea își avea
originea în „robia legiuită” care poate fi numită
„colivie a sufletului și închisoare obștească”, dar și
în faptul că oamenii nu mai prețuiau libertatea
lăuntrică, nu mai gustau din „cel mai frumos și
rodnic izvor al elocvenței, care e libertatea”,
mulțumindu-se să fie doar niște lingușitori, iar din
robi nu s-au născut oratori...
Adjectivul sublim vine din latinescul sublimis,
care înseamnă, în sens propriu, ceva înălțat în aer,
în sens figurativ, ceva înalt, mare (literar, ceva
raportat la stil, moral, ceva privitor la persoane și
acțiunile lor). Am amintit mai devreme de tratatul
Despre sublim, scris, probabil, în secolul I al erei
noastre. Asupra autorul încă mai stăruie
controverse. Mulți autori occidentali l-au atribuit
unui anume Pseudo-Longinus, care a trăit în
secolul al III-lea al erei noastre, dar care ar fi reluat
textul unui autor necunoscut care a trăit în secolul
I. În lumea apuseană modernă, tratatul Despre
sublim a pătruns și a exercitat o puternică influență
odată cu traducerea sa, în 1674, de către Nicolas
Boileau, Le Traite du sublime ou du merveilleux
dans le discours. Preluat de Addsion în ziarul „Le
Spectateur” (1711-1712), a devenit subiectul unei
ample discuții despre distincția între frumos și
sublim, cea mai cunoscută pledoarie din epocă
fiind cea a lui Edmund Burke în A Philosophical
Enquire into the Origin of Our Ideas of the
Sublime and Beautiful. Subiectul va fi reluat de
Imm. Kant în „analitica sublimului”, capitol din
Critica faculțății de judecare. Edmond Burke situa
sublimul pe un nivel superior celui al frumosului,
acesta din urmă văzut ca obiect care putea suscita
doar plăcerea. Imm. Kant va duce chestiunea
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sublimului într-o analiză transcendentală, situând
originea sentimentului sublimului în dispoziția
sufletească a subiectului care rezultă dintr-o
anumită reprezentare care afectează puterea de
judecare. Despre sublim, pe același teren al
filosofiei germane, au scris Friedrich Schiller,
Friedrich Schelling sau Johann Winckelmann.
În anul 1935 a apărut la București, în traducerea
lui C.I. Balmuș, Eseul despre Sublim, atribuit unui
autor grec necunoscut. În anul 1970, a apărut la
Editura Univers, București, volumul Arte poetice.
Antichitatea, coordonat de D.M. Pippidi, care,
printre alte lucrări, cuprindea Tratatul despre
sublim, atribuit de această dată lui Dionisius din
Halicarnas, nu lui Longinus, ministrul cărturar al
reginei Zenobia a Palmyrei, care a trăit în veacul al
III-lea e.n. Nu cu mult timp în urmă a apărut e nouă
ediție a scrierii lui Dionisius din Halicarnas Eseul
despre Sublim, ediție bilingvă, traducere, prefață,
introducere și note de Constantin Balmuș; studiu
introductiv și notă asupra ediției de Traian
Diaconescu, Iași, Editura Institutul European, seria
„Studii clasice”, 2019, 242 p. Traducătorul atrage
atenția asupra dificultăților traducerii unui text pe
baza unui singur manuscris, mai toate edițiile
moderne încercând prin varii artificii sa
compenseze lipsa textului sau obscuritățile
acestuia, dificultăți cu atât mai mari în cazul
traducerii în limba română, căci „limba noastră,
fragedă și rustică, nesubțiată îndeajuns de o
literatură filozofică, nu poate decât pe departe
tălmăci toate subtilitățile de cugetare ascunse în
cuvântul grec”. Scrierea lui Dionisius din
Halicarnas a apărut dintr-o polemică, pentru a
combate un text al lui Caecilius, Despre sublim.
Amândoi aparțineau unor școli retorice, dar unor
școli retorice deosebite, cu viziuni estetice diferite;
pentru Apolodor din Pergam, unul dintre corifei,
retorica era o adevărată știință, în vreme ce Teodor
din Gadara artizanul celeilalte școli, retorica era o
artă, nu o știință, pasiunea fiind cea care
însuflețește povestirea și dă vigoare argumentelor.
Caecilius din Caleacte, cel cu care polemizează
Dionisius din Halicarnas, aparținea școlii
apolodoreice. Scriind despre sublim, Caecilius nu a
reușit decât să provoace un autor care îi vorbește în
alți termeni despre sublim, sublimul care adaugă

cuvintelor „o vigoare și o putere nebiruită,
copleșește sufletul oricărui ascultător. [...] Sublimul
însă, când izbucnește la timpul potrivit, farmă totul
ca un trăsnet și arată dintr-odată toată puterea
oratorului.”
Dionisius din Halicarnas încearcă să reașeze
lucrurile care țin de arta oratorică pe dreptul lor
făgaș, arătând că de unde izvorăsc calitățile, de
acolo vin și defectele, și că totdeauna oamenii de
spirit trebuie să cultive frumusețea expresiei și
farmecul stilului pentru că „frumos și într-adevăr
sublim e ceea ce place întotdeauna și tuturor”, mai
presus de îndeletniciri, vârstă sau limbă. Dar care
sunt „izvoarele cele mai îmbelșugate ale
sublimului”? În opinia scriitorului grec, ele sunt în
număr de cinci, având ca temelie comună darul de
a vorbi: fericita îndrăzneală în idei, pasiunea
năvalnică și însuflețită, formarea de figuri de
cugetare și de cuvinte, alegerea cuvintelor, așezarea
și legarea cuvintelor după demnitatea și măreția lor.
În analiza unor opere literare, Dionisius din
Halicarnas are ca punct de referință ideea că
„sublimul este un ecou al măreției gândurilor”.
Prețuind stilul, prețuind tragicul și pateticul,
Dionisius caută sublimul într-un miraculos amestec
între calitățile estetice și tehnicile stilului, caută
locul în care se naște noul concept al sublimului
care exclude falsele măreții și înlătură excesul
pompos. Actuala ediție reia după o jumătate de
secol pe lîngă traducerea Eseului despre sublim și
nota introductivă a lui D.M. Pippidi care face utile
considerații despre scrierea anticului autor, încă
numit Anonim, dar și despre traducerea lui C.I.
Balmuș. Volumul actual se încheie cu câteva pagini
scrise de Alexandru Călinescu despre preocupările
lui C.I. Balmuș și despre frumoasa traducere: „În
cultura noastră, Eseul despre Sublim a pătruns
printr-o traducere excelentă, realizată cu har și
înaltă competență, cu un simț deosebit al nuanțelor,
cu rigoare și finețe; o traducere exemplară, model
de adecvare și precizie terminologică”. Prin Eseul
despre Sublim, Dionisius din Halicarnas a căutat
cauzele decăderii oratoriei și literaturii, defectele
recunoscute ale vorbitorilor și scriitorilor din
secolul I, pledând pentru un discurs care să
strălucească prin gânduri înalte și desăvârșita
înălțime a expresiei.
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Marius CHELARU

Danièle Duteuil1, în prefaţa sa (Tropicul hipnotic
– se prea poate şi cu referire la unul din textele lui Jo
Pellet: „trag cu tong2-urile/ Mekongul la Nam Khan3/
tropicele hipnotice”), se întreabă retoric: „Cine nu a
auzit de fluviul mitic Mekong?, vorbind despre
lumea de un farmec aparte pentru ea, ca european, cu
exotismul dar şi cu specificul acesteia, pe care îl
regăsim la fiecare pas în textele din acest volum.
Autoarea şi-a concentrat impresiile de călătorie,
multe şi detaliate (cu senzaţii, sentimente, percepţii
din imediat dar şi incursiuni dincolo de cele distinse
la prima vedere, în istoria/ credinţa/ cultura/ tradiţiile,
mentalitatea oamenilor locului), nuanţate, în acest
volum de „haiku, senryu şi mici note”, ca nişte
frame-uri/ momente care, fiecare în parte şi toate la
un loc, dăruiesc cititorului o frântură din mireasma
acelei lumi depărtate şi geografic, dar şi din multe
alte perspective, fie ele spirituale, de mentalitate ş.a.
Mekongul a generat legende în fiecare loc din
cele cinci ţări prin care curge4. Jumătate din traseul
lui trece prin China şi Tibet, unde este numit Dza
Chu, Râul Muntelui, pe cursul lui superior, şi, mai
ales, Lancang Jiang (în sistemul de latinizare Wade
Giles Lan-ts’ang Chiang): „Râul agitat”. În
Cambodgia este Tonle Thom/ Marele Râu, în
Vietnam: Song Lon/ Marele Râu sau, un alt nume,
Cửu Long / „Râul celor 9 dragoni”. Dar numele
Mekong vine din limba thai, de la Mae Nam Khong:
mae: mamă, nam: apă (nathi: râu); khong: lucruri.
Pentru oamenii lao fluviul Mekong este Râul/ Fluviul
plin cu de toate. În mitologia lao aflăm că Thaen a
creat lumea şi pe primul rege, Khun Bulom (Domnul/
Regele Bulom), dăruind pământul, pe care erau la
început doar câteva spirite şi zei, cu oamenii lao5,
plante, animale şi tot restul, pentru ca, apoi, să apară
cei doi regi dragoni (sau naga6), Souttoranark şi
Souvanranark, în lacul Nong Kasae Segnan, de unde
spun cei de acolo că se naşte Mekong7.
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Jo Pellet (născută în zona munţilor Jura, călătoare
împătimită prin tot felul de locuri din lume, între
care, iată, şi Asia) a privit atentă în jurul său, şi
dincolo de ce se vedea cu ochiul privitorului
„obişnuit”. Astfel, scrie şi despre satele populate de
etniile multe şi diverse de pe aceste meleaguri, în care
însă tehnica de azi, cel puţin în parte, e prezentă,
cumva; de pildă: „săteni hmong8/ în costume
tradiţionale/ cu telefonul la ureche”. Alteori, poemele
surprind instantanee simple, din sat, cu viaţa
cotidiană, hrana locală: „întoarcerea din excursie – /
pe masă mătăsuri sălbatice/ şi bolul cu insecte”;
„greierele întreg/ sau numai coapsele?/ dezbatere
elveţiano-thailandeză”. Sau despre războiul care a
lăsat urme adânci în Vietnam: „cinci ani în grotă/ la
fiecare raid american/ cu rachetele de sus”; „cratere
de bombe/ pe un câmp de orez –/ femei la recoltat”;
sau, în Laos: „ceaţă şi fluturi/ borcane misterioase9/ şi
Războiul Secret”10.
Multe poeme introduc cititorul în lumea de acolo,
cu locuri, obiceiuri, credinţe ş.a. Câteva astfel de
texte: „un falus buddha/ de dimensiunea unei bucăţi
de lemn/ priviri inocente”; „la Lao Lu Lodge11/ un
elefant din lemn gigant/ trompă enormă”. Sau un
altul, scris la unul din cele mai cunoscute temple din
Luang Prabang, anume Vat Xieng Tong: „în faţa
arborelui/ iluminării/ durerea s-a dus!”
Unele poeme par instantanee dintr-o lume de
undeva din afara timpului: „bonz adormit/ la
picioarele unei stupa/ un pisoi la picioarele lui”;
altele reflectă imagini uşor suprarealiste ale
„globalizării”: „în faţa unei pagode/ pe un camion
prăfuit/ efigia lui Che”. Sau instantanee de călătorie:
„noaptea maşinile 4 x 4/ parchează la vat-uri –/
Buddha şi Hyundai” (vat – templu); „miezul nopţii la
Vat Sen –/ hohotele unui cerber/ invizibil”. Sau, pe alt
palier: „douăzeci de elevi/ arme îndreptate spre ţintă/
la cybercafe”.
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Altele par priviri mirate ale unui călător
occidental ajuns în/ plecat din această parte a lumii:
„doamnă bătrână în papuci de casă/ la Terminalul B
–/ singură şi fără bagaje”; sau: „ieri încă la
Vientiane12/ azi în podgorii –/ sunt eu aceeaşi?”.
Mai multe poeme vorbesc în clar despre Mekong.
Doar câteva: „dejunând în pace/ pe rîul Mekong/ aşa
fragilă mi-e viaţa”; „demo de break-dance/ de-a
lungul Mekongului –/ apus de soare”; „ziua întreagă/
pe fluviul Mekong/ cum trece timpul”. Şi, desigur,
poemul despre care Denise Mützenberg consideră că
ar concentra „toată arta lui Jo Pellet”: „rostogolinduse pe limba mea/ dar rostogolindu-se şi între maluri/
Mekong dragostea mea”.
Din punct de vedere tehnic discuţia trebuie
pornită de la maniera în care se scrie lirica de sorginte
niponă în Franţa, cu diferenţele faţă de autorii de
limbă engleză de care, spun mulţi creatori de gen, se
apropie cel mai bine, din diverse motive, parţial
dictate şi de sursele de informare cel mai la
îndemână, autorii români. Pe de altă parte, nu ştiu
dacă Jo Pellet chiar şi-a propus să respecte cu
stricteţe, înainte de toate, „regulile” haiku, fie ele
moderne sau clasice (şi nu se depărtează cu totul şi în
toate textele de acestea). Nu trebuie uitat şi că şi-a
definit textele drept haiku, senryu, dar şi „scurte
note”. Cel puţin, aşa cum am văzut eu volumul, cred
că de remarcat în primul rând este atmosfera pe care
o construieşte, imaginile, „momentele haiku” pe care
le reuşeşte autoarea. Iar ilustraţiile (desene în
cerneală) semnate de Robert Gilloiun dau o tuşă de
culoare în nuanţe gri-sepia, în tonul atmosferei
degajate de acest volum al lui Jo Pellet. De altfel,
cartea cu totul este alcătuită ca un „desen” sepia, cu o
„regie” elaborată.
Pe ansamblu, un volum care, pentru cititorul
occidental, poate reprezenta o lectură aparte, o
călătorie într-o lume exotică la... „tropicele hipnotic”.
Jo(sette) Pellet, Mékong mon amour, haïkus, senryûs et
autres petites notes, Encres: Robert Gillouin, preface
(Hypnotiques Tropiques): Danièle Duteuil, cuvinte pe
coperţile I: Danièle Duteuil, Robert Gillouin, IV – Denise
Mützenberg, Samizdat, Geneva, 2014, 74 p.
Note:
1. Vice-preşedinte al Asociaţiei Francofone de Haiku,
redactor la revista „Gong”, preşedinte al Asociaţiei
Francofone a Autorilor de Haiku, cunoscută autoare de gen.
2. Tong: obiect de apucat specific locului, asemănător

cu o clemă.
3. Unul dintre principalii afluenţi ai Mekongului.
4. Supranumit Dunărea Asiei, din cauza traseului
dificil, dar şi internaţional, este printre primele 10 fluvii ale
lumii: lungimea 4,620 km (după alte surse 4,880 km); cel
mai înalt punct al albiei: în Tibet, 4968 m. Sunt cercetări
geografice (acreditate de Commission for Integrated
Survey of Natural Resources of the Chinese Academy of
Sciences, în oct. 1999) care îi situează izvorul la 5224 m, la
picioarele unui gheţar de lângă Lasagongma Creek, la nord
de muntele Guosongmucha (5514 m), 94 41 44 longitudine
estică, 33 42 31 latitudine nordică. Tibetanii cred că are şi
izvoare spirituale, dar, până acum, nici unul nu a fost atestat
geografic.
5. Pentru limba etniei dominante este utilizat termenul
latinizat lao, iar pentru ţară: Laos.
6. În legenda despre crearea Mekong-ului, Phadaeng
Nang Ai, scrie că regii dragoni erau regi naga, aveau
numele Suttho Naga şi Suwan Naga. (naga: referire la un
şarpe din mitologia thai, dar şi lao, care avea puteri
magice). În Mahābhārata naga sunt fiinţe supranaturale, cu
chip de om şi coadă de şarpe care erau în duşmănie cu
Ghandhrava, fiinţe supranaturale care se spune că erau
maestre în mînuirea leacurilor, magiei, care locuiau în
tradiţia veche în văzduh, iar în epopee pe dealuri, în zone
păduroase.
7. Xay Kaignavongsa şi Hugh Fincher, Legends of the
Lao: A Compilation of Legends and other Folklore of the
Lao People,: Geodata Systems, SUA, 1993, p. 23-26.
8. Între populaţiile din Laos (care trăiesc însă şi în
China, Thailanda, Vietnam, Myanmar) întâlnim şi pe lao
sung (muntenii; categorie de grupuri etnice care vorbesc
limbi tibetano-burmeze, miao-yao; cea mai largă categorie
sunt cei din etnia hmong/ meo, apoi yao, akha etc.) – cei
mai săraci, cca. 10% din populaţia totală.
9. În provincia Xien Khouang este „Câmpia
borcanelor”, pe care se află formaţiuni de piatră
asemănătoare cu borcane cu origine neelucidată şi înălţimi
de până la 9 metri.
10. Aşa a fost numit războiul din anii 70, în care Statele
Unite au susţinut trupele regale laoţiene, iar URSS şi
Vietnamul au susţinut Phatet Lao, formaţiune paramilitară
laoţiană, apropiată de comuniştii vietnamezi.
11. Hotel din Luang Prabang.
12.
Vientiane
(versiunea
franceză;
alte
transliterări: Viangchan; mai rar: Wiangchan); a devenit
capitala regatului Lang Xang în 1560, sub regale
Setthathirath. Există o legendă despre Vientiane care spune
că era un oraş înconjurat cu bambuşi, numit, de aceea,
Phainaam (phai: bambus; naam: spin) – acesta era vechiul
nume al capitalei Laos-ului.

CARTEA STRÃINÃ
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AMÉLIE NOTHOMB
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Simona MODREANU

Cele mai grave neînțelegeri în viață sunt
lingvistice, opinează Amélie Nothomb (În
necunoștință de cauză), care se mișcă cu grație
între semnificații foarte diferite ale verbului „a (se)
juca”, de exemplu, în japoneză și franceză, sau se
oprește asupra acestei alternanțe pronominale atât
de bogate și subtile între tutuirea informală și
pluralul de politețe reverențios sau ironic, pe care
limba română o redă perfect, nu doar la nivelul
fizic al limbii, ci și la nivelul psihic și ontologic, în
vreme ce engleza, de exemplu, care ignoră acest
gen de distincții, este obligată să recurgă la strategii
de traducere complementare pentru a reda, pe cât
posibil, sensul inițial. Pentru Amélie Nothomb, o
îndrăgostită, o devoratoare de cuvinte, nu există
nimic mai complicat decât găsirea cuvântului
potrivit.
Iar cele două traduceri în limba română asupra
cărora ne-am oprit par să o confirme; este vorba de
romanele Robert des noms propres (2002) și Les
prénoms épicènes (2018). Versiunea în limba
română a celui dintâi i se datorează Irinei Mavrodin
(Dicționar Robert de nume proprii, 2005), o
traducătoare ce nu mai are nevoie de prezentare, a
cărei operă exprimă o fascinație pentru procesul de
creație și lucrul pe corpul cuvintelor. Traducerea ei
este, de altfel, de o limpezime fluidă, transpozițiile,
modulațiile și echivalențele pe care le găsește fac
textul foarte plăcut la lectură pentru cititorul
român. Este singurul text de Amélie Nothomb pe
care l-a tradus Irina Mavrodin, ceea ce e cumva de
mirare, căci prodigioasa ei activitate de
traducătoare cuprinde, în mod obișnuit, cel puțin
două lucrări de același autor. S-o fi dezamăgit,
oare, acest roman singular? Nu o vom ști niciodată.
A doua traducere este semnată Claudiu
Constantinescu (Unisex, 2019), care a publicat trei
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alte traduceri din același autor, am putea așadar
spune că este mai familiar cu atmosfera specială și
jocurile de cuvinte ce caracterizează scrisul
autoarei. Căci, chiar dacă textele Améliei Nothomb
sunt foarte accesibile la primul nivel, este necesară
o bună competență culturală a cititorului pentru
decodarea numeroaselor aluzii literare sau
mitologice. Dar, mai presus de orice, scriitoarea
iubește cuvintele, a căror raritate o savurează și pe
care o esențializează în numele personajelor ei,
Prétextat Tach, Textor, Déodat, Pétronille,
Plectrude, Epicène… I s-a reproșat adesea că le
creează pentru a-i irita sau a-i umili pe cititorii ei cu
aceste sonorități clasice, aproape neverosimile în
zilele noastre. Amélie s-a apărat mereu
argumentând că, deși sunt rare și conotate istoric,
aceste prenume există și au fost utilizate într-o
epocă sau alta.
Nu ne va interesa aici o analiză pur
traductologică a procedeelor și tehnicilor adoptate
de cei doi traducători, e suficient să spunem că
ambii sunt mai curând axați pe destinatari și că, în
linii mari, sunt versiuni excelente, capabile să
trezească interesul și curiozitatea publicului român.
Cu toate acestea, există câteva ratări semnificative
după părerea noastră, îndeosebi în ce privește
titlurile și numele proprii.
Desigur, mai toată lumea informată, citind un
titlu precum Robert des noms propres, s-ar gândi
imediat la celebrul dicționar francez. Dar nu este
cazul aici, sau într-o foarte mică măsură. Punem
această scăpare pe seama unei insuficiente
familiarizări intime cu stilul Nothomb, în cazul
Irinei Mavrodin, atât de sensibilă altfel la cel mai
mic freamăt al limbii franceze. Odată ce am
încheiat lectura originalului, am rămas cumva
nesatisfăcuți. Desigur, avem Plectrude, un nume
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suficient de obsolet, dar care nu ajunge pentru a
justifica titlul1. Și apoi, lipsește articolul definit. Or,
nu se spune niciodată: Robert pentru a desemna
dicționarul, articolul îl precede mereu în abrevieri,
așadar vorbim despre Le Robert. Această
constatare ne-a determinat să aprofundăm
investigația, iar rezultatul a validat curiozitatea. Pe
scurt, am descoperit, mai întâi, că scriitoarea
belgiană este pasionată de muzica metal, pe care o
ascultă foarte des2! Și mai ales că Robert este o
cântăreață, o personalitate cu totul aparte în
peisajul muzical francez, înzestrată cu o voce
delicată și învăluitoare, care face senzație în
spectacolele ei pe care le transformă în universuri
captivante, de basme pentru adulți, cu cântece
misterioase, senzuale și ușor baroce. Altfel spus,
echivalentul muzical al Améliei? Și Robert are
acest aer de înstrăinare vrăjită, ușor perversă și
ambiguă (și-a împrumutat vocea și muzica unei
campanii
internaționale
a
parfumului
Givenchy, Ange ou Démon). Amélie Nothomb s-a
lăsat cucerită de Robert, devenită o muză, căreia ia scris șase cântece (pentru albumul „Celle qui
tue”).
În decursul unei lungi convorbiri cu Nicolas
Delacour (Le Parisien, 30 martie 2011), ele se
dezvăluie împreună. De ce a ales numele Robert ?
În basme, există acest paradox între blândețe și
brutalitate. Lumea imaginară e departe de a fi
dulceagă. Aveam nevoie de un nume care să mă
facă să visez. M-am amuzat cu un prenume care nu
mi se potrivea deloc, iar acum m-am atașat de el,
fiindcă acum îl aud ca Robe-Air.
Cele două s-au împrietenit și… iată originea
romanului Robert des noms propres. Înainte de a
deveni cântăreață, Robert a fost o micuță
dansatoare la Opera pariziană. I-a povestit Améliei
despre viața ei, mai cu seamă despre ce se petrecea
în anii 1970 la Școala de dans a Operei din Paris,
unde ura față de trup făcea ravagii. Narațiunea este,
într-un fel, cântecul durerii lui Robert. Nu am
reușit niciodată să scriu pentru cântăreții sau
cântărețele care îmi plăceau. Și deodată, Robert,
care nu-mi ceruse nimic, m-a inspirat. Și mă
inspiră, nu există alte cuvinte. Când scriu pentru
ea, e foarte diferit de cărțile mele: Robert e cea
care scrie prin mine. Sunt ca o baghetă magică pe
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care o introduc în gura lui Robert, iar cuvintele pe
care le scriu sunt ale ei. (…) În cântece găsesc un
principiu de scriere comun cu romanele mele: la
început, înainte să scriu, există mereu un mister.
Ceva ce trebuie înțeles, o situație trăită sau gândită
(ceea ce e același lucru). A scrie un cântec
înseamnă a încerca să înțelegi, punându-l în
cuvinte, acest mister care poate ființa într-o
melodie. (…) Am mult mai mult respect pentru
muzică decât pentru literatură, deși literatura e
arta mea. Consider că muzica trebuie să preexiste
literaturii și nu invers. (Ibid.)
Iată o mostră ilustrativă a metamorfozei
Améliei în textieră pentru Robert:
Eu sunt idolul
Care răpește somnul
Care fură viața bărbaților
Și a femeilor
Fără o privire
Sunt cea care inspiră iubirea
Chiar fără să te iubesc
Chiar fără să te iubesc
Își voi dărui plăceri, plăceri
Pe care nu le-ai cunoscut niciodată,
Plăceri atât de mari
Încât vei muri, vei ucide,
Îmi vei dărui
Sângele de care mi-e sete
Pielea de care mi-e foame
Îmi vei dărui
Eu sunt cea ucisă
Ca să revină somnul
Eu sunt cea care ucide
Pentru a da viață
Eu sunt cea care inspiră iubirea
Și dacă te iubesc
Și dacă te iubesc
Îți voi dărui plăceri, plăceri
La care nici nu te gândești,
Plăceri…
(Celle qui tue/Cea care ucide, text de A.N.)
O notă a traducătoarei ar fi fost necesară,
probabil, pentru a sintetiza aceste informații care
conferă o cu totul altă dimensiune interpretativă
romanului…
CONVORBIRI LITERARE

Cât despre Claudiu Constantinescu, considerăm
că erorile sale traductologice sunt ceva mai
serioase, și pornesc tot de la acest prim nivel paratextual al titlului. Originalul, Les prénoms
épicènes, e splendid, sugestiv, eufonic, intrigă și
declanșează instantaneu asociații livrești, săpături
lingvistice rapide în memoria noastră, e o provocare deplină. Or, a-l traduce prin Unisex
echivalează, nici mai mult nici mai puțin, cu a-l
ucide, a-l arunca în cea mai banală pubelă. Ne-am
gândit îndelung la ce anume l-ar fi putut determina
pe traducător să recurgă la acest cuvânt anodin,
neutru și… corect politic. E posibil să fi estimat
negativ cultura generală a cititorilor săi, pentru care
termenul „epicen” ar putea ridica probleme. Sau
poate că a dorit să fie la modă și să atragă atenția și
interesul tinerilor cititori, potențial mai sensibili la
acest gen (?!) de adjectiv. Dar de ce să mizeze pe o
anume lene sau slăbiciune intelectuală, când
autoarea nu a făcut-o și nu există vreun motiv real
de a crede că publicul francez sau belgian e mai
educat decât cel român.
Traducerea pleacă sărăcită dintru început, efectul de surpriză și frumusețe atemporală a originalului dispare. Mai mult încă, traducătorul ratează și
jocurile de cuvinte și aluziile multiple generate de
nume în interiorul textului și nici nu e prea consecvent în operațiile sale de transpunere. Astfel, el
alege împrumutul pentru prenumele Dominique și
Claude (ale căror echivalente românești ar fi
împrăștiat ambiguitatea sexuală), la fel și pentru
Epicène (care nu are echivalent românesc, dar s-ar
fi putut crea unul), în schimb alege calchierea pentru Reine (Regina). Trece astfel pe lângă sensurile
structurale pe care Amélie Nothomb le strecoară în
prenumele ei; e suficient să ne gândim la acea
primă dramă trăită de Epicène când tatăl ei decide
să se mute în cartierele bogate de pe malul drept al
Senei, silind-o astfel să-și abandoneze singura prietenă din copilărie, Samia, pe malul stâng al Senei
și să devină astfel o Epi-Seine nefericită. E drept
însă că ar trebui să ai, pe lângă talentul de traducător, și imaginația Améliei pentru a reusi așa o
ispravă...
În concluzie, suntem îndreptățiți să ne întrebăm
dacă Amélie Nothomb este cu adevărat reprezenta-

tivă pentru belgitudine. Am spune că este, în sensul
în care diglosia ei nativă și hoinăreala ei spațială o
fac de la bun început mai sensibilă la carnea limbii,
unde nimic nu merge de la sine, totul trebuie regândit, reinterpretat, oximoronii, inversiunile și hiperbolele fiind adjuvanți obligatorii, mai permeabili la
sentimentul de marginalitate, de ex-centricitate, de
disconfort pe care îl resimt numeroși belgieni în
fața universului lor compozit, pe care nu prea știi
de unde să-l apuci. Amélie este belgiancă în măsura
în care se poate oglindi, fără prea multe distorsiuni,
în acest program diversionist astfel definit de Marc
Quaghebeur: (…) să ne prefacem că scriem în
franceză, dar, de fapt, să minăm această modalitate
de rostire care nu corespunde cu ceea ce vrem să
spunem. Să o facem să opereze, sub aparența celei
mai frumoase limmbi franceze posibile, decalaje
care să meargă până la răsturnarea sensului obișnuit al cuvintelor. Și aceasta face parte dintr-un
anume spirit belgian, de la Maeterlinck la
suprarealiști. Acest gen de umor straniu care ne
caracterizează îi surprinde adesea pe terți, acest
simț al autoderiziunii, halucinant uneori – poate
merge până la masochism –, se îmbină cu un simț
al afirmației, care trece și el printr-un simț al disimulării…

Note:
1. Există prenume mai semnificative decât altele. (…)
În cazul micuței care se numește Plectrude, sunt două posibilități, ori e o ființă grandioasă și sublimă, și va fi cu atât
mai mult cu cât o cheamă Plectrude; ori e cam prăpădită
și va fi cu atât mai prăpădită cu cât poartă acest nume.
Sunt fascinată de aceste prenume care sunt ca niște provocări pentru copii. (cu Nicolas Delacour, Le Parisien, 30
martie 2011).
2. Nu ascult doar muzică metal, dar grupul meu preferat de metal e, de departe, Tool. Sunt topită după acest
grup și am spus-o deja de mii de ori, și e adevărul adevărat, că la înmormântarea mea vreau să se audă cântecul
„Lateralus”, nimic altceva decât „Lateralus”. Consider că
e o muzică de o energie și – cuvântul poate părea deplasat,
dar mie nu mi se pare – de o noblețe extraordinară. E o
muzică mare, după mine, cei mai mari muzicieni de azi sunt
Radiohead și Tool. Ei sunt ai noștri Mozart și Beethoven,
zău așa. (interviu la Radio Metal pe 21 noiembrie 2011)
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ANTICHITÃÞI ACTUALE

COSMOGONII
Ioana COSTA
Seriile dedicate tezelor de doctorat tind să
aibă un public limitat la segmentele
specializărilor stricte. Editurile universitare le
publică în tiraje care reflectă acest calcul. Cu atît
mai mult, se cuvine să atragem atenţia asupra
unor volume meritorii, în speranţa că apetitul
cititorilor va fi stimulat.
Vorbind despre aceste cărţi care ţin de
debutul carierei ştiinţifice, prea adesea îi trecem
cu vederea pe autorii lor, încă în formare.
Mihail-George Hâncu nu intră în această
paradigmă, pentru că şi-a construit cariera cu
răbdare şi ţintind departe de la bun început. Teza
de doctorat pe care a publicat-o recent (după o
memorabilă susţinere la Universitatea din
Hamburg, în regim de cotutelă doctorală cu
Universitatea din Bucureşti, cotată în severul
sistem german cu calificativul maxim: summa
cum laude) îşi are rădăcinile în primele semestre
ale studiilor de filologie clasică, atunci cînd şi-a
conturat tematica tezei de finalizare a studiilor
de licenţă; cercetarea a continuat, cu
aprofundările impuse de bibliografia investigată
la Universitatea din Hamburg şi de propriile
rigori, odată cu redactarea disertaţiei de master
în filologie clasică şi cu un nou masterat, în
studii culturale balcanice. Înainte de a-şi susţine
teza de doctorat, a publicat, la Editura
Universităţii din Bucureşti (2018), volumul
Lupta cu Haosul. Terminologia cosmogoniilor
presocratice.
Investigaţia concretizată în The Terminology
of Ancient Greek Cosmogonies nu merge doar
înspre relevarea prezenţei sau a absenţei
termenilor presocratici proprii cosmogoniei, ci
şi spre esenţa ascunsă a terminologiei: trăsăturile
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generale ale vocabularului implicat în redarea a
ceva ce se află dincolo de perceptibil.
Fără a fi centrul de greutate al acestei cărţi,
amplu documentate şi riguros argumentate (aşa
cum cititorul poate singur descoperi), un folos
traductologic se desprinde cu claritate: diacronia
terminologiei cosmogoniilor – altfel spus,
prezentarea evoluţiei semantice – se impune ca o
condiţie sine qua non pentru traducători şi
pentru cei care recurg la traducerile existente.
Mihail George Hâncu, The Terminology of Ancient
Greek Cosmogonies, Editura Universităţii din Bucureşti,
2019.
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O PAGINĂ DE MEDICINĂ
Anca MEIROŞU
Teoria umorală a lui Hipocrate constituie o
dovadă a faptului că o gîndire analitică şi
cutezătoare poate slăbi lanţurile superstiţiei.
Hipocrate a arătat că boala nu este o pedeapsă a
zeilor, ci un dezechilibru al celor mai importante
elemente constitutive ale trupului omenesc:
sîngele, bila galbenă, bila neagră şi flegma. Deşi
se prezintă ca un sistem armonios, funcţional,
trupul nu este pe deplin autonom. El depinde de
apă, de hrană şi de lumina soarelui. Problemele
uşoare de sănătate, care au legătură cu digestia
sau cu apatia, pot fi tratate prin hidroterapie,
dietă, respectarea unui program de activitate
fizică şi de odihnă. În aceste situaţii, cel mai
adesea, trupul reuşeşte să se vindece singur.
Trupurile mai puternic afectate de boală nu pot
fi însă vindecate decît de un medic instruit şi
dăruit cu pricepere.
Poate că un astfel de medic a fost Aulus
Cornelius Celsus (25 î.Hr. – 50 d.Hr.), cel care a
dus mai departe teoria umorală, denumit şi
Hippocrates Latinus. În vreme ce paternitatea
operei sale, Artes ‒ din care astăzi ne-a mai
rămas, sub forma unui text unitar, doar secţiunea
De medicina ‒ nu fost pusă la îndoială, meseria
sa a făcut obiectul polemicilor de-a lungul
vremii. Cei care nu s-au arătat convinşi de faptul
că Celsus ar fi profesat ca medic au adus ca
argument faptul că, sub aspect compoziţional,
opera sa se înscrie în categoria enciclopediilor,
ai căror autori se ocupă doar de strîngerea
informaţiilor provenite dintr-unul sau mai multe
domenii ale cunoaşterii. De medicina ne
încredinţează că Celsus a demonstrat mai mult
de atît. Lansîndu-se cu seriozitate într-un proiect

laborios, mînat de ambiţia de a găsi echivalente
latineşti termenilor medicali greceşti (φλεγμονήinflammatio, παράλυσις-resolutio neruorum
etc.), el a oferit o prezentare structurată a
patologiilor celor mai răspîndite, a tratamentelor
aferente acestora, insistînd asupra rolului
salvator al practicilor chirurgicale. Toleranţa faţă
de metehnele omului, izvorîte din obiceiuri mai
puţin sănătoase, care vlăguiesc trupul, lasă să se
întrevadă latura sa umană de observator lucid,
dar participant la suferinţa aproapelui. Celsus a
înţeles că un medic are datoria de a alina, mai
întîi de toate, sufletul pacientului, dîndu-i astfel
dreptate lui Petronius, care spunea: Medicus
enim nihil aliud est quam animi consolatio
(Satyricon 42). Nu în ultimul rînd, Celsus a
îmbogăţit ştiinţa medicală cu trei proceduri
chirurgicale, care, în pofida caracterului lor
rudimentar, aveau să-i ducă numele mai departe:
amputarea membrelor cangrenate, litotomia şi
reconstrucţia cutanată a buzelor, nasului sau
urechilor.
Pentru vremurile de odinioară, aceste
realizări sunt greu de imaginat, dar ele reflectă
competenţele admirabile ale strămoşilor noştri,
care iubeau şi preţuiau viaţa.
Aulus Cornelius Celsus, De medicina, Latin text with
an English translation by W.G. Spencer, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1971
(republication of the 1935 edition).
Betty S. Spivack, „A.C. Celsus: Roman Medicus”, în
Journal of the History of Medicine and Allied Sciences,
Vol. 46, No. 2 (April 1991), p. 143-157.
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ARTE

„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

LEO NUCCI
ȘI CEI PATRU SUTE DE BUFONI
Dragoş COJOCARU
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parcursul întregului spectacol, ea nu a dat nici
un semn de scădere vocală. Deşi şi-a dres
glasul (şi şi-a tras nasul) discret în câteva
rânduri, performanţa sa muzicală a frizat
perfecţiunea, Elena etalând o voce de o rară
bogăţie timbrală, înzestrată cu acute
infailibile: o voce care, folosită cu o
desăvârşită ştiinţă a belcanto-ului, incluzând
aici o tehnică remarcabilă a coloraturii, o
plasează fără probleme în primele rânduri ale
interpretelor acestui rol deosebit de dificil care
este Gilda.
În rolul Ducelui de Mantova şi-a dat silinţa
unul din numeroşii artişti proveniţi din
Extremul Orient, căutători în patria cântului a
unor cariere bazate pe studii aprofundate la
faţa locului, în mare parte italieniezaţi până la
asumarea
unor
identităţi
nominale
ambivalente: în cazul de faţă, Francesco
Hong. Acest tenor simpatic, originar din Seoul, şi-a
manifestat apetitul pentru vocalitatea italică într-o
manieră generoasă, ajutat de un timbru bogat în
armonice şi de o relativă agilitate a frazării, el
dovedindu-se disponibil şi la diverse jucăuşenii
actoriceşti pretextate de firea aventuroasă a
personajului interpretat. Tenorul a suplinit altminteri
necesara prestanţă artisstocratică a Ducelui prin
volubilitate şi printr-un şarm semi-exotic apreciat
superlativ de foarte receptivul public local.
Fraternul cuplu al rău-făcătorilor Sparafucil şi
Maddalena şi-a primit o vrednică întruchipare prin
perechea interpretativă constituită din basul Enrico
Iori (un spadasin de tipar clasic, cu nelipsită
îngroşare a tentei întunecate a personajului) şi din
mezzo-soprana Daniela Innamorati (o seducătoare
profesionistă cu argumente solide în materie de
vocalitate şi de fizic al rolului). Pertinente au fost

LORNIONUL GALACTIC

După nenumărate spectacole vizionate la Opera
din Iaşi încă din fragedă copilărie, cu o frecvenţă ce
întrecea oricare alt titlu din repertoriu, prea puţine
ocazii am avut să asist în teatrele lumii, în anii
„Lornionului”, la reprezentaţii cu ceea ce consider a
fi principala realizare dramatică a lui Giuseppe
Verdi. Prima ocazie s-a ivit atunci când, la Scala,
Domingo îl interpreta pe Cyrano de Bergerac. În
prima săptămână a lunii februarie, 2008, Teatrul
Comunal din Modena programase trei spectacole de
Rigoletto prin care Leo Nucci, exponentul cel mai
reputat al rolului titular, sărbătorea împlinirea a
patru sute de reprezentaţii în care încarnase, de-a
lungul unei cariere sclipitoare, uimitorul personaj
persecutat de semeni şi de natură. Aşadar, am luat
trenul de la Milano şi, a doua seară (în ultima din
cele trei zile dedicate evenimentului), am poposit în
teatrul ce astăzi poartă numele regretatului Luciano
Pavarotti, în prima lojă de la parter, stânga: o poziţie
privilegiată pentru studierea amănunţită a jocului
actoricesc, precum şi pentru observarea pe îndelete
a orchestrei şi a dirijorului.
O primă surpriză, plăcută pentru un ieşean, am
avut-o răsfoind programul de sală: soprana anunţată
în momentul când cumpărasem biletele, rusoaica
Ekaterina Siurina, se retrăsese din proiect pe motive
medicale şi fusese înlocuită, pentru două din cele
trei reprezentaţii, de Elena Moşuc, artistă formată în
cetatea moldavă a celor şapte coline. O văzusem la
Opera din Iaşi pe vremea când încă nu îşi luase
zborul internaţional: făcuse o Regina Nopţii din
Flautul fermecat demnă de toată admiraţia, iar
cariera sa pe marile scene ale lumii îmi era
cunoscută doar din presa scrisă şi din cea audiovizuală. În seara noastră modeneză, un crainic al
teatrului a anunţat că soprana româncă era răcită şi
solicita înţelegerea publicului, însă, din fericire, pe
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intervenţiile fatalmente percutante ale basului Carlo
Striuli în rolul bătrânului care aruncă blestemul,
contele Monterone, interpretat convingător, cu fiorii
de rigoare, de Carlo Striuli (într-o partidă pentru
care Verdi cerea, încă de la premiera veneţiană din
1951, „cel mai bun bariton al companiei”). Mai
departe, toate rolurile de mai mici dimensiuni şi-au
găsit interpreţi valabili în echipa de comprimari ai
teatrului modenez.
Fireşte, însă, că principala atracţie a serii a
constituit-o prezenţa sărbătoritului Leo Nucci, venit
să îşi îmbogăţească recordul personal de interpretări
ale rolului din care şi-a făcut principalul „cal de
bătaie” în îndelungata şi glorioasa lui „campanie”
lirico-dramatică planetară. Faimosul bariton italian,
născut în 1942, nu a dezamăgit nici cu această
ocazie, festivă nu doar prin cifra celebrată în sine, ci
şi, mai ales, prin reacţia incandescentă a publicului.
Onorându-şi prin fapte poziţia de întâietate
baritonală a ultimelor decenii (împărţită o vreme cu
regretatul Piero Cappuccilli şi cu încă activul, dar
mai vârstnicul Renato Bruson), Leo Nucci şi-a
întrebuinţat, fără economii, bogatele resurse vocale
şi actoriceşti pentru întruchiparea unui personaj de o
complexitate cât mai elaborată, axat, fireşte, pe
datele din partitura lui Verdi şi din libretul lui Piave,
fără adaosuri şi răstălmăciri penibile, cum nu rareori
se întâmplă. La acest capitol, a fost susţinut şi de
montarea tradiţională, respectuoasă în raport cu
autorii melodramei (şi, implicit, în raport cu
publicul din sală, venit, ca de obicei, să asiste la
opera lui Verdi şi nu la aberaţiile nu-ştiu-cărui
„regizor” incompetent), o montare care, la rândul ei,
a beneficiat de nişte decoruri sobre şi eficiente, de
frumoase costume de epocă, precum şi de nişte
lumini (şi, desigur, umbre) cât se poate de sugestive.
Astfel, marele bariton a putut să culmineze firesc în
copleşitoarea scenă din actul al doilea care începe cu
„La rà, la rà...” şi continuă cu vijeliosul „Cortigiani,
vil razza dannata”, unde replica „Nulla in terra più
l’uomo paventa,/ se dei figli difende l’onor”
electrocutează conştiinţele asistenţei, inclusiv prin
acuta (pe ultima silabă din difende), nescrisă de
Verdi, dar consacrată prin tradiţia interpretativă care
o justifică. În continuare, implorarea în două
secţiuni („Marullo, signore” şi „Miei signori”)
încheie cea mai impresionantă scenă compusă
vreodată pentru o voce omenească, iar Leo Nucci a
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ştiut să o intrepreteze cu arta celor cu adevărat mari
(cu o ardere pe care, lui însuşi, nu i-am mai regăsito în nici una din foarte numeroasele documente
audio şi video, oficiale şi neoficiale, pe care le am la
îndemână). Ovaţiile furtunoase care au marcat
tragismul monumental al acestei scene solistice au
pregătit terenul pentru momentul final al actului,
duetul dintre tată şi fiică, a cărui cabaletă („Sì,
vendetta, tremenda vendetta”) şi-a demonstrat din
nou capacitatea de a ridica sala în picioare. Atunci,
pe viu, l-am văzut pentru prima oară pe Leo Nucci
făcând un gest pe care avea să îl repete şi cu multe
alte glorioase prilejuri: bisarea, în faţa cortinei
coborâte, a incendiarului duet vindicativ, într-o
atmosferă, aceea din teatru, inflamată în
consecinţă... şi urmat de îmbrăţişarea, larg
zâmbitoare, patern-colegială şi omagial-verdiană, a
inevitabil mai tinerei partenere de scenă, în cazul
nostru a Elenei Moşuc, la rândul ei meritorie nu doar
prin menţinerea ştachetei interpretative la nivelul
impus de bariton, ci şi prin reiterarea precisă şi
prelungă a temutului mi bemol interpolat de tradiţie.
După încă un act încheiat cu succes, la aplauzele
finale, legendarul Nucci a fost nevoit să suporte
ovaţii asurzitoare adresate de public nu vreunuia
dintre rivalii săi baritonali, ci dirijorului Daniel
Oren, un maestru vulcanic până dincolo de limitele
verosimilului, care a primit unanime semne de
simpatie şi din partea tuturor membrilor orchestrei.
În furtunoasa împrejurare, tenorul Hong a mimat
ghiduş postura, socialmente vizibilă pretutindeni pe
teritoriul Italiei, a asiaticului itinerant, el
fotografiind din mai multe unghiuri audienţa
aclamatoare cu un aparat ce părea nu mai puţin
performant decât artiştii sărbătoriţi pe scenă.
G. Verdi: Rigoletto. Modena, Teatro Comunale
„Luciano Pavarotti”. 5 Februarie 2008. Rigoletto: Leo
Nucci; Ducele de Mantova: Francesco Hong; Gilda: Elena
Moşuc; Sparafucile: Enrico Iori; Maddalena: Daniela
Innamorati; Giovanna: Stefania Ferrari; Monterone: Carlo
Striuli; Marullo: Enrico Marabelli; Borsa: Angelo
Casertano; Contele Ceprano: Angelo Nardinocchi; Contesa
Ceprano: Giovanna Beretta; Un paj al ducesei: Elena
Berin; Un uşier: Tommaso Norelli. Corul Teatrului
Municipal din Piacenza. Orchestra Regiunii EmiliaRomagna. Dirijor: Daniel Oren. Scenografie: Luisa
Spinatelli. Costume: Artemio Cabassi. Lumini: Fiammetta
Baldiserri. Regie: Lamberto Puggelli. [Coproducţie cu
Teatrul Municipal din Piacenza].
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DMITRI ŞOSTAKOVICI:
PORTRET MIŞCAT –
MARTOR AL UNUI SECOL TRAGIC (XIV)
SPUNE REPEDE ADEVĂRUL

Alex VASILIU
În episodul anterior am început prezentarea
Simfoniei a X-a în mi minor opus 93, schițată în 1946
dar ascunsă de Șostakovici până după moartea lui
Stalin. S-ar putea crede că rapiditatea cu care a fost
compusă în doar trei luni (august-septembrieoctombrie 1953), cu excepția părții I, concretizată mai
greu, s-a datorat cunoscutei ușurințe a lui Șostakovici
de a scrie în partitură. De data aceasta, a fost mai mult.
Deși, imediat după dispariția dictatorului (5 martie
1953), presiunea ideologică nu a dispărut, incertitudinea stăpânind zonele înalte ale puterii, straturile
diferite ale societății, a fost clară pentru toată lumea
încheierea unei epoci. Teroarea astăzi inimaginabilă
direcționată ani la rând asupra tuturor segmentelor
sociale, inclusiv asupra sa personal, violența, incertitudinea, suferința au avut, cum știm, efecte devastatoare în privința lui Șostakovici ca om, ca artist.
Plecarea fără întoarcere a lui Stalin a determinat actul
de eliberare psihic-afectivă a compozitorului, grăbit,
sunt convins, de nevoia spunerii adevărului prin muzică în acel moment, care ar fi putut fi unic. Altfel, de
ce ar fi așteptat 8 ani până să compună acest nou opus
simfonic? Așa cred că se explică revenirea sa intempestivă ca autor de simfonie. Dacă muzicologii sovietici din epoca proletcultistă au măsluit, cum am arătat deja, semnificațiile multor lucrări ale lui
Șostakovici, ale simfoniilor precedente, generalitățile
nebuloase ori jumătățile de adevăr urmau să măsluiască și înțelesul simfoniei-eveniment din 1953,
atribuindu-i un caracter programatic ideologizat, unii
cercetători de atunci, unii cercetători din anii noștri
diminuând sau ocultând motivația compozițională.
Totuși, afirmând că evenimentele exterioare, care
coincideau, se pare, într-o manieră ideală cu substanța muzicii sale, nu erau decât un pretext pentru
Șostakovici: pentru el, programul extramuzical din
simfoniile sale avea, de fapt, mai mult un caracter universal, Krzysztof Meyer recunoaște, „cu jumătate de
gură”, că Simfonia a X-a, ultimă și originală reglare
de conturi cu stalinismul, tinde uneori a fi ilustrativă.
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Însemnările mele precedente s-au oprit după
descrierea succintă a neobișnuitului, spectaculosului
Scherzo, partea a II-a. Următorul act muzical,
Allegretto – Largo – Piú mosso – (partea a III-a)
începe cu o aparentă imagine elegant-delicată în ritm
de vals. Aparentă pentru că starea de inconfort afectiv,
de tristețe nu se risipește, ajungând, în același ritm de
vals, preluând motivul melodic alcătuit din notele remi bemol-do-si (ce reprezintă în notația muzicală germană literele „D. Sch”, adică numele „scurtat” al compozitorului), la strigătul disperat al întregii orchestre,
ritmizat, expus în nuanță fortissimo. Acum trebuie din
nou subliniată capacitatea lui Șostacovici de a atribui
puteri semantice diferite motivului melodic alcătuit
din cele cinci note, semnătura sa muzicală apărând în
multe lucrări camerale, simfonice, descriind uimitor
de plastic, de succint climate triste, dramatice, tragice
sau deschise speranței. Ceea ce este evident în această
parte a III-a, din care, însă, nădejdea se lasă așteptată,
pentru că Șostakovici își mai pune semnătura pe un
marș târâit, nicidecum parodic, al năpăstuiților. Sunt
tentat să interpretez partea a III-a din Simfonia nr. 10
ca act secund al unui mini-recviem, lipsit de soliști
vocali, de cor.
Dacă este să traduc în cuvinte partea a IV-a
(Andante – Allegro – L’istesso tempo) stimulat de caracterul fundamental plastic al muzicii lui Șostakovici,
dintotdeauna, din acest ultim episod al Simfoniei nr.
10, îi văd începutul ca pe un lamento al tragediei cât
pământul întins al Rusiei, în care își dorm somnul
atâtea victime – ale celui de-Al Doilea Război
Mondial și ale celor Două Războaie Interne Sovietice
conduse de Stalin. Frazele grave, mohorâte ale violoncelor dublate de contrabași, melopeea de o însingurată-înfiorată tristețe a oboiului, preluată de flaut, apoi
de fagot, apoi tot mai scurt de clarinet sunt o prelungire a zbuciumului din cele trei părți anterioare
imposibil a fi urmate, nici măcar din obligația contrastului, prin galopul următoarei secvențe – Allegro.
Din nou este evidentă originalitatea paradoxală a
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scriiturii lui Șostakovici: totul se așterne pe portative
simplu, deschis, inteligibil, de multe ori ușor de expus
pentru toate instrumentele orchestrei (dificultățile
tehnice apărând mai ales în tempo-urile prestissimo),
într-un stil neoromantic marcat fugitiv de Anton
Bruckner, mai ales de Gustav Mahler. Fugitiv, pentru
că miezul substanței muzicale plămădită de Dmitri
Șostakovici se concretizează din suferința incandescentă a nației ruse, prizoniera unui timp îndelungatdușmănos. Originalitatea paradoxală a muzicii lui
Șostakovici nu stă în formule melodice, armonice, ritmice, sonore nemaiauzite, șocând urechea ascultătorului printr-un limbaj căutat, inedit, brutal, rezultat al
organizării stricte în partitură, din care trăirea interioară, rezonanța oricât de filtrată a faptului de viață
sunt eliminate. Ideologia proletcultistă sovietică din
anii terorii l-a împiedicat pe compozitor să se apropie
de modernismele radicale apărute cu începere din secolul al XX-lea. În revanșă, originalitatea lucrărilor
scrise numai ca rezultat al impulsului interior (inclusiv
această Simfonie a X-a, Tragica lui Șostakovici) poate
fi definită ca un recviem al timpului stăpânit de
teroare. Sigur, ultima secvență, derulată în tempo
alert, cu linii melodice sprințare distribuite în egală
măsură monodic-polifonic flautelor piccolo, oboiului,
clarinetului, preluate de viori, amintind de scriitura
unor Bartók și Stravinski, totul într-un galop măsurat
ce lasă atenției notele parodice ale melodiei de dans,
aglomerarea supravegheată, măiestrit stăpânită a
desenului melodic la toate instrumentele orchestrei
simfonice – întreaga „baterie” de idei, de surse sonore
dinamizează spectacolul muzical. Sunt de înțeles
iureșul în care se aud melodii genuine, imaginea
finalului amplu, strălucitor, în tempo de cavalcadă, în
tonalitate majoră – toată desfășurarea fiind menită să
înfățișeze lângă angoasa existențială speranța unui
Nou Început, născută dintr-un Sfârșit Așteptat.
Simfonia a X-a în mi minor opus 93, semnată de
campionul scriiturii simfonice-victima răfuielilor
politice, a stârnit interesul tuturor: profesioniști,
politruci, public. Primul care s-a bucurat a fost dirijorul Evgheni Mravinski, prieten apropiat al lui
Șostakovici, specialist în interpretarea simfoniilor
acestuia, rămas după decenii un model. În tovărășia
versiunilor înregistrate din 1953 până acum în țara
compozitorului, în lume, cele semnate de Mravinski
continuă să impresioneze, deși, ca efect al trecerii timpului, stilul său dirijoral nu mai este atât de interesant
pentru unii purtători ai baghetei din noua generație.
Ceea ce nu poate fi blamabil, ci explicabil: Evgheni
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Mravinski a trăit timpurile reflectate de Simfonia a Xa, dirijorii din generațiile următoare o pot înțelege
numai din semnele reticente ale partiturii, din documentele istorice, din scrierile muzicologilor – dacă au
timp de selectivă parcurgere.
Prestigiul profesional, statutul problematic politic
al compozitorului i-a stimulat pe toți să se exprime.
Abundența opiniilor din tabere adverse a fost posibilă
întreg anul 1954 datorită spațiului tipografic oferit de
presa generalistă, bineînțeles de revista specializată
Sovietskaia Muzîka, datorită dezbaterilor organizate
timp de trei zile (29-30 martie, aprilie 1954) în Marea
Sală a Casei Compozitorilor din Moscova, datorită
plenarei Uniunii Compozitorilor. Voi lăsa deoparte
laudele fără margini, criticile ajunse în afirmații
reprobabile (intens comentate prin reacțiile zgomotoase ale unor participanți…) spre a reține câteva
opinii ponderate, mai revelatoare în privința sincerității exprimării convingerilor muzical-politice, a
diplomației unor vorbitori. Iuri Kremlov, de pildă, a
așteptat doar “produsul de serie” următor simfoniilor 8
și 9, oratoriului proletcultist „Cântarea pădurilor”,
rămânând fidel ideologiei comuniste potrivnică expresionismului, ce impunea creatorilor de artă afilierea la
realismul socialist. Alt muzicolog, Victor Vanslav,
dezamăgit că noua simfonie a lui Șostakovici nu a
ilustrat temele clasice, sigure din punct de vedere
politic – eroismul, natura, dragostea – a criticat caracterul permanent tragic al Simfoniei a X-a, definind fără
să-și dea seama cât de exact, chiar prin minimalizare,
natura muzicii din lucrarea în discuție:
Acesta este aspectul pseudopshihologiei profunde
a Simfoniei lui Șostakovici, care încearcă să reprezinte
nuanțele diferite ale suferinței, ale terorii umane, ale
obscurității sau a imaginilor grotești și caricaturale.1
Refuzând total nu numai Simfonia în do minor, ci
întreaga valoare muzicală a lui Șostakovici, fostul său
prieten din anii ’30, compozitorul Ivan Dzerjinski, a
stabilit o paralelă Șostakovici-Skriabin, socotind
creația lor echivalentul artistic al ego-ului
supradimensionat, ceea ce, credea el, va trimite în
neant muzica celor doi autori. Opinia lui Dzerjinski
este perfect explicabilă: istoria muzicii l-a reținut, nu
în mod apreciativ, ca autor al operei „Pe Donul liniștit”, după romanul cu același titlu atribuit controversatului autor Mihail Șolohov, iar funcțiile de partid,
cele din conducerea Uniunii compozitorilor sovietici,
acordate tocmai în perioadele de reprimare violentă a
muzicii nealiniată cerințelor dogmatice (începute în
1936 și 1948), care l-au afectat atât de mult pe
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Șostakovici, nu mai au nevoie de comentarii. Probabil,
conștiința nemărturisită a lui Dzerjinski în privința
propriei valori muzicale, invidia lui pentru succesul
uriaș al lui Șostakovici în URSS, în lume, i-au motivat
suplimentar opiniile drastice.
Pentru că am menționat dualitatea opiniilor despre
Simfonia a X-a, se cuvin amintite câteva nume ale
celor entuziasmați, deși unele nu spun prea mult cititorului român: Nikolai Peiko, Iuri Sviridov, Moise
Vainberg, Kara Karaiev. Dar opiniile lor apreciative
exprimate hotărât, curajos, au fost importante în martie-aprilie 1954. Situându-se la antipodul celor care iau reproșat lui Șostakovici lungimea părții întâi, durata redusă a părții a doua, climatul interior monocord,
compozitorul Dmitri Kabalevski, tovarăș de suferință
politică al lui Șostakovici din anul Jdanov 1948, a caracterizat profund, în numai două cuvinte potrivite, una
dintre calitățile determinante ale simfoniei: unitatea
internă a tuturor elementelor constitutive. Într-o dezbatere ulterioară despre muzica sovietică a timpului,
apărându-l din nou pe Șostakovici, Kabalevski a adus
în discuție simfoniile de Beethoven, fiecare oglindind
aspecte diferite ale vieții. Respingând ideea lui
Dzerjinski despre muzica lui Șostakovici care nu se
exprimă decât pe ea însăși, Moise (Mieczyslaw)
Vainberg a argumentat contrariul referindu-se la zecile
de mii de admiratori de pe cuprinsul URSS, părerea
generală fiind că Simfonia a X-a a devenit imediat o
creație a acelui timp, un pas înainte spre realism (nu a
fost pronunțată formula „realism socialist”!). Am dorit
să evit opiniile exagerat apreciative, dar nu pot să o
ignor pe a dirijorului Gavril Iudin, convins că
Simfonia a X-a era, după tot ce a compus Șostakovici
până în acel moment, absolut genială, nu suferea nici
o critică!
Ritualul discutării publice a unor lucrări în epoca
studiată aici impunea (în toate țările de „democrație
populară”), cum am subliniat în episoadele trecute,
autocritica. Ce a avut de declarat Șostakovici într-o
substanțială cuvântare despre Simfonia opus 93? În
contextul politic sovietic oscilant din anii 1953-1954,
în care Stalin dispăruse dar nu se știa ce va urma,
Șostakovici a ales mai întâi calea acceptării deschise a
unor neîmpliniri, recunoscând ceea ce se știa demult:
[…] Am scris simfonia foarte repede – așa cum am
scris celelalte lucrări. Nu este neaparat o virtute, ci
mai degrabă un defect, pentru că acest ritm de lucru
nu-ți permite să scrii mult și de calitate. Din momentul
în care am terminat o lucrare, tot entuziasmul îmi
scade. Când descopăr greșeli – uneori foarte grave –
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într-o lucrare nouă, îmi spun că în viitor va trebui să
le evit, dar nu vreau să revin asupra unei lucrări deja
terminate.2
În ce privește partea a II-a, Scherzo, despre care se
crede că este portretul muzical al lui Stalin,
Șostakovici afirma că reprezintă, dintr-un punct de
vedere foarte general, ideile mele și ocupă în seria
celor patru părți locul pe care l-am dorit.3
El continua:
Dar poate că această parte este prea scurtă, în
orice caz, comparată cu prima și a treia mișcare,
deasemenea cu a patra, care sunt relativ lungi. Se
observă, deci, o anumită perturbare a construcției
ciclice. Poate că lipsește aici încă o parte care, împreună cu a doua, ar susține întreaga structură.4
După atâtea ciocniri violente cu puterea pe
parcursul multor ani, în urma cărora viața lui, viața
familiei au fost puse în pericol, îndurând umilințe greu
de imaginat astăzi, este de crezut că Șostakovici a fost
foarte prudent în declarații publice. Dar poate că
izbăvirea de Stalin l-a îndemnat să lase, totuși, hârtiei
câteva propoziții sugestive:
Deseori compozitorilor le place să vorbească
despre ei înșiși: m-am luptat cu mine însumi, am
încercat, etc. Aici [Simfonia a X-a] nu este vorba
despre mine. Mi-ar plăcea mai mult să știu ce experiență au ascultătorii, ce gândesc ei. Însă aș dori să
adaug ceva: în această lucrare, am încercat să exprim
sentimentele și pasiunile omului.
Reținerea prevăzătoare a lui Șostakovici în privința semnificațiilor Simfoniei a X-a a marcat și comentariile muzicologilor sovietici după primele audiții la
Petrograd și la Moscova, în anii imediat următori.
Desfășurându-și analiza pe nouă pagini ale monografiei la care m-am referit deseori până acum, L.
Danilevici s-a ascuns în spatele multor propoziții și
fraze generale, ambigui, neprecizând vreodată sursa
răului despre care a scris de mai multe ori într-un
manieră ridicol-literaturizantă, lăsând cititorul să înțeleagă ce dorește. Dar plasarea Concertului pentru
vioară și a Simfoniei sub spotul aceleiași analize
(repet, ambele lucrări au fost ascunse de Șostakovici
cunoașterii publice cât timp a mai trăit Stalin),
dovedește că muzicologul sovietic a evitat în mod voit
punerea punctului pe „i”, scriind astfel încât cititorul
să-și formeze propria opinie:
[…] se simt aici revolta și protestul: multă
nedreptate, mult rău mai există pe lume! […]
Passacaglia din Concert și multe episoade din
Simfonie răsună ca o evocare a durerii trăite, a pierii
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unor oameni cinstiți, înzestrați cu minunate calități.
[…] Muzica evocă întâmplări tragice și încercări
grele. Ea face aluzie la calamitățile care continuă să
amenințe omenirea. Ca și Simfonia V, se pun din nou
probleme vaste, de o importanță vitală. Ele ne tulbură
limiștea, ne apasă pe suflet. Cât de multe mai sunt de
făcut pentru a extirpa nedreptatea și tot ceea ce este
ostil omului.5 Se evocă durerea și suferința, dar apare
și protestul care atinge o mare forță (culminația
generală).6
Celelalte fraze de același tip nu mai trebuie reproduse… În 1956, când a scris monografia7, Danilevici
a precizat, totuși (deoarece a fost voie!) că în timpul
dezbaterilor din martie-aprilie 1953 mulți dintre vorbitori au ridicat probleme de importanță primordială,
de pildă, diversitatea curentelor stilistice în simfonismul sovietic, prejudiciul adus de teoriile vulgarizatoare care transformă noțiunea realismului socialist
întro schemă dogmatică.8 Atât s-a putut spune atunci,
și la „realismul socialist” nu s-a putut renunța…
Cum Simfonia a X-a a apărut după opt ani de la
precedenta, urmând imediat dispariției lui Stalin, fiind
compusă atât de repede, mai are rost să ne întrebăm
sentimentele, pasiunile cărui om a dorit Șostakovici să
le exprime? Însă, dacă el nu a putut deconspira sub
semnătură, din prevedere, ceea ce am numit într-un
episod anterior secretul cifrului, cercetătorii de astăzi,
liberi de constrângerile ideologice aflate acum la distanță de șase-opt decenii, au posibilitatea, poate chiar
datoria să explice, atât cât permite o operă artistică,
motivația, condițiile istorice în care a apărut. Mai ales
că documentele de arhivă se adună. Din moment ce în
dezbaterile anului 1954 mulți muzicieni sovietici au
avut curajul să se elibereze de constrângerile directivelor Rezoluției anului Jdanov 1948, cei care
vorbesc sau scriu astăzi despre Șostakovici au condițiile să se simtă cel puțin la fel de liberi. Oricum, broșura ce conținea sinteza opiniilor exprimate în timpul
dezbaterilor, broșură publicată la Moscova, a dat un
impunător câștig de cauză Simfoniei a X-a, considerând-o excepțională, cu o potențială influență asupra
dezvoltării muzicii simfonice din URSS. Șirul prelung
de versiuni discografice, programarea permanentă în
stagiunile orchestrelor lumii, a dovedit de-a lungul
deceniilor lipsa de importanță a criticilor de ordin formal enunțate în 1954, au demonstrat influența covârșitoare a acestei lucrări nu numai asupra muzicii simfonice sovietice/ruse.
Pentru că am amintit de variantele discografice,
trebuie consemnat evenimentul al cărui autor a fost
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Constantin Silvestri, singurul dirijor român care, în
anii proletcultismului agresiv revărsat asupra țării sale,
s-a apropiat cu deplin profesionalism, cu pasiune, cu
empatie de unele simfonii valoroase ale lui
Șostakovici. Evident, alți dirijori români au inclus
lucrări de Șostakovici în concertele lor. În anii 19501958, nici unul nu a atins standardul valoric impus de
Silvestri – opiniile unor importanți cronicari publicate
în presa timpului o atestă. Profesionalismul său era
evident prin modul cum studia, aș putea spune, ca un
posedat, fiecare opus ce îi capta atenția respectând cu
sfințenie partitura, ascultând, când avea posibilitatea,
cât mai multe versiuni discografice ale respectivului
opus. În afara excepționalelor sale calități, un motiv
foarte puternic spre a resimți acut universul psihicsufletesc din muzica lui Șostakovici a fost, dincolo de
valoarea, de caracterul spectaculos al scriiturii, solidaritatea cu omul Șostakovici. Ambii muzicieni au
suportat agresiunile regimurilor comuniste din țările
lor, au fost criticați, marginalizați, umiliți public,
manipulați, folosiți în funcție de interesele politice
momentane. Dealtfel, când a dirijat orchestre din
Moscova, Silvestri s-a bucurat de aprecierea, aș putea
spune, uluită a lui Șostakovici (momentul a devenit
legendar, fiind evocat de mai mulți muzicologi
români). Prezentând prima oară la București în 1955,
din nou în 1956 Simfonia a X-a, Constantin Silvestri a
creat, la rândul său, împreună cu Orchestra
Radioteleviziunii Române, două evenimente muzicale
considerate etalon de cronicarii timpului. Din fericire,
lucrarea a fost înregistrată imediat. Învingând condițiile tehnice de studio modeste din acel moment, interpretarea lui Silvestri are un efect covârșitor, punând în
valoare un monument tragic al simfonismului de secol
XX. Publicată într-o singură ediție românească de
Electrecord în 1972 (ECE 0633), această înregistrare
circulă din 21 aprilie 2017 pe cd-uri difuzate sub
licență la casa japoneză de discuri Tobu (ERT1008-2).
Note:
1. Krzysztof Meyer – Dmitri Chostakovitch, Fayard,
1994, p. 349
2. op. cit., p. 347
3. op. cit., p. 348
4. op. cit., p. 348
5. L. Danilevici – Șostakovici, Editura Muzicală a
Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 1960, p. 128
6. Idem, p. 130
7. Apărută la Moscova în 1957.
8. L. Danilevici, p. 127-128.
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robia țiganilor s-a abolit în 1855, când scriitorul
era tânăr și preocupat de studii și poate mai
degrabă de libertățile oamenilor decât de
exploatarea lor?”, am sărit eu ca ars.
Insul mă privi foarte contrariat, făcând o
grimasă oribilă la adresa mea din care nu
înțelegeam decât un mare dispreț. Apoi mă
persiflă în timp ce își întorsese privirea spre
magicul său device, mult mai important decât
interlocutorul. „Cred că dumneata ești din ăia
care vin să se distreze la teatru, în timp ce
lumea fierbe de atîta rasism și inegalitate!”
M-am simțit extrem de deranjat de remarca
individului care puțea a neomarxism evident,
astfel că ceva s-a întâmplat în subconștientul
meu și visul în care trăiam intens pățania din
fața teatrului a luat-o abrupt spre un coșmar
sadea.
Nu știu cum, deodată, se făcea că intrasem
deja în sala cu scaune tapițate, nu cu plușul
roșu, binecunoscut, ci ceva de culoare neagră cu o
ștampilă aurie pe spătar cu literele B.L.M.
Intrasem în sală deci, nu în grădină, semn că nu
mai era nici un fel de pandemie sau, naiba știe, se
generalizase toată isteria medical-socială și replicile
pro și antiguvernamentale, atât de mult încât nici nu
mai conta unde se țin spectacolele, distanțarea socială
fiind deja o glumă proastă.
Doi indivizi, în costum negru cu cămasă albă, ca în
filmele cu agenți C.I.A, sau 007, mă rog, ceva de
genul, se așezară în stânga și în dreapta mea
flancându-mă ostentativ. Cu privirile lor tăioase îmi
spuneau că ceva groaznic se va întâmpla și, nu știu de
ce, parcă simțeam că avea să fie din cauza mea.
Am ridicat din umeri neputincios și o frică pe care
nu mi-o recunoșteam mă apucă de gât încât îmi pieri
orice urmă de glas, apoi de picioarele care-mi
înțepeniseră pur și simplu în scaunele acelea negre și
reci cu însemnele B.L.M. ca ale unei nebunii
pandemice.

ANTRACTELE LUI GOPO

Cu gândul că a doua zi aveam bilete la Jocul
dragostei și al întâmplării, montată pe timp de
pandemie la Nationalul ieșean, la grădină, de
neobositul regizor Ovidiu Lazăr, noaptea am avut un
vis extrem de ciudat.
Nu știu cum se făcea că cineva dărâmase statuia
conului Basil care veghează în fața clădirii teatrului
nostru. Era zarvă mare, lume multă adunată ca la
demonstrație, o mână de polițiști nedumeriți încercând
să facă ordine și un tânăr tatuat stând într-un genunchi
și cu un pumn ridicat spre cer care ținea un megafon în
cealaltă mână urlând sacadat: „I can’t breathe!”.
Era evident sloganul de solidaritate cu americanul
de culoare George Floyd, asfixiat de genunchiul unui
polițist alb, cel mai probabil rasist, care a generat
ulterior resuscitarea mișcării sociale „Black Lives
Matter!”, sau pe scurt, B.L.M.
Lumea a luat-o razna, rău de tot, mi-am zis, dacă și
la Iași, târgul nosru liniștit, se dărâmă statuile și se urlă
ca în marile metropole ale lumii.
Eu venisem cu consoarta și cu Gopo, copilul artist,
de mână, cu biletele pregătite gata de intrare și când
colo asistam la ceva incredibil pentru toți, ceva venit
ca un vuiet pe canalele media tocmai din Statele Unite
via Bruxelles.
„Bine, bine, dar ce-au avut cu statuia lui Vasile
Alecsandri?”, ne întrebam toți cei care venisem la
spectacol și priveam consternați la demonstrația
importată orbește de peste ocean.
„A avut țigani, robi, la conac!”, zise un tânăr cu
față de hashtag-ist, un pistruiat cu pantalonii strâmți,
deasupra gleznelor, ceva unisex și cu niște brațe
umflate de steroizi, fără să ridice privirea de pe un
mobil pe care-l butona de zor. Mă rog, impropriu zis
butona, căci omul avea un smartphone de ultimă
generație și-și mișca repede degetele pe el ca și cum ar
fi foiletat o carte cu poze și mesaje scurte ca pentru
oameni superinteligenți care nu mai au nevoie să
citească zeci de rânduri ca să priceapă o idee.
„De unde știi tu că a avut țigani robi? În Moldova,
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Am vrut să mă mut pe un alt loc deși nu prea mai
aveam forță să mă ridic, ci mai mult dorința de a scăpa
de lângă indivizii care mă păzeau ca cerberii, dar
gongul anunța că va începe spectacolul, iar unul dintre
agenți îmi făcu un semn amenințător să nu cumva să
îndrăznesc.
Spectacolul era bineînțeles comedia lui Marivaux,
Jocul dragostei și al întâmplării, pentru care acum
aveam, culmea, invitație.
Nu am râs de loc tot timpul comediei și nu știu
dacă de frică, sau din cauza spectacolului care-mi
părea tras de păr, iar dintre spectatori am auzit o
singură dată un hohot nereținut cînd unul dintre actori
făcea tot felul de giumbușlucuri pe scenă și, cred că
era Horia care are darul să te facă să râzi, chiar dacă
vii la teatru direct de la o înmormântare.
Costumele mă impresionaseră foarte tare și mă
gândeam că era mai bine să fi fost îmbrăcat și eu ca
personajele, ca să scap de vigilența urmăritorilor mei.
Ce trăsnaie, îmi trecuse prin minte! Adică, astfel
îmbrăcat, să mă fi trezit în alt timp, în care agenții să
nu mă mai perceapă?!
Nu știu cum a trecut timpul și cînd am văzut că
specatorii se ridică mecanic în picioare, am înțeles că
piesa se terminase și nici nu am așteptat bine să
înceteze aplauzele și am și tulit-o repede afară, urmărit
de cei doi agenți care zâmbeau sarcastic spre mine și
cu un fel de satisfacție.
Ajunși afară, unul dintre ei scoate din buzunarul de
la piept un fel de telecomandă mică, cât o cutie de
chibrituri, îi întinse o antenă telescopică și apasă un
buton roșu. Ca în filmele cu Bond, dar cel care apăsase
nu era 007, ci un personaj negativ, probabil un fals
agent C.I.A. Am auzit atunci un bubuit asurzitor în
frumoasa clădire a teatrului din care tocmai reușisem
să ies, iar prin ferestrele înalte se arătase o flamă
orbitoare. Țipete de groază se auzeau în spatele meu.
Brusc m-am trezit transpirat și îngrozit. Alături de
casa mea un picamer gigant spărgea strada de
dimineață.
„Dumnezeule, bine că n-a fost decât un vis!”, miam zis în timp ce simțeam apa dușului curgând peste
mine, trezându-mă definitiv.
Am pus apoi mâna pe telefon și am sunat un amic,
psiholog, specializat în onirologie, să-mi interpreteze
coșmarul. După ce-i povestisem tot ce mi-am amintit,
amicul râse cu o poftă nebună de mă buimăci mai tare.
„Ce-i așa de râs?”, am întrebat nedumerit.
„Păi, e simplu dragul meu. E vorba despre
Marivaux, nu?”. Îl aprob și continui să-l ascult cu
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maximă atenție.
„Dramaturgul e un exponent al iluminismului
francez, adică un precursor al transformărilor
revoluționare ce aveau să vină ulterior, în secolul
XVIII, vezi Declarația Franceză a Drepturilor
Omului și Cetățeanului din 1789 și Declarația de
Independență a Statelor Unite ale Americii din 1776,
cele care au pus bazele unor societăți ale libertății și
egalității cetățenești și care astăzi sunt temeiul juridic
al protestelor pentru discriminarea de rasă, etnie, sex
sau orientare sexuală.
„Tot nu pricep”, îi spun plin de năduf. Ce are piesa
lui Marivaux la care am bilete în seara asta cu
dărâmatul statuii lui Alecsandri, sau explozia
teatrului?”
Amicul îmi înțelegea starea de surescitare
provocată de coșmarul meu și cu o răbdare aproape
pedagogică continuă să-mi explice. „Cred că
subconștientul tău înarmat cu ceva cunoștințe despre
opera lui Marivaux și vremurile prezente în care trăim
un fel de generalizare paranoică a protestelor, violente
uneori, antidiscriminatorii, precum cel al mișcării
B.L.M. și care a devenit rapid un mijloc ideologic de
propagandă neomarxistă, te-a dominat copios.”
Nu puteam fi de acord, așa că-l întrerup brusc.
Demonstrațiile de protest au la bază ideea de
respingere a violențelor statului asupra individului, nu
văd nimic neomarxist, aici”.
S-a lăsat o scurtă tăcere între noi, după care amicul
îmi spuse răspicat. „E treaba ta ce crezi. Eu îți zic să
vezi puțin mai departe de aparențe și să înțelegi că
exportul acestor manifestări din America în restul
lumii a depășit de mult ideile de libertate și egalitate a
oamenilor indiferent de rasă. Toată mișcarea
generalizată este îndreptată împotriva opresiunii
sistemice, instituționalizate a statelor care mențin tot
felul de discriminări, de rasă, sex, gen, etnie, mama
mă-sii, ce le-o mai trece oamenilor prin cap. Black
Lives Matter are sorgintea prin 2012 după împușcarea
de către polițiști a afroamericanului Trayvon Martin și
a luat amploare prin mișcări de stradă după alte două
asasinate în 2014, Michael Brown în Saint Louis și
Eric Garner în New York.
Ce se întâmplă acum este o resuscitare a mișcării și
care este manipulată ideologic de exponenți ai tinerei
generații, așa-zișii hashtag-iști, care vezi, dragă
Doamne, se opun derapajelor statului în variatele lui
acțiuni de păstrare a unei ordini sociale. Pe fondul
măsurilor antipandemiei COVID multe dintre
măsurile guvernelor par niște întoarceri la îngrădirea
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libertăților și asta au dat apă la moară la toți răzvrătiții
antisistem, indiferent de motiv. Aș zice că nu mai are
nici în clin nici în mânecă, nici cu discrimnarea la
nivel de politică statală, nici cu măsurile anticovid, ci
mai degrabă are de a face cu o psihoză generalizată
fără un contur bine determinat care se sprijină pe
mentalitățile individuale, duse de valul mediatic.
E o manipulare grosieră, care a ajuns până la
acțiuni anarhice de genul dărâmării statuilor lui
Abraham Lincoln, culmea, cel care a abolit sclavia
negrilor și care probabil acum se întoarce în mormânt,
precum și la zeci și zeci de statui sau busturi,precum
ale lui Columb și Voltaire, care au adus lumii progres
și cultură. Sau Doamne ferește a lui Vasile Alecsandri,
ca în visul tău deșuchiat”.
Am cugetat la pledoaria amicului și oarecum
neconvins sută la sută conchid totuși că Marivaux este
de vină pentru coșmarul meu, cu bogata lui operă
dramatică despre care știam că a scris multe piese de
critică socială, printre care și Insula Sclavilor sau
Prejudecata învinsă, cu trimitere directă la
inegalitățile sociale. Mai în toate piesele sale folosește
ca mijloc dramaturgic paradoxul creat de contrastul
dintre ce spune un personaj și ce înșelege alt personaj
și adevărul știut de spectator.
Ba mai mult, utilizează inversarea rolurilor
sociale, mijloc des întâlnit în Commedia dell’Arte,
ceea ce la Marivaux duce la subtile conversații cu
conotații psihologice pe teme amoroase și nu numai,
reliefând în fond prejudecăți sociale ale status quourilor vremii sale.
„Bine”, am concluzionat eu, „înțeleg ce mi-a făcut
subconștientul dar numai pe jumătate, căci partea a
doua a coșmarului, cu agenții din spectacol și explozia
teatrului, mă depășește total!”.
Amicul respiră greu în telefon, ceea ce mă făcea să
cred că urmează o explicație și mai dificilă.” Cred că
asta înseamnă că subconștientul tău este dominat de o
traumă mai veche legată de teatru pe care nu poți să o
depășești”. Mă abțin să-i răspund că nici el n-ar fi
putut să depășească supărarea pricinuită de scoaterea
unei piese din repertoriul stagiunii, dacă ar fi fost
creația sa, în ciuda succesului de public și doar din
motive de ideosincrazie actoricească. „Va să zică din
cauza asta a explodat teatrul în coșmarul meu!?”.
„Sau, poate că visul te-a anunțat premonitoriu că
spectacolul pe care îl vei viziona astăzi va fi o
surpriză, ceva care va sparge toate barierele genului”,
continuă el.
Mă scarpin în creștet și conchid că asta e puțin
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probabil să se întâmple și nu mă satisfăcu de loc
explicația lui secundară. „Bine, bine, dar ce treabă
aveau agenții?” Amicul se lasă așteptat cu lămuriri și
îmi spuse în cele din urmă: „Păi nu erau agenți
adevărați, era vorba de un joc dublu, ca în piesele lui
Marivaux și asta a vrut să sublinieze visul, că adevărul
e prezentat drept minciună și viceversa, iar visul te
previne că spectacolul va reuși asta cu ușurință.” Sau,
îmi vine să-i zic, poate că agenții sunt de fapt actorii
din trecut care m-au sabotat ca să-mi scoată piesa de
pe afiș și pentru care subconștientul meu m-a torturat
multe nopți de atunci. Îl aud apoi pe amic în telefon
încheind conversația, „hai, gata, mai bine du-te să vezi
spectacolul și mai vorbim mâne!”.
Vă dați sema că ardeam de nerăbdare să văd
spectacolul cu așa premoniții și avertismente onirice.
Seara, la grădină, în timp ce ne căutam locurile suntem
întîmpinați printre băncile spectatorilor de însuși
regizorul spectacolului, care ne salută amical și-și
arată mirarea cât de mare s-a făcut Gopo al nostru, cel
care, în urmă cu vreo patru ani, prin figurația sa
ingenuă dăduse o culoare memorabilă unui alt
spectacol al lui Ovidiu Lazăr, Cabaretul Cuvintelor.
În cele din urmă spectacolul a început.
Marivaudage-ul, așa cum a fost denumit în istoria
dramaturgiei stilul dialogurilor autorului în care
folosește expresii galante, de natură a impresiona și
mai ales a seduce femeia, relevând situații în care cei
îndrăgostiți sunt mânați ori opriți de prejudecăți și puși
în fața unei alegeri dificile, a fost exemplificat din
belșug și în montarea piesei de la Iași. Tomber
amoureux, expresia autorului, primită foarte critic la
vremea aceea a înlocuit aproape pentru totdeauna pe
cea considerată corectă până atunci, se rendre
amoureux, și a devenit un fel de filon al metafizicii
feminine, prezentă și în realizarea lui Ovidiu Lazăr, în
care jocul Liviei Iorga în rolul Silviei a fost uneori
subtil, alteori strident, dar arătând explicit cum poate
să-și piardă rațiunea o femeie disperată după dragoste.
Mai tânăra Mălina Lazăr în rolul Lizetei, face un
rol vesel care frizează uneori vulgaritatea, fără să fie
neapărată nevoie de această ipostază a personajului.
Ca și în vis, mi-a plăcut foarte mult Horia Veriveș
pentru că adeseori dă sarea și piperul unui spectacol. A
fost un argint viu care și-a jucat personajul cu
generozitate. Și tot ca în visul meu premonitoriu, a fost
singurul actor care a provocat hohote de râs nereținute
în spectacolul văzut de mine.
Tatăl Silviei, Oregon, interpretat de Daniel
Busuioc, personajul care cunoștea tot rostul
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travestiului celor doi protagoniști ai dragostei, Silvia
și Dorante (acesta fiind interpretat cuminte de Dumitru
Georgescu) joacă schematica comedie cu maximum
de seriozitate și de bonomie, ca și cum nimic nu ar fi
știut, făcându-i complici pe spectatori, cu o nonșalanță
ca cea cu care personajul privește scena întâmplărilor
de la fereastra camerei sale.
La sfîrșitul spectacolulului, Gopo al meu mi-a zis
că s-a plictisit, iar consoarta mea că nu-i pare rău că a
avut locuri proaste. Nu știam cum să-i traduc
observația, că era cu dus întors?!
Am ieșit după aplauzele nu prea prelungite ale
spectatorilor furați de imaginea finală a costumelor de
epocă, bine croite și a scenografiei Alinei DincăPușcașu care ne-a dus explicit cu mobilierul de salon
stilizat și rufele întinse pe sârme în atmosfera unei
Commedia dell’Arte, deși montarea lui Ovidiu Lazăr a
avut pretenții mai ridicate, după cum ne spune el
însuși în programul teatrului, cea a unui „spectacol
inteligent cu multe coduri și semne benigne care să
transforme surâsul în râs și gândurile în sentimente”.
În ultima vreme Ovidiu Lazăr este extrem de
poetic, nu doar când vorbește despre spectacolele sale
ci și când postează pe facebook-ul cel de toate zilele și
asta arată fațeta lui extrem de sensibilă și pe care ne-o
dorim mai des întâlnită și în transpunerile lui scenice.
Îmi era foarte clar acum, după spectacol, că
marivaudage-ul consacrat de autorul iluminist nu e
doar limbajul prețios, articulat spre seducție, ci e și un
fel de exprimare a jocului dublu, al interșanjabilului
ipostazelor sociale a celor care mai mult fentează
prejudecățile decât să lupte cu ele și că tare mult mai
seamănă cu schimbul de roluri de astăzi în societate, în
care unii se consideră discriminați din prejudecată,
deși nu sunt și schimbă poziția socială, luând-o pe cea
a discriminatorilor.
Paradoxul din centrul dialogului din piesele lui
Marivaux, îl regăsim din plin și în realitatea noastră
prezentă, adică cel ceat de ceea ce spun unii și ce
înțeleg ceilalți, chiar și în piața publică și bineînțeles
adevărul pe care-l știm toți cei care privim detașat și
obiectiv ca niște spectatori la ce se întâmplă în astă
lume care pare tot mai bezmetică.
Bună oară, am să mă opresc la un exemplu despre
rasism și anume ce s-a întâmplat după venirea la
putere a lui Nelson Mandela, eroul care a personificat
lupta contra rasismului în Africa de Sud. Societatea a
intrat încet încet pe făgașul normalității, apoi s-a
transformat radical, și astăzi, când istoricul personaj
nu mai este printre cei vii, costatăm că majoritatea
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populației de culoare deține frâiele politice și
economice ale societății. Dar cu ce preț?
Vedem că țara cea mai bogată din Africa, a ajuns în
colaps economic, cu cel mai ridicat șomaj, sărăcia este
pandemică, infractionalitatea si violențele nu mai au
sfârșit, pușcăriile fiind pline până la refuz, iar corupția
a ajuns politică de stat. Și ceea ce e la fel de grav,
raismul nu a dispărut, numai că e invers, albii fiind cei
discriminați. La Pretoria se va striga în curând, White
Lives Matter!
Dar a propos de aceste manifestări antirasiste pe
tot mapamondul, devenite peste noapte imaginea
ridicolului democrației prost înțelese, am să-l
parafrazez pe Cancelarul Universității Oxford, Lord
Patten of Barnes, care a dat o replică acidă la BBC4 în
emisiunea Today, studenților de culoare beneficiari ai
unor burse generoase de studii care doreau neapărat să
dărâme statuia lui Cecil Rhodes, întemeietorul
prestigioasei instituții de învățământ pentru că ar
simboliza după mintea lor „rasismul instituțional” și,
aș spune că cei care scandează lozinci antidiscriminare
fără noimă și dărâmă statui ale valorilor lumii,
niciodată nu vor scăpa de fapt de discriminare, de
discriminarea inteligenței. Hashtag-iștii de tip
neomarxist pe care-i întâlnim prin toate piețele publice
și pe toate canalele media, din ce în ce mai des, vor fi
în cele din urmă victimele propriei lor prostii și
inculturi.
Se pare că astăzi, pentru prea mulți, istoria nu mai
contează, sensurile ei sunt denaturate și oamenii în
general pun preț mai mult pe ceea ce cred ei despre ce
a fost decât pe ceea ce s-a întâmplat într-adevăr și a
semnificat fundamental în evoluția socială.
Întoarcerea în timp prin piesa lui Marivaux a fost
pentru mine un prilej de reflexie la prejudecățile
oamenilor, semnificațiile istoriei și mai ales involuțiile
societății.
Spectatorii comediei din grădina de la picioarele
actorilor nu au râs prea mult, căci commedia te pune
pe gânduri și nici statuia conului Basil pe lângă care
am trecut zâmbind în drum spre casă nu a suferit vreun
vandalism de tip B.L.M. ca să nu mai vorbesc de
faptul că nu a fost, ferească Dumnezeu, vreo explozie
de coșmar, dar pot spune cu mâna pe inimă că la noi
de mult nu se mai întâmplă lucruri radicale și, cum
știm cu toții, totul e normal în dulcele târg al Iașilor.
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CONSTANTIN POPESCU

ŞI VÂLTOAREA CA LEITMOTIV
Marian Sorin RĂDULESCU

Apartamentul (2004), realizat după propriul său
scenariu, obține Marele Premiu al Juriului la Veneția.
Fără niciun dialog, Constantin Popescu spune o
poveste în trei personaje despre un bărbat și două
femei care locuiesc în același bloc turn, la aceeași
scară. Una dintre femei e soția, cealaltă iubita bărbatului. Într-o zi, după ce iese din apartamentul iubitei să
ducă gunoiul, bărbatul – când se întoarce, în halat în
papucii de casă ai iubitei – încurcă apartamentele și
sună la ușa soției.
Canton (2005), scurtmetraj pe un scenariu de
Cristian Mungiu, premiat la Veneția, Montpellier,
rămâne un moment de referință de la începuturile
carierei lui Constantin Popescu. Undeva, la un canton
ieșit din circuitul feroviar, situat aproape de Marea
Neagră, un cantonier și ajutorul lui adăpostesc un
străin care făcuse un accident cu mașina. În timp ce
străinul doarme, cantonierul face o tură cu mașina
acestuia. A doua zi, silueta profesoarei pe bicicletă,
ce trecuse zilnic și la ore fixe pe drumul de lângă
lanul de porumb, nu se mai zărește. Cantonierul, care
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în taină, o scruta mereu cu privirea, o accidentase grav în timpul raidului său clandestin. Atuurile Cantonului sunt imaginea „lentă, autoreflexivă”2 (Mihai Mălaimare Jr.) în care
peisajele și portretele se îmbină armonios,
decorurile (Călin Papură) și costumele (Gloria
Papură) ce contribuie esențial la conturarea
atmosferei și câteva interpretări expresive,
între care se disting Petre Nicolae (cantonierul), Nicodim Ungureanu (ajutorul de
cantonier) și Mihai Constantin (Străinul).
Universul sonor asigurat de Mihai Bogos este
un veritabil personaj dramatic. Iulia Blaga
remarca felul în care regizorul încearcă să
filmeze liniștea, iar spectatorul aude „greierii,
ploaia, vântul prin spice, peștii uscați (de câte
ori am văzut filmul, mi s-a părut că peștii
scârțâie, dar e o iluzie creată de suprapunerea
unui sunet peste o imagine diferită, un fel de
sinestezie)”.

PSEUDOKINEMATIKOS

Despre Constantin Popescu s-ar putea spune că sa născut pe platoul de filmare, tatăl său fiind reputatul director de producție Titi Popescu. A ajuns la film
trecând prin filologie (a absolvit Filologia în cadrul
Universității din București) și o vreme (1993+-2003)
a fost asistent de producție la o serie de filme de
Lucian Pintilie. Tot atunci avea să regizeze primele
scurtmetraje. Iulia Blaga: „Nu se întâmplă prea des
ca un regizor să aibă un stil gata format de la primele
filme. … La Constantin Popescu s-a întâmplat după
numai două scurtmetraje care nu semănau deloc cu se
s-a făcut sau cu ce se făcea la momentul respectiv în
România”1. Cele trei lungmetraje care au urmat au ca
temă comună vâltoarea – istoriei (în Portretul luptătorului la tinerețe), familiei destrămate (Principii de
viață), absurdului existențial (Pororoca).

Portretul luptătorului la tinerețe (2010), după un
scenariu scris de regizor, este inspirat din lupta anticomunistă din Munții Făgăraș, în special gruparea
condusă de Ion Gavrilă-Ogoranu3. Filmul a fost gândit ca primă parte a unei trilogii care prezintă trei
puncte de vedere diferite ale aceleiaşi perioade. Cele
trei părţi ale trilogiei ar urma să formeze faţete
diferite ale aceleiaşi perioade şi paradoxal ale
aceluiaşi adevăr. Constantin Popescu: „Cred că
datorez oamenilor ălora, eu cel puțin, măcar un pic de
respect și o mulțumire pentru tot ce au făcut”4. În
ciuda faptului că a fost considerat – de unii cu satisfacție, de alții cu groază – un fel de omagiu adus
mișcării legionare, Portretul are meritul de a evoca –
într-un mod radical diferit de orice abordare anterioară în filmul românesc – o generaţie controversată
care a traversat una dintre cele mai grele perioade ale
istoriei noastre recente5. Este începutul colaborării
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fructuoase dintre regizor și directorul de imagine
Liviu Marghidan. În distribuție apar Constantin Diță,
Bogdan Dumitrache, Alexandru Potocean, Radu
Iacoban, Răzvan Vasilescu, Mihai Constantin, Mimi
Brănescu, Teodor Corban ș.a..
Principii de viață (2010), pe un scenariu de
Alexandru Baciu și Răzvan Rădulescu, este o variațiune pe tema „regele e gol”. Aici, regele este un tată
de familie autoritar (Vlad Ivanov), cu obligații și față
de băiatul din fosta căsătorie (Gabriel Huian, ce
debutase în Marilena de la P7) pe care ar vrea să-l ia
vacanță în străinătate, alături de noua lui soție
(Rodica Lazăr) și de fetița lor. Regele e gol pentru că
principiile sale de viață sunt găunoase.
Pororoca (2018), după un scenariu propriu, este
analiza unei „obsesii magnifice” – aceea de a găsi
răpitorul unei fetițe. Într-un fel, pare a spune
Constantin Popescu, atunci când lipsește resemnarea
în fața sorții (și deslușirea unui sens în pierderea
subită a unei ființe dragi), dorința de afla certitudini
sfârșește în nebunie. Atmosfera de thriller se amplifică la final, când filmul capătă accente horror.
Bogdan Dumitrache, în rolul tatălui a cărui fiică este
răpită, crează un personaj biruit de o forță irațională,
dezumanizantă. Pentru Iulia Lumânare, mama din
film, Pororoca „este cartografierea celei mai mari
frici a oricărui părinte, dar și a celor care încă nu
avem copii”6.

naţional-socialismului criminal german. Lipsa educaţiei
care a dus la teoria formelor fără fond şi lipsa unui vector
serios de putere într-un moment politic delicat (ca să nu
spun leşinat) au permis apariţia acestei alternative dramatice pe scena politica românească. … Oamenii (publicul de
la noi) sunt (sau par a fi) însă obişnuiţi (mă întreb de ce) cu
poziţii regizorale militant-didactice, clar poziţionate,
justiţiare, revanşarde sau judecătoare. Nu mă regăsesc în
nici una dintre variantele enumerate anterior şi nici nu cred
în poziţia regizorală a verdictelor. Regizorul pune întrebări.
Nu înseamnă în mod obligatoriu că deţine sau că poate
oferi şi răspunsurile. Filmul este o propunere, un monolog
şi devine dialog în măsura în care propunerea regizorală
incită la discuţii. Dar filmul (cel puţin filmul aşa cum îl
îneţeleg eu) nu dă verdicte şi nu oferă soluţii viabile ori
răspunsuri fără de tăgadă. De aici şi până la un verdict fără
comentarii este o cale foarte lungă şi care mărturisec că nu
mă interesează. Sunt convins că generaţiile viitoare, mai
îndepărtate de căldura încinsă a vremurilor acelora, vor fi
ceva mai relaxate în discuţii despre ce a generat, de pildă,
mişcări ca acestea extremiste pomenite mai sus ori care au
fost cu adevărat urmările psihologice ale acestora asupra
populaţiilor din ţările afectate.”
6. http://festivalier.ro/actrita-iulia-lumanare-pororocaeste-un-film-care-nu-te-poate-lasa-indiferent-ceea-ce-ilface-tinta-perfecta-pentru-cautatorii-de-emotie/

Note:
1. „Și peștii care scârțâie…”, în Mihai Fulger, „Noul
val” în cinematografia românească, Grup editorial Art,
București, 2006.
2. Iulia Blaga — „Și peștii care scârțâie”, în volumul
lui Mihai Fulger, „Noul val” în cinematografia
românească, Grup Editorial Art, București, 2006.
3. Ion Gavrilă-Ogoranu a fost militant, încă din facultate, în organizația Frăția de Cruce „Negoiul” din Mișcarea
Legionară din România. Pentru activitatea sa a fost condamnat, în absență, la moarte. Timp de 29 de ani s-a ascuns
în munți și organele Securității nu au putut să-l prindă.
Avea să fie prins abia în 1976.
4. Fulger, Mihai, „Talentul nu se învață”, un interviu cu
Constantin Popescu, „Noul val” în cinematografia
românească, Grup Editorial Art, București, 2006.
5. Constantin Popescu: „Legiunea a reprezentat o versiune exaltată a realităţii momentului, mascată sub un
maldăr de intenţii (câteva poate bune, altele mai mult decât
discutabile şi arogant fundamentaliste) asemănătoare
ARTE
CONVORBIRI LITERARE

185

PANORAMIC EDITORIAL
E D I T U R I

M O L D A V E

Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, ediţie
îngrijită şi indice general de Alexandrina Ioniţă, Casa
Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2015, 284 p.
Cartea este în fapt reproducerea
ediţiei din 1904, apărută la
Bucureşti, cu numele Istoria lui
Ştefan cel Mare povestită neamului
românesc de Nicolae Iorga, este
deja cunoscută publicului larg şi
celui de specialitate şi discutată/
analizată şi în ce priveşte modul în
care a fost scrisă, documentarea,
opiniile enunţate de autor privitor la
evenimente/ ani locuri ş.a. ş.a.
Ştefan cel mare este un personaj de prim rang al
istoriei Moldovei, României, dar şi al Europei. Cu toate
acestea, încă sunt destule lucruri asupra cărora se mai
discută şi azi, de naşterea la moartea sa, ori evenimente/
decizii cum a fost, de pildă, atacul asupra Chiliei. Ca să
nu mai vorbim despre evenimentele în urma cărora,
după asasinarea lui Bogdan, tatăl său, a reuşit să scape
cu viaţă şi unde şi cum a fost apoi. Sau, poate o posibilă
primă relaţie/ căsătorie a sa cu o oarecare Maruşca
(despre care însă nu avem documente doveditoare certe,
dar întîlnim o referire discutată/ analizată în Pomelnicul
de la Bistriţa), care, după unii, i-a dăruit un fiu (scrie
Iorga: „Domnul moldovean (...) avea din legătura sa cu
o femeie, anume Maruşca, un fiu, Alexandru, numit
astfel după bunicul său...”. Cum, la fel, nici dispariţia sa
nu este limpede cum s-a produs.
Ediţia de faţă cuprinde şi un util indice de nume dar
şi o seamă de note care pot ajuta la mai buna înţelegere
a textului lui Iorga.
Amintind că nu este prima carte a lui Nicolae Iorga
retipărită de Casa Editorială Demiurg, o semnalăm pe
aceasta despre Ştefan cel Mare, considerînd că sunt
necesare astfel de re-editări, de re-aduceri în atenţia
cititorilor a unor cărţi care vorbesc despre istoria
noastră, despre personaje semnificative din trecutul
neamului nostru.
Din comorile teologiei părinţilor capadocieni,
volum îngrijit de Viorel Sava, Nicoleta Melniciuc
Puică, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 454 p.
Printr-o hotărîre a Sfîntului Sinod, anul 2009 a fost
declarat „Anul omagial comemorativ al Sfântului Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (m. 375) şi
al celorlalţi sfinţi capadocieni”, drept pentru care au
avut loc o serie de evenimente, au apărut o serie de cărţi,
albume ş.a.. Între acestea, la Facultatea de Teologie
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Ortodoxă „Dumitru Stăniloae, a Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iaşi a avut loc, între 28-30 octombrie 2009,
cu participarea unor doctoranzi, masteranzi, specialişti
în domeniu din ţară şi de peste hotare, un simpozion ale
cărui lucrări sunt culese în cartea de faţă.
Mereu şi mereu pot găsite tâlcuri noi, se pot descifra
şi altfel paşii pe care i-a făcut creştinismul până spre
zilele noastre, pot fi interpretate operele şi faptele
personajelor al căror chip a rămas în galeria celor care
au avut un rol sau altul în această fascinantă „poveste”.
Între aceştia, firesc, se regăseşte şi Sfântul Vasile cel
Mare („una dintre cele mai mari
personalităţi creştine şi mondiale”
(Ioan G. Coman), care a trăit
vremuri complicate, cînd, încă, mai
erau atîtea de aşezat), ca şi alţi
părinţi capadocieni precum Sfântul
Grigorie Teologul, Sfântul Grigorie
de Nyssa ş.a., adepţi ai doctrinei
trinitare omousiene, propovăduită/
împărtăşită de Părinţii de la Niceea.
Dat fiind modul în care este concepută rubrica
noastră, amintim doar câteva dintre titlurile lucrărilor
cuprinse în carte (unele abordînd probleme „clasice”,
altele aducând discuţia în actualitate), cu gîndul că vor
atrage atenţia şi altor cititori: Viorel Sava – Familia
creştină şi problemele ei în lumina canoanelor Sfântului
Vasile cel mare; abordare pastorală; Nicolae D. Necula
– Preoţia şi chipul preotului după Sfântul Grigorie
Teologul (330-390), Gheorghe Petraru – Teologia
creaţiei la Părinţii capadocieni şi critica teologică a
evoluţionismului şi al conceptului scientist al
emergetismului, Dan Sandu – Experienţa cunoaşterii lui
Dumnezeu: sistematizări teologice ale părinţilor
Capadocieni, Marius Pîjîn – Şcoala capadociană ca
păstrătoare, continuatoare şi propovăduitoare a
adevărului de credinţă prin textul liturgic.
Marius Manta, Cronofiabile, Editura Studion,
Bacău, 2020, 258 p.
Cunoscut şi prin activitatea sa
publicistică, prin textele semnate în
diverse reviste literare din Bacău,
prin volumele pe care le-a publicat,
după „Literaturbahn” (în care a
reunit cronici/ recenzii apărute în
rubrica cu acelaşi nume), Marius
Manta propune o nouă carte, cu
textele publicate, în timp, în rubrica
„Cronofiabile”, tot din „Ateneu”.
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De unde acest titlu, care mi se pare inspirat? De la un vis
din copilărie legat de dorinţa de a avea un ceas elveţian,
care, conform normelor industriei din ţara Cantoanelor,
trebuie să aibă certificat de „chronofiable”. Astfel, sunt
reunite în carte texte despre cărţi/ autori care pot primi,
în viziunea sa, acest certificat aparte, deloc simplu de
obţinut, în „lupta” cu timpul, dar şi într-o anumită
perspectivă: „Suita de cronofiabile”, scrie autorul, „nu ar
fi interesată decât de ceea ce rămâne cu adevărat valoros,
reprezentativ pentru datele organice ale unui neam”. În
acest „pariu peste timp” al lui Marius Manta intră „cărţi
de ieri, cărţi ale prezentului, cărţi necunoscute, cărţi
uitate” sau „cărţi care au nevoie de o nouă punere în
scenă”, o „reîntâlnire cu marele public”. După Eminescu
primul „cronofiabil”, cu care se deschide cartea, citim
despre Ovidiu Genaru (cu care, printr-un alt text, încheie
volumul), revista „Ateneu”, Tudor Pamfile, Aurel Băeşu
prin ochii lui Gheorghe Macarie, Părintele Galeriu,
Patericul Mare, ediţia părintelui Constantin Coman,
Ernest Bernea, Ovidiu Dunăreanu, Constantin Bădiliţă,
C.D. Zeletin ş.a. Aşadar diverse tipuri de cărţi, autori din
generaţii/ de o varietate interesantă din punct de vedere
al felului de a scrie, subiectelor abordate, cu „cărţi de
vizită” diferite ş.a.
„Ne regăsim în veşnicul spectacol al alegerilor”,
scrie autorul într-un text despre Cristian Bădiliţă, şi în
contextul „pieţei literare”, a celei revuistice şi al
nevoilor cititorilor de la noi, eseurile/ textele critice, fie
ele de întâmpinare ori de altă factură comportă şi un
„pariu” al criticului, care îţi asumă responsabilitatea
selecţiei/ modului în care scrie despre un autor, o carte,
o revistă ş.a. Marius Manta pare să dorească să ofere
cititorului necesitatea unei viziuni diverse, de la
naţionalism(ele) faţă cu ideea Uniunii Europene ori de
la călătoriile actuale pe mapamond ale Adrianei
Ambrozie, de pildă, la convingerea că istoria noastră are
greutatea ei, trebuie cunoscută, analizată, preţuit, dar şi
cântărit cât mai limpede efortul strămoşilor noştri – de
pildă scriind despre cartea Gabrielei Gîrmacea, Primul
război mondial între realitate şi ficţiune. Sau/ şi pentru
că „latura remarcabilă a evoluţiei memoriei umane
constă în diferenţierea şi individualizarea capacităţii
reactualizării” despre locuri aparte din ţara noastră –
Iaşii de odinioară, a lui Rudolf Suţu ori Jean Bart şi
Europolis. Alte alegeri sunt despre credinţă ieri şi azi,
cărţi esenţiale ale ortodoxiei ori re-lecturarea marilor
autori ai lumii şi felul în care au aflat un loc în sufletul
cititorului român (Dinu Pillat, Ion Fercu). Altele despre
poeţi din generaţii care ne-au însoţit cu traducerile/
critica/ poezia lor de la primii ani (Ovidiu Genaru,
Eugen Simion, Radu Cârneci, Ion Tudor Iovian) ori cu
care ne-am „întâlnit pe parcurs” (Dan Perşa, Theodor
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Codreanu, Mircea Cărtărescu, sau, mai nou, Miruna
Vlada ori Daniela Şontică).
A fost o lectură interesantă şi prin prisma alegerilor,
dar şi a felului în care Marius Manta, o voce notabilă a
Bacăului literar, îşi susţine „pariurile” sale
„cronofiabile”, pare că şi aidoma unei expresii din
cartea sa (într-un text despre Valeria Manta-Tăicuţu, alt
nume de remarcat), în care spune: „când mintea coboară
în inimă”…
Petru Constantin Teodor, Fana sau Cartea Iubirii,
prefaţă: Ioan Holban, coperta: Adi Cristi, Editura 24
Ore, Iaşi, 2016, 118 p.
Dragostea este universală, dar
fiecare poveste are sensul ei pentru
cei care sunt „parte”, îi ridică la
ceruri, apoi, îi pune la grea
încercare, dacă nu prin altceva
atunci prin însăşi condiţia de
muritori. Ce se întâmplă atunci când
un partener moare? Cum face faţă
celălalt dacă nu vrea să renunţe la
iubirea lui? Ce face ca să meargă
mai departe.... dacă decide să facă asta cum o face?
Pe scurt, cartea e despre o poveste frumoasă de
iubire între un soţ şi soţia lui, Fana, cu care are o fetiţă,
Ioana. Naratorul e soţul. Cei doi se iubesc, sunt fericiţi,
călătoresc când pot etc. Sunt pagini, cu (poate cam)
multe referinţe livreşti/ culturale, majoritatea legate de
aceste călătorii fie ele la vreo mănăstire, la Braşov,
Paris, Viena, Veneţia, Roma ş.a.. Sau, anul următor, în
Tunisia. În Tunis, vizitând un loc unde, se pare, fusese
un sultan, el scrie: „Ne-am aşezat pe patul majestuos, eu
chiar m-am întins o clipă şi am păşit într-o altă lume; mă
simţeam precum Shahryar, şahul Persiei, în timp ce
Fana era Şeherezada şi îmi depăna o frumoasă poveste
fără de sfârşit, urzită chiar de ea. Am înţeles atunci ce
forţă uriaşă are iubirea din moment ce te poate teleporta
în orice basm şi la orice vârstă.”
Apoi încep toate: se îmbolnăveşte tatăl ei, apoi
mama. Ea trebuie să-i îngrijească, stresul o macină şi,
deşi după o vreme găsesc pe cineva să aibă grijă de
părinţii ei, iar Fana părea tot mai frumoasă, dădea semne
de oboseală. Concluzia: o tumoră uriaşă... Apoi
operaţia, analize, chimioterapie, episoade în care părea
bine, dar... „Ca o fiară, moartea îi dădea târcoale,
aşteptând doar momentul prielnic să ne răpună.” El e din
ce în ce mai debusolat: „Mai cunoscusem aşa ceva de-a
lungul vieţii, iar pe moment am crezut că e frica. (...) Era
de fapt iubirea într-o altă ipostază; iubirea hărţuită,
încolţită, sfâşiată de fiorosul destin. Da, da, în situaţia în
care mă aflam eu, frica devenise o altă formă de
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manifestare a iubirii.”
După moartea ei, el gândeşte că poate abandona,
„căci nu mai e nimic de făcut.” Dar nu e aşa simplu: „Nu
voi abandona (…), iubirea şi numai iubirea, mă va
călăuzi”. Începe să viseze că o întâlneşte în locuri unde
fuseseră împreună: „Am desluşit, Doamne, aceste
simboluri, dar asta s-a întâmplat după ce m-am trezit.
Pentru starea de somn, visele sunt tot realitate. O
realitate care pe mine mă alină, aşa că rogu-te, fă-o să se
repete cât mai des.” Începe să se gândească la
reîntâlnirea cu ea dacă se sinucide, dar nu face pasul, din
teama că „dincolo” „nu există, de fapt, nimic”, iar „aici
respir aerul pe care l-ai respirat şi tu (…), am amintirile
şi am visele. Am încă iubirea. Nu pot risca să dau toate
acestea pe nimic.” Şi, în final, îi e clar: „I-am jurat în
faţa Ta credinţă Fanei până ce moartea ne va despărţi şi
nu mi-am ţinut legământul, Doamne. Nu m-am lepădat
de iubirea pentru ea nici după ce a plecat la cele sfinte,
şi nu cred că lucrul acesta se va întâmpla nici după ce eu
voi dispărea în neant. O voi duce cu mine şi dincolo de
mormânt!”
Este, aşadar, o carte despre o sensul existenţei,
condiţia umană, aproape totul prin oglinda unei iubiri
mistuitoare, despre fragilitatea şi forţa iubirii, care poate
să păşească, cumva, fie cât cel plecat mai trăieşte în
inima şi amintirile celui rămas, până dincolo de moarte.
În ce priveşte felul în care este scrisă, mai sunt paşi de
făcut. Dar sunt semne care ne îndeamnă să aşteptăm să
vedem următoarele cărţi ale lui Petru Constantin Teodor,
acest „pas” în lumea prozei fiind însoţit şi de prefaţa lui
Ioan Holban.
Ortansa Cojoc, Timpul-acordeon, Editura Timpul,
Iaşi, 2020, 90 p.
Autoarea este semnatară a mai
multe cărţi, publicate după 2003
(când a debutat în volum cu
Scriitori
români.
Motive
obsedante), mai recent Duplex
autumnal, în colaborare cu Mircea
Ţâmpău, şi Liturghie profană,
ambele sub sigla editurii ieşene
Opera magna, în 2018 şi Gânduri...
rânduri... apărută tot la Editura
Timpul, în 2018.
Cu ceva timp în urmă, tot în „Poezia”, semnalam
Gânduri… rânduri…, notând, între altele, că Ortansa
Cojoc încearcă, pe tărâmul descoperirii de sine, poate şi
sub influenţa meseriei pe care a practicat-o ani de zile,
cea de profesor, să aştearnă în vers sfaturi, ziceri,
concluzii de viaţă ş.a. Timpul-acordeon păstrează şi
caracteristici de acest tip, dar este, mai ales, scris sub
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semnul nostalgiei, al privirii retrospective şi
introspective. În multe dintre texte pare că totul este şi
sub semnul unei detaşări aparte, dată şi de o altă
înţelegere, în timp (când ai ajuns să simţi cu adevărat
cum „zilele, orele, mii,/ se dizolvă ori se topesc/ în ani”
şi că „alunecăm în viaţă/ pe un tobogan”), a toamnei
(care „face bilanţuri”, când „frunzele/ galbene toate/
înlăcrimate de rouă/ spre ţărână oftând cată”, dar şi „râd
gutuile cu lacrimi/ şi plâng strugurii mustind” ş.a.),
sosirii primăverii, unei dimineţi de vară, a parfumului de
tei, a răsăritului şi apusului florii-soarelui (ajunsă
„uscată, bătrână,/ lipsită de soare” privind doar „spre
ţărână”) ori pur şi simplu a vederii pisicuţei „admirată
de toţi şi curtată” ş.a., a tot ce simte şi vede, ori retrăieşte
cu ochii minţii. Nota dominantă a volumului este dată
însă de amintiri, fie ele despre satul natal („sat natal al
mamei mele/ cu poteci bătrâne, grele/ amintiri şi doruri
multe”), de întâmplări dintr-un „altădată” (un
septembrie la mare, o alergare pe munte etc.), când o fi
fost acesta, locuri şi zile, momente dragi cu dascălii de
altădată gânduri legate de iubire, de poezie, credinţă,
Iisus (ca în Nu l-au recunoscut). Dar, deşi nu apare în
multe texte, mama este cea mai „vie în amintire”, dar şi
regretul că, în pofida dorului de ea, totul pare a se
estompa cumva, căci „vorba ta şi râsul tău/ le aud greu,/
tot mai greu”. Şi mai este şi dorul de meleagurile natale,
dorul de muntele de acasă („dor de munte,/ păduri şi
izvoare / (....)/ dor de fragi de la Bâtcă,/ de căprioare”).
Din punct de vedere al felului de a scrie şi aici
Ortansa Cojoc pare că îşi cântăreşte cuvintele, nu
abuzează de metaforă punând preţ mai apăsat pe ceea ce
doreşte să spună, prin imagini mai degrabă discrete, dar
dorind să mizeze pe sentimentele pe care vrea să le
transmită. Şi în acest volum are puţine poeme mai ample
(sunt destule de doar trei linii, plus titlul), versurile nu
sunt, în majoritatea lor, lungi, ci dimpotrivă. Aria
tematică nu mai este foarte diversă, totul fiind centrat pe
nostalgie, dar nu pe apăsare, pesimism, ci pe amintire,
pe remember, pe cântărirea a ce a fost şi ce mai poate fi.
Mai sunt încă, şi căutări pe drumul spre poezie, mai
e de lucru, încă se mai simte nevoia de a găsi o cale mai
limpede de a se povesti pe sine, aşa cum îşi doreşte, în
haine de vers, dar Ortansa Cojoc de acum pare că a ales
ce vrea să spună, şi cum vrea să scrie despre ceea ce
simte. Încheiem cu un fragment din Mama: „Măritată în
satul vecin,/ mama şi-a spălat durere şi chin,/ în apa
copilăriei curate./ Călimani,/ muntele frate,/ i-a dăruit ca
şi altor orfani/ minte cu ascuţime de stei, tărie de
stâncă,/ şi inima mare, adâncă”.
Marius CHELARU
/
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SPAȚIUL AMNIOTIC AL BUCOVINEI
Ioan HOLBAN
Magia haimanalelor este una dintre cărţile de
vizită ale lui Sorin Cotlarciuc, altfel spus, o carte care exprimă în chipul cel mai exact formula prozei
sale, una „hibridă“, cu un scenariu epic alimentat
intens cu dizertaţii, opinii pe diverse teme ale
actualităţii, uneori, marcat moralizatoare; Sorin
Cotlarciuc intuieşte, însă, bine hotarul care desparte/
uneşte narațiunea de comentariu pentru a nu-l lăsa pe
acesta să sufoce epicul. Foarte semnificativă e chiar
prima proză a volumului, Magia haimanalelor, al
cărui titlu foloseşte dublul înţeles al cuvîntului
haimana: un boem rătăcitor, cum spunea Panait
Istrati despre sine însuși și despre prietenul său,
poetul cretan, Nikos Kazantzakis, un locuitor sau un
obişnuit al mahalalei Ploieştiului, în acest caz, dar şi
satul (mahalaua) de origine a lui I.L. Caragiale, satul
de odinioară, mahalaua de azi, Haimanale. Chiar
dacă marele dramaturg e de cîteva ori evocat,
mahalaua clasicului nu are nimic în comun cu aceea
de azi pe care o explorează prozatorul contemporan.
Totul începe cu atmosfera de talcioc, tîrg, vad
comercial eterogen, cu figuri grobiene, „masteranzi
în alcool şi pornografie”; e o lume a frustraţilor,
şomeri după „reorganizarea” industriei extractive de
la Ploieşti, figuranţi ghinionişti ai unei vieţi sociale
pe care nu o (mai) înţeleg, cultivînd umorul grosier,
departe de „umorul intelectualizant, subtil şi rafinat
din secolul al XIX-lea”, din mahalaua negustorului
de cherestea: pentru a identifica tipologia acestor
oameni, prozatorul selectează două personaje,
Găliganul, cu viaţa făcută ghem de sîrmă ghimpată,
după disponibilizarea din industria petrolieră şi
Pigmeul, cu o înfăţişare lombroziană, asistat social:
„Amîndoi trăiau în altă dimensiune, unde oamenii se
nasc bătrîni şi mor tineri, cu nefericirea cuprinsă în
meniul zilnic, căci nu aveau cu cine să împartă
aşternutul şi pustia, şi îşi oblojeau sufletele zbîrcite
cu alcool, făcînd cărare pînă la «bomba» gării, undeşi marcau teritoriul cu o stricteţe canină. Lumea lor e
plină de vise, paşii gîndurilor îi poartă, cu naivitate,
printre basme cu Ilene Cosînzene şi Feţi-Frumoşi, cu
locuri de muncă bine plătite pentru toţi, cu viagra pe
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toate drumurile, pardon «autostrăzile», cu libertatea
tradiţională a neamului, de a cere fără ca să dea înapoi. Ce mai, o lume de superidealişti utopici! O
industrie extractivă cîndva înfloritoare, pînă la
privatizare, a devenit păguboasă, atît pentru stat, cît şi
pentru angajaţii restructuraţi, alimentînd consistent
rîndurile tot mai îngroşate şi cenuşii ale
disponibilizaţilor, ale şomerilor şi ale asistaţilor
social”. Din mărginimea gării Ploieşti-Sud pînă la
tabloul României contemporane nu mai e decît un pas
pe care prozatorul, cu un spirit critic foarte ascuţit, îl
face imediat şi fără şovăire: „Țara se scufundă încet,
dar sigur, în nebuloasa unui coşmar de ştergere a
demnităţii şi identităţii naţionale, în timp ce nişte
trompete pseudoliberale strigă şuguios pe toate
canalele mass-media; – Uraaa! – Trăiască guvernul
«Mocirlă!», supranumit guvernul «Zero-Pătrunjel»,
care se comportă precum acea legumă în ciorbă: nici
nu strică, dar nici nu ajută!”.
Tema prozei Gîngania e răsturnarea valorilor
(„Noi, românii, trăim de ceva vreme, o etapă a iraţionalului, a spiritului gregar, care duce la o
decadenţă morală, economică şi politică. Politicienii
democrației nou create, în loc să aibă o dreaptă
măsură în toate cele, au reuşit să îndepărteze oamenii
adevăraţi, de bună credinţă, de binefacerile
adevărului şi spiritului. Răsturnarea de valori de la
noi, unde ne conduc ţara nonvalorile demagogice şi
ipocrite, în detrimentul bunului simţ al celor de pe
margine, este de-a dreptul catastrofală. Nu mai avem
voie să spunem ceea ce gîndim raţional, ca nu cumva
să supărăm pe te-miri-cine! Ori ne îndreptăm înapoi
de unde am plecat, căci se spune, mai în glumă, mai
în serios, că revenirea la trecut este întoarcerea spre
valorile perene, ori am încremenit în timp, fără ca să
ne dăm seama”) şi, urmînd firul autobiografic mereu
prezent în epica sa, Sorin Cotlarciuc ajunge la figura
tutelară a bunicului Costan şi la soarta pădurilor
bucovinene: „Bunicul Costan, primar liberal ales
după Marea Unire şi cantor bisericesc la biserica
«Învierea Domnului», aparţinînd de poporul din
Parohia de Jos a Vămii, a cumpărat un versant
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împădurit al muntelui Runc, pentru care şi-a plătit
timp de zece ani ratele împrumutului de la o bancă
din Cernăuţi, iar, după surprinzătoarea sa dispariţie,
bunica Ileana a mai bifat vreo zece. – Pentru ce?
Pentru ca să-i confişte bandiţii, deghizaţi în socialcomunişti, o sută de hectare de răşinoase, de unde nu
mai avea nimeni voie să rupă o creangă de brad nici
la Crăciun!”. Pledoaria pentru oprirea măcelului din
păduri sfîrşeşte într-un umor de bună calitate, veseltrist, ca toată lumea lui Sorin Cotlarciuc: mergînd la
cules ciuperci în ce-a mai rămas din vechii codri,
personajul-narator e înţepat de o căpuşă şi visează
coşmarul unei noi pandemii, cu virusul Lymes. Jocuri
de cuvinte în Mi-s România şi întîmplări, figuri,
dizertaţii pe ruta de navetă Iaşi-Vama, cu maxi taxi
sau cu trenul în Înapoi în viitor, Ştafeta trocului de
suflete, Vipia ignoranţei, atacînd nerozia unora,

autovictimizarea, lipsa educaţiei patriotice,
falsificarea istoriei, eşecul democraţiei, prostia,
politicile sociale dezastruoase.
Un discurs critic bine articulat al unui
eurosceptic: „În politica europeană, caracterizată de
paradigma inexorabilului, nu este greu să-ţi dai
seama că, sfidînd conceptele logice şi etice, lumea
occidentală este condusă în continuare de triada:
teamă, dogmă şi tentaţie”. Fără a fi un nostalgic,
precum mulți dintre cei de vîrsta a treia, sau, şi mai
rău, un anarhist, precum tinerii „neomarxişti” de azi,
Sorin Cotlarciuc înregistrează, cu amărăciune,
eşecurile repetate ale tranziţiei, căutînd mereu spaţiul
amniotic bucovinean, revenind, însă, totdeauna, la
acasa din Iaşi, unde îl aşteaptă „un glas cunoscut, o
mîngîiere caldă şi o îmbrăţişare tandră”.

ȘTEFAN COTOROS: MASACRUL
CASEI IMPERIALE A ROMANOVILOR
Nicolae SAVA
După mai bine de un secol de la petrecerea lor,
faptele dramatice și sîngeroase din Rusia țaristă, care
au schimbat definitiv istoria lumii, ies la lumină în
Romania, pentru prima oară, în toată cruzimea lor,
prin această carte, Asasinatele care au scufundat
Rusia, apărută relativ recent la Editura Papirus Media
din Roman, semnată de Ștefan Cotoros din Piatra
Neamț. Autorul, aflat la a 8-a carte, majoritatea dintre
acestea bazate pe documente de arhivă – Romania sub
asaltul iredentismului și revizionismului, Biografii
reale a revoluției bolșevice, Așteptîndu-i pe americani.
Grupuri de rezistență armată anticomunistă, Un
catalog al demnității romanești. (Portrete de luptători
anticomuniști și de torționarii acestora), „Gloanțe și
caviar în Micul Paris. Comisarul Alimănescu între
lumini și umbre”, „Târgu Neamț, trecător prin secole”
(monografia orașului, în două volume) – are același
suport de cercetare, arhivele mai noi și mai vechi, mai
la vedere sau mai greu accesibile publicului larg.
S-au scris multe texte despre moartea
Romanovilor, ultima familie țaristă rusă vreme de 3
secole, care au încercat să ridice vălul de pe cel mai
tragic eveniment al istoriei de acum un veac,
majoritatea acestora fiind mai mult sau mai puțin
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romanțate. Cartea de față aduce în prin plan
declarațiile celor din spatele acestor evenimente
atroce, persoane implicate în revoluție sau din galeria
ucigașilor, comandanți, complotiști, asasini, martori,
istorici etc dar și documente de arhivă aflate la secret
multe decenii chiar și pentru cercetători și istorici.
Primele capitole dezvăluie clipele pregătitoare ale
războiului civil din Rusia, evenimentele din 1905,
prevestirile sumbre din familia țarului după
încoronarea lui Nicolae al II-lea, trimiterea lui Lenin
în Rusia, predarea Palatului de Iarnă bolșevicilor
(extrem de ușor, dar printr-o mutare deosebit de
ingenioasă), Teroarea Roșie și Teroarea Albă,
declanșarea terorii CEKISTE (CEKA fiind „Comisia
extraordinară pentru lupta împotriva contrarevoluției,
speculei și sabotajului”), una dintre victimele terorii
CEKISTE fiind cunoscutul poet Serghei Esenin:
„Pentru o simplă poezie antiregim, vestitul poet
Serghei Esenin a fost ucis. Dar cîtă minciună și
dezinformare în acest caz! Situația a fost următoarea:
Troțki a fost vizibil deranjat de o poezie a poetului
intitulată „Țara mișeilor”, în care acesta îi numea pe
guvernanți paraziți, iar noua Republică Sovietică era
un bluff. El descria de asemenea ura crescîndă a lui
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Troțki pentru cultura rusă. Rezultatul poziției lui nu sa lăsat așteptat. Troțki a trimis cîțiva agenți CEKA la
el acasă. Esenin s-a luptat cu ei, refuzînd să se lase
prins. În acea altercație, poetul a fost lovit puternic în
cap și a decedat pe loc. Anunțîndu-l agenții pe Troțki
de cele întîmplate, acesta a declarat că nu era deranjat
de rezultatul acțiunii, că marele poet fusese ucis. I-a
sfătuit pe agenți să-l spînzure pe decedat, înscenînd
faptul că acesta s-a sinucis”. Versiunea oficială a
morții poetului este însă alta: „Esenin a suferit o criză
mentală și a fost spitalizat vreme de o lună. Cu două
zile înaintea externării de Crăciun, și-a tăiat venele de
la mână și a scris un poem de adio, cu propriul sânge,
după care s-a spânzurat de țevile de la încălzire de pe
tavanul unei camere a hotelului „Anglia” din orașul
Sankt Petersburg”. Ultimele capitole ale cărții sînt
dedicate istoriei familiei Romanov, de la salvarea din
Yalta pînă la cei 8 membri stabiliți în străinătate.
Evident, capitolul X al cărții este, fără îndoială, cel
mai așteptat de către cititor, cel despre masacrul
familiei Țarului Nicolae al II-lea Romanov.
După cum se știe, Romanovii, în frunte cu Împăratul
Nicolae al II-lea, împreună cu cîțiva apropiați lor
(cameristă, doctor, bucătar, lacheu), în total 11 persoane,
au fost împușcați simultan (de către cei 13 asasini) în
subsolul Casei Ipatiev din Ekaterinburg, un oraș fondat
în 1723 de Petru I. Conceput drept capitală a regiunii
miniere și de producție din zona Uralilor, orașul s-a
dezvoltat repede, avea déjà Operă și Teatru de Artă, în el
funcționau consulatele mai multor state importante
precum Anglia, Franța, Elveția, SUA, Germania, Suedia,
Danemarca. Casa Ipatiev a fost demolată în 1977, ca
urmare a unei decizii a Comitetului Central al CPSU din
30 iulie 1975, cînd se împlineau 60 de ani de la execuția
Romanovilor și 110 ani de la nașterea lui Nicolae al IIlea Romanov, evident, cu scopul de a se șterge una din
dovezile masacrului. Familia Romanovilor fusese adusă
aici prin aprilie 1918, după abdicarea țarului, sub
pretextul de a fi protejată de furia mulțimii care ar fi vrut
să o linșeze, deși „în aprilie 1918, bolșevicii intenționau
transferul la Moscova, în scopul judecării lor în cadrul
unui proces”. Iată, de exemplu, care le era programul
zilnic de viață în casa unde își vor găsi și sfîrșitul:
„trezirea este la ora 9 dimineața; toaleta, între 9-10;
ceaiul de dimineață, între 10-11; probleme de interes
personal, între 11-14; prînz, între 14-15; plimbare, între
15-16 sau 16-17; ceai, între 17-18; probleme personale,
între 18-20; cina, între 20-21; timp de discuții, între 2123; mersul (!? n.n.) la culcare, ora 23.
În noaptea de 16 iulie 1918, familia Romanov și
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apropiații lor au fost duși în subsolul casei și
masacrați. Unul din membrii grupului organizat de
asasini, M.A. Medvedev declară: „Noi eram doar
patru iar Romanovii împreună cu personalul ce-i
deservea erau 11 persoane. Era clad și nu ne puteam
gîndi la nimic. Iurovski a propus să-i omoare pe toți cu
pumnale în paturile lor. Chiar i-a și distribuit pe cei
care trebuia să-i termine. Iurovski a mers în mod
repetat prin camerele țarului și a țarinei și i s-a părut că
sunt alarmați. Pe la miezul nopții s-a mai răcorit. În
cele din urmă, în camerele ocupate de familia imperial
lumina s-a stins și se părea că toți au adormit. Iurovski
a revenit la comandament și a oferit o a treia opțiune:
în toiul nopții treziți-I pe Romanovi și cereți-le să
meargă jos, la prima cameră, sub pretextul că
anarhiștii se pregătesc să atace casa și în timpul
schimbului de focuri s-ar putea ca gloanțele să ajungă
accidental și în etajul lor. Am ales o cameră de la
parter de lîngă cămară. Avea doar o singură fereastră,
un tapet cu dungi, un tavan boltit cu un bec în el.
Decide să pună în curtea exterioară din afara casei
camionul care va porni motorul înainte de a fi
împușcați, pentru a înăbuși zgomotul focurilor de
armă din casă”. Altă declarație, a lui Iurovski,
privitoare la execuție: „Am spus ca toată lumea să fie
gata atunci cînd familia va fi adusă. Nicolae (țarul;
n.n.) după ce l-a așezat pe Alexei (fiul lui, țareviciul,
bolnav; n.n.) s-a sculat și l-a acoperit cu corpul pentru
a-l proteja. După ce țarul a fost împușcat și a murit pe
loc, s-au declanșat trageri la întîmplare. Cînd tragerea
a fost oprită, s-a dovedit că fiicele Alexandrei
Feodorovna (împărăteasa; n.n.), doamna ei de onoare
și Alexei trăiau. Apoi a început din nou să se tragă și
am recomandat să se tragă în zona inimii. Alexei a
rămas în continuare încremenit; l-am împușcat”.
După crimă, cadavrele au fost urcate în camion și
duse într-o groapă comună. Dar istoria lor nu se
termină aici…
Foarte
bogată
în
ilustrații
dramatice,
impresionante, multe dintre ele inedite chiar și pentru
istoricii profesioniști, fotocopii după documente rare
sau cu chipurile celor care a participat direct sau
indirect la masacrul din Rusia anului 1918, cartea se
citește ca pe un roman de aventuri incitante și
uluitoare prin realismul lor aproape incredibil. Ștefan
Cotoros se dovedește și prin această carte de mari
dimensiuni (511 pagini, în format academic) că este nu
numai un cercetător harnic și avizat al istoriei ci și un
prozator de real talent.
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Dionisie Vitcu, Între Scorpion și Capricorn ridică-te
și mergi mai departe..., editura Danaster, Iași, 2019, 328
p. Prefață de Ștefan Oprea.
Cunoscător al mișcării teatrale
ieșene dar și naționale, scriitorul și
criticul de teatru și film, Ștefan Oprea,
definește contribuția actorului Dionisie
Vitrcu la mișcarea teatrală și
cinematografică românească, drep
Fenomenul Vitcu. Amintirea primului
rol al celebrului actor, pe scena
Naționalului ieșean este una de
senzație. Spune Ștefan Oprea: Mi-l amintesc perfect: juca
un rol mic, de ziarist, în Opinia publică de Aurel
Baranga. ...Cu mișcările lui moi, plastice și extrem de
expresive desfăcea un sul de hârtie albă, legat cu fundiță
roșie și-și citea cuvântul-turnătorie, cu o satisfacție
cinică, de câine care mușca pe furiș. L-am reținut și l-am
apreciat pentru jocul foarte bine gândit și minuțios
elaborat, care avea să fie ulterior, stilul special și specific
al comediantului Dionisie Vitcu. Comediant am zis? Am
zis bine, dar incomplet. Actorul are în structura lui
psihosomatică mari disponibilități de gravitate și de
profunzime care îl ajută să coloreze comicul cu înfiorări
dramatice și chiar tragice. Am redat acest citat din
prefața semnată de regretatul Ștefan Oprea pentru că l-a
surptins mai bine ca nimeni altul pe adevăratul mare
actor. Carte face o adevărată incursiune în viața lui
Dionisie Vitcu, relatată cear de el, cel care se cunoaște cel
mai bine. Copilăria, adolescența, avatarurile pe la diferite
școli, viața de internat și de internist, examele, inclusiv
cel de la institului de artă și cinematografie, maturitatea,
colegi și colege, scene de pe scenă și din culise, din
turnee dar și din afara teatrului, sunt aduse cu maximă
precizie, aș spune că precizia unui ceasornicar de veche
spiță, în fața cititorului, doritor de a cunoaște travaliul
din această muncă sisifică, cu satiisfacțiile și
insatisfacțiile inerente aceste meserii-artă. Cartea
actorului și poetului Dionisie Vitcu este o mare lecție
despre demnitatea de a fi actor, despre cum trebuie să
iubim această profesie, despre cum trebuie să prețuim
colegii cu care , zi de zi, respirăm artă. Citind carte3 lui
Dinnisie Vitcu mi s-a făcut un dor năpraznic de Miluță
Ghirghiu, Teofil Vâlcu, Saul Taișler, Constantin Sava,
Puiu Vasiliu, Sergiu Tudose, Petrică Ciubotaru și
Doamne! Cât de mulți mai sunt cei pentru care nu mi-am
cruțat palmele. Rar mi-a fost dat să citesc o carte cum este
această a lui Dionisie Vitcu și să nu știu ce să surprind
mai întâi. Citind această carte participi la Traversarea
Orașului marilor iubiri, oraș supra numit Dulcele Târg,
străjuit de la sud pe Palatul Culturii, de la apus de
Mitropolie iar de la răsărit de Teatrul Național Vasile
Alecsandri. Despre toate acestea scrie cu multă luciditate
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dar și cu o anumită melancolie Marele Actor Dionisie
Vitcu. Dionisie Vitcu și-a trăit și își trăiește viața în
complexitatea tuturor personajelor cărora le-a dat viață,
din viața lui pe această scenă dar și în multele filme în
care a jucat. Se regăsesc în paginile acestei exemplare
cărți, portrete realizate de actor, ale unor mari
personalități ale teatrului românesc: Grigore Vasiliu
Birlic, Ion Omescu, Mihai Mădescu, Gabriel Negry,
Costache Antoniu, Teofil Vâlcu, Costache Sava, Cătălina
Buzoianu, Marietta Sadova, Emil Botta, Ștefan
Ciubotărașu,Radu Beligan sau Marin Moraru. Am citat
numai câteva dintre marile personalități care sunt
prezentate aici pentru că ar trebui să citez pe pagini
întregi, ceea ce exte important din această carte. Dionisie
Vitcu realizează prin această carte a sa o adevărată Istorie
a teatrului ieșean și românesc de care aveam atâta nevoie.
Abia la finalul lecturii acstei cărți se va putea înțelege pe
deplin subtitlul: Ridică-te și mergi mai departe...
Îndemnul lui Dionisie Vitcu înseamnă un îndreptat pentru
a trăi viața din plin, cu toate urcușurile și coborâșurile de
care avem parte.
Ionel Pintilii, Arcul și arcușul, editura 24 h. Iași,
2019, 162 p. Prefață semnată de criticul și istoricul literar
Ioan Holban.
Nu știu cum își imaginează, cu exactitate, existența
paradisului, aici sau aiurea, Ionel Pintilii, dar cu siguranță
că la fel ca și Borges, își imaginează
că ar exista chiar un paradis al poeziei.
Tăcut, melancolic, retras, atâta cât
este posibil, și mai ales gânditor-meditativ, Ionel Pintilii își ticluiește cărțile
de poezie într-o liniște desăvârșită, ca
un adevărat sacerdot, constructor de
planuri emoționale plecând mereu de
la zero. Fie că vorbește în Camera de
raze ale dimineții, fie despre Drumuri însemnate sau
despre Foamea emoțională, am citat titlurile cărților publicare până acum, la edituri ieșene, el își exprimă și
etalează, o seamă de trăiri pentru a pregăti această a patra
sa carte. Arcul și Arcușul, editată tot la editura 24 de Ore,
sub atenta oblăduire a poetului Adi Cristi. Căutând locul
poetului dar și al poeticii acolo unde gravitația este zero,
deci o adevărată levitație asupra unei realități, imitând
zborul pe loc, Ionel Pintilii așteaptă mult aer de brad viu
atunci când așa cum spune în unul dintre poemele sale
unde constată că Albul zilei pare ireal. De altfel, Ionel
Pintilii constată că în calendarul mort a mai rămas o cifră
care de fapt înseamnă speranța. În fond, multe dintre
poemele sale vorbesc despre această supapă existențială,
cu caracter divin sau cu caracter de întâmplare, care este
acel cui al unui personaj din Anton Pann, înfipt în casa pe
care o vinde, dar la care se tot reîntoarce atunci când
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simte nevoia de a se regăsi, acel cui numit speranță.
Speranța că nu totul este pierdut, nu totul înseamnă că a
început de fapt, în opinia sa, numărătoarea inversă. Acest
punct de sprijin îi asigură lui și materia primă pentru
multe dintre poemele sale. De multe ori eliptic până
aproape de absurd în exprimare lapidară sau laconică pe
care o etalează în poemele sale, el își construiește cu
multă meticulozitate poe-mele sale, vers cu vers, până,
așa cum spune în poemul Contra Crepuscul, punând:
Frunză lângă frunză/ Formează distanțele? Dintre
trunchiurile/ Ce vor să prindă răsăritul/ Din toate
direcțiile, întrebându-se retoric, desigur, Sunt oare aceleași cântece? Poetul pare a-și propune să țină lumea sub
o atentă supraveghere inhalând puterea din aerul de brad
viu, dar și pentru ecoul întrebării. Sunt oare aceleași cântece? care îl ajută să constate: Ce ai fost și ce-ai ajuns/
Fără să-i pese cuieva. Să fie o chestiune particulară
această constatare sau chiar o constatare metafizică
asupra lumii? știind că: Iubirea nu are orizont. Plecând de
la această constatare el are o adevărată revelație. Fericiți
cei care se iubesc/ În ploaia de vară. Da, cu siguranță că
poate fi o variantă fericită de manifestare a iubirii, de primenire a tot ce poate deveni pur prin această spălare în
ploaia de vară. De multe ori, totuși, Ionel Pintilii pare a se
confrunta cu o adevărată teamă de a duce un gând până la
final și își construiește poemele sincopat, lăsând zborul
săgeții încremenit în aer, deși este slobozită din arc, iar
arcușul să devină de nisip pe strunele inimii. Se presimte
și zborul săgeții și cântecul arcușului și totuși el trage
heblul lăsând poezia ruptă în aer. Este o tehnică riscantă
această modalitate de a scrie, pentru că poeziei lui Ionel
Pintilii îi lipsește liantul dintre metafore iar el rămâne
suspendat în laboratorul cu gravitație zero deși timpul își
continuă iremediabil traseul știut și: Noiembrie cade cu
aceeeași/ accelerație/ ca frunza colorată și oul metalic.
Aspirând dar și visând la tinerețe fără bătrânețe autorul
simte continuu cum Se împacă cu sufletul/ Fermecat de
prihana morții. Aș spune că această carte, deși se vrea
una optimistă, totuși este o carte de poeme triste, în care
tinerețea fără bătrânețe rămâne doar o poveste din
copilărie, o poveste la care visăm toți și care, din
nefericire nu se împlinește niciodată. Când cerul are
culoarea gândului și versurile țin în loc păsările, trebuie
să știi că începe amintirea paradisului pierdut, pentru că
după lectura acestei cărți Arcul și Arcușul îți rămân
gândurile invadate de foarte multe întrebări, ca un
mormânt de cristal în care se adună amintirile. Poemele
lui Ionel Pintilii sunt adunate sub puterea zborului și a
levitației să poată construi un univers care nu este numai
al lui ci și al cititorului. El știe că în poemele sale:
Frunzele foșnesc altfel/ Se joacă cu eternul/ Clipa nu are
pe cruce epitaf/… /Pune versuri pe mor-minte./.../ Spinii
nu-l zgârie/ Ca baloanelele copiilor./Torul e liniște
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lucidă/ Aruncată în văzduhul înecat. Pe cititorul de
poezie, cel care își dorește, dincolo de metafore, o poezie
cerebrală, sunt convins că o astfel de modalitate de a scrie
îi împlinește toate așteptările. Ionel Pintilii este capabil de
surprize... lirice notabile și, încrederea acordată de critici
literari importanți se poate constitui într-o adevărată
rampă de lansare în lumea poetică și, desigur, a poeților.
Elena Leonte, Însemnări din lunga trecere, editura
Princeps Multimedia, Iași, 2019, 396 p.
În cuvântul de deschidere Elena
Leonte își justifică demersul său
editorial spunând: Risipite, selectate și
adunate aici, într-o carte ce conține
eseuri, tablete, schițe de portret, note,
mărturisiri, comentarii, izvorâte din
observația vieții și oamenilor, prin
lentilele mele dedicate aproape
exclusiv cărților. Și poate de aceea am
riscat să includ îmn acest volumi amintiri care îmi
lăcrimează încă sufletul (ca tuturor râmnicenilor, nu-i
așa?!?) sperând în empatia celor ce trecând prin
experiențe tragice ar trebui să știe că există și o viață de
după... Poate că la această viață de după lucrează cu
asiduitate Elena Leonte în, hai să le spunem generic,
tablete, pentru a evidenția cele bune care să se adune iar
cele rele să se spele așa cum a spus inconfundabilul
nostru geniu din Humulești, Ion Creangă. Preocuparea ca
truda ei în ale scrisului să ajungă la tineri este permanentă
și: Cel mai tare, mărturisesc, spune autoarea, m-aș
mândri să provoc simpla bucurie a lecturii și o notă
(bună) pentru stilul la care am ținut întotdeauna ca orice
filolog care se respectă. Cele mai emoționante pagini ale
acestei cărți sunt acelea legate de copilărie, cum e și
firesc, de locul nașterii, de strada cu filmul ei continuu, cu
oamenii de diferite comportamente care formează, clipă
de clipă, acel univers fabulos dovedindu-ne că în fiecare
din noi viețuiește un Macondo, care nu este numai al lui
G.G. Màrquez. În aceste pagini, căutăm alături alături de
autoare răspunsuri la eternele întrebări: Unde se duce
vara? Cum trecuseră ploile toamnei? Și mai aflăm că:
Iarna pianul amuțise, făcând-o să urască iremediabil și pe
nedrept, anotimpul cu crivăț dinspre răsărit. Nu cred că se
referea la altfel de crivăț care începuse să bată atât de
cumplit în perioada copilăriei ei. Amintirile, mai ales
amintirile pe care le aduce în fața cititorului Elena Leonte
au un rol cu totul special. Emoționante, mărturisitoare și
relatate cu mult har de prozator autentic, prozator care
știe să surprindă esențialul din cea mai mică adiere a unei
frunze, acestea readuc în memorie pentru unii, le descrie
cu suficiente detalii și note de...subsol, pentru cei mai
tineri și nu le ține ascunse, doar pentru ea, așa cum făcuse
odată o mamă ce-și ascunsese fetele în horn de teama
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rușilor. Dramele umane, mai ales, sunt așezate cu grijă
lângă Pomul vieții anume pentru a da contur unei lumi ce,
pentru unii, ar putea părea demult apusă. Dar atâta timp
cât un licăr cât de mic se mai poate înttrezări prin
perdeaua timpului și este scris, cu temeinicie, totul, nimic
nu este în zadar. Cele 10 capitole ale cărții constituie, ca
un adevărat decalog scriitoricesc, care evidențiază tot
atâtea fațete ale intelectualului dedulcit cu cetitul cărților
cum ne avertiza cândva cronicarul.
Liliana Toma, Podul cu oglinzi, editura PIM, Iași,
2020, 220 p. Prefață semnată de Emilian Marcu
Dacă prin anii 60 – 80, din secolul
Liliana Toma
trecut, dar și din mileniul trecut, proza
românească excela prin proza scurtă
scrisă de: Vasile Voiculescu, Mircea
Podul
cu oglinzi Eliade, Marin Preda, Eugen Barbu,
Fănuș Neagu, Ștefan Bănulescu,
Nicolae Velea, Dumitru Radu Popescu
PIM
și alți câțiva alți prozatori de mare
forță epică, în anii următori și mai ales
după 1990, scriitorii români s-au dedicat mai mult scrierii
de romane, lăsând acest gen literar într-un timp de paragină, părând a se sfii să-l mai practice. Tot mai puțini
prozatori contemporani mai au curajul de a aborda proza
scurtă. Doar 3-4 nume de prozatori ar putea fi evidențiate.
Liliana Toma simțind acest gol imens, dar și având predispoziție pentru proza scurtă, publică un volum de astfel
de proze, volum intitulat, după titlul uneia dintre povestiri, Podul cu oglinzi. Și aș putea spune că este inspirat
ales acest titlu pentru că, într-un anume fel sintetizează
esența tuturor povestirilor din volum.
Autoarea vine în proza românească contemporană cu
un bagaj de cunoștințe foarte solide, fapt care se vede
prin pigmentarea cu citate sau cu nume ilustre în diverse
pagini ale cărții, ajutând astfel la construirea unui eșafodaj temeinic scrierilor sale.
Tributară într-un anume mod locului unde și-a
desăvârșit studiile universitare, autoarea se simte capacitată de proza ardelenilor Ion Slavici și Ion Agârbiceanu,
a căror atmosferă, neguroasă și înclinată spre dramatic se
simte încă din prima povestire, intitulată Fata popii, personaj care se lasă dominată de unele trăiri aproape paranormale, încercând să-și afle ursita ajunge să-și găsească
sfârșitul în clopotnița bisericii, în dimineața de Sfântul
Andrei. Personajele Lilianei Toma au, cel mai adesea, un
destin neguros, contorsionat, cu trăiri psihologice profunde (vezi Rătăciri), în care imaginile reale se suprapun
peste cele ireale, imagini apropiate oniricului. Aflate la
limita dintre real și fantastic, pe un fond mistic, dar având
la bază mitologia, așa ca în Fata Popii, Podul cu oglinzi,
Râpa lui Agoston, fantezie în do minor pentru pian, Cai
sub lună sau De ce tac îngerii. Trimiterile sunt adeseori
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la hiperbolizarea unor trăiri care scoase din acest context
ar putea fi, de cele mai bulte ori, banale și anoste. Liliana
Toma știe să le dea viață și să le pună într-o relație cu
totul aparte. Adeseori autoarea se situează, prin personajele sale, la limita dintre real și fantastic (vezi Clovnii,
Coviltirele, Mărul sau Horia), ele căpătând un ton misterios și chiar apocaliptic. Poematică cel mai adesea, proza
sa începe prin conturarea atmosferei și a peisajului, de
unde și un aer poematic (ochii sunt ațintiți pe tivul cerului, vânturile sunt senile și sălbatice, albul este năuc de
fantasme lucitoare, copilăria se frânge etc). Personajele
sunt privite toate prin niște oglinzi și fiecare este
descoperit în fața unei adevărate mitologii, ca și în proza
lui Mircea Eliade sau Vasile Voiculescu, în care fantasticul este mult peste ceea ce ai reușit să asimilezi prin cultură. Emoția cunoașterii unei alte realități, a unei alte
alteranative, nu totdeauna cea mai fericită, este redescoperită și în povestirea Mărul unde trece-rea de la
copilărie la adolescență se face printr-un anume sacrificiu. Trăsnitul de către un fulger, în timpul unei furtuni a
pomului din spatele casei, pe care copilul abia tunci îl
descoperă cu adevărat este văzut ca o punte între două
lumi, pentru că mărul fusese despicat de fulger în două.
Delimitarea spațiului dintre copilărie și adolescență este
marcată de cuvântul Dincolo, cuvânt care apare ca un leit
motiv în întreaga povestire. Apar în proza Lilianei Toma,
personaje ca Anika,, maica Serafima, Nemțoaica, personaje care își citesc destinul în podul cu oglinzi, pentru că
acolo capătă siguranță și intimitate. Naturalismul descriptiv stă la baza creării multora dintre personaje, dar și la
modul lor de a trăi, în toată complexitatea lor. Tragismul
din cele mai multe dintre povestirile acestei cărți este
bine strunit, fără a cădea în melodramatic și nici în
grotesc.
În multe dintre prozele ei se poate observa caracterul
esteistic, teoretizant, pentru că ea încearcă să pună în discuție teme existențiale, destul de spinoase și complexe.
Trimiterile la diferiți autori, la diferite teoreme, la diferite
precepte împovărează cumva cursivitatea unei astfel de
proze. Cred că înainte de toate, prozele Lilianei Toma
sunt portretistice, cu tentă de acoarelă, pentru că pensula
cuvântului din frazele ei pare ca o răscolire de ape surprinzănd, cu multă acuratețe, ca înt-o goașă, tușa fiecărui
chip pe care îl dezvoltă. Se poate observa în proza
Lilianei Toma o atenție specială la topica frazei, la curățenia libajului, la racordarea lui la fiecare personaj pe care
îl prezintă, semn că autoarea este o bună cunoacătoare a
limbii române. Editarea acestei cărți este o bună notă
pentru autoare pentru că reușește să prezinte citiorului o
galerie de personaje memorabile.

Emilian MARCU
PANORAMIC EDITORIAL
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V A R I A

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
Ana PARTENI

EVENIMENTELE LUNII SEPTEMBRIE
În perioada 17-18 septembrie 2020, Uniunea Scriitorilor
din România Filiala Iaşi, în parteneriat cu ASOCIAŢIA
REVISTA CONVORBIRI LITERARE, organizează a
XXIV-a ediţie a Zilelor Revistei „Convorbiri literare”.
Program
Ediţia a XXIV-a, Iaşi, 17-18 septembrie 2020
ANIVERSAREA LUI MIHAI EMINESCU LA 170 DE
ANI (1850-2020)
COMEMORARE A.D. XENOPOL (1920-2020)
JOI, 17septembrie 2020
Simpozionul Centenar A.D. XENOPOL
Lansare Manual de istorie a românilor, de A.D. Xenopol
VINERI, 18 septembire 2020
Colocviul Al.I. Cuza și oamenii măriei sale
Mihail Kogălniceanu și Dorințele partidei naționale din
Moldova
Lansare Dorințele partidei naționale din Moldova, de
Mihail Kogălniceanu, cu prefață de A.D. Xenopol
Acordarea Premiilor Anuale ale revistei Convorbiri
literare, a Premiului Naţional pentru Reviste Literare
„Iacob Negruzzi” şi a Premiului Naţional pentru Critică
„Titu Maiorescu”.
Dată fiind evoluția pandemiei COVID 19, pentru
respectarea măsurilor impuse de autorități și protejarea
participanților, s-a decis ca modul de desfășurare al celei dea XXIV-a ediţii a Zilelor Revistei „Convorbiri literare” să
fie online.
*
Sub egida CENTENARULUI MARII UNIRI,
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi organizează
sâmbătă, 19 septembrie 2020, colocviul LA CENTENAR:
O privire asupra prozei române, una dintre cele mai
importante acțiuni culturale de promovare a prozei române.
Dată fiind evoluția pandemiei COVID 19, pentru
respectarea măsurilor impuse de autorități și protejarea
participanților, s-a decis ca modul de desfășurare al
colocviului LA CENTENAR: O privire asupra prozei
române să fie online. Dezbaterile vor fi incluse în volumul
La Centenar: O privire asupra prozei române, care va fi
lansat pe data de 13 noiembrie 2020, în cadrul Premiilor
Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași.

CONVORBIRI LITERARE

Din viața filialei – anii ’80
În luna martie 1986, are loc o dezbatere ideologică în
sala Senatului Universităţii „Al.I. Cuza” pe tema
Dezvoltarea economico socială a judeţului Iaşi. Implicarea
creatorilor în viaţa spirituală a Iaşului. „În intervenţiile lor,
participanţii au mulţumit pentru condiţiile propice oferite
creaţiei spirituale, s-au angajat să-şi pună în valoare întreaga
energie şi talentul lor în scopul oglindirii cât mai
cuprinzătoare şi cât mai profunde a realităţilor Iaşului
contemporan, al formării omului nou, cu o înaltă conştiinţă
revoluţionară şi patriotică”.
La 6 mai 1986, are loc un simpozion omagial organizat
de asociaţiile de creatori şi instituţiile de presă ieşene în
întâmpinarea gloriosului jubileu al PCR. Dintre
comunicările de la dezbatere amintim „Congresul a IX-lea,
moment de cotitură în afirmarea specificului naţional al
culturii noastre”, susţinută de Ion Ţăranu.
În luna iunie 1986, în Parcul Copou, pionierii s-au
întâlnit cu scriitorul Aurel Leon într-o manifestare intitulată
Poveştile Teiului.
În toamna aceluiaşi an, Asociaţia Scriitorilor a primit
vizita unor reprezentați ai Ambasadei SUA în România şi o
delegaţie de scriitori chinezi.
În noiembrie 1986, scriitorul Al. Dobrescu s-a întâlnit cu
elevii Liceului nr. 2 din Botoşani. La sfârşitul anului,
Asociaţia Scriitorilor primeşte vizita unei delegaţii din
Norvegia.
În luna aprilie 1987, Asociaţia Scriitorilor primeşte vizita
prozatorului Viaceslav Maximovici Şugaev secretarul
Organizaţiei Scriitorilor din Moscova. Oaspetele sovietic a
prezentat scriitorilor ieşeni expunerea „Contemporaneitatea
literaturii”. În mai, scriitorul israelian Aaron Appelfeld se
află la Iaşi.
În luna iunie 1987, US din RSR a instituit PREMIUL
MIHAI EMINESCU, cel dintâi laureat fiind scriitorul ieşean
Constantin Ciopraga.
14 iunie: Şedinţă de lucru la Asociaţia Scriitorilor Iaşi.
Cu acest prilej are loc dezbaterea Virtualităţile localismului
creator. Socialismul şi afirmarea valorilor. La şedinţă
participă şi D.R. Popescu, preşedintele US din RSR.

Dare de seamă privind activitatea revistei
„Convorbiri Literare” în anul 1984
CRITICĂ LITERARĂ
Paginile de cronică literară ale „Convorbirilor literare”
semnate în 1984 de Al. Călinescu, Val Condurache, Al.
Dobrescu și Const. Pricop, au urmărit în ansamblu
prezentarea celor mai importante apariții editoriale din
cursul anului trecut, abordînd toate genurile literare (poezie,
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proză, critică, teorie și istorie literară) și reprezentând
scriitori din toate regiunile țării. Cît privește spiritul comentariilor, el a fost în consens cu orientarea publicației, așadar
echilibrat, năzuind spre obiectivitate, detașat de dispute, de
factură extraliterară, scuturat – pe cît e posibil – de inerentele
sentimente ale semnatarilor. S-a avut în vedere, dat fiind
marele număr de apariții editoriale, selectarea acelora cu un
profund mesaj patriotic și umanist, care să pună în evidență
preocupările omului contemporan, efortul său revoluționar în
edificare societății socialiste, realizările poporului sub
conducerea partidului, a secretarului său general, în ultimele
două decenii mai ales. Au fost analizate volume de Emil
Brumaru, Lucian Vasiliu, Vasile Andru, Paul Balahur,
George Șerban, Corneliu Ștefanache, Ioan Holban, Emil
Nicolae, George Genoiu, Petre Cimpoieșu, Th. Codreanu,
Cătălin Ciolcă, Ion Beldeanu, Dan Giosu, loanid
Romanescu, Liviu Leonte, Daniel Dimitriu, N. Turtureanu,
Al. Dobrescu dar și D.R. Popescu, E. Uricaru. V. Sălăjan,
Dinu Flămând, G. Liiceanu, Achim Mihu, Florența Albu, V.
Mazilescu, Mircea Horia Simionescu, Paul Georgescu, Radu
Teposu, Eugen Simion, Ion Cocora, Doina Uricariu, Dana
Dumitriu, D. Solomon, G. Adameșteanu, Grete Tartler,
Laurențiu Ulici, Aurel Rău, Stefan Agopian, P. Sălcudeanu,
Ov.S. Crohmălniceanu, Mircea Nedelciu, Dan David, N.
Barbu, Const. Toiu, Augustin Buzura, Valeriu Cristea, N.
Prelipceanu, Romulus Guga, St. Cazimir, S. Dimisianu,
Costache Olăreanu etc. Simpla înșiruire a numelor aruncă o
lumină asupra faptului că, așa cum e normal, scriitorii din
această parte a țării au beneficiat de o sporită atenție și că, de
asemenea, s-a încercat prinderea în succintul tablou a tuturor
generațiilor de scriitori ceea ce a permis punerea în evidență
atît a forțelor de creștere, cît și a valorilor sigure ale literaturii
de azi. Privind cu detașare cronicile tipărite în anul trecut,
sîntem de părere că alegerea cărților se putea face cu mai
multă grijă, iar recenzarea lor – cu un plus de exigență critică.
Sînt, de altfel, punctele asupra cărora se va concentra cu
deosebire atenția noastră în anul ce abia a început.
Cu toate acestea, din păcate, nu în toate cazurile spiritul
critic s-a manifestat cu exigență și fermitate, redacția optînd
uneori în alegerea unor volume de versuri, proză, critică și
istorie literară pe baza unor preferințe subiective ale
titularilor de cronici.
O problemă care își așteaptă încă rezolvarea este rubrica
„Panoramic editorial” concepută în intenția noastră de a oferi
lectorului o imagine succintă a producției editoriale dintr-o
anumită perioadă, imagine capabilă să orienteze iubitorul de
literatură către lectura preferată.
ISTORIA LITERARĂ-OPINII-DEZBATERI
O rubrică ce a deschis calea către o categorie mai largă
de cititori este Dialogul artelor. Deși nu întotdeauna s-a
reușit să se abordeze de pe poziții teoretice corespunzătoare
relația dintre literatură, artele plastice, muzică, balet, rubrica
a avut totuși meritul de a atrage atenția asupra unor veritabile
personalități artistice din Iași și din Moldova și a căror opere
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s-au impus publicului iubitor de frumos. Amintim dintre
acestea portretele dedicate lui Călin Alupi, Mihai Cămăruț,
Dan Hatmanu, Vasile Spătărelu și alții.
În scopul încurajării creației tinere, revista a susținut un
dialog fructuos și continuu cu aceștia în pagina Pro
Juventute, a promovat creațiile valoroase din toate genurile.
Au fost publicate texte prezentate în concursurile de creație
desfășurate în cadrul festivalului Național „Cîntarea
României”.
LITERATURĂ UNIVERSALĂ
Reflectarea acesteia în paginile „Convorbirilor literare” a
urmărit două aspecte: pe de o parte popularizarea unor opere
clasice și contemporane prin traduceri de calitate, comentarii,
articole consacrate unor mari personalități ale literaturii de
peste hotare iar pe de altă parte cunoașterea de către cititorul
român a unor scriitori reprezentativi grupați în jurul unor
reviste literare din U.R.S.S., R.S.F. Jugoslavia, R.P. Ungară,
Polonia, Bulgaria, Grecia și altele.
Relațiile stabilite cu acest prilej s-au materializat prin
apariția unor versuri, fragmente de proză și critică literară în
paginile unor publicații din străinătate precum și apariția în
„Convorbiri” a unor texte valoroase ale unor autori din
străinătate.

CALENDAR OCTOMBRIE
Mircea M. Pop – 01.10.1926
01.10.1926
Diaconu A. Mircea – 02.10.1963
Constanța Apetroaie – 02.10.1956
Adămuţ Anton – 04.10.1962
Ignat Dumitru – 04.10.1942
Vicol Sultana Mihai – 5.10.1948
Călinescu Alexandru – 05.10.1945
Coroiu Constantin – 06.10.1943
Mandache Bogdan Mihai – 07.10.1955
Șolea Marius Marian – 11.10.1974
Alexandru Șerban – 11.10.1940
Zub Alexandru – 12.10.1934
Ciupercă Livia – 13.10.1947
Dorian Gellu – 13.10.1953
Mardare Gabriel – 15.10.1950
Marcu Emanoil – 17.10.1948
Necşanu Dumitru – 17.10.1948
Fluturel Vasile – 17.10.1946
Dram Constantin – 20.10.1958
Petrescu Redi Nicolae – 20.10.1951
Sava Nicolae – 23.10.1950
Gălăţeanu Iorgu – 23.10.1948
Batog Bujeniţă Mihai – 25.10.1945
Steiciuc Carmen Veronica – 25.10.1968
Ciobotari Călin – 26.10.1979
Munteanu Constantin – 26.10.1945
Bogdănescu Simion (Puflea Gh. Ion) – 27.10.1951
Onciu Adrian – 29.10.1968
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
O vară ciudată care pare să nu se mai termine,
cu o stare de nesiguranță și incertitudine din care
nu știi ce să mai alegi și cum să dai cu pliciul în
virusul ală nenorocit, fără chip și umbră. Recit și
eu, blagian: „Purtăm fără nume o boală în strune/
Și mergem de-a pururi spre soare-apune”. Dar
pînă unde? Că am ajuns la Finister și degeaba,
boala nu cade, picuri-picuri, ca lacrimile
lumînării pe drum. În fine, nu voi să vorbesc de
rău boleșnița pentru că, cine știe, mă pot trezi
condamnat pentru lèse Covid… Așa că
deschidem numărul proaspăt din Scriptor din
care, subiectiv, vă sugerăm odihna ochiului pe
Poemul desenat al lui Dragoș Pătrașcu, dar și pe
poemele scrise, semnate de Gabriel Chifu,
Dumitru Chioaru, Marian Drăghici, Ion Mureșan,
Dan Stanca, o adevărată chintă royală! Și ca să nu
trecem doar cu semnalarea, iată și o mostră din
poemul lui Ion Mureșan, Sub merii înfloriți: „Toți
morții sunt analfabeți./ Acesta e singurul motiv
pentru care prietenul meu, pictorul,/nu îmi mai
scrie./ Dar din când în când îmi mai dă câte un
semn,/ mă verifică, vrea să știe/ dacă eu, viu, sunt
mai prost decât el, mort./ de exemplu ieri m-a
invitat să facem o plimbare/ pe un deal cu meri
înfloriți”. Să dăm și prozei ce este al ei,
semnalînd textele Cristinei Chiprian, O cercetare
modernă, Din vremea molimei asumat de George
David sau Zidul de Iris A. Knieling, cu mențiunea
că ele fac parte din viitoarele volume în curs de
apariție la Junimea. Un număr variat cu
numeroase semnale critice și recenzii, dialoguri,
evocări care vă așteaptă. Un număr festiv primim
de la Revista română. Cifra victorioasă: 100 de
pe prima copertă și portretul fondatorului: A.I.
Odobescu spun totul. Sigur că nu e ușor să treci
prin vămile celor o sută de numere, cu redacții
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diferite cu schimbări de paradigmă și să menții o
linie unitară și, mai ales, interesul cititorilor
români din afara granițelor cărora li se adresează
în bună parte revista. De altfel, în editorialul său,
Areta Moșu face o plastică și eficientă
retrospectivă a revistei. Numeroase și tușante
mesaje de felicitare din toate colțurile țării –
inclusiv din partea noastră – dau dovadă despre
atenția și prețuirea de care se bucură revista. Nu
ne rămîne decît să ne alăturăm și noi cu clasicul
vivat, crescat floreat și promisiunea de a reînnoi
firitiselile și la următorul număr 200 al revistei!
Drum lung și frumos! Înălțăm și noi ochii la
Steaua. Din care ne grăbim să vă supunem
atenției textul lui Gelu Hossu: Steaua între
politică literară și literatură politică. Care
debutează cu cîteva întrebări provocatoare: „Este
ingerința politicii în literatură o practică specifică
doar dictaturilor? Se poate exprima cuvântul fără
să apeleze politicul? Este în stare politicianul să
instaureze dictatura sau să instituie/restaureze
democrația fără camaraderia, tovărășia sau
activismul intelectualului? Și alte asemenea,
dintre care o parte sunt, în aparență, întrebări
retorice. După care urmează argumentele,
structurate diacronic, începînd cu anul 1990,
invocat fiind un editorial al lui Adrian Popescu.
Este analizată „recolta editorială” a anului și,
transcris un poem vizionar al Danielei Crăsnaru,
cuprins tematic în propunerea Masca, poem pe
care îl reluăm și noi. Reținem că e vorba de
numărul din mai, 1990 al revistei: „Lume cu
măști, cu monștri de/ mucava/ în absența terorii,
inventând o/ teroare mai mare/ probabil necesară
ca aerul/lumii noastre interioare.(…)/ Lume cu
măști/ urma cuvintelor se spulberă/ într-o cenușă
abstractă care/ înghite/între mine și mine –/
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concretă, înfricoșată, opacă/ numai distanța.(…)/
Deasupra ei/ mereu și mereu/ două săbii cu
tăișuri lichide/ care amenință/ fără să poată
ucide” (Distanța). Trecem oceanul către New
York, unde se plămădește, trimestrial, Lumină
Lină. Un an fast, dacă facem suma celor 25 de
cînd revista face naveta transoceanică. Iată că
Nicolae Mareș lasă încă un semn al relației Iorga
despre Eminescu în context literar polonez, fiind
vorba despre un text olograf inedit. Îi regăsim în
paginile revistei pe Lina Codreanu, Florentin
Popescu dar și pe Adriana Weimer, mereu
scormonitoare prin istoria Lugojului, de data
aceasta cu Lucian Blaga și Cornelia BlagaBrediceanu, la Lugoj. Multă poezie și proză,
eseuri, traduceri. (Precum versurile lui Ioan Radu
Văcărescu în versiunea unui vechi prieten al
Iașului, Adam Sorkin!) Contemporanul, la fel
de dens și cu provocări diverse la lectură, ne
invită să recitim opera lui Augustin Buzura prin
grila critică a AngeleI Martin. Oficiile le face
Marian Victor Buciu, recenzentul volumului:
Conștiință și cuvânt. Eseu despre romanele lui
Augustin Buzura, apărut La Editura
Transilvaniei, mai an. Iată și o mostră de poezie
gravă, angajată tematic sub genericul Trianon
după 100 de ani. România văzută prin ocheanul
poeziei, semnată de Aura Christi din care cităm:
„Sfinți triști, cu aure negre,/ ciuruiți de gloanțe,
sudalme,/ transformați în paznici ai grânelor,/
apoi în paznici ai armelor și soldaților;/ tratați cu
evlavie de păsări și câini,/ sfinți trecuți prin
furcile caudine,/ nefiresc de senini, apropiați și
străini…” (Lecția de libertate). Și dacă suntem în
plină evocare a momentului istoric legat de tratat,
nu ocoliți studiul lui Dumitru Preda: Trianon, 4
iunie 1920-2020. Poposim și la Hyperion, groasă
în talie și cu ștaif, de unde luăm act de Întîlnirile
de joi, cum sună poemul lui Gellu Dorian:
„Nimeni nu vrea mai mult, în schimb toți/ ar dori
să se întîmple ceva care să le dea de furcă altora/
în timp ce ei ar privi optimiști spre ziua de
ieri,//vinul, ca adevărul pe masă,/ șiruri lungi de
pahare gălăgioase,/grisine, covrigi, cîteodată feta,
prosciuto –/ niciodată semințe de care se ocupă
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ciorile din centrul vechi- /manuscrise,
iluzii/făcute ghem într-un coș de gunoi”. După
care urmează un interviu la ceas aniversar cu
Cassian Maria Spiridon despre de toate:
biografie, crez literar, prietenie, 22 Decembrie,
Convorbiri literare… La firitiseli i se alătură și
Victor Teișanu dar și cei care, de-a lungul
timpului, au avut un cuvînt de spus despre opera
sa, într-un amplu colaj de texte critice de
referință. Ce spuneți de provocarea lui Dumitru
Ungureanu, Cum am ratat cariera de bețiv? Un
amplu eseu – cu greutate – ca tot ce scrie Theodor
Codreanu – O istorie a gândirii filosofice
eminesciene, de citit cu atenție, și pentru viziune
și pentru documentarea impecabilă. Tot la ceas
aniversar, Valentin Coșereanu i se destăinuie lui
Gellu Dorian ce înseamnă O viață în slujba lui
Eminescu. Și o ultimă escală la Luceafărul de
dimineață. La un rendéz-vous cu Gherasim Luca
scriind despre… Gherasim Luca, grație unei
riguroase selecții de texte făcută de Petre
Răileanu. Ne întîlnim și cu poetul Mircea Bârsilă:
„Toți suntem murdari de ceva pe suflet./ O
experiență încă neterminată: trecutul./ Uneori, în
memoria noastră se deschide o fisură/ prin care se
văd menade, erinii și nimfe.//iată-mă intrând și
ieșind dintr-un ghiozdan:/ sunt, iarăși, spre
mirarea mea, elev de școală./ O experiență încă
neterminată: trecutul,/ un trunchi de copac, ce se
pierde sub o fustă de/ frunze” (Poem). Despre 30
de ani fără cenzură scriu Adrian Alui Gheorghe,
Ioan Radu Văcărescu, Ion Lazu și Cornel Nistea.
Linda Maria Baros ne propune un tînăr dar deja
afirmat poet și eseist ceh, Jaromir Typlt. Iată o
sumară carte de vizită lirică: „M-am întins/ pe-un
strat/ de răsunete și șoapte/care de-abia se aud./
De-abia se aud,/ dar persistă. Câștigă teren,/ se
insinuează-n mine pe dedesubt,/ se propagă cu
ușurință/ și-mi provoacă o durere ușoară,/ foartefoarte ușoară” (E cuvântul care lovește).
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CURIER DE AMBE SEXE
„Mă numesc A.S. (doresc să îmi păstrați
discreția numelui). Nu scriu de mult timp iar ceea
ce scriu am ținut, deocamdată, la sertar. Mai postez
din când în când versuri pe câte un site de profil iar
comentariile au fost pentru mine măgulitoare. Aș
vrea sa îmi adun toate poeziile într-o carte pe care
să o public anul viitor. Vă trimit câteva din
poemele din aceasta carte. Aș dori să vă dați o
părere sinceră. Vă mulțumesc. Voi urmări cu
interes răspunsul dvs.!” – Nu știm cine a comentat
măgulitor, cum zici, versurile postate de tine pe
site-uri, dar ceea ce ne-ai trimis acum nouă e foarte
departe de ceea ce s-ar putea numi, cu îngăduință,
poezie: „stelele încet coboară/ pe un drum pavat
cu-n zbor/ în timp ce păsărele-n zbor/ încântă cu
melodia lor” sau „soarele încet apune/ peste
minunata lume/ și c-o rază de lumină/ se pictează
întreaga fire”. Din păcate, nici cu gramatica nu stai
foarte bine: „și la a nopții brize” (corect era „și la
ale nopții brize”); „lumina e izvorul vieți” (corect
era „vieții”) ș.a. Înapoi la bibliotecă!
„Buna ziua. Iertați-mi îndrăzneala dar... mi-am
facut curaj să vă cer ajutorul, aș vrea un ochi critic
avizat pentru ce și cum scriu. Am stat mult în
umbră dar nu m-am desparțit o zi de poezie, chiar
dacă scriu din liceu (cu vârsta nu prea mai poți
participa la concursuri, în anii 80 apăream cam
peste tot. Am primit aprecieri de la poetul Ion
Chiriac, G. Naum, Adi Cristi, iar acum... Christian
Schenk, care, traducându-mi câteva poeme pentru
o antologie, m-a încurajat să ajung la dv. Vreau să
știu unde mă aflu vis-a-vis de vocea mea personală
(artistică) așa cum (eu) mă percep. Vreau o
validare matură, chiar aspră sau șansa de a apărea
în Convorbiri literare (o publicație de înalt
prestigiu a literaturii noastre, mai mult decât un
Magazin cultural, păstrând până azi interesul de a
promova „scriitori’’ și afirmarea lor.) Cu respect,
Daniela Pârvu Dorin. P.S. Am tot postat pe toate
situ-rile ce am tot scris ani buni (de la ultima
carte), le-am adunat acum să-ncropesc un volum.
M-aș bucura dacă ați avea ceva de spus despre
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„scriitura’’ mea (într-o prefață, poate!), îmi lipsește
mult „validarea’’ și de aceea am ales să vin singură
„în gura lupului’’, de ce nu! Mulțumesc mult (și
sunt pregătită și pentru un refuz).
Succes în tot ce faceți și sănătate multă!” –
Acum, dacă tot ai venit „în gura lupului”, cum
spui, trebuie să îți asumi tot, și observațiile mai
plăcute și cele neplăcute. Ar fi să-ți reproșez,
Daniela, puțină monotonie în discurs și
verbiozitate cam multă. Dar, în general, e bine.
Răspunsul meu categoric este DA. Am ales pentru
antologia de azi câteva poeme (fără motto-uri) din
grupajul primit.
Niște texte care se vor a fi versuri primim de la
Lucia Petria, „o veșnică începătoare în ale
scrisului”, cum se autodefinește: „Sunt o veșnică
începătoare a în ale scrisului de mai mulți ani de
zile și nu reușesc să sparg gheața. E adevărat că nu
stăpânesc foarte bine limba română dar eu trăiesc
sentimente pe care nu mulți le au” – Lucia,
scrisoarea ta de prezentare este scrisă corect și cred
că trăiești sentimente deosebite. Problema este să
știi a da expresie în scris acestora. Cu astfel de
versuri nu cred că dovedești a reuși acest lucru:
„Un fir de floare albă a tinereții/ un firișor de nea
pe un ținut de vis/ cu fir de soartă a vieții/ ce poate
fi un prag în paradis”. Îți lipsesc lecturile, Lucia,
cred că e momentul să îți faci un abonament la
biblioteca din localitate.
ANTOLOGIA CURIERULUI
Daniela PÂRVU DORIN
Manual de singurătate
S-a făcut trupul în care trăiesc un alt trup
de mi-am clădit în deșert atâtea vise
din toate lucrurile care m-au durut?
(și încă din câteva respinse). Amurgul luminează
perechi, cu fiecare pas (odată și încă odată).
Mii de semne caligrafiez în manualul meu
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de singurătate...
Vreau să pictez pe frunze povești, altar să fac
îmbrățișărilor neîntâmplate nu știu sub care crez.
S-a făcut trupul în care trăiesc un alt trup
miroase a mentă și-a tămâie, și-a trandafir japonez,
dar voi ști că nu va mai fi nici un mâine.
Aproape că-nțeleg de pe acum de ce de tine
n-am parte,
de ce cu fiecare vis se moare-ncet și întemnițată mi-s:
trăiesc această zi cu a ta pe jumătate...

Ca un fragment de spectacol
Spectacolul este despre viaţa care nu ne aparţine
despre cum trăim precum actorii, care-şi mimează
rolurile,
care schimbă mai multe măşti, un altfel de mymesis
într-o altfel de reflectare (ca-n piesele antice).
A zidi un teatru cu viaţa ta e un spectacol viu,
de trăit emoţii, ratări, lumini cu umbre şi bâlbâieli,
iubiri şi dialoguri fel de fel (împărtăşind o identitate
comună), jucăm pe aceeaşi scenă veche,
mereu Fericirea
de cele mai multe ori, cu sufletul făcut bucăţi...
Viaţa rămâne un fragment de spectacol, un teatru
de operaţiuni şi de război până-ntr-o zi
când nici nu se aude
cum cade cortina, cum pleacă viaţa din noi
în veşmânt
de catifea, cu sufletul fugit de la locul faptei...

Război pe tăcute
Aveam fluturi invizibili lipiți de nodurile degetelor
zilele curgeau sau stăteau ne-ncepute. Nu mai știu
de ce,
eram în case, cu toții, închiși între pereții
care se smulgeau
singuri din războiul dus pe tăcute… Plânsul rămâne

un zgomot de fond, crucea mai vie decât omul,
sufletul nu se salvează singur din toate. Nu știam
de ce
și cine noaptea la zi ne-o-mparte până când...
într-o zi din pământul căzut în mine vor răsări
macii…

Răsărit suprapus
Vom trăi împreună un altfel de festin în secunda
rămasă
ne vom săruta mâinile, iar...într-o anumită zi,
îmi vei împleti
o cunună mare de spice până când lemnul crucii
va mirosi a crin!
Numai nu mă uita și nu mă muri... măcar până când
numele meu se va șterge singur de pe cruce…
Drum de sânziene spre mine să-ți faci!
O candelă tihnită
să ardă-n ferestre lângă florile mari, solitare de maci,
numai pentru o zi, atât cât sufletul mai trece
prin lume, știind că nimic nu mai este de spus.
Tu, ține-mă minte și nu mă muri... și nu uita
acest răsărit suprapus pe apus!

O altfel de spaimă
În infirmitea inimii mele stă moartea la pândă.
Îți decojește, din când în când, câte-o portocală
și râde. Cum de nu poți gusta! Nu pentru tine se pare
e „clipa asta de cremene’’? Privește-ți desprinderea
de pământ cu o altfel de spaimă. Nu de scena
care ni se pregătește fugim nici de lumina ce cade,
ci de aripile care încep să crească dintr-un necunoscut
infinit.
Împăcați cu neputința de moment și astâmpărați
de atâta viață ne pricopsim cu o zi în care
ochii ni se vor închide încet.

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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